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 November 2021-2022 

Van de directie 

We zijn het schooljaar erg goed 
gestart. Er was voldoende bezetting en 
het zag ernaar uit dat we steeds 
minder last zouden krijgen van corona. 
Op dit moment gaat het iets minder 
goed. Zo nu en dan vallen er op één 
dag meerdere leerkrachten uit en 
moeten we een klas opdelen of nog 
erger, naar huis sturen. 

Ook op mijn eigen gezin heeft het 
effect. Mijn dochter (groep 4) is 3 
weken geleden positief getest; mijn 
zoon (groep 8) ging in quarantaine 
omdat er leerlingen in zijn klas positief 
waren. Mijn oudste 2 zoons 
(voortgezet onderwijs), mijn vrouw en 
ik zijn gevaccineerd. Inmiddels mag 
het hele gezin weer naar school en we 
blijven voorzichtig. Twee keer per 
week doen we de zelftest. 

Het is ontzettend fijn dat in sommige 
gevallen ouders weer in de school 
kunnen. Zo hebben we bijvoorbeeld de 
oudergesprekken in school. Ouders 
doen tijdens het lopen in de school een 
mondkapje op. Toch vind ik dat er nog 
te weinig contact is. Om me heen hoor 
ik dat ook van ouders en leerkrachten. 
Ik kom daar in het onderdeel 
‘communicatie’ nog op terug. 

De school bereidt zich voor op het 
komende inspectiebezoek. Ook dat is 
een apart onderwerp in deze 
nieuwsbrief. 

Inspectie 

Dinsdag 23 november komt de 
inspectie op De Springplank voor het 
herstelonderzoek. Zij geven dan aan 
de hand van gesprekken en 

observaties een nieuwe beoordeling 
aan onze school. De afgelopen 2 jaren 
hebben we veel hinder gehad van 
corona, toch is onze ontwikkeling 
doorgegaan. Een aantal kent u al. Ik 
zet ze hieronder nog even op een rijtje. 

In de onderbouw wordt de methode 
Kleuterplein gebruikt. Door hiermee te 
werken leren kinderen al vroeg 
verantwoordelijkheid te dragen, keuzes 
te maken, zelfstandig te handelen en 
hun eigen onderzoeksvragen te 
stellen. 

We gebruiken het instructiemodel EDI 
(Expliciet Directe Instructiemethode). 
Deze manier van instructie geven helpt 
leerlingen stapsgewijs en actief de 
leerstof eigen te maken. 

We werken opbrengstgericht. Dat 
betekent, dat de resultaten van 
leerlingen worden gemeten en naar 
aanleiding daarvan wordt een analyse 
gemaakt en wordt het 
onderwijsaanbod aangepast op de 
behoefte van de leerling. 

Voor de sociaal emotionele 
ontwikkeling hebben we een nieuwe 
methode ingevoerd, SOEMO kaarten. 
Daarnaast hebben we een zestal 
gedragsregels opgesteld waar we ons 
allemaal aan houden. We monitoren 
het sociaal-emotioneel welzijn van de 
kinderen middels de Hart en Ziel 
monitor. 

Er zijn kwaliteitskaarten om zodoende 
de belangrijke taken in de school 
schoolbreed te beschrijven. Zo weet 
iedereen hoe wij het doen op onze 
school. Iedere kwaliteitskaart heeft een 
eigenaar die ervoor zorgt dat de 
kwaliteitskaart actueel blijft. 
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In februari is de school gestart met het 
professionaliseringsthema: 
professionele schoolcultuur. Onder 
begeleiding van Galenkamp en Schut 
heeft het team geoefend en dit in 
praktijk gebracht. Het is een tweejarige 
planning waar we dit schooljaar nog 
aan verder werken. 

Tijdens het inspectiebezoek 
aanstaande dinsdag draait de school 
net zoals anders. Zodra de school de 
uitslag heeft van de beoordeling deel ik 
die met u. 

Communicatie 

De vorige informatieavond voor ouders 
is alweer lang geleden. Wat we daar 
deden is zoals het mijns inziens hoort. 
We hebben als school verteld waar we 
aan werken en hebben dat met veel 
beeldmateriaal aan u getoond. Daarna 
zijn we in groepjes uiteen gegaan, om 
heel goed naar de verhalen van ouders 
te luisteren. De belangrijkste 
opmerkingen waar we aan gewerkt 
hebben gingen over communicatie. 
Daarom hebben we Parro ingevoerd.  

Parro 

We gebruiken Parro nu om praktische 
zaken uit de klas te delen, te vertellen 
wat er in de les gebeurt (met foto’s en 
filmmateriaal), oudergesprekken in te 
plannen, voor de agenda en om een 
bericht sturen aan de leerkracht. Soms 
is het lastig om een verhaal in Parro 
aan de leerkracht te sturen. U kunt dan 
ook een verzoek sturen aan de 
leerkracht om u terug te bellen. Wij 
helpen u graag. Houdt u er wel 
rekening mee dat de leerkracht niet 
altijd direct kan reageren.  

Telefoon 

Ik heb afgelopen tijd klachten gehad 
dat de school soms telefonisch 

onbereikbaar was. Normaal gesproken 
is er in de school bijna altijd iemand die 
de telefoon bij zich draagt voor 
binnenkomende oproepen. Daarom 
heb ik de servicedienst van onze 
telefooncentrale opdracht gegeven om 
dit te onderzoeken. Hiervoor stel ik het 
op prijs dat, wanneer u ons niet kunt 
bereiken, u dit ook achteraf laat weten. 
Wij kunnen op deze manier beter de 
storing zoeken. 

Verder zal de telefooncentrale 
geprogrammeerd worden, zodat u bij 
geen gehoor een boodschap kunt 
achterlaten op de voicemail. Als u uw 
naam en telefoonnummer inspreekt, 
wordt u teruggebeld. 

In gesprek 

De afgelopen periode zijn we, 
gehinderd door corona, onvoldoende in 
staat geweest om met elkaar in 
gesprek te zijn (zoals bijvoorbeeld de 
informatieavond). Gelukkig zijn de 
oudergesprekken alweer live in de 
school geweest. Komende maand 
nodig ik in kleine groepjes ouders uit in 
de school om met de directie in 
gesprek te gaan. Kleine groepjes, 
zodat we op veilige afstand van elkaar 
blijven. De uitnodiging krijgt u via 
Parro. 

We hebben bij de communicatie 
vooruitgang geboekt. Toch is er een 
sterke wens om de communicatie nog 
verder te verbeteren. Ik ben hierover al 
in gesprek met de 
medezeggenschapsraad (MR).  

Volgende nieuwsbrief 

De volgende nieuwsbrief ontvangt u in 
december. Daarin komen in ieder 
geval aan de orde: het inspectiebezoek 
en de voortgang van de NPO gelden. 


