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Welkom
Voor u ligt de schoolgids. Deze
gids is geldig voor de periode
2020-2021. In deze gids leest u alles
over onze manier van werken en vindt
u veel praktische informatie.
Basisschool De Sprong is volop in beweging!
In een sfeer van veiligheid, betrokkenheid, duidelijkheid en rust krijgt elk
kind de ruimte om zich in zijn eigen tempo en op zijn eigen manier te
ontwikkelen. Je thuis voelen, goede omgangsvormen, je best doen voor je
eigen toekomst en leren van en met elkaar zijn onze basisprincipes. Al deze
uitgangspunten, werkwijzen en bedoelingen zult u in deze schoolgids
terugvinden.
Ouders* die belangstelling hebben voor onze school, nodigen we graag uit voor een
gesprek. In dat gesprek geven we algemene informatie en laten we de school zien.
Een afspraak onder schooltijd geeft het beste beeld van onze school en een
mogelijkheid om de sfeer te proeven.
We hopen dat deze gids met veel plezier wordt gelezen en raden u aan hem als
naslagwerk te gebruiken. Mochten er toch vragen zijn, dan kunt u altijd bij ons terecht.
U kunt hiervoor een afspraak maken met de directeur of met de groepsleerkracht, dan
nemen we rustig de tijd om al uw vragen te
beantwoorden en geven we u graag een
rondleiding door de school.

Durf te stralen!

“Als je mag doen waar je goed in bent,
ga je bijzondere prestaties leveren. Je
gaat opvallen, je gaat stralen, je wordt
bijzonder.” (Nelson Mandela)

Sandra van Iterson
Directeur C.B.S. De Sprong

Onze website: www.cbsdesprong.nl en onze Facebookpagina zijn beslist de moeite van een bezoekje waard.
* Daar waar ouders staat, leest u ouder(s)/verzorger(s)
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Onze schoolgids
Indeling
De gids is ingedeeld in de twee delen:
Deel 1: Wat willen we op onze school?
Hierin worden de visie en achtergronden van ons onderwijs omschreven en aangevuld met enkele wettelijke
regelingen.
Deel 2: Interne organisatie
Hierin wordt de interne organisatie beschreven met allerlei gegevens op het gebied van data,
roosters en diverse jaar gebonden afspraken.

Durf te stralen!
Durf te stralen, je dient de wereld niet door je klein te
houden.
Kijk niet naar de dingen waar kinderen niet goed in
zijn,
maar naar datgene wat ze wel kunnen.
Kijk naar de mogelijkheden, dat motiveert.
Kennis is vluchtig, vergankelijk en
inwisselbaar.
Talent is blijvend en uniek.
Durf kinderen te laten stralen.
Als je mag doen waar je goed in bent,
ga je bijzondere prestaties leveren.
Je gaat opvallen, stralen, je wordt
bijzonder.
Hoe jonger je bent als je aan je
talenten mag werken,
des te grootser kan het vorm
krijgen.
Om het beste in jezelf naar boven
te halen,
moet een school een omgeving
zijn die leuk en uitdagend is.
( Nelson Mandela)
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“Kinderen moeten het gevoel krijgen dat
leren leuk is. Het levert wat op, je werkt
immers aan je eigen ontwikkeling!”

Deel
1

De school

Schoolbestuur PricoH &
Brede School De ZuiderBreedte

CBS De Sprong – een taal/leesschool in
beweging!
Beweging betekent vooruitgang en ontwikkeling. Het
is nodig om te leren en te groeien. Onze school is
volop in beweging en samen zetten we het leerproces
van de kinderen in beweging. Positief en enthousiast
zetten we samen stappen en sprongen vooruit naar
de toekomst. We sluiten daarom aan bij
maatschappelijke en onderwijskundige
ontwikkelingen.

We zijn onderdeel van de Brede School De
ZuiderBreedte en één van de dertien scholen van de
schoolvereniging Primair Christelijk Onderwijs
Hoogeveen: PricoH. Door samenwerking kunnen we
kinderen en hun ouders meer bieden.

CBS De Sprong is een school waar:

Christelijke basisschool
We zijn een christelijke basisschool voor modern en
passend onderwijs, waar kinderen zich in een veilige
sfeer kunnen ontwikkelen tot zelfstandige, sociale en
zelfverzekerde mensen.

Samen leven, leren en werken
Het professionele team werkt met veel passie, inzet
en energie om elke dag het beste uit de kinderen naar
boven halen. Door deze manier van samen leven,
leren en werken, is er een sfeer waarin alle kinderen
tot bloei kunnen komen.

Onze school is een
verhaal

we werken vanuit de christelijke grondslag
we kinderen zelfstandigheid,
verantwoordelijkheid en samenwerken leren
ouders, kinderen en leerkrachten trots op zijn!
kinderen rekening met elkaar houden
een goede balans is tussen veiligheid,
structuur en uitdaging
aandacht is voor alle aspecten van de
ontwikkeling
kinderen een actieve rol spelen in hun
leerproces
kinderen de extra hulp en begeleiding krijgen
die ze nodig hebben
veel aandacht is
voor een goede, leuke
leesomgeving

“Een
Taal is de basis voor het leren
kwalitatief goede school waar
van alle vakken en belangrijk in
kinderen zich op een positieve
de omgang met elkaar. Daarom
communicatie
manier optimaal kunnen
besteden we veel aandacht aan
tussen leerlingen,
ontwikkelen”
de Nederlandse taal. In onze
leerkrachten en
gangen en lokalen is daar veel
ouders open en
van te zien. Zo creëren we een
duidelijk is
taalrijke omgeving voor de kinderen. Bovendien
krijgen alle leerlingen Engelse les vanaf groep 1 op
we met respect en zorg met elkaar omgaan.
een manier die bij de leeftijd aansluit.
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Opvoedkundig
vertrekpunt
Ons motto
“De Sprong, een school in beweging”. Beweging is nodig om te leren en te groeien. Dat geldt voor kinderen,
maar ook voor ons onderwijs. Positieve bewegingen willen we oppakken, negatieve veranderen. Zo bouwen we
aan goed onderwijs met ruimte voor vernieuwing.

Missie, waar staan we voor?
Wij zien het als onze opdracht om onze leerlingen liefdevol en doordacht/goed/zorgvuldig te begeleiden in hun
ontwikkeling. Wij doen dit vanuit een christelijke visie waarin respect en zorgzaamheid voor elkaar de basis
vormen. Iedereen moet zich binnen de school gewaardeerd voelen en zichzelf kunnen zijn. Door deze manier
van samen leven, leren en werken creëren we een sfeer waarin iedereen tot bloei kan komen.
In onderstaande tekst is van links naar rechts te lezen hoe wij actie aan onze visie koppelen.

Visie - Waar gaan we voor?

Actie - Hoe doen we dat?

De Sprong is een Christelijke school >>>

Zo doen we dat

Dat betekent dat de Bijbel de basis is waaruit wij
dagelijks leven. Wij dromen van een rechtvaardige
wereld waarin iedereen, ongeacht culturele en
religieuze achtergrond of persoonlijke
eigenschappen, zijn plaats heeft, gewaardeerd wordt
en geliefd is. Wij hopen door ons onderwijs en de
begeleiding van de leerlingen te bouwen aan dit
toekomstperspectief.

Iedere schooldag beginnen we de dag met bidden,
zingen en/of vertellen van een Bijbelverhaal. We
verwachten dat alle leerlingen hierbij betrokken zijn.
Door samen over verhalen te praten helpen we de
kinderen bij het ontwikkelen van hun
levensbeschouwing. Iedereen die zich thuis voelt bij
deze benadering is welkom op onze school. In de
bovenbouw besteden we bewust aandacht aan andere
wereldgodsdiensten.
Om het contact tussen school en kerk te versterken
vieren we ieder jaar een schoolkerkdienst in de
Goede Herderkerk of de Ichthuskerk. Kerstfeest en
Pasen vieren we samen op school.

Op De Sprong doen ouders er toe >>>

Zo doen we dat

Goed contact met de ouders is een voorwaarde om
leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden. Wij gaan
ervan uit dat ouders ervaringsdeskundig zijn met
betrekking tot hun kind. De leerkracht is deskundig
in het geven van onderwijs. In goed overleg kunnen
we samen werken aan optimale kansen voor een
prettige en leerzame schooltijd.

Wij plannen drie keer per jaar een contact-moment
met de ouders en leerlingen. Daarnaast kunnen
ouders, bij voorkeur na schooltijd, op school terecht
met vragen en opmerkingen over ons onderwijs of
hun zoon/dochter. Bij problemen (en het stellen van
een diagnose) nemen wij de mening van ouders heel
serieus. Vragen en wensen van ouders verwerken wij
zo veel mogelijk in ons beleid. We houden daarom om
de vier jaar een schoolenquête.
Ook is er een denktankgroep met ouders en directie
die samen brainstormt en acties uitzet op gebied van
ouderbetrokkenheid.
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Visie - Waar gaan we voor?

Actie - Hoe doen we dat?

Op De Sprong voelt iedereen zich veilig >>>

Zo doen we dat

Voor kinderen is een veilige omgeving voorwaarde
om op te groeien tot zelfstandige, sociale en
zelfverzekerde mensen. Daarom vinden wij de
sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen
net zo belangrijk als de cognitieve ontwikkeling.

Om een sfeer van respect te creëren en te behouden
gebruiken we vier uitgangspunten die overal in de
school hangen:
Fijn dat je er bent, want jij bent ook belangrijk
Wees aardig voor de ander, dan is hij of zij dat
ook voor jou

Zij leren verantwoordelijkheid nemen en zelfstandig
te handelen. Wederzijds respect is de basis voor de
omgang met elkaar. We vinden het belangrijk dat
leerlingen door ons onderwijs een positief- kritische
kijk op de samenleving in zijn geheel ontwikkelen.

Let op je woorden
Wees zuinig op de spullen van jezelf, de ander
en de school
Omdat we positief gedrag willen stimuleren maken
we samen met de leerlingen in de groep duidelijke
afspraken. We blijven alert of deze ook nageleefd
worden. Kinderen moeten hun eigen grenzen leren
kennen en aangeven én leren respectvol om te gaan
met die van een ander. De leerkrachten tonen
voorbeeldgedrag in de omgang met leerlingen, ouders
en elkaar. We houden ons samen aan de schoolregels
en voelen ons samen verantwoordelijk voor alle
leerlingen. Wanneer leerlingen zich niet veilig voelen
gaan we met hen en hun ouders in gesprek.

De Kanjertraining helpt ons daarbij.

De Sprong is een school om veel te leren >>>

Zo doen we dat

Onze leerkrachten hebben hoge verwachtingen van
de leerlingen zodat ze zich optimaal kunnen
ontwikkelen. Wij besteden de meeste onderwijstijd
aan de vakken lezen, taal, en rekenen. Wij bieden
deze vakken gedifferentieerd aan. In het huidige
onderwijs zijn deze hoofdvakken leidend bij toetsing
en verwijzing. Wij willen daarom de leerlingen
uitdagen om vooral in deze vakken het beste uit
henzelf te halen. Wij helpen hen daarbij door
aandacht te besteden aan verschillende manieren
van leren. Daarnaast besteden we onderwijstijd aan
creatieve vakken waarin de leerlingen ook hun
talenten op dit terrein kunnen ontwikkelen.

Wij geven onderwijs op maat. In de groep betekent dit
dat we instructie op drie niveaus geven. Op basis van
hun prestaties worden de leerlingen in deze drie
groepen ingedeeld zodat de kans op
succeservaringen bij het leren zo groot mogelijk is.
De heldere afspraken over de instructie geven
structuur en duidelijkheid, daardoor wordt er in alle
groepen op dezelfde manier gewerkt. Leerlingen die
moeite hebben met leren, krijgen extra hulp.
Leerlingen die meer kunnen, krijgen (via een
protocol voor meer begaafde leerlingen) meer
uitdagende leerstof aangeboden. Wij stellen eisen aan
alle leerlingen en spreken hen aan op hun resultaten.

De Sprong is een moderne school >>>

Zo doen we dat

Het basisonderwijs is landelijk ook voortdurend in
beweging. Dat betekent dat we nieuwe regelingen,
inzichten, materialen en maatschappelijke trends
inpassen in onze school en ons onderwijs.

We gebruiken moderne methodes, digitale
schoolborden, chromebooks en tablets in de groepen.
Daarbij volgen de leerkrachten regelmatig scholing
om van de laatste onderwijsontwikkelingen op de
hoogte te blijven en deze toe te passen in ons
onderwijs. Wij gebruiken sociale media alleen daar
waar het een meerwaarde heeft voor onze school. Wij
wegen het gebruik hiervan door leerlingen, ouders en
leerkrachten steeds weer af naar deze maatstaf.
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Onderwijs
-kundig
vertrekpunt
De Sprong is een traditionele basisschool. Dat wil zeggen dat de
leerlingen zijn ingedeeld in groepen volgens het zogenaamde
jaargroepensysteem; kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd zitten bij
elkaar in de groep. Binnen de groep spelen we in op de verschillen.
Onze onderwijskundige uitgangspunten zijn:
Zelfstandigheid
Vanaf de kleutergroepen t/m groep 8 wordt er op een ontspannen en speelse
manier aandacht besteed aan zelfstandigheid. Zo leren kinderen plannen, werken
met een doel en oplossingen bedenken. Om zelfstandig te kunnen werken is het
belangrijk dat elke leerling passende leerstof aangeboden krijgt. Kinderen op De
Sprong worden zo goed voorbereid op de tijd na de basisschool.
Verantwoordelijkheid
De kinderen leren verantwoord om te gaan met materialen van de school, henzelf en van
de ander.
Samenwerking
Op De Sprong leren de kinderen elkaar te accepteren en waarderen. In het samen zoeken naar
oplossingen leren zij dat ze van grote betekenis kunnen zijn voor anderen.

