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VOORWOORD
Voorwoord
We vinden het fijn om u een uitgave van de
schoolgids te kunnen aanbieden. Deze nieuwe
schoolgids geeft u naast praktische
aanwijzingen over De Springplank een
duidelijk beeld over onze visie op onderwijs.

Brede School De Springplank

De schoolgids is bedoeld voor alle ouders of
verzorgers die belangstelling hebben voor
onze school.
Met de schoolgids krijgt u een indruk van de
kwaliteit en het onderwijs op De Springplank.
Wij zetten ons elke dag in voor deze kwaliteit
en zien deze terug in de schoolresultaten van
de leerlingen, uitkomst van de ouderenquête
en het kwaliteitsonderzoek van de Inspectie
van Onderwijs. Kwaliteit van onderwijs is
echter meer dan leerprestaties. Een even
belangrijke indicatie is immers het
enthousiasme waarmee uw kinderen naar
school gaan.

de sportieve basisschool

’s Morgens met plezier naar school gaan
betekent dat de school een veilige, vertrouwde
plek is voor kinderen. In onze visie ontwikkelen
kinderen zich optimaal in een goed
pedagogisch klimaat. Wij willen dan ook naast
de aandacht voor cognitieve vaardigheden,
aandacht besteden aan de sociaal-emotionele
ontwikkeling van kinderen.
Via deze schoolgids krijgt u de noodzakelijke
informatie over onze school.

Namens het team van De Springplank.
Ronald van Hilst, directeur.
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DE SCHOOL
1 De School
De Springplank is een brede school. In ons
gebouw is ook stichting Impuls gehuisvest. Zij
hebben een voorschool, kinderdagverblijf en
buitenschoolse opvang. Samen met Impuls
organiseert de school een gedifferentieerd
aanbod van naschoolse activiteiten.
De Springplank staat middenin de Robert
Scottbuurt. Het is een licht, uitnodigend,
duurzaam, ruim opgezet gebouw met aan de
achterkant een mooie speelplaats.

1.1 Schoolgrootte

van de voorschool zijn dezelfde als die van de
school. Het leren van kinderen op de
voorschool sluit aan op die van de groep 1 op
De Springplank. Omdat we met dezelfde
methode werken (Peuterplein en Kleuterplein)
is er een doorlopende leerlijn.

1.4 Kinderopvang en buitenschoolse
opvang
In ons gebouw is nu complete kinderopvang
aanwezig: de voorschool en naschoolse
opvang. Stichting Impuls beheert hier
“Kindercampus de Springplank”. Voor meer
informatie over zowel de voorschool als de
kindercampus: Stichting Impuls 020-5158800
of op de website: impuls.nl

Aantal leerlingen

165

Aantal leerkrachten

12

Onderwijsondersteuning

3

1.5 Schoolbestuur

Directie

1

Aantal Vakleerkrachten

3

IB-er

2

Administratie

1

Huismeester

1

Aantal groepen

9

De Springplank is één van de
zeven scholen die zijn
aangesloten bij stichting KBA
Nw West. Het betreft vijf
katholieke scholen en twee
oecumenische scholen. Onze
scholen zijn verspreid over de stadsdelen
Nieuw West, West, Zuid en Oost.

Behalve acht leerjaargroepen hebben we ook
een nieuwkomersgroep. Hierin zitten kinderen
die rechtstreeks uit het buitenland komen en
geen Nederlands spreken. Het lesaanbod in
de nieuwkomersgroep is gericht op het leren
van de Nederlandse taal, zodat de kinderen
daarna kunnen instromen in de groep waar ze
qua leeftijd thuishoren.

1.2 Leerling en ouderpopulatie
De Springplank is een Amsterdamse
buurtschool. De kinderen komen vrijwel
allemaal uit de directe buurt van de school. Wij
organiseren onderwijs dat past bij alle kinderen
uit onze Amsterdamse buurt.