“Wist u dat goede
ouderbetrokkenheid de
ontwikkeling van ieder kind ten
goede komt en het leerplezier
vergroot?”

In de groepen één en twee spelen
voorbereidende activiteiten voor taal, lezen en
rekenen een belangrijke rol. De kleuterafdeling
speelt en werkt in hoeken. Iedere kleuter heeft
één à twee taken per week. In groep twee komt
hier nog een keuzetaak bij. Dit is een eerste
aanzet tot zelfstandig werken.

In groep drie wordt iedere dag structureel
gewerkt aan rekenen, taal , lezen en schrijven.
Vanaf groep vier staan er steeds meer wereldverkennende vakken op het programma, zoals aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en milieu.
De Bijbelverhalen worden verteld vanuit de methode Kind Op Maandag. Kerstfeest vieren wij in de groep of
gezamenlijk. Met Pasen wordt op witte donderdag een broodmaaltijd gehouden.
Verder volgt de
school veelal de projecten die “Kind op maandag” aanbiedt.
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Alle leerkrachten zijn bevoegd om les te geven
in groep één tot en met acht.
Wanneer het niet lukt om de vervanging te
regelen worden ouders zo snel mogelijk via
de ouderportal geïnformeerd en gevraagd
hun kinderen thuis te houden. Er zal dan
waar nodig opvang op school zijn.

Moderne methoden
Het Ministerie van Onderwijs heeft
eisen gesteld aan de doelen die een
basisschool dient te bereiken. We
gebruiken daarom alleen
lesmethoden waarmee we
minimaal deze doelen kunnen
bereiken. In de methodes wordt
extra stof aangeboden aan
kinderen die verder zijn. De
uitwerking hiervan vindt
plaats binnen ons meerbegaafdenbeleid. In het
hoofdstuk “Wat leert uw
kind?” vindt u meer
informatie over onze
lesmethoden.

Directe
instructie
model

Kwaliteitsdoelen
Ouders en leerlingen mogen van een
basisschool kwaliteit verwachten. Daarom
hebben we ons een aantal kwaliteitsdoelen gesteld.

Professioneel en gekwalificeerd
personeel
De maatschappij verandert en dus ook het onderwijs.
Nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs vragen om
aanpassingen. Daarom hebben we elk schooljaar één
of meer studiedagen gepland en volgen de
leerkrachten diverse bijscholingscursussen.
De volgende gespecialiseerde leerkrachten zijn
werkzaam op onze school:
Intern begeleider voor de leerlingenzorg
Coördinatoren voor lezen, taal, rekenen,
cultuur, ICT en meerbegaafdheid
Wanneer een leerkracht ziek is wordt er voor
vervanging gezorgd. Zie verder blz. 39.

Alle leerlingen
hebben behoefte aan
instructie, maar niet alle leerlingen hebben dezelfde
instructie nodig. Om de leertijd effectief te kunnen
inzetten, hanteren we bij ons op school het Interactief
Gedifferentieerd Directe Instructiemodel (IGDImodel). Het voegt nadrukkelijk de elementen
interactie en differentiatie toe in de dagelijkse
instructie. Het model helpt de leerkrachten om het
onderwijs effectiever te maken. Aan het begin van de
les worden de doelen nadrukkelijk benoemd. Daarop
volgt een terugkoppeling naar eerdere lessen. Aan
het einde van de les wordt er samen met de kinderen
besproken of de doelen wel of niet zijn behaald.
Bij dit model is de groep in drie groepen verdeeld.
De leerkracht geeft een basisinstructie en een
verlengde instructie. De kinderen die
geen of weinig instructie (verkorte
instructie) nodig hebben kunnen direct
aan de slag. De leerkracht staat centraal
tijdens het instructieproces.
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Groepsoverzicht
Op onze school werken wij met een groepsoverzicht.
Dit is een "groeidocument".
In dit document staan per groep de gegevens van
alle leerlingen. Tevens staat er de onderwijsbehoefte
van iedere leerling in. Wat heeft deze leerling nodig
om....
Ook staan er de opbrengsten in van het LVS/
observatiesysteem. Op basis van deze gegevens
worden de leerlingen verdeeld in drie groepen, nl.
verkorte-, basis- en verlengde instructie. Twee keer
per jaar wordt dit document aangepast/geëvalueerd.
Voor arrangementleerlingen en leerlingen met een
speciale onderwijsbehoefte wordt een plan van
aanpak gemaakt. Dit plan wordt met de ouders
doorgesproken.

dit schooljaar. Aan de regels dienen kinderen,
leerkrachten en ouders zich te houden.

Kwaliteitszorg
Scholen en besturen zijn in eerste instantie zelf
verantwoordelijk voor de kwaliteit van het
onderwijs. (Deze verantwoordelijkheid omvat het
beschrijven van de beoogde kwaliteit in concrete
streefdoelen, het bewaken van de kwaliteit en het
daarover afleggen van verantwoording.) Op onze
school vinden we dat het bij kwaliteitszorg in het
onderwijs gaat om de volgende vragen:
doen we de goede dingen?
doen we die dingen ook goed?

ICT

hoe weten we dat?

Vanaf de kleutergroepen werken we met digitale
schoolborden. Deze geven leerkrachten de
mogelijkheid om de lessen interactief te maken en te
verrijken met beeld en geluid. De ontwikkeling van
ICT bij ons op school hebben we omschreven in een
ICT-plan.
We werken met het Nationaal Media Paspoort in de
groepen 1 t/m 8. Hier leren we ze om verstandig om
te gaan met veilig internet gebruik.

vinden anderen dat ook?
wat doen we met die wetenschap?

Het pedagogisch klimaat
Een veilig en vertrouwde omgeving is een
voorwaarde voor goed basisonderwijs. Een kind dat
zich veilig voelt, ontwikkelt zelfvertrouwen en een
goed gevoel van eigenwaarde. Leerlingen moeten
met plezier naar school kunnen gaan en daarom
werken we voortdurend aan een goede
sfeer. Leerlingen moeten zich
aanvaard en gerespecteerd
voelen door andere kinderen
en leerkrachten. De leerlingen
zijn grotendeels zelf
verantwoordelijk voor de sfeer
op school. De leerkrachten
bespreken binnen de groep
regelmatig hoe we met elkaar
omgaan. Als school nemen wij
duidelijk stelling tegen pesten. Ook
het komende schooljaar laten wij zien
dat pesten niet getolereerd wordt. In
de tweede schoolweek na de grote
vakantie spreken we met de leerlingen
in de groep uitgebreid over de regels en
het verschil tussen plagen en pesten.
Daarna worden met de leerlingen regels
voor de groep opgesteld en een missie voor
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De veranderingen en verbeteringen die we voor komende jaren
gepland hebben, beschrijven we in het schoolplan. Het schoolplan is
voor ouders/verzorgers ter inzage op school. Het huidige schoolplan is
gemaakt voor de jaren 2019-2023. Het schoolplan is een
meerjarenbeleidsplan. Op basis hiervan wordt ieder jaar een jaarplan
gemaakt. In het jaarplan leggen we verantwoording af van de in het vorige
jaar gestelde doelen en beschrijven we de activiteiten voor het komende
schooljaar. Het jaarplan wordt jaarlijks ter advisering en instemming
aangeboden aan de MedezeggenschapsRaad: MR, en ter goedkeuring aan het
bestuur. Het jaarplan is ter inzage voor ouders/verzorgers op school.
Om de kwaliteit van ons onderwijs te meten en om keuzes te maken met betrekking
tot verbeterpunten maken we gebruik van de volgende evaluatie-instrumenten:
evaluatiegegevens: jaarlijks evalueren we de resultaten van het jaarplan.
oudertevredenheidspeiling: in schooljaar 2018-2019 heeft de
oudertevredenheidspeiling plaatsgevonden.
arbeidsomstandigheden: we evalueren jaarlijks het Arbo-jaarplan.
resultaten Centraal Instituut voor ToetsOntwikkeling: Cito. Deze methode-ongebonden
toetsen geven informatie over de leervorderingen van onze leerlingen.
schooltoezicht onderwijsinspectie: in februari 2017 heeft de inspecteur onze school
bezocht.
De resultaten van het onderwijs worden besproken met de medezeggenschapsraad en de algemene
directie. Voor de leerlingen zijn er de gegevens van ons leerlingvolgsysteem en de IEP-eindtoets van
het basisonderwijs. In overleg met de groepsleerkrachten, ouders en interne begeleiders wordt er zorg op
maat geboden. Op de website van de inspectie kunt u lezen hoe de inspectie de school beoordeelt.
(www.onderwijsinspectie.nl)Opbrengsten
De eindtoets van groep 8 wordt afgenomen door middel van de IEP-toets. In voorgaande jaren werden de
scores aangeduid met de term SchoolVorderingen: SV en IntelligentieQuotiënt: IQ.

IEP-eindtoets
Schooljaar
2019 - 2020

Lezen

Taal

Rekenen

ivm Corona geen eindtoets

2018 - 2019

84

81

77

2017 - 2018

83

83

80

2016 - 2017

81

76

76

2015 - 2016

84

84

78

Resultaat veranderdoelen
Op 26 februari 2017 heeft het eindonderzoek naar de kwaliteitsverbetering op De Sprong plaatsgevonden.
In april 2019 vond het verificatieonderzoek plaats.
De kwaliteit van het onderwijs op De Sprong is voldoende; De Sprong krijgt heeft een zogenaamd basistoezicht
en is daarmee ‘groene’ school. Op alle punten is een goede vooruitgang geboekt. Een extra compliment was er
voor de talige gangen. We zijn trots op wat we tot nu toe hebben bereikt! Bovendien waren de eindopbrengsten
van de eindtoets voldoende.
Uiteraard moeten en willen we ons ook voortdurend verbeteren. De aandachtspunten voor schooljaar
2020-2021 zijn: Verbindende aanpak,Gezonde school ontwikkeling, taal/leesactiviteiten, Kanjertraining,
Onderwijsvernieuwing.
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“Het gaat er niet
om dat je de
beste bent.
Het gaat er
om of je
beter bent
dan
gisteren!”

Wat uw
kind leert
Sociaal-emotionele ontwikkeling
Wij werken in alle groepen met de Kanjermethode. Met dit programma willen we gedrags- en
agressieproblemen bij de leerlingen voorkomen. We helpen hen om zelfcontrole te ontwikkelen, hun gevoelens
te onderkennen en zelfstandig sociale problemen op te lossen. De leerlingen worden op sociaal-emotioneel
gebied ook gevolgd.

Groep 1 en 2
Bij de kleuters draaien alle lessen om een thema volgens de methode “Schatkist”. Gewoontevorming,
regelmaat en structuur zijn belangrijk. In een veilige sfeer leert de kleuter omgaan met gevoelens en emoties.
De vele, vaak speelse activiteiten bereiden voor op het leren lezen, rekenen en schrijven. Maar ook op
wereldoriëntatie en sociale vaardigheden. Een takenbord wordt ingezet bij het zelfstandig werken. Zo leert de
kleuter al vroeg zijn werk te plannen. Verder is er veel aandacht voor beweging; naast vrij spelen op het plein
wordt er regelmatig een geleide kleuter-gymles in één van onze speellokalen gegeven.

Vakken
De leerlingen leren veel verschillende dingen die worden ondergebracht in de aangeboden vakken. Al die
vakken bij elkaar vormen de basiskennis voor het verdere leven en scholing. Op de volgende pagina leest u van
ieder vak een korte beschrijving.
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Rekenen
Rekenen vormt één van de pijlers
van ons basisonderwijs. De
kinderen rekenen daarom
gemiddeld een uur per dag. De
groepen 1 en 2 werken uit de
methode Schatkist. Zij doen iedere
dag rekenactiviteiten die
aansluiten bij het thema waarover
ze werken. In de groepen 3 en 4
wordt veel betekenis aan het
rekenen gegeven. Eerst doen en
ervaren en daarna (eventueel) de
verwerking in het schrift.
Vanaf groep 5 wordt er gewerkt
met Snappet. Snappet is een
digitaal middel. Ieder kind krijgt
rekenonderwijs op maat en zo
wordt elk kind uitgedaagd om zich
zo optimaal te ontwikkelen.
Daarnaast wordt er in elke groep
dagelijks aandacht besteed aan het
automatiseren. Hierbij worden
verschillende werkvormen
ingezet, o.a. de nieuwe
spelletjeskast.
De rekencoördinator is
gespecialiseerd in rekenen en
informeert de collega's over
nieuwe ontwikkelingen op dit
gebied. We doen ook dit jaar weer
mee aan de grote rekendag.

Kinderboekenweek, het
voorleesontbijt,
voorleeswedstrijden en een bezoek
aan de bibliotheek. In groep 2
nemen we de toets fonemisch
bewustzijn af. De uitkomst hiervan
vormt de basis voor de aanpak van
het aanvankelijk technisch
leesonderwijs in groep 3. We
gebruiken hiervoor de methode
“Veilig leren lezen”, de nieuwe
Kim-versie. Voor voortgezet
technisch lezen gebruiken we in de
groepen 4 tot en met 8 de methode
“Estafette”. Naast de leestechniek
neemt ook het leestempo een
belangrijke plaats in. Omdat het
begrijpen en het verklaren van
teksten en verhalen een
voorwaarde is om te kunnen leren,
leggen we vanaf eind groep 4 de
nadruk op het begrijpend lezen.
We gebruiken de actuele methode
“Nieuwsbegrip” waarvan de
teksten elke week via internet
gedownload kunnen worden.
Schrijven

Nederlandse taal
Goed taalonderwijs vinden we
essentieel en daarom besteden we
hier gemiddeld een uur per dag
aan. We gebruiken de methode
“Staal”. Deze methode sluit goed
aan bij het onderwijs op onze
school.
De taalcoördinator is
gespecialiseerd in taal en
informeert de collega’s over
nieuwe ontwikkelingen op dit
gebied.