1.3 Voorschool de Springplank
De voorschool wordt beheerd door “Stichting
Impuls”. Kinderen van 2,5 tot 4 jaar komen drie
ochtenden en twee middagen naar de
voorschool. De kinderen leren spelenderwijs
om te gaan met hun leeftijdgenootjes en
spelmateriaal. Daarnaast wordt veel aandacht
besteed aan taalontwikkeling. De vakanties

De stichting heeft een directeur-bestuurder en
een raad van toezicht. De scholen worden
bovenschools professioneel aangestuurd en
ondersteund door de medewerkers van het
bestuurskantoor.
Stichting KBA Nw West is een echte
Amsterdamse leer- en leefgemeenschap
waarin de ontwikkeling van de kinderen
centraal staat. Een (kleurrijke) gemeenschap
waarin iedereen, ongeacht achtergrond, zich
gehoord en gezien voelt: de kinderen, de
ouders én de medewerkers. Een
gemeenschap waar ruimte is voor iedere
school om vanuit keuzevrijheid, zingeving en
creativiteit zich te verbinden met de eigen
buurt en invulling te geven aan optimaal
onderwijs.
Voor meer informatie kunt u terecht op
www.stkba.nl
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DE SCHOOL
1.6 Inspectie van het onderwijs
In februari 2018 heeft de school het oordeel
‘zeer zwak’ gekregen. Dit was aanleiding om
een verbetertraject te ondergaan. De
afgelopen 3 jaar is er door het team hard
gewerkt en dat heeft wat opgeleverd.

In april 2019 is de inspectie opnieuw geweest
om de voortgang te beoordelen. Er zijn
lesobservaties gedaan, gesprekken gevoerd
met leerlingen, ouders, leerkrachten, directie
en internbegeleider; documentenanalyse. Dat
heeft geresulteerd in een onvoldoende En dat
is goed nieuws, ook al klinkt dat raar. Het is
namelijk gebruikelijk dat scholen met het
predicaat ‘zeer zwak’ na een jaar eerst een
onvoldoende scoren en vervolgens, na nog
een jaar een voldoende. Afgelopen schooljaar
heeft de inspectie een digitaal bezoek
gebracht in de vorm van een tweetal
gesprekken met de directie en de intern
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WAAR STAAT DE SPRINGPLANK VOOR
begeleider, natuurlijk in verband met corona. In
het nieuwe schooljaar zal de inspectie opnieuw
een bezoek brengen aan de school om te
kijken hoe het gaat met de ontwikkeling en de
voortgang. We hebben er alle vertrouwen in
dat ze tot een goed oordeel komen omdat we
weten dat we ondanks alle beperkingen
vanwege corona en het lerarentekort, toch een
mooie ontwikkeling kunnen laten zien.

Een leerling benut zijn talenten.
Ieder kind heeft zijn eigen talenten. De school
helpt om deze talenten te ontdekken en
kinderen te stimuleren om die te benutten. Dit
gaat verder dan rekenen en taal, over
meerdere talentdomeinen: Kunst en cultuur,
Sport, Wetenschap en Techniek, Natuur- en
Milieueducatie; Media en ICT.

2.1 Missie

De potentie van kinderen wordt verzilverd met
het maximale haalbare uitstroomniveau. Hier
gaat het om cognitieve vakken én om alle
vaardigheden die de maatschappij en de
vervolgopleiding van hen vragen.

Kleurrijk en Kansrijk, wij zijn De
Springplank.

2.3 Identiteit

2 Waar staat De
Springplank voor

De Springplank is een katholieke basisschool.
Wij zijn een Amsterdamse school voor de
Amsterdamse populatie in onze wijk. Iedereen
is bij ons welkom en kan er terecht voor goed
onderwijs.