We gebruiken de
methode
“Pennenstreken”
voor ons
schrijfonderwijs. De
voorbereidende
schrijfactiviteiten
beginnen al in de
kleutergroepen.
Vanaf groep 3 krijgt
het methodische
handschrift alle
aandacht. In groep
7 en 8 leren de
leerlingen creatief schrijven en
worden ze begeleid in het
ontwikkelen van hun eigen
handschrift.

Lezen

Wereldoriëntatie

Het leesonderwijs krijgt bij ons op
school veel aandacht. In groep 1
worden onze kleuters vertrouwd
gemaakt met prentenboeken en
letters. Het voorlezen door de
leerkracht laat kinderen volop
genieten. In alle groepen is
regelmatig tijd ingeroosterd om
“lekker te lezen”. Leespromotie
krijgt volop aandacht tijdens de

Vanaf groep 4 wordt het
vakkenpakket steeds meer
uitgebreid met lessen die de
kennis van onze wereld en de
beleving daarvan behandelen.
Hieronder een kort overzicht van
deze vakken en de methoden die
wij hierbij gebruiken:

Natuur en techniek
Methode: “Naut”
Vanaf groep 4
Leerlingen leren goed om zich
heen kijken om zo de wonderen
van het leven en de techniek te
ontdekken.
Aardrijkskunde
Methode: “Meander”
Vanaf groep 4
Leerlingen leren om de logische
ordening te ontdekken in de ons
omringende wereld.
Kaartkennis (topografie, vanaf
groep 6)
Geschiedenis
methode: “Brandaan”
Vanaf groep 4
Vanuit hun eigen belevingswereld
wordt kinderen ook vanaf groep 5
een historisch tijdsbesef
bijgebracht.
Verkeer
Projectmatige verkeerslessen
groep 1-4 & methode Veilig

“Wij leren niet voor
school, maar voor het
leven.”
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Verkeer Nederland vanaf groep 5.
Leerlingen leren de
verkeersregels. De lessen gaan
vooral over verkeersgedrag.
Verkeersexamen (groep 7)
Daarnaast doen we mee aan
projecten zoals: "Dode hoek"project en Streetwise.
Engels
Methode: “Groove me”
Groepen 1 t/m 8
Leerlingen leren communiceren in
het Engels en de voornaamste
Engelse taalregels.

De Sprong

Creatieve vorming
In de groep worden de
“leervakken” afgewisseld met
creatieve vakken als tekenen,
handvaardigheid en muziek. We
hebben een creatief uur op
vrijdagmiddag. Leerlingen van
de groepen 3 t/m 8 van De
Sprong, Het Spectrum worden in
gemengde groepen ingedeeld. Zij
krijgen in blokken van vier
weken les in verschillende
creatieve vakken: tekenen,
handvaardigheid, muziek, dans,
koken, toneel spelen. Sommige
lessen worden verzorgd door de
bibliotheek en Scala Hoogeveen.
De meeste lessen worden echter
door de eigen leerkrachten
verzorgd. Dit project blijft in
ontwikkeling.

Bewegingsonderwijs
Vanaf groep 3 worden de
gymlessen gegeven in onze
interne grote gymzaal. Het is
belangrijk dat kinderen zich
soepel en ontspannen bewegen.
Tijdens de gymlessen leren de
leerlingen hun lichamelijke
mogelijkheden kennen en
ontdekken en worden ze
gestimuleerd hun grenzen te
verleggen. Naast de
bewegingsvaardigheid werken
we ook aan de ontwikkeling van
spelvaardigheid. Vanaf groep 3
doen we mee aan diverse
sporttoernooien.

De Gezonde school
We willen gezond eten op school
voor iedereen gemakkelijk
maken, om zo bij te dragen aan
een goede ontwikkeling van de
kinderen. Samen met ouders
zorgen we voor fruit en water
tijdens de ochtendpauze en de
lunch. Trakteren doen we zo
gezond mogelijk. Er is ruimte om
individuele afspraken te maken
bij een allergie, dieet of een
bepaalde (geloofs)overtuiging.
CBS De Sprong heeft in
schooljaar 2017-2018 het vignet
Gezonde School behaald met het
thema voeding. We doen als
school ook mee met projecten die
met gezondheid te maken
hebben, zoals EU-schoolfruit,
smaaklessen, bewegingslessen,
enz.

bewegen
behalen.

Afgelopen schooljaar hebben
we het vignet gezond
bewegen behaald.
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“Zodra uw zoon/dochter
drie jaar is, kunt u zich bij
ons aanmelden, dat kan
telefonisch, maar u kunt
ook even binnenlopen.”

Ondersteuning
van de leerling
Verslaggeving per kind
Van iedere leerling houden wij een digitaal dossier bij. In dit leerlingendossier worden alle gegevens van o.a.
toetsen, handelingsplannen en eventuele onderzoeken opgeslagen. Daarnaast is er een algemeen volgrapport
met leerlingenkaart. Hierop worden de bijzonderheden van de leerling vermeld. De leerkracht beheert dit
dossier. De ontwikkeling van de leerling volgen wij met behulp van ons leerlingenvolgsysteem. In februari en
juni/juli krijgen de leerlingen een rapport met hun resultaten.

Leerlingbespreking in het team
De interne begeleider spreekt met de groepsleerkrachten twee keer per jaar de groep door. Het gaat over de
resultaten en het welbevinden van de groep. Wanneer het nodig is kunnen groepsleerkrachten gedurende het
hele schooljaar leerlingen inbrengen bij de interne begeleider. Vanuit deze bespreking kan een individueel
handelingsplan worden opgesteld waarin staat omschreven op welke manier de problemen worden aangepakt.
Dit plan wordt ook met de ouders besproken en zij ondertekenen bij instemming een zorgafspraak. Wanneer de
situatie vraagt om overleg met meerdere leerkrachten worden leerlingen in een onder- of
bovenbouwvergadering besproken.

Leerlingbespreking met ouders
Er zijn meerdere momenten waarop ouders worden geïnformeerd over de vorderingen van hun kind. De
informatie over inloopuren, contactavonden en andere vormen van contact tussen school en ouders vindt u
terug in hoofdstuk 8: “Op de hoogte blijven”.
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Hoog- en meerbegaafde kinderen
Ook leerlingen die bovengemiddeld scoren
verdienen extra aandacht. Om te weten welke
leerlingen dit zijn maken we gebruik van het
“protocol voor Signalering en Diagnostisering
van intelligente en (hoog)begaafde kinderen in
het primair onderwijs: SiDi. Voor hen maken wij
een aangepast en uitdagend lesprogramma. We
hebben daarvoor veel materiaal beschikbaar
op onze school. Deze leerlingen kunnen
bepaalde lesstof sneller doorwerken en
maken in de overgebleven tijd verrijkende
en verbredende opdrachten. Wij willen
ervoor zorgen dat deze leerlingen hun
leerstrategieën versterken en een goede
leerhouding ontwikkelen. In de eigen
groep werken deze kinderen met het
zogenaamde levelwerk, een leergang
voor begaafde kinderen. Voor leerlingen
uit de groepen 5 t/m 8 werken met
een “plusklas”. Eén ochtend in de
week werken deze leerlingen
samen onder begeleiding van
een leerkracht aan pittige,
uitdagende opdrachten.

Intensieve
leerlingenzorg
Onze leerlingen worden voortdurend
gevolgd in hun ontwikkeling. Naast
methode-gebonden toetsen gebruiken we landelijk
genormeerde toetsen van het CITO
leerlingvolgsysteem. In de groepen 1 en 2 worden
geen CITO-toetsen afgenomen. Er wordt gebruik
gemaakt van een observatie-volgsysteem op de
volgende gebieden: sociaal-emotioneel/motoriek/
geletterdheid en gecijferdheid. Zo krijgen we de juiste
informatie om in te kunnen spelen op eventuele
problemen. De interne begeleider coördineert de
afname van CITO-toetsen op het gebied van lezen,
spelling, rekenen, woordenschat en begrijpend lezen.
Tijdens leerlingenbesprekingen bepalen we welke
extra steun of verrijkingsstof de leerlingen nodig
hebben en hoe we die kunnen inzetten. De leerkracht
is verantwoordelijk voor extra begeleiding in de
groep en kan hierbij incidenteel hulp inschakelen van
een onderwijsassistent. Soms vindt hulp echter
buiten de groep plaats op een vast tijdstip in de week.
Wanneer er sprake is van zorg op sociaal emotioneel
gebied wordt de groepsleerkracht in de begeleiding
van de leerling ondersteund door de gedragsspecialist

Voor kinderen van groep 8
is er het Dotato-&
Discovery-project in samenwerking met het
Roelof van Echten college. Éen woensdag in de twee
weken gaan deze kinderen naar het voortgezet
onderwijs om daar les te krijgen in een aantal
uitdagende vakgebieden zoals wiskunde, science en
vreemde talen.

Overgang/doublure
In bepaalde gevallen is het voor een leerling beter om
een leerjaar nog een keer te volgen. Zo vroeg mogelijk
in het schooljaar wordt u als ouder in dit proces rond
deze keuze meegenomen. Voor 1 juni moet dit besluit
genomen zijn. De beslissing wordt genomen na
overleg tussen ouders, leerkracht, interne begeleider
en eventueel een directielid. De uiteindelijke
beslissing ligt bij school.
Bij de overgang van groep 1 naar groep 2
hanteren we de datum van 1 januari.
Leerlingen van oktober, november en
december gaan in principe door
naar groep 2 tenzij de leerling
hier duidelijk nog niet rijp voor is.
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Medisch handelen/medicijngebruik
Met de invoering van passend onderwijs worden scholen en leerkrachten steeds vaker geconfronteerd met de
vraag of ze onder schooltijd de benodigde medische handelingen willen verrichten.
PricoH wil toponderwijs verzorgen voor alle kinderen. Dus ook voor kinderen die medische hulp nodig hebben.
Zo verstrekken we medicatie op doktersadvies en in uitzonderlijke gevallen is het mogelijk dat medische
handelingen uitgevoerd worden door een groepsleerkracht. Hier gaat in alle gevallen een instructie van een
bevoegd arts aan vooraf.
We hebben op school een toestemmingsformulier voor het toedienen van medicijnen.
In het beleidsstuk ‘medisch handelen’ staat omschreven hoe we onze rol als partner in de zorg voor uw kind
vormgeven. Heeft u hier vragen over dan kunt u die stellen aan de directeur van de school.

Passend onderwijs in de praktijk
Onderstaande informatie is door het samenwerkingsverband opgesteld.
De basisscholen stellen hun doelen op grond van uitgangspunten in de school, het bevoegd gezag en het
ondersteuningsplan SWV PO 2203. Het gaat erom een veilig ontwikkelings- en leerklimaat te creëren voor de
leerlingen. Uitgangspunt hierbij is het handelingsgericht werken. Deze professionele kwaliteit veronderstellen
we bij alle leerkrachten; het is de verantwoording van de directeur om deze kwaliteit in de school tot stand te
brengen en te bewaren. Desondanks kan het gebeuren dat de geboden onderwijskwaliteit niet bij alle
leerlingen tot het gewenste resultaat leidt. In volgorde onderscheiden we dan de volgende stappen
a) De groepsleerkracht neemt verantwoorde afstemmingsbeslissingen op grond van observatiegegevens,
aangevuld met de analyse van toetsgegevens.
b) Bij gesignaleerde afstemmingsproblemen geeft de groepsleerkracht extra aandacht en/of ondersteuning.
Dit wordt beschreven in het groepsoverzicht.
c) Als de groepsleerkracht constateert dat eigen oplossingen niet werken, vraagt deze ondersteuning bij de
interne begeleider en/of directeur. Bij hardnekkiger problemen wordt een specifiek plan opgesteld.
d) Als de interne begeleider constateert, dat binnen de school geen passende oplossing voor handen is kan
advies worden gevraagd bij de Commissie Arrangeren. Het advies kan leiden tot een observatie en/of
onderzoek van een orthopedagoog. De leerkracht en/of interne begeleider wordt ondersteund om hun
leerlingen op de basisschool van passend onderwijs te voorzien.
e) Als blijkt, dat de geboden adviezen niet uitvoerbaar zijn binnen de normen van de basisondersteuning van
SWV PO 2203 kan een arrangement worden aangevraagd. Dit is maatwerk voor de leerling, waarbij ouders,
leerkracht, intern begeleider en een lid van de Commissie Arrangeren zijn betrokken. In dit stadium moet
de school een ontwikkelingsperspectief voor de leerling hebben opgesteld. Als de school een wenselijk
arrangement heeft geformuleerd wordt dit voorgelegd aan de Commissie Arrangeren. Bij toekenning van
het arrangement wordt de vergoeding vastgesteld met een begin- en einddatum.
De school rapporteert twee maanden voor de einddatum over de effecten van het arrangement en kan op
eigen initiatief advies vragen over wijziging en/of verlenging van het arrangement.
f) De ondersteuningsvraag kan de mogelijkheden van de school overstijgen of meer kosten met zich
meebrengen dan de normbekostiging van plaatsing in het speciaal basisonderwijs. In dat geval kan de
Commissie Arrangeren het dossier aanbieden aan de Commissie Toewijzing.
g) De Commissie Toewijzing beslist over plaatsing in het speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs. Bij een
positieve toewijzing melden de ouders hun kind aan bij een school voor speciaal (basis)onderwijs.
h) Iedere toewijzing heeft een vooraf vastgestelde einddatum. Uiterlijk twee maanden voor de einddatum
rapporteert de school voor (speciaal) basisonderwijs over de effecten van het verblijf op de speciale
(basis)school en meldt zich bij de Commissie Arrangeren voor de voorbereiding op een terugplaatsing in
het regulier basisonderwijs, al dan niet ondersteund door een arrangement. Wanneer terugplaatsing niet is
gewenst, zal de Commissie Toewijzing op grond van de schoolrapportage een nieuwe einddatum vaststellen.
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Leerling die extra ondersteuning nodig heeft
Stap 1

Ouder(s), verzorger(s)
of wettelijk
vertegenwoordigers
melden aan bij de BAO
die de voorkeur geniet.

Ouder(s), verzorger(s)
of wettelijk
vertegenwoordigers
melden aan bij de SBOof SO-school die de
voorkeur geniet,
waarna de SBO- of SOschool de aanmelding
verstuurd naar de
basisschool die de
ouders zouden kiezen
als regulier onderwijs
haalbaar blijkt.*

Voorschoolse
voorziening meldt in
overleg met de
ouder(s), verzorger(s)
of wettelijk
vertegenwoordigers
aan bij de SBO- of SOschool die de voorkeur
geniet.

Boa meldt in overleg
met de ouder(s),
verzorgers of wettelijk
vertegenwoordigers
aan dat een zittende
leerling extra
ondersteuning behoeft.
Ontwikkelingsperspectief wordt
opgesteld.

Stap 2

Commissie Arrangeren van de afdeling c.q. bestuur onderzoekt en bepaald de noodzaak tot extra
ondersteuning binnen de wettelijke termijnen en legt de overwegingen zorgvuldig vast.

Stap 3

Extra ondersteuning blijkt niet
noodzakelijk

Arrangement wordt bepaald en Plaatsingsadvies voos SBO of
toegekend
SO

Stap 4

Afwijzing naar ouder(s) en
aanmelder(s)

Extra ondersteuning wordt
ingezet

Stap 5

Bezwaar en beroep

Commissie Toewijzing geeft
TLV af

Stap 6

Commissie Toewijzing doet in
overleg met de Commissie
Arrangeren een
heroverweging.

TLV wordt verzonden naar
ouder(s) en in afschrift naar
aanmelders

Deskundigenadvies wordt
opgesteld

Stap 7

SBO/So beslist over toelating

Stap 8

SBO/SO stelt
ontwikkelingsperspectief op

* De ouders hebben wettelijk het recht op directe aanmelding bij een SBO- of SO-school. De afhandeling van de
aanvraag gebeurd via de basisschool vanwege de afweging of regulier onderwijs een reëel perspectief is en
ook vanwege de bekostiging van de plaatsing op het SBO of SO.
Kwadraat
Voor meer speciale zorg aan meerbegaafden, hebben we binnen de schoolvereniging ook een
kwadraat afdeling. Die is ondergebracht bij de christelijke basisschool De Krullevaar. Zolang
scholen niet in handelingsverlegenheid zijn wat betreft hoogbegaafde kinderen, blijven
deze kinderen op de basisschool. Zij krijgen dan een passend aanbod.
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Externe zorg
“Educatie is het krachtigste wapen dat we kunnen
gebruiken om de wereld te veranderen.” (Nelson
Mandela)
Het Centrum voor Jeugd en Gezin: CJG Hoogeveen
De gemeente Hoogeveen heeft, net als andere gemeenten, een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) met als doel
om snel, effectief en afdoende ondersteuning te bieden aan kinderen, jongeren en hun ouders bij opvoed- en
opgroeivragen. De vraag van het kind c.q. de ouders staat centraal.
Het CJG is op school vertegenwoordigd door de schoolmaatschappelijk werker, de jeugdverpleegkundige en de
jeugdarts. Het onderwijs is dus een belangrijke samenwerkingspartner van het CJG. Als ouder van een
schoolgaand kind is uw eerste CJG-aanspreekpunt de schoolmaatschappelijk werker.
Wat mag u als ouders van het CJG verwachten?
Voldoende laagdrempelige ondersteuning op het gebied van opvoeden en opgroeien
Toegang tot betrouwbare informatie via een online CJG
Mogelijkheid voor een gesprek: telefonisch of persoonlijk
Toegang tot jeugdhulp
Kijk ook op: www.cjgdewoldenhoogeveen.nl
Een mail sturen of bellen kan ook:
info@cjghoogeveen.nl
0528-233049 (bereikbaar van 08.30-17.00 uur)
Als de leerkracht denkt dat uw kind ondersteuning nodig heeft,
zal deze dit in eerste instantie met u bespreken. Het kan
gaan om ondersteuning op allerlei gebied: op het
gebied van leren, contact met andere
kinderen, lichamelijke
ontwikkeling e.d. Een paar
praktische tips kunnen u dan
vaak al weer op weg helpen,
maar soms is meer nodig. De
leerkracht roept dan, in overleg
met de ouders, hulp in van de
interne begeleider. Als dat nodig
is betrekken zij een medewerker
van het CJG, meestal de
schoolmaatschappelijk werker, om
in een zo vroeg mogelijk stadium
ondersteuning te bieden. Ook de
jeugdverpleegkundige, de jeugdarts
kunnen betrokken worden. Daar waar
nodig kan jeugdhulp ingezet worden. De
gemeente is daar sinds 1 januari 2015
verantwoordelijk voor.

Pagina 20

De Sprong

“TAFELS KUN JE ALLEEN LEREN DOOR VEEL TE
OEFENEN, ZOWEL THUIS ALS OP SCHOOL!”

Jeugdgezondheidszorg
Jeugdgezondheidszorg: deskundig en dichtbij
Tot de leeftijd van vier jaar bezoekt u regelmatig met uw kind het consultatiebureau. Als een kind op de
basisschool zit neemt het aantal bezoeken af, maar we blijven de groei en ontwikkeling volgen. De
jeugdgezondheidszorg van GGD Drenthe geeft advies over gezondheid, ontwikkeling en opvoeding van
kinderen van 0-18 jaar. U kunt altijd met uw kind bij ons terecht, of het nu gaat om alledaagse vragen of om
grote zorgen.
Wat doet de GGD op school?
Het JGZ team, bestaande uit assistent JGZ , jeugdverpleegkundige ,
jeugdarts en logopedist, helpt u bij vragen over de groei en
ontwikkeling van uw kind. Daarnaast hebben wij overleg met de
school op het moment dat er zorgen zijn. We werken hierbij samen
met de maatschappelijk werker en de intern begeleider. De assistent
voert het gezondheidsonderzoek uit bij alle leerlingen in groep 2 en
groep 7. Het gezondheidsonderzoek bestaat uit:
het invullen van een vragenlijst via Mijn Kinddossier door
ouders

“DE SPRONG
IS GOED ZIJN
EN BETER
WORDEN!”

het meten van lengte, gewicht en controle van de ogen en het
gehoor van uw kind
Ouderportaal
Via ons ouderportaal ontvangt u het verzoek om een vragenlijst in te vullen. In dit ouderportaal, welke te
benaderen is via www.mijnkinddossier.nl, vindt u ook informatie over de gezondheid, ontwikkeling, groei en
opvoeding van uw kind(eren) tot de leeftijd van 12 jaar.
Als GGD hebben wij ook zorg voor de spraak-taalontwikkeling. Uw kind kan
worden uitgenodigd voor onderzoek bij onze logopedist.
Vragen aan de jeugdgezondheidszorg
Heeft u vragen of zorgen over het opvoeden of opgroeien van uw kind? Blijf er
niet mee rondlopen. Onze jeugdverpleegkundigen en -artsen denken graag met
u mee. U kunt ons bellen voor een telefonisch advies of voor een afspraak op
het spreekuur van de arts of jeugdverpleegkundige.
Contact met de jeugdgezondheidszorg
Heeft u vragen of zorgen over de gezondheid of de ontwikkeling van uw kind?
Mail dan naar jgz@ggddrenthe.nl en vermeld de naam, geboortedatum en de
school van uw kind. U kunt ook op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur bellen
naar 088-2460246.
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SchoolMaatschappelijk Werk: SWW
Ouders/Verzorgers kennen hun kind het best. Ze merken het dan ook meteen wanneer hun dochter of zoon
zich anders gedraagt dan ze gewend zijn. Misschien is het al een tijdje zo dat een kind slechter eet of slaapt,
veel ruzie maakt, juist veel stiller is dan normaal of dat het minder goed gaat op school. Meestal is dit niet
ernstig en zit een kind gewoon even wat minder lekker in zijn vel. Soms is er echter meer aan de hand.
Hulp op school voor ouder en kind
Op alle scholen in het basis- en voortgezet onderwijs is het schoolmaatschappelijk werk vertegenwoordigd. Als
ouders/verzorgers een vraag hebben over hun kind, de opvoeding of als ze zich zorgen maken, kunnen ze langs
komen bij de schoolmaatschappelijk werker.
Soms is één gesprek al voldoende. Soms zijn er meer gesprekken nodig. Ook blijkt soms dat er andere hulp
nodig is. De schoolmaatschappelijk werker wijst ouders/verzorgers dan verder de weg.
Samen met hen zoekt hij of zij naar een oplossing die bij het kind, thuis en de school past. Daarbij kan hij of zij
er voor zorgen dat er korte lijnen blijven tussen de schoolmaatschappelijk werker, de school, het gezin/leerling
en eventuele netwerkpartners. De hulp van schoolmaatschappelijk werk is geheel vertrouwelijk en gratis.
Daarnaast zet het schoolmaatschappelijk werk vaak groepstrainingen in op het gebied van bijvoorbeeld sociale
vaardigheden of weerbaarheid.
Wanneer men zich zorgen maakt over een kind, is het verstandig om niet lang te wachten. Een klein probleem
kan groot worden als men niets doet. Het schoolmaatschappelijk werk is een onderdeel van de Stichting
Welzijnswerk Hoogeveen (SWW) en van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Deze organisaties hebben
ervaring in het werken met en voor kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar.
Leerkrachten signaleren ook gedrag van leerlingen. Wanneer er zorgen zijn,
kunnen zij, nadat ouders hiervoor toestemming hebben gegeven, deze via de
intern begeleider bespreken met de schoolmaatschappelijk werker. Dit kan
resulteren in een consult of advies aan de leerkracht, en/of het contact
zoeken van de schoolmaatschappelijk werker met het kind en zijn/haar
ouders/verzorgers. Naast deze kind gerelateerde zorg, kunnen
leerkrachten ook een beroep doen op de schoolmaatschappelijk werker bij
kind overstijgende problemen (b.v. pestgedrag/cultuur, problemen of
gebeurtenissen die impact hebben op groepen leerlingen). De leerkracht
zal hiervoor eerst in overleg gaan met de IB’ers.
Directie en/of de IB’ers zijn degenen die op de hoogte zijn of worden
gebracht wanneer er een begeleidingstraject moet worden ingezet
of al in gang is gezet. De IB’ers zullen bij het signaleren van
zorgen of probleemgedrag kijken wat ze hierin kunnen
betekenen. Hiervoor kunnen ze SMW’er consulteren.
Op onze school werkt Yvonne Hooge in de functie van
schoolmaatschappelijk werker.
Zij is aanwezig op dinsdag- en vrijdagmorgen. Zij is
verbonden aan SWW Hoogeveen. Zij heeft een
onafhankelijke positie binnen de school. Yvonne is er
voor school, kinderen en hun ouders. Zij biedt een
luisterend oor bij vragen en zorgen over gezin en
opvoeding. Zij heeft een beroepsgeheim en geeft
zonder toestemming van ouders geen gegevens
aan anderen. Via de IB-er van school kan er een
afspraak gemaakt worden bij het SMW, maar
dit kan ook rechtstreeks: Stichting
Welzijnswerk: 0528-278855.
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Minimabeleid gemeente
Hoogeveen
De afdeling sociale zaken van de gemeente
Hoogeveen wil ouders met een minimaal
inkomen op de volgende manieren
financieel ondersteunen:
Het activiteitenfonds:
Deze regeling is er op gericht om
mensen met een minimaal inkomen
de mogelijkheid te bieden om deel te
nemen aan maatschappelijke
activiteiten. De vergoeding is € 85,per gezinslid per kalenderjaar
(kinderen ouder dan 18 jaar
worden niet meegerekend).
Bijkomende
studiekostenregeling:

Ook bestaat de mogelijkheid om direct langs
te gaan in ruimte 1.01 op eerdergenoemde
ochtenden.

Deze regeling is er op
gericht om mensen met een
minimaal inkomen
tegemoet te komen in de
bijkomende
studiekosten voor hun
kinderen tot 18 jaar.
Het betreft alle
schoolkosten die u
voor uw kind
maakt behalve de
schoolboeken
(bijv. schriften,
schoolreisje, schoolfonds, internet, etc.).

“IEDEREEN
TELT MEE
——————————
OMDAT GOED
ONDERWIJS
MOET”

Driehoeksoverleg

De vergoeding is:

Binnen de school is er ook minimaal 3x per jaar een
driehoeksoverleg tussen intern begeleider, een
medewerker van de GGD (jeugdverpleegkundige of
jeugdarts) en een SMW-er. Het doel is om signalen
van zorg bij elkaar te brengen, patronen te
herkennen, duiden van problematiek en afstemmen
of en welke hulp geboden kan worden. De inbrenger
(school SMW of GGD) heeft vooraf toestemming
gevraagd aan de wettelijke ver tegenwoordiger(s) of
brengt de casus anoniem in. Zij koppelt na de
bespreking de adviezen aan hen terug.
Wanneer 4 jarigen aangemeld worden bij het
basisonderwijs en er zorgen zijn over de ontwikkeling
en/of veiligheid is er een brede warme overdracht
door de JGZ, waarbij de ouder(s), intern begeleider,
JGZ en SMW om de tafel gaan, evt. aangevuld met
andere hulpverlener(s).