2.2 Visie
Wij leren de leerlingen om zorgzaam te
zijn voor elkaar en voor de omgeving.
Kinderen leren om te genieten van en goed te
zorgen voor onze wereld en zuinig te zijn op
alle mooie dingen die er zijn. Dat betekent dat
kinderen leren over wat er in de wereld is,
zoals cultuur, natuur en kunst. Kinderen leren
ook hoe ze in onze tijd, op een prettige manier
samen kunnen werken met anderen, ofwel
sociale vaardigheden en – weerbaarheid.

Wij leren de leerling trots te zijn op wie
die is.
Ieder kind heeft zijn eigen persoonlijkheid,
talenten en interesses. Wij helpen kinderen om
zichzelf te ontdekken, daar trots op te zijn en
hun eigen keuzes te maken.

Een leerling heeft een fijne tijd.
Ieder kind komt de school binnen en gaat naar
huis, met een lach op het gezicht. Wij gunnen
het ieder kind dat hij op school gelukkig is en
kan terugkijken op een fijne tijd. Een positieve
houding ten aanzien van school en leren
draagt bij aan de prestaties.

De Springplank is een katholieke basisschool.
Dat lezen we in onze missie. Vanuit die
achtergrond is iedereen bij ons welkom en
geven we aan iedereen goed onderwijs.
Onze leerlingen, ouders en leerkrachten
hebben diverse (religieuze) achtergronden.
Onze schoolpopulatie is een goede
afspiegeling van de wijk Bos en Lommer
waarin wij gelegen zijn.
De Springplank heeft aandacht voor de
katholieke feesten zoals Kerst en Pasen. Wij
bidden niet met de leerlingen. Wij leren de
leerlingen over alle grote religies die er op de
wereld zijn. Daarbij benoemen we de veelheid
aan overeenkomsten.
Een absolute voorwaarde voor deze manier
van identiteitsbeleving op school is dat er
respect is voor elkaars mening en achtergrond.
Dit respect is wat wij aan kinderen leren, maar
ook eisen van alle leerlingen, ouders en
leerkrachten.

2.4 Leerlingen
De toepassing van OGW (opbrengst gericht
werken) zorgt ervoor dat de opbrengsten van
alle leerlingen, groepen en de school gevolgd
worden. Als gesignaleerd wordt dat de
resultaten niet volgens onze ambitie zijn,
worden er na analyse, interventies gedaan.
Ondersteuning hiervan gebeurt door IB-er
(Intern Begeleider) en leerkrachten met
specialisaties. De lesstof voor instructie en
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verwerking wordt aangeboden op het niveau
dat past bij de leerling.
Leerlingen leren om samen te werken.
Samenwerken is een vaardigheid die iedereen
in deze maatschappij moet beheersen. Voor
samenwerken zijn sociale vaardigheden nodig
die bijdragen aan het veilige klimaat in de
school. We gebruiken ‘maatjes’ en
coöperatieve werkvormen om dit te doen.
Leerlingen leren om eigen doelen te stellen en
om te plannen. Ze bedenken een strategie om
die doelen te halen en reflecteren na afloop.
Zelfstandig werken geeft leerlingen meer
verantwoordelijkheid over hun eigen
leerproces.
De leerkrachten signaleren en registreren
talenten bij hun leerlingen en stemmen hun
aanbod en organisatie daarop af.

2.5 Ouders
Ouders zijn belangrijk in de school. De school
zorgt ervoor dat ze zich welkom voelen. Dat
doet school door laagdrempelig te zijn, een
goede gastheer te zijn en ook duidelijk kaders
te stellen. De school luistert goed naar ouders
en communiceert wat er op school gebeurt.
Integratie van ouders in de school gebeurt
onder andere door: klassenouders,
organiseren van feesten en buitenschoolse
activiteiten. Verder worden ouders betrokken
bij de ontwikkeling van hun kind, wat een
positieve bijdrage levert aan de leerprestaties.