€ 100,- per kind op de basisschool
€ 350,- per kind 1e jaar voortgezet onderwijs
€ 250,- per kind vanaf het 2e jaar voortgezet
onderwijs
De kosten van de peuterspeelzaal worden volledig
vergoed gedurende 11 maanden van een kalenderjaar
totdat uw kind vier jaar wordt.
Voor alle regelingen geldt: uw inkomen mag niet
hoger zijn dan 120% van de bijstandsnorm en
uw vermogen niet hoger dan het vrij te
laten vermogen.
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Op de hoogte blijven
Een goed contact tussen school en thuis vinden we
belangrijk. Op onderstaande momenten in het schooljaar
hebben wij graag contact met u
Het informatieblad
Aan het begin van ieder schooljaar
maakt u in de groepen 1 t/m 3
tijdens de info-avond in het lokaal
van uw kind kennis met de
leerkracht, de materialen en de
methodes.
Vanaf groep 4 krijgt u de info via
een informatieblad. Kennismaken
met de groepsleerkracht gebeurt
tijdens het startgesprek.

startgesprek met ouder(s) en
leerling.
November
Mondelinge rapportage resultaten
en welbevinden
Februari
gesprek n.a.v. eerste rapport
Juni/juli
Afsluitend gesprek n.a.v. tweede
rapport en afgelopen jaar
De gesprekken duren tien
minuten.

Inloopavonden

Wij willen u goed
informeren over de
vorderingen van uw zoon
of dochter. Vanaf groep 1
krijgen de leerlingen
daarom in februari en juni/
juli een rapport.

De nieuwsbrief staat ook op de
website van De Sprong.

Privacy

Contactavonden

Groepen 3 en 4
kennismakingsgesprek met
ouder(s), vanaf groep 3

Om van alles goed op de hoogte te
blijven plaatsen we iedere week op
vrijdag algemeen- en
groepsnieuws op de ouderportal.

Op onze website staan de
nieuwsbrieven, de schoolgids,
de jaarplanning en het
vakantierooster. Wij zijn trots
op onze website en hopen dat
ouders regelmatig zullen
kijken. We zijn ook te volgen
op Twitter en Facebook.
(@CBSdeSprong)
Ook hebben alle groepen
een klassenapp.

Rapporten

Eerste maand schooljaar:

Ouderportal

Website

Er wordt door de
leerlingen heel wat werk
verzet. Verspreid door
het jaar organiseren we
daarom inloop-avonden. U
kunt dan het werk van uw
zoon of dochter bekijken.
De leerkracht is aanwezig
voor eventuele vragen.

Een aantal keren per jaar is er een
contactmoment met de ouders/
verzorgers van de leerling:

verstandig vooraf een afspraak te
maken.

Gesprek
Natuurlijk is het altijd mogelijk om
na schooltijd even langs te komen
als u iets wilt bespreken met de
leerkracht. In verband met
verplichtingen en vergaderingen
van de leerkrachten is het
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De gegevens die over
leerlingen gaan,
noemen we
persoonsgegevens.
In het
privacyreglement
van de school is
beschreven hoe de
school omgaat met
persoonsgegevens, en wat de
rechten zijn van ouders en
leerlingen. Het reglement is te
vinden via: www.PricoH.nl/
privacy;

De Sprong

“Een kind iets leren is niet
moeilijk, maar wil je het
blijvend laten leren, dan
moet je hem
nieuwsgierig maken.”

Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze
leerlingen, en voor de organisatie die daarvoor nodig is. De meeste gegevens ontvangen
wij van ouders bij de inschrijving op onze school. Daarnaast registreren docenten en ondersteunend personeel
gegevens over leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden bijzondere persoonsgegevens
geregistreerd als dat nodig voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals medische gegevens (denk aan
dyslexie of ADHD).
De leerlinggegevens worden opgeslagen in ons (digitale) administratiesysteem. Dit programma is beveiligd en
toegang tot die gegevens is beperkt tot medewerkers van de school/schoolvereniging die de gegevens nodig
hebben voor de uitvoering van hun werk.
Tijdens de lessen maken wij gebruik van digitale leermiddelen. Hiervoor wordt een beperkte set met
persoonsgegevens uitgewisseld met leveranciers om bijvoorbeeld een leerling te identificeren als die inlogt. Wij
hebben met leveranciers duidelijke afspraken gemaakt over de gegevens die ze van ons krijgen. De leverancier
mag de leerlinggegevens alleen gebruiken als wij daar toestemming voor geven.
Daarnaast kan het nodig zijn dat wij gegevens uitwisselen met andere externe partijen, denk aan
zorginstanties. Deze zijn vermeld in het privacyreglement. Als voor de uitwisseling geen wettelijke
verplichting bestaat, dan vragen wij u vooraf toestemming om met deze partijen gegevens te mogen
uitwisselen.
Bij de inschrijving van uw kind(eren) vragen wij u om toestemming voor het gebruik van foto- en
videomateriaal en eventueel het gebruik van sociale media door uw kind(eren). U hebt te allen tijde het recht
om deze toestemming te wijzigen. U kunt dit kenbaar maken via een mail aan de directeur.

Sandra van Iterson
directeur CBS De Sprong
s.vaniterson@pricoh.nl
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“Een kind is als een vlinder
in de wind. De ene vliegt
hoog, de ander laag, maar
iedereen doet het op zijn
manier.
Het leven is geen
competitiestrijd.
Ieder kind is anders
Ieder kind is speciaal
Ieder kind is mooi.”

Na de
Basisschool
Voorbereiding op het Voortgezet Onderwijs: VO en huiswerk
Om de leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op het VO, geven we in de groepen 7 en 8 wekelijks
huiswerk op. Het kan gaan om een taalles, rekensommen, een topografietoets of geschiedenisoverhoring.

Schoolkeuze
Meestal verlaten de kinderen na groep acht de basisschool. Ze gaan dan naar het VO. Voordat deze stap gezet
wordt, moet er wel een vast traject doorlopen worden. In de gemeente Hoogeveen is een gemeenschappelijke
toelatingsregeling van het VO voor leerlingen van de basisscholen. De leerlingen krijgen rond de
herfstvakantie het voorlichtingsboekje “Waarheen na de basisschool?” uitgereikt. In dit boekje worden alle
scholen voor VO genoemd en wordt beschreven hoe een aanmelding in zijn werk gaat.
Ook de ouders informeren we aan het begin van groep acht tijdens de informatieavond over de overgang naar
het VO. In september worden de leerlingen met hun ouders door de leerkracht uitgenodigd om over de
schoolkeuze te praten. Daarbij worden de resultaten uit groep zeven, het Cito-leerlingvolgsysteem en de Citoentreetoets (groep zes) betrokken. Er kunnen afspraken gemaakt worden over welke gebieden extra aandacht
moeten krijgen. Bij de eerste contactavond in november wordt een voorlopig advies gegeven, gecombineerd
met informatie over open dagen van geschikte scholen in en om Hoogeveen. Het definitieve advies voor de best
aansluitende vorm van voortgezet onderwijs wordt in het voorjaar gegeven. Dit advies is gebaseerd op
gesprekken met leerkrachten van voorgaande groepen en de beschikbare gegevens.
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Naast alle gegevens worden in het advies en het
uiteindelijke schoolkeuzegesprek met de leerling en de
ouders ook de onderstaande aspecten meegewogen:
Wat wil de leerling?
Hoe is de werkhouding van de leerling?
Hoe gaat de leerling om met zijn huiswerk?
Hoe zelfstandig is de leerling?
Heeft de leerling
vertrouwen in eigen kunnen?

“Alles kan, en als het niet
kan kan het anders ”
Uitstroomgegevens
In onderstaande tabel is af te lezen hoeveel leerlingen naar welke vorm van voortgezet
onderwijs zijn gegaan. Onder de tabel is het schooljaar en het totaal aantal leerlingen
genoemd.

PRO

VMBO BBL/KBL

VMBO TL/Mavo

Havo/VWO

30

25

Aantal leerlingen

23
20

19

18

17

15

14

14

14

14

10

13
10

8

18

17
13

12

13

10

9

8

5

4
0

0
14/15 (59)

15/16 (44)

0

16/17 (41)

0
17/18 (40)

0
18/19 (38)

19/20 (46)

Jaar (aantal leerlingen totaal)
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“Wat moeten kinderen op school leren om
optimaal voorbereid te zijn op de toekomst?”

Een school voor
ouders

Ouderparticipatie

Ouders zijn van grote waarde in onze
schoolorganisatie. Naast ondersteuning van
activiteiten in de groep kunnen zij meewerken en –
denken in de MR, de GMR of de OR.
Medezeggenschapsraad: MR geeft ouders en
teamleden bevoegdheden om mee te denken over en
richting te geven aan het beleid van de school. De
raad bestaat uit vier ouderleden en vier teamleden.
De directie heeft een adviserende taak.
Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad:
GMR is de medezeggenschapsraad voor alle dertien
christelijke scholen van de vereniging in Hoogeveen.
Eén ouder en één leerkracht van De Sprong zijn
hierin vertegenwoordigd.
Ouderraad: OR bestaat uit een groep enthousiaste
ouders die zich bezighoudt met het organiseren van
activiteiten voor de kinderen zoals schoolreisjes, de
koningsspelen, de avondvierdaagse, het
sinterklaasfeest, Kerst en Pasen. Maar ook met
zaken als de oud papier actie, de organisatie van de
ouderavond en het goede doelengeld. De leden
worden gekozen door de ouders. Bij de vergaderingen
van de ouderraad is een vaste contactpersoon uit het
team aanwezig. Ook vanuit de directie is er een vast
aanspreekpunt.
In deel 2 staan de namen en telefoonnummers van
meewerkende ouders vermeld.

Denktank
Sinds vorig schooljaar werken we met een
"denktank". Een enthousiaste groep ouders, die
samen met de directie meedenkt over o.a. het
vergroten van de ouderbetrokkenheid.

Ouders zijn niet verplicht de ouderbijdrage te betalen.
Het is een vrijwillige bijdrage waarvan extra
activiteiten en het schoolreisje worden betaald.
Wanneer uw kind pas in januari op school komt is de
ouderbijdrage de helft van de bedragen hierboven
genoemd.

De schoolvereniging
Onze school is één van de dertien basisscholen van
PricoH.
De vereniging heeft tot doel werkzaam te zijn in het
belang van het christelijk onderwijs. Dit doet zij door:
Het stichten en in stand houden van scholen
voor christelijk onderwijs
Samen te werken met andere organisaties die
het belang van het onderwijs dienen.
Het bestuur van de vereniging stelt het zeer op prijs
wanneer ouders/verzorgers van de leerlingen lid
worden van de vereniging. Ouders/verzorgers
kunnen hiermee mede de ontwikkeling van de school
bepalen. De contributie bedraagt (minimaal) €10 ,per jaar. Een inschrijfformulier is op school
verkrijgbaar.
Folders met meer informatie over de
schoolvereniging liggen op alle christelijke
basisscholen, bij de peuterspeelzalen, de
kinderdagverblijven, de bibliotheken en op het
secretariaat.
Het secretariaat is gevestigd in het PricoH
kantoorpand, Stoekeplein 8A.Het secretariaat is
bereikbaar op maandag t/m donderdag, tel. 23 44 94.

Vrijwillige ouderbijdrage
De ouderbijdrage is als volgt vastgesteld:
groep 1 t/m 4
€ 30,- per leerling
groep 5 en 6
€ 35,- per leerling
groep 7 en 8
€ 40,- per leerling
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“Elke dag een
beetje beter
worden en dat
met trots
uitdragen”

Brede school
Overal in Nederland zijn brede scholen. De ontwikkeling van kinderen en het bieden van dag-arrangementen
zijn belangrijke argumenten voor het bundelen van krachten in een brede school. De ZuiderBreedte is één van
de brede scholen in Hoogeveen. In onze wijk “zuid” werken de basisscholen “De Sprong” en “Het Spectrum”
samen met organisaties voor welzijn, kinderopvang, sport en cultuur. Leerkrachten verzorgen daarbij in de
eerste plaats het onderwijs en worden ondersteund door andere professionals, zoals de schoolarts, de
wijkagent, leiding van de peuterspeelzaal, de bibliotheek, maatschappelijk werk en Bureau Jeugdzorg. Het
delen van kennis heeft een grote meerwaarde.
Vroeg- en Voorschoolse Educatie: VVE is een voorbeeld van één van de projecten waarbij gezamenlijk wordt
gewerkt aan het zo vroeg mogelijk signaleren van achterstanden bij kinderen. Zij worden gevolgd,
gestimuleerd en krijgen waar nodig extra impulsen. De peuterleiding overlegt met de leerkrachten van groep
1 bij de overdracht van de peuterspeelzaal naar de basisschool. Op deze manier wordt gestreefd naar een zo
goed mogelijke aansluiting met de basisschool.
De ZuiderBreedte is een modern gebouw met alle nieuwe gemakken en voorzieningen, waarin alle
participanten onderdak hebben. Daardoor zijn de lijnen kort en is overleg snel te realiseren.
Participanten in De ZuiderBreedte zijn:
De Sprong
Het Spectrum
’t Köppeltie
Kinderopvang
Icare
Welzijnswerk
Bibliotheek
Sportvoorziening
Logopedie

Christelijke basisschool
Openbare basisschool
Peuterspeelzaal
Opvang kinderen voor en na schooltijd en in de vakanties
Zuigelingenbureau, schoolarts
Stap in Move, Naschoolse Vrijetijds Arrangementen: NVA
Materiaal/boeken voor de school, geen uitleenpunt voor de wijkbewoners
Samenwerking met sportverenigingen
Stimuleren taal en spraak

De brede scholen in Hoogeveen vallen onder het gezag van het “Stichtingsbestuur Brede Scholen Hoogeveen”.
Het bestuur is verantwoordelijk voor school-overstijgende zaken. Het stichtingsbestuur is samengesteld uit de
participanten.
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Wettelijke
verplichtingen
In dit hoofdstuk vindt u informatie over o.a. de
klachtenregeling, de toelating en sponsoring. Deze
onderdelen worden summier beschreven. Meer
informatie is op school verkrijgbaar.
Het kennismakingsgesprek
Bij vraag naar informatie over de school is er een mogelijkheid tot een kennismakingsgesprek en wordt bijv. de
schoolgids en andere informatie meegegeven.
Gesprekspunten zijn o.a.:
Uitgangspunten en kenmerken van de school
Achtergronden en identiteit
Organisatie van de school
Vragen van de ouder
Verdere procedures rond aanmelding en kennismaking van het kind met de groep.

Aanmelding en inschrijving
Indien besloten wordt tot aanmelding van de leerling worden de formulieren hiervoor
door de ouders ingevuld. Deze registratie van de persoonsgegevens geschiedt in
achtneming van de eisen die de Wet Persoonsregistratie ( AVG) stelt.
Wanneer een kind tussen de drie en drie en een half jaar is kan een
kennismakingsgesprek/oriëntering op de school van de keuze van de ouders
plaatsvinden.
In het gesprek wordt aangegeven dat wanneer het kind drie en een half jaar is,
het aanmeldingsformulier aan de ouders wordt opgestuurd. Ouders vullen de
formulieren in en sturen ze terug naar de school. Dit heeft dan nog de status
van een aanmelding. De school heeft officieel zes weken de tijd om de
aanmelding te bekijken en vast te stellen of ze de betreffende leerling de
juiste zorg kan bieden.
Bij een positief besluit wordt het aanmeldingsformulier automatisch
omgezet in een inschrijving en worden de ouders middels een brief
hiervan op de hoogte gesteld. In deze brief staat ook de verdere gang
van zaken rond wennen en eerste schooldag.
Bij een negatief besluit neemt de school telefonisch contact op
met betreffende ouders en gaat samen met hen een traject in
waarbij een school met passende hulp wordt gezocht.
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verstoorde relatie, disfunctioneren, verkeerde eerste
keus.
Alle kinderen die worden ingeschreven nemen deel
aan het normale onderwijsprogramma. Wij
accepteren geen principieel gronden voor vrijstelling
van onderwijs. Voor kinderen met een lichamelijke
en/ of geestelijke handicap zal een uitgebreide
procedure plaatsvinden ( zie ) Wanneer de toelating
een feit is zal de school er ook alles aan proberen te
doen om dit kind zo goed mogelijk te begeleiden.

Schorsing en verwijdering

Een
nieuwe
leerling wordt
doorgegeven aan de
betreffende leerkracht. Een
aantal weken voor een kleuter naar
school gaat wordt het uitgenodigd door de
leerkracht om een aantal ochtenden mee te draaien
in groep 1. Zo kan het langzaam wennen aan het naar
school gaan. Wanneer een kind op het moment van
inschrijving nog niet zindelijk is, nemen we vier
weken voordat deze leerling op school komt, contact
met de ouders op. Als het kind dan nog niet zindelijk
is maken we nieuwe afspraken over de toelating.

In samenspraak met het bestuur van PricoH en
de GMR heeft de school duidelijke regels
opgesteld voor time-outs, schorsing en
verwijdering op grond van ontoelaatbaar gedrag.
De directeur van de school kan een leerling voor een
periode van ten hoogste twee dagen verwijderen
(time-out) en voor ten hoogste een week schorsen. Bij
een time-out worden de ouders op school uitgenodigd
voor een gesprek, waarvan een verslag wordt
gemaakt, met daarin dat het bevoegd gezag van een
school kan besluiten tot definitieve verwijdering van
een leerling. Voordat een besluit daarover genomen
wordt moet het bevoegd gezag de leerling en diens
ouders in de gelegenheid stellen om gehoord te
worden. Onder ontoelaatbaar gedrag, en in principe
in aanmerking komend voor een vorm van schorsing,
rekenen wij:
Het aan de school verbonden personeel en /of
medeleerlingen bedreigen

Bij vorming van een instroomgroep is het mogelijk
dat we voor de jongste kleuters de schooltijden
aanpassen.

Weigeren deel te nemen aan schoolactiviteiten,
Een grote mond hebben of brutaal zijn;
beledigen, vloeken, schelden, bedreigen,

Bij verzoek van overplaatsing van een leerling van
een basisschool in Hoogeveen, om andere redenen
dan een verhuizing, wordt contact gezocht met de
directeur van de betreffende school. Er zal besproken
worden wat er al gedaan is voor dit kind en wat het
advies is van de school. De directie beslist in overleg
met de IB-ers over de toelating. Criteria hiervoor zijn:
Mogelijkheden binnen onze school
Mogelijkheden binnen de groepen
De verdeling en aantallen zorgkinderen binnen
onze school
Het respecteren van onze christelijke identiteit
Het is niet gebruikelijk dat kinderen binnen de
schoolloopbaan op een andere school worden
ingeschreven, tenzij er sprake is van: verhuizing,

Agressief gedrag; vechten, slaan en schoppen,
het vertonen van pestgedrag,
Vandalisme, vernielingen, diefstal, wapenbezit,
Drugs en/ of alcohol in bezit hebben.
Van ouders verwachten wij dat zij zich ook aan de
gedragsregels van school houden. In geval van
ontoelaatbaar gedrag, in de lijn zoals hierboven
aangegeven, kan de directie vergelijkbare sancties,
zoals beschreven in dit protocol, op ouders toepassen.
Het protocol schorsen en verwijderen van leerlingen
is door de gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad van PricoH Hoogeveen
goedgekeurd op 5 juni 2008. Dit protocol
ligt op school ter inzage.
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Informatievoorziening gescheiden
ouders
Helaas komt het voor dat ouders van kinderen zijn
gescheiden of gaan scheiden. Het is dan goed te
weten hoe het met de informatievoorziening over de
kinderen is geregeld. Volgens de wet hebben beide
gescheiden ouders evenveel recht op informatie
vanuit de school. Omdat de wet niet voorschrijft
welke informatie dit is, geldt hiervoor ons
schoolbeleid.
Het is de verantwoordelijkheid van de verzorgende
ouder om de andere ouder te informeren over
belangrijke informatie die het kind betreft. Wanneer
er geen belemmeringen zijn, gaan we ervan uit dat
de verzorgende ouder de informatievoorziening tot
zijn of haar rekening neemt.
Mocht dit door omstandigheden niet te regelen zijn,
dan kan de niet verzorgende ouder de directie van
de school vragen deze informatie door te geven. De
verzorgende ouder zal hierover geïnformeerd
worden. Er wordt geen informatie gegeven wanneer
het belang van het kind daarmee strijdig is of een
gerechtelijke uitspraak de informatieverstrekking
in de weg staat.
Bij informatie van de school denken wij aan:
Algemene informatie: de schoolgids,
ouderportal en de nog niet vermelde data van
de info-avond, het oudergesprek, de
rapportbespreking en de ouderavond.
Alle belangrijke informatie over de
leervorderingen van het kind, zowel op
schrift (kopie van rapporten) als tijdens
gesprekken met de leerkracht of eventueel de
zorgcoördinator van de school.

Burgerschapsvorming

Leerlingen praten over de manier waarop ze
in het leven staan. Bij de lessen
levensbeschouwing komen verschillende
levensvragen aan de orde, meestal aan de
hand van Bijbelverhalen. Dit gebeurt
dagelijks in alle groepen op het eigen niveau
van de kinderen.
In de school leven we –leerlingen en
leerkrachten- met elkaar samen in een
minisamenleving. Leerlingen kunnen in de
school oefenen in het leren samenleven met
elkaar.
Er worden met de leerlingen elk schooljaar
regels en een missie opgesteld.
De school maakt gebruik van de methode
Kanjertraining.
Wanneer regels worden overtreden heeft de
school een helder beleid over straffen en
belonen, dat door elke leerkracht zo
consequent mogelijk wordt uitgevoerd.
Iedereen maakt fouten, maar mag ook weer
opnieuw beginnen.
Leerlingen participeren op een actieve
manier in en buiten de school.
In het leerlingenpanel praten de leerlingen uit
de groepen vier tot en met acht mee over
zaken die de leerlingen en de school aangaan.
Er wordt jaarlijks aandacht besteed aan een
goed doel.
In de school oriënteren leerlingen zich op de
samenleving en leren ze hun eigen mening
over maatschappelijke thema’s te
verwoorden.
In de groepen zeven en acht wordt wekelijks
het nieuws bekeken. Leerlingen
discussiëren over thema’s die
daarin naar voren
komen.

Leerlingen groeien op in een steeds complexere
maatschappij. Onze school vindt het van belang
haar leerlingen op een goede manier hierop voor te
bereiden. Vanuit onze christelijke identiteit vinden
wij het van belang dat leerlingen op een zelfbewuste
manier in het leven staan, waarbij ze niet alleen
respect hebben voor anderen, maar ook naar
anderen omzien. Wij willen leerlingen brede kennis
over en verantwoordelijkheidsbesef voor de
samenleving meegeven. In de school leren
leerlingen samen te leven met anderen.
Vanuit deze visie hebben we de volgende doelen en
activiteiten opgesteld:
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“EXCELLENTIE IS… ALTIJD BEZIG ZIJN MET HET
BESTE UIT JE LEERLINGEN ÉN JEZELF NAAR BOVEN
TE HALEN.”
Meldcode huiselijk geweld en
kindermishandeling

b) Treedt er geen verbetering op dan weer contact
opnemen met de directeur. Samen verder zoeken
naar een oplossing. Geeft dit, naar uw idee, geen
bevredigend resultaat ga dan naar stap 3.

De leerkrachten hebben een training gevolgd
waarmee ze in staat zijn om huiselijk geweld en
kindermishandeling te signaleren. Als er een
vermoeden is dat een leerling mogelijk slachtoffer is
van huiselijk geweld of kindermishandeling handelen
wij zoals beschreven in ons protocol daarvoor.
Dit schooljaar staat de training opnieuw op de
agenda.

Stap 3:
U meldt de klacht schriftelijk en ondertekend bij het
bestuur: Stoekeplein 8a, 7902 HM Hoogeveen. De
door het bestuur vastgestelde klachtenprocedure, die
op school ter inzage ligt, treedt dan in werking.
Ook het adres van de vertrouwenspersoon ligt op
school ter inzage.

Klachtenregeling binnen de Vereniging
voor Primair Christelijk Onderwijs

N.B.: Hebt u een klacht die niet specifiek
groepsgebonden is, dan kunt u bij stap 2 beginnen.

In elke instelling of in elk bedrijf komt het voor dat
“klanten” niet tevreden zijn. Dat komt ook bij ons
voor. Veelal berusten klachten op
miscommunicatie tussen betrokkenen.
En van elke klacht kun je leren. Daarom
raden wij u aan om in geval van klachten
de volgende stappen te ondernemen.
Stap 1:
a) Zo spoedig mogelijk contact
opnemen met de groepsleerkracht
en haar/hem het probleem
voorleggen. In negen van de tien
gevallen kan het probleem meteen
worden opgelost. In andere gevallen
wordt er samen gezocht naar een
oplossing/aanpak (geduld hebben en
de tijd geven om een mogelijke
oplossing uit te werken/aanpak uit
te proberen).

Anonieme (klachten) brieven kunnen niet in
behandeling worden
genomen.

“ALLES WAT
JE
AANDACHT
GEEFT
GROEIT”

Wanneer klachten op
school niet tot
tevredenheid kunnen
worden opgelost, kan een
klacht worden voorgelegd aan
een vertegenwoordiger van het
bestuur (contactpersoon: mevr.
T. Veenje, tel. 0620493932, email:
t.veenje@gimd.nl.

Wanneer het klachten betreft van
ouders of leerkrachten met betrekking
tot seksuele intimidatie, agressie of
geweld, kan rechtstreeks contact worden
opgenomen met de vertrouwenspersoon: mevr. T.
Veenje, tel. 0620493932, email: t.veenje@gimd.nl.

b) Als er na verloop van tijd geen verbetering
optreedt, weer contact opnemen met de
leerkracht. Samen weer zoeken naar een
oplossing. Komt u er niet uit, ga naar stap 2.
Stap 2:
a) Contact opnemen met de directeur en hem/haar
het probleem voorleggen. Samen zoeken naar een
oplossing/aanpak. Het kan noodzakelijk zijn dat er
een gesprek komt tussen u, directeur en
groepsleerkracht (geduld hebben en de tijd geven
om een mogelijke oplossing uit te werken/aanpak
uit te proberen).

Klachten over seksuele intimidatie, seksueel
misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld, kunt u
ook melden via het meldpunt
vertrouwensinspecteurs, tel. 0900-1113111.
Voor verdere informatie over de
landelijke geschillen commissie en de
inspectie van het onderwijs verwijzen
we naar de ‘ klachtenprocedure’ op de
website van PricoH:
http://www.pricoh.nl/organisatie/klachtenprocedure
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Sponsoring
Op onze school kunnen wij te maken krijgen met
sponsoring. Kinderen vormen immers voor bedrijven een
boeiende doelgroep. Ouders die een eigen bedrijf hebben
kunnen d.m.v. sponsoring iets voor de school van hun
kinderen doen. Daarbij moet u denken aan bijv. computers,
bijdragen aan fancy fairs, lesmaterialen, advertenties in
schoolnieuws, e.d. Wij vinden het belangrijk dat kinderen
beschermd worden tegen ongewenste invloeden van buiten de
school, maar sponsoring kan ook een kans zijn om iets extra toe te
voegen aan het onderwijsaanbod. Landelijke onderwijsorganisaties
hebben afspraken gemaakt over sponsoring op school en deze
afspraken hanteren wij ook op school:
Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en
onderwijskundige taak en doelstelling van de school. Er mag geen schade
worden berokkend aan de geestelijke en lichamelijke gesteldheid van
leerlingen.
Sponsoring mag niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de
betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van het onderwijs en de daarbij
betrokkenen in gevaar brengen.
Sponsoring mag niet de onderwijsinhoud en/of de continuïteit van het
onderwijs beïnvloeden, dan wel in strijd zijn met het onderwijsaanbod en de
kwalitatieve eisen die de school aan het onderwijs stelt. Het primair onderwijsproces
mag niet afhankelijk zijn van sponsormiddelen.