2.6 Kwaliteit
De visie en het hieraan gekoppelde schoolplan
worden breed gedragen door het team.
De school kent alle betrokken partijen en de
wederzijdse samenwerking en verwerkt dit in
de planning. Zo worden bijvoorbeeld de
tevredenheid enquêtes van ouders, leerlingen
en leerkrachten als input gebruikt voor het
opstellen van schoolplan en jaarplan.
Voor sociale competenties heeft de school grip
op de ontwikkeldoelen en de voortgang van
leerlingen. Hiertoe zijn instrumenten in de
school aanwezig. Dit is een combinatie van:
leerlijnen, methode, observaties of
toetsinstrumenten. De toetsinstrumenten zijn

landelijk genormeerd en worden gebruikt door
de inspectie. De ontwikkeling wordt vastgelegd
in het LVS (Leerlingvolgsysteem).

2.7 Computervaardigheden
Leerlingen leren de verschillende aspecten
van ICT (digitale geletterdheid).
In klassen en op werkplekken in de gang staan
desktopcomputers en we werken ook met
Chromebooks. We gebruiken methodesoftware ter ondersteuning van het leerproces.
Dit wordt gebruikt voor de instructie en er is
oefensoftware. Leerlingen hebben ook de
beschikking over een office365 account.
Tijdens het thuiswerken in de coronaperiode
maken de leerlingen gebruik van Teams.

2.8 Sportief
De leerstof op onze school wordt verrijkt met
sport en spel. Sport brengt lichaam en geest in
goede balans. Sport staat ook voor sportiviteit.
Leerlingen met een sportief karakter en een
positieve levenshouding zijn blije kinderen.
Al onze leerlingen krijgen les van een
vakleerkracht bewegingsonderwijs. Tussen de
lessen door worden
”bewegingstussendoortjes” gedaan om
houding, beweging en ontspanning te
integreren in het werken. Tijdens de pauzes
worden beide speelpleinen goed benut door
sportieve activiteiten. Een groot deel van ons
naschools aanbod is gericht op sportieve
activiteiten. Binnen de lessen
bewegingsonderwijs wordt ook kennis
gemaakt met verschillende sporten en
sportverenigingen. We hebben sportdagen en
een beweegweek.
Sport en spel gaat over winnen en verliezen.
Dat wil zeggen dat er óók voor de verliezer
winst is. De winst voor elk kind is dat het door
verlies leert te incasseren. Zo worden sterke
zelfbewuste kinderen gevormd. Kinderen die
niet meteen bij de pakken neerzitten wanneer
het even tegenzit. Zo wordt bij ons elke
verliezer spelenderwijs toch een winnaar.
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2.9

Gezonde leefwijze

Wij trakteren gezond en besteden meer dan
gemiddeld aandacht aan gezond eten en een
gezond lichaam middels “de week van de
pauzehap” en andere lessen over gezond
eten. Hierbij betrekken we ook het eten en
drinken tijdens de kleine pauze (water thee of
melk drinken en fruit eten) en het de
lunchpauze (continurooster).
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ORGANISATIE
Groepsleerkracht

3 Organisatie
3.1 Organisatie van de school
Schoolorganisatie
In de groepen 3 tot en met 8 werken wij met
een jaarklassensysteem. Kinderen van
dezelfde leeftijd hebben gemeenschappelijke
behoeftes en daarom werken we overwegend
klassikaal met de gehele groep. Instructies en
verwerkingen gebeuren binnen de jaarklas.
Wij vinden het belangrijk om een aantal
activiteiten gezamenlijk met alle leerlingen van
de school te doen, bijvoorbeeld een viering,
een project of een sportdag. Op allerlei
terreinen zijn ‘doorgaande lijnen’, zodat het
voor de kinderen en ouders duidelijk is dat het
onderwijs op De Springplank één logisch
geheel is.

Groepen
Zoals hierboven al gesteld is, wordt er
grotendeels met jaargroepen gewerkt. De
leerstof kan op deze wijze op een
overzichtelijke manier worden aangeboden.
Een enkele keer komt het voor dat het
leerlingenaantal te groot is voor één klas. We
zijn dan genoodzaakt om een combinatieklas
te vormen. We houden bij de plaatsing van
leerlingen in combinatiegroepen zoveel
mogelijk rekening met factoren als
zelfstandigheid en motivatie.
De grootte van de groepen op de school is dit
schooljaar gemiddeld 22. Soms kan een groep
te groot worden om nog goed onderwijs te
kunnen geven, dan worden er maatregelen
genomen.

3.2 Functies binnen het team

In onze school zijn fulltime en parttime
leerkrachten werkzaam. Zij zijn
verantwoordelijk voor het onderwijs in hun
eigen groep. Verschillende groepen hebben
twee leerkrachten. De leerkracht is het eerste
aanspreekpunt voor ouders en leerlingen.

Onderwijsassistent
Onderwijsassistenten ondersteunen
leerkrachten, door leerlingen individueel of in
kleine groepjes te begeleiden. Deze hulp past
binnen de planning van de groep, onder
verantwoordelijkheid van de leerkracht.

Vakleerkracht Bewegingsonderwijs
Wij hebben op school 1 gediplomeerde
vakleerkracht lichamelijke opvoeding. Deze
verzorgt op maandag, woensdag en
donderdag de gymnastieklessen voor de
groepen 1 t/m 8.

Vakleerkracht Beeldende Vorming
(BeVo)
Er is 1 gediplomeerde vakleerkracht
beeldende vorming. Zij geeft dit vak op
maandag en vrijdag.

Vakleerkracht muziek
De groepen 3 t/m 8 krijgen om de week een
muziekles van een docent van Muziekschool
Amsterdam.

Intern Begeleider
Er is een Intern Begeleider op school. Deze
coördineert de leerling zorg richting kinderen,
ouders en leerkrachten en is ook aanwezig bij
gesprekken m.b.t. zorgleerlingen.

ICT-er

De school kent de volgende functies:

Directie
De directeur is belast met de algehele leiding
van de school en heeft de verantwoordelijkheid
voor personele zaken, de schoolorganisatie,
financiën, communicatie, interne en externe
relaties en de onderwijsinhoudelijke lijn. Met
vragen kunt u bij hem terecht.

Op De Springplank draagt de ICT coördinator
zorg voor de computers, het netwerk en het
computer onderwijs.

Huismeester
De huismeester ondersteunt alle medewerkers
bij diverse werkzaamheden en is alle dagen
van de week aanwezig.
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Administratief medewerkster
De administratief medewerkster is op dinsdag
en donderdag op school en ondersteunt de
directie met financiële- en leerling
administratie.
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wordt een deel van de week door de leerlingen
naar eigen inzicht gewerkt.

4 Onderwijs
4.1 Pedagogisch beleid
We gaan uit van verschillen in plaats van
omgaan met verschillen.
De Springplank biedt goed onderwijs, gegeven
door een professioneel, enthousiast en trots
team. Wij accepteren kinderen in wie ze zijn,
en hoe ze onze school binnenkomen; ieder
met een andere beginsituatie. Er is een veilige,
warme, uitdagende leeromgeving. Alleen in
een veilige omgeving kan een kind zich
optimaal ontwikkelen. Wij besteden
nadrukkelijk aandacht aan de sociaalemotionele ontwikkeling.
Voor het onderwijs houdt dit in dat we ieder
kind met veel warmte omarmen. Kinderen
moeten zich onvoorwaardelijk welkom voelen
zodat ze zich veilig voelen en hun
nieuwsgierigheid durven te laten zien.
Door het werken met Kleuterplein (methode) in
de onderbouw leren kinderen al vroeg
verantwoordelijkheid te dragen, keuzes te
maken, zelfstandig te handelen en hun eigen
onderzoeksvragen te stellen.

Wij leren de kinderen te reflecteren op wat ze
doen door middel van het geven van feedback
zodat ze in staat zijn hun eigen handelen te
sturen.
Het zelfstandig leren staat in de bovenbouw
centraal door middel van samenwerkend leren
en het nemen van verantwoordelijkheid.