Schoolongevallenverzekering
De leerlingen van alle christelijke basisscholen in Hoogeveen zijn verzekerd tijdens
schooluren en tijdens andere activiteiten, zoals zwemmen, kamp, schoolreisjes, excursies,
uitstapjes
in schoolverband, en wel gedurende de tijd dat zij onder toezicht staan van leerkrachten en/of
hulpkrachten. Ook één uur voor en één uur na deze activiteiten biedt de verzekering dekking, of zoveel langer
als het rechtstreeks komen naar en gaan van genoemde schoolactiviteiten duurt. De verzekering
vergoedt alleen letselschade.
Kleding, fietsen, brillen, etc.
vallen dus niet onder deze
verzekering.

“Het is leuk om iets niet te kunnen;
want dan kun je iets nieuws leren!”
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Interne organisatie
Diversen van A tot en met Z.
Adreswijziging
Wilt u bij een wijziging in uw
adres, telefoonnummer of e-mail
dit zo spoedig mogelijk doorgeven
aan onze administratie?
U kunt ook via de ouderportal een
wijzigingsverzoek indienen.

e-mailadressen van de
leerkrachten staan achter in de
gids. Voor een gesprek graag een
afspraak maken. In de
kleutergroepen wordt gebruik
gemaakt van een zogenaamde
“meldmap”. Hierin kunt u
opschrijven of uw kind naar een
arts o.i.d. moet.

Avondvierdaagse
Cultuur

“Nu we een
leerlingenraad
hebben wordt er
naar onze mening
geluisterd”
Een flink
aantal kinderen loopt jaarlijks met
de avondvierdaagse mee. De
ouderraad heeft de organisatie
van deze activiteit volledig op zich
genomen. Kinderen kunnen zich
via school opgeven.

Batterijen
Op school staat een ton waarin
oude batterijen kunnen worden
ingeleverd. Dit komt naast het
milieu ook de school ten goede
omdat we daar een vergoeding
voor krijgen.

Contacten
We willen graag zo goed mogelijk
bereikbaar zijn voor u. Tijdens de
lesuren zijn de leerkrachten in
principe niet telefonisch
bereikbaar. Voor een korte vraag
of mededeling kunt u voor of na
schooltijd bij de betreffende
leerkracht langsgaan of mailen. De

Deel
2

Belangrijk hierbij
zijn de
verkeerslessen op
scholen, de
ouderparticipatie en
een verkeersveilige
omgeving. Om het
label te verdienen, moet een
school voldoen aan een aantal
criteria.
Criteria voor het DVL

In het kader van
culturele vorming
werken wij met het
“cultuurmenu”. De
leerlingen krijgen
jaarlijks lessen en
projecten in
verschillende
kunstvakken zoals dans,
muziek, beeldende
kunst, literatuur,
drama en audiovisuele kunst.
Ieder jaar staat voor de
kinderen een ander kunstvak
centraal.
De bibliotheek is als één van
de participanten van De
ZuiderBreedte betrokken bij
verschillende andere
activiteiten.

Douchen
Voor de groepen vijf tot en met
acht geldt verplicht douchen na de
gymles.

Drents
Verkeersveiligheidslabel
Het Drents
Verkeersveiligheidslabel (DVL) is
een kwaliteitskeurmerk voor
basisscholen die
verkeersveiligheid een vaste
plaats geven in hun schoolbeleid.
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1. Op de school wordt bij voorkeur
gewerkt met een actuele
verkeersmethode, zodat de
doorgaande lijn in de leerstof
gewaarborgd is.
2. In elke groep worden praktische
oefeningen gedaan, zoals lopen op
de stoep, oversteken en
fietsvaardigheidsoefeningen. Ook
wordt er elk jaar in elke groep een

“De vraag van het
kind c.q. de ouders
staat centraal!”
extra praktijkproject uitgevoerd.
3. Er is sprake van betrokkenheid
van de ouders bij het
verkeersonderwijs. Er
is bijvoorbeeld een verkeersouder
op de school die het team kan
ondersteunen bij praktische
oefeningen.
4. De schoolomgeving is
verkeersveilig.
5. Verkeerseducatie is opgenomen
in het schoolplan.
6. De school heeft een
activiteitenjaarplan waarin de
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praktische oefeningen en
projecten zijn opgenomen.

Fietsen
Leerlingen die dicht bij school
wonen, komen natuurlijk lopend
naar school. De leerlingen die op
de fiets naar school komen,
moeten hun fiets in de rekken
zetten en binnen de blauwe lijnen.

Foto’s/films op internet
Van een aantal activiteiten worden
foto’s gemaakt voor onze website/
facebook. Mocht u als ouder
bezwaar hebben tegen het
plaatsen van een foto waarop uw
kind staat op onze homepage, dan
vragen wij u dit schriftelijk
kenbaar te maken bij de
schoolleiding. Soms wordt er voor
onderwijskundige doeleinden een
filmopname gemaakt. Als u
hiertegen bezwaar hebt, wilt u dit
dan schriftelijk doorgeven aan de
schoolleiding?
Formulieren hiervoor zijn op
school aanwezig.

Fruit eten
Elke morgen om ongeveer 10.00
uur eten de kinderen van de
groepen één en twee fruit. Voor de
kleuters zien wij graag het fruit
geschild en in stukjes in een bakje
voorzien van voor- en
achternaam. Ook op de beker
graag de namen van uw kind. De
kinderen van de hogere groepen
eten hun fruit of brood in de pauze
op.
We promoten het drinken van
water en doen mee aan
verschillende fruitprojecten.

Gevonden voorwerpen
Mocht uw kind iets zijn
kwijtgeraakt, dan kunt u
informeren bij de conciërge/
beheerders; daar staat een doos
met gevonden voorwerpen.

Gezonde school

Infectieziekten

Wij zijn een gezonde school. Dit
betekent, dat o.a. het “pauzehapje”
uit fruit/groente bestaat.

Sinds kort bestaat er een
meldingsplicht infectieziekten.
Mocht uw kind geelzucht,

Overige afspraken staan in een
document op onze website.

Groepslijsten
Mocht u bezwaar hebben tegen
het publiceren van de lijst op het
ouderportaal waarop enkele
gegevens van uw kind staan, dan
vragen wij u dit kenbaar te
maken bij de groepsleerkracht.

Gymnastiek
Het gebouw van De ZuiderBreedte
heeft een schitterend
gymnastieklokaal.
Wij maken gebruik van de zaal op

Groep
3a
3b
4a
4b
5
6a
6b
7a
7b
8a
8b

Dag
maandag
maandag
dinsdag
woensdag
maandag
maandag
maandag
maandag
dinsdag
maandag
woensdag

Tijd
12:30-13:10
13:20-14:00
12:30-13:10
10:30-11:10
10:30-11:10
11:10-11:50
09:10-09:50
08:30-09:10
13:20-14:00
09:50-10:30
09:50-10:30

de volgende tijden:

Hoofdluiscontrole
Na elke vakantie vindt een
hoofdluiscontrole plaats. Deze
wordt door de ouderraad
georganiseerd. Wanneer hoofdluis
wordt aangetroffen nemen we
contact op met de ouders over de
aanpak hiervan. Informatiebladen
zijn op school aanwezig.

Honden op het
schoolplein
Het is niet toegestaan uw hond
mee te nemen op het schoolplein of
mee te nemen in school.
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“We doen het samen
en gaan ervoor!”

huiduitslag of een andere
besmettelijke ziekte hebben, wilt u
dit dan melden aan de
groepsleerkracht?

(Kerst)kaartjes uitdelen
Om te voorkomen, dat er, ondanks
goede
Dag
woensdag
woensdag
donderdag
donderdag
donderdag
donderdag
woensdag
woensdag
donderdag
woensdag
donderdag

Tijd
13:20-14:00
08:30-09:10
11:10-11:50
13:20-14:00
08:30-09:10
10:30-11:10
12:30-13:10
11:10-11:50
09:50-10:30
09:10-09:50
12:30-13:10

bedoelingen, kinderen gedupeerd
worden, vragen wij u om kaartjes
voor privé-aangelegenheden zelf
rond te brengen of te versturen.
Een kerstkaart is leuk. We hebben
de afspraak, dat ieder kind één
kaart voor de klas mee mag
nemen.

Kleutergym
Speciale kleding is voor
kleutergym niet nodig. Het mag
wel, mits het kind zich zelf kan uiten aankleden. Wij willen wel graag
dat uw kind gymschoenen (zonder
veters) meeneemt. Wilt u op deze
schoenen de naam van uw kind
zetten? De schoenen komen in een
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stoffen tas die uw kind van school
krijgt. Er zijn twee
kleutergymlokalen beschikbaar
die verschillend ingericht zijn; met
een rouleersysteem komen de
kinderen in het lokaal met zwaai/
ringinstallatie of in het klim/
klauterlokaal.

Leerlingenpanel
Inspraak is van grote waarde
wanneer je een steentje wilt
bijdragen aan de samenleving. Om
leerlingen dit te laten ervaren
hebben wij een leerlingenpanel.
Vanaf groep vier worden hierin
twee leerlingen per jaargroep
afgevaardigd. In de eigen groep
worden de onderwerpen voor het
panel voorbereid. Kinderen
kunnen zelf onderwerpen
aandragen, maar kunnen ook
advies of informatie vragen aan
het team.

Logopedie
Aan het eind van het schooljaar
(mei/juni) worden alle leerlingen
van groep één voor een kort
onderzoek bij de logopedist
geroepen. Afhankelijk van de
noodzaak en de beschikbare tijd
volgt dan een behandeling. De
leerlingen van de groepen twee en
zeven worden in oktober/
november getest.

Medicijngebruik
Soms is het noodzakelijk, dat een
kind onder schooltijd medicatie
toegediend krijgt. De leerkracht
mag dit alleen doen wanneer door
de ouders/verzorgers een
“verklaring medicijngebruik” is
ingevuld en ondertekend. Dit
formulier is bij de leerkracht of bij
de administratie verkrijgbaar.
Wanneer een leerling tijdens
schooltijd om paracetamol vraagt,
zal, alvorens dit wordt verstrekt,
eerst contact opgenomen worden
met de ouders/verzorgers.

Mobiele telefoons:
Wij begrijpen, dat er soms
omstandigheden zijn, dat uw kind
een mobiele telefoon mee naar
school heeft. Op school moet hij
echter uit staan en zien we hem
verder niet. Binnen de groepen
wordt gevraagd om het mobieltje
in leveren bij de leerkracht. Na
schooltijd kan het kind het
mobieltje weer meenemen.

Parkeren
In verband met de veiligheid van
de kinderen willen wij u vragen om
gebruik te maken van de
parkeerplaats. U kunt dan samen
met uw kind op de aangegeven
plaats het fietspad oversteken. De
kiss and ride-strook is alleen
bedoeld om uw kind te laten
uitstappen, waarna u direct
doorrijdt.

Ontruimingsoefeningen:

Projectengeld/goede
doelen

We oefenen een aantal keren per
jaar de ontruimingen. Dit is de
eerste keer altijd aangekondigd.
Mocht er werkelijk een calamiteit
zijn incl. ontruiming, dan wijken
wij uit naar buiten en verzamelen
dan op het kunstgrasveld. U kunt
uw kind(eren) daar ophalen bij de
leerkracht.

De leerlingen kunnen geld
meenemen voor onze goede
doelen. De opbrengst wordt door
de ouderraad verdeeld over
diverse doelen die per toerbeurt
door één van de groepen worden
aangedragen.

Oud papier

In en rond de school mag niet
worden gerookt. We willen een
rookvrije omgeving voor de
kinderen, dus ook op het plein mag
niet gerookt worden.

Elk schooljaar worden er een
aantal oud papieracties gehouden.
De opbrengst van deze acties is
bestemd voor de leerlingen van de
school en wordt gebruikt om
materialen aan te schaffen die niet
uit de leermiddelengelden kunnen
worden betaald. De ouderraad
bepaalt in overleg met de directie
waaraan het geld wordt besteed.
Door de opbrengst van de oud
papieracties zijn wij in staat de
ouderbijdrage zo laag mogelijk te
houden. Dit schooljaar wordt er op
de volgende data papier
opgehaald:
29 augustus
24 oktober
19 december
30 januari

Rookverbod

Schoolreis
Schoolreisjes zijn er ieder jaar
voor de groepen één tot en met
zeven. De leerlingen van groep
acht gaan enkele dagen op
schoolkamp. Indien een
onderwerp van de projectweek
zich er voor leent, gaan de
leerlingen buitenschoolse
activiteiten ondernemen.

Schooltijden
De school begint elke dag om 8.30
uur en is om 14.00 uit. Dit is voor
alle groepen hetzelfde.

27 maart

Sport

22 mei

Er zijn jaarlijks een aantal
sportactiviteiten waaraan
leerlingen van school mogen
deelnemen. Voorbeelden hiervan
zijn: het voetbaltoernooi, het
korfbaltoernooi, de sportdag en de
avondvierdaagse.

3 juli
Mocht u zelf ook actief mee willen
doen aan deze acties of heeft u
vragen dan kunt u contact
opnemen met Christiaan van der
Laan [0652495938)
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Stage
Op De Sprong geven wij aan studenten de gelegenheid
stage te lopen. Aan het eind van elk schooljaar
bepalen wij hoeveel studenten van verschillende
opleidingen in het nieuwe schooljaar begeleid kunnen
worden. Er wordt rekening gehouden met het
leerlingenaantal en de wensen/mogelijkheden van de
groepsleerkrachten. Vierdejaars studenten lopen
stage als Leraar In Opleiding: Lio. Dit zijn studenten
die zelfstandig in een groep les geven.
Daarnaast zijn er contacten met opleidingen voor
onderwijsassistent. Ook plaatsen we leerlingen uit het
VO voor een maatschappelijke stage en snuffelstage.

Te koop
Wij bieden via het prikbord in de gang beneden de
mogelijkheid spullen onderling te verkopen.
Reclamemateriaal mag hier alleen opgehangen
worden na toestemming van de directie.

Traktaties
Het trakteren van kinderen bij een verjaardag neemt
steeds uitbundiger vormen aan. We vinden dit niet
wenselijk doordat steeds meer kinderen te dik
worden. Daarbij kan het trakteren financieel een
bezwaar worden voor ouders. Wij vragen u
nadrukkelijk hiermee rekening te houden.

Vakanties 2020/2021
Herfstvakantie
12 oktober t/m 16 oktober 2020
Kerstvakantie
21 december 2020 t/m
1 januari 2021
Voorjaarsvakantie
22 februari t/m 26 februari 2021
Paasvakantie
2 t/m 5 april 2021
Koningsdag
27 april
Meivakantie
3 mei t/m 14 mei 2021
Pinkstervakantie
24 mei
Zomervakantie
12 juli t/m 20 augustus 2021

worden. Deze hoort u
z.s.m.

Vakantieverlof
In principe mag een
leerling buiten de
schoolvakanties
niet op vakantie.
Een leerplichtige
leerling kan dit
alleen als de
aard of het
beroep van
één van de
ouders
daartoe
speciaal
aanleiding geeft. U
moet dit aantonen met een
verklaring van de werkgever. In die situatie kan
de directeur van de school tot een maximum van tien
schooldagen toestemming geven. Hierbij gelden twee
beperkingen:
Er wordt geen verlof gegeven in de eerste
twee weken van het nieuwe schooljaar.
Het verlof mag niet aansluiten aan een
vakantie.
Er wordt maar één keer per schooljaar
vakantieverlof verleend.
Wanneer vakantieverlof wordt geweigerd,
kunt u binnen zes weken bezwaar
aantekenen bij de directeur.

Verlof in geval van gewichtige
omstandigheden
Soms kan afwezigheid noodzakelijk zijn in verband
met verplichtingen die niet buiten de lesuren mogelijk
zijn. Voorbeelden zijn: een verhuizing, jubilea,
persoonlijke omstandigheden, het huwelijk van
familieleden en andere zeer bijzondere
omstandigheden. Hiervoor kan uw kind vrij krijgen.
Tot en met tien dagen beslist de directeur van de
school hierover. U dient hiervoor schriftelijk
aanvraag te doen. Bij een afwezigheid van meer dan
tien schooldagen moet u het verlof aanvragen bij de
leerplichtambtenaar van de gemeente. Bij weigering
van verlof kunt u een bezwaarschrift binnen zes
weken indienen bij:

Vrije dagdelen i.v.m. cursus
onderwijzend personeel:

De directeur van de school bij tien
schooldagen of minder

donderdagmiddag 26 november
maandag 26 april
dinsdagmiddag 1 juni

De leerplichtambtenaar bij meer dan tien
dagen verlof

nog 2 studiemomenten die nog vastgelegd moeten

Alle verlofaanvragen dient u tijdig schriftelijk bij de
directie in te dienen. Op school liggen hiervoor

alle gegevens die hij/zij nodig heeft voor een goede
start van de invalperiode. Indien er geen invaller
beschikbaar is, wordt er naar een interne oplossing
gezocht:
-ambulante leerkrachten kunnen worden ingezet
-parttime collega’s kunnen worden gevraagd
-kinderen kunnen worden verdeeld over andere
groepen
In verband met school-organisatorische redenen
worden de kinderen niet langer dan één dagdeel zo
opgevangen. Het kan dus voorkomen dat u
gevraagd wordt uw kind daarna thuis op te
vangen; daar waar nodig is er echter altijd
opvang op school. Een bericht hiervoor
krijgt u via het ouderportaal via een
spoedbericht. I.v.m. het te kort aan
(inval)leerkrachten, kan het ook
voorkomen dat u ’s morgens een
bericht ontvangt dat er geen
school is die dag.

standaardformulieren
klaar bij de
groepsleerkrachten of bij de
administratie. Ook is er de
mogelijkheid vanaf onze website
een formulier te printen.

“DE
SPRONG IS
BLIJVEND
LEREN EN
ONTWIKKELEN”

Vervanging
Bij afwezigheid van een leerkracht, door ziekte of
andere omstandigheden, wordt er gezocht naar
inval. Wij zijn als school (en als Pricoh) aangesloten
bij de VIP-invalpool (VIP = Veelzijdig Inzetbare
Poolers). Samen met andere schoolbesturen in de
regio Zuid-West Drenthe, Overijssel en Noord
Gelderland zijn wij een samenwerking gestart om
samen de invalproblematiek aan te pakken. We
bundelen onze krachten om te zorgen dat we bij
afwezigheid van de groepsleerkracht kunnen zorgen
voor continuïteit en kwaliteit in de klas van uw zoon/
dochter. Door samen te werken met meerdere
schoolbesturen kunnen we zo goed mogelijk voorzien
in een professioneel vervangingsteam.
Schooljaar 2019-2020 starten we binnen deze
samenwerking met eigen wijkpools. Hiermee beogen
we de verbinding en samenwerking met onze poolers
te versterken, waardoor we continuïteit willen
bieden voor uw zoon/dochter ten tijde van
afwezigheid. Onze wijkpoolers zijn nl. bekend met
onze scholen. We blijven daarnaast ook gebruik
maken van losse invallers via Slim bemiddeling. Als
er een invalkracht komt die onze school niet kent,
zijn er vaste regels en afspraken over diens
begeleiding.
Bovendien vindt deze invalkracht in de klassenmap

Verzuim
(ongeoorloofd)

De directeur van een
school is verplicht de
afwezigheid van alle
leerlingen nauwkeurig bij te
houden. Ongeoor-loofd schoolverzuim wordt in alle
gevallen gemeld aan de leerplichtambtenaar. Voor
meer informatie kunt u terecht bij de schoolleiding
en bij de leerplichtambtenaar van de gemeente
Hoogeveen (tel. 29 14 16).

Vrijaf en schoolverzuim
De leerplichtambtenaar heeft de regels van de
leerplichtwet met de directies van alle basisscholen
in Hoogeveen besproken. Alle scholen hanteren
dezelfde regels die genoemd staan in de
leerplichtwet.

Ziek
Wanneer uw kind ziek is of om een andere reden niet
op school kan komen, wilt u dit dan telefonisch of
met een briefje vóór schooltijd aan ons doorgeven?
(telefoonnummer 225550, 06-80183872)
Als u uw kind ziek wilt melden kan dit ook via een
whatsapp op de schoolmobiel. Vermeld hierbij altijd
duidelijk de naam van uw kind en de groep. Onder
schooltijd hebben we het liefst dat er via de vaste lijn
wordt gebeld, ook bij ziektemeldingen. Bij nood of
geen gehoor kunt u gebruik maken van het mobiele
nummer. Het nummer van de schoolmobiel is: 06- 80
18 38 72.
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“Vind je iets leuk? Dan leer je het vanzelf!”

Algemene gegevens
De ZuiderBreedte:
Beheerders:

dhr. Bert Scholten
dhr. Hilbert Vos

School CBS De Sprong
Directeur
Waarnemend directeur

Sandra van Iterson
Mark Kampman

Contactpersonen voor:
Verkeer
Meldpunt infectieziekten

Marja Rotensen, Eef Brunsting
Jacqueline Timmerman

Externe personen
GGD/JGZ:
Schoolarts
Schoolverpleegkundige
Assistente
www.ggddrenthe.nl
jgz@ggddrenthe.nl

Bereikbaar via de tel. GGD
Mevr. S. van de Perel
mw.Y, Kleine
Mw. A. Klunder

Bestuur PRICOH
Directeur bestuurder
Het secretariaat

www.pricoh.nl
Gerard Janze
bereikbaar ma. t/m do.

Bestuursleden

Dhr. J.J. Mastwijk, voorzitter
Dhr. H.J. Stoter, penningmeester
Dhr. J. Tillema
Dhr. B. van der Kraan
Mw. G. Vrieling
Mw. C. van der Spek
Dhr. R. Mol

Samenwerkingsverband PO
2203

Boekenberghstraat 12
7906 GA Hoogeveen
0528-225555
info@dezuiderbreedte.nl
www.dezuiderbreedte.nl
0528-225550
06-55864213
06-49650497
Boekenberghstraat 12
7906 GA Hoogeveen
desprong@pricoh.nl
www.cbsdesprong.nl
facebook

(via de school) 0528-225550

088-2460246

0528-234494
Stoekeplein 8A
7902 HM Hoogeveen
info@pricoh.nl
0528-265619
0528-240005
0528-260503
0528-261731
0528-374268
06-80041204
06-27129904
Van Goghlaan 3
7901 GK Hoogeveen
0528-234599
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IK HOOR EN IK
VERGEET
IK ZIE EN IK
ONTHOUD
IK DOE EN
IK
BEGRIJP

Klachtencommissie
Wanneer klachten op school niet tot tevredenheid kunnen worden opgelost, kan een klacht worden voorgelegd
aan een vertegenwoordiger van het bestuur.
Ook wanneer het klachten betreft van ouders of leerkrachten met betrekking tot seksuele intimidatie, agressie
of geweld, kan rechtstreeks contact worden opgenomen met de vertrouwenspersoon:
Contactpersoon: mevr. T. Veenje,
Tel. 0620493932,
Email: t.veenje@gimd.nl

Vertrouwensinspecteur
Klachten over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld kunt u ook melden
via het meldpunt vertrouwensinspecteurs tel. 0900-1113111.

Vertrouwenspersoon
De vertrouwenspersoon is te bereiken via GIMD (tel. 06-22300987)

Veilig Thuis Drenthe
Wanneer u zich zorgen maakt over kinderen in uw omgeving en u denkt aan kindermishandeling, kunt u
contact opnemen met:
Veilig Thuis Drenthe (landelijk): tel. 0800-2000
Veilig Thuis ( regionaal): tel. 0592 - 378128
Voor kinderen zelf is er de Kindertelefoon: 0800-0432( gratis)
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“De grote ouderbetrokkenheid en de
samenwerking met de omgeving van de
school.”

Werkdagen en
gegevens team
Onderbouw
Groep

Leerkracht

1/2a

Hetty Kalteren

h.kalteren@pricoh.nl
j.mulder@pricoh.nl

1/2b

Jacqueline
Mulder
Jacqueline
Timmerman
Alita Dorenbos
Germi Mulder

g.mulder@pricoh.nl

Hetty Kalteren

h.kalteren@pricoh.nl

3a

Anita Kroesen

a.kroesen@pricoh.nl
m.timmerman@pricoh.nl

3b

Marieke
Timmerman
Janneke Pot
Inge Panhuis

i.panhuis@pricoh.nl

4a

Gea Scholing

g.scholing@pricoh.nl
m.timmerman@pricoh.nl

4b

Marieke
Timmerman
Linda van
Faassen
Denise Snippe

1/2c

Ma

Di

Wo

Do

Vr

e-mail

j.timmerman@pricoh.nl
a.dorenbos@pricoh.nl

j.pot@pricoh.nl

l.vanfaassen@pricoh.nl
d.snippe@pricoh.nl
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“De grote ouderbetrokkenheid en de
samenwerking met de omgeving van de
school.”

Werkdagen en
gegevens team
Bovenbouw
Groep

Leerkracht

5a

Coby van Oosten

co.vanoosten@pricoh.nl

Marjan Hartman

m.hartman@pricoh.nl

Richard van
Putten
Emmie van der
Wal
Evelien
Vollenbroek
Esther van der
Meer
Gerwin Boersma

r.vanputten@pricoh.nl

Carmen Mulder

c.mulder@pricoh.nl

Marlies Eshuis

m.eshuis@pricoh.nl

Mark Kampman

m.kampman@pricoh.nl

Margreet
Oostindiën
Mark Kampman

m.oostindien@pricoh.nl

6a

6b
7a
7b

8a

8b

Ma

Di

Wo

Do

Vr

e-mail

e.vanderwal@pricoh.nl
e.vollenbroek@pricoh.nl
e.vandermeer@pricoh.nl
g.boersma@pricoh.nl

m.kampman@pricoh.nl
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Taakdifferentiatie
Coördinator rekenen
Coördinatoren taal/lezen

Inge Panhuis
Margreet Oostindiën
en Jacqueline Timmerman

Coördinator begaafden
Interne begeleider onderbouw
Interne begeleider bovenbouw
ICT-coach

Lisette van Benthem
Dineke Hoogeveen
Lisette van Benthem
Mark Kampman

Plusklas

Emmie van der Wal

Muziek

Niene Roest

Onderwijs ondersteunend personeel
Onderwijsassistent

Monique Mulder, Roelien Bruinsma,
Agnes Pol, Lydia Jonkman

Administratief medewerkster

Jopie van der Sleen

Conciërge

Tim Klunder

Directie
Directeur
Waarnemend directeur

Sandra van Iterson

06-55864213

Mark Kampman

06-49650497

Leden medezeggenschapsraad
Danielle Everts

Voorzitter

Marieke Bosma

Secretaris

Annet Ottes
Marjan Hartman
Margreet Oostindiën
Cisca Zilverberg (GMR)

Teamlid
Teamlid

Jacqueline Timmerman

Teamlid

Emmie van der Wal

Teamlid

mrdesprong@pricoh.nl

Leden ouderraad
Ron Zaagman

Voorzitter

06-12122176

Hilde Lopers

Penningmeester

06-23424290

Janneke Lammers

Secretaris

06-26365938

Christiaan van der Laan
Henriëtte Bos
Mirjam Tigelaar
Joke Braakman
Renate Pieters
Sylvia Udding
José Middelveld
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CBS De Sprong,
Boekenberghstraat 12, 7906 GA Hoogeveen
T: 0528-225550, desprong@pricoh.nl
www.pricoh.nl/desprong
Ontwerp: Bas Derks