Actief én rustig.
Kinderen moeten in school veel stil zitten; dat
is bij ons niet anders dan op andere scholen.
Maar als het maar even kan krijgen ze de kans
om te bewegen: lekker buitenspelen in de
pauzes; even bewegen tussen de lessen in de
klas; na schooltijd sporten. Dat is goed voor
hun lichaam, maar ook goed voor hun geest.
De kinderen van De Springplank krijgen veel
gelegenheid om actief te zijn, maar leren ook
om rustig te zijn. Soms mag je zelf initiatieven
nemen, op andere momenten moet je gewoon
doen wat de leerkracht zegt. Net als op het
sportveld houden we ons in de klas aan
duidelijke regels.

Zelfstandig én samendoen
Natuurlijk willen we dat onze kinderen leren
om zelfstandig te zijn. In de lessen leren ze om
steeds meer hun eigen werk te plannen en uit
te voeren. Maar onze kinderen leren ook dat
“je niet alleen op de wereld bent”. Samendoen
is ook belangrijk. Net als in de sport: geen
voetballer kan in z’n eentje een wedstrijd
winnen. Je hebt elkaar nodig. De één kan
goed aanvallen en de ander kan verdedigen,
maar alleen samen kan je winnen.
Samenspelen leren onze kinderen vooral
tijdens sport en spel.

Vertellen én luisteren.

Ieder kind wordt aangesproken op haar/zijn
kwaliteiten en talenten. Wij helpen hen deze te
ontplooien. De leerlingen wordt in toenemende
mate geleerd zelf werkzaamheden te plannen,
waardoor ze zich competent voelen. Daartoe

We willen dat onze kinderen de Nederlandse
taal goed beheersen. Een voorwaarde om
verder te komen. Daarom besteden we veel
aandacht en tijd aan taal. Taal bestaat niet
alleen uit spreken, goed naar elkaar luisteren
is minstens zo belangrijk. Ook leren we de
kinderen om met elkaar te praten als ze het
niet met elkaar eens zijn. Schelden hoort in
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onze school niet thuis; niet in de school, niet
op het plein, niet op het sportveld.

Winnen én verliezen.
Samen met de kinderen zetten we ons in om
zo hoog mogelijk te scoren: in de klas bij het
leren, zodat iedereen de beste kansen heeft in
het voortgezet onderwijs en uiteindelijk in de
maatschappij. Dat doen we natuurlijk ook bij
sport en spel. Maar we winnen natuurlijk niet
altijd. We leren hen dat een ‘goede verliezer’
ook een winnaar is. Maar bij ieder spel dat we
spelen geldt, net als in de klas: je houdt je aan
de regels.

4.3 OGW (Opbrengst gericht werken)
Een belangrijk onderdeel van ons
kwaliteitssysteem is Opbrengst Gericht
Werken (OGW). Bij OGW worden de
resultaten van leerlingen gemeten en naar
aanleiding daarvan wordt een analyse
gemaakt en wordt het onderwijsaanbod
aangepast op de behoefte van de leerling.
Hiertoe hebben we analyses gemaakt van de
CITO en methodetoetsen. De analyses leiden
tot acties per kind, niveaugroep of groep en
worden vastgelegd in het groepsplan. Deze
cyclus wordt twee keer per jaar doorlopen.
De sociaal emotionele ontwikkeling van
leerlingen is opgenomen in de verbetercyclus
van opbrengstgericht werken (OGW).

4.2 Onderwijsaanbod en
differentiatie
Met de onderwijsmethodes die we gebruiken,
voldoen we aan de zogenaamde kerndoelen.
De kerndoelen zijn de eisen die de overheid
stelt aan het primair onderwijs. De kerndoelen
beschrijven de belangrijkste dingen die
kinderen moeten leren om actief deel te
nemen aan de samenleving.

4.4 EDI
De Springplank gebruikt het directe
instructiemodel EDI (Expliciete Directe
Instructie). Deze manier van instructie geven
helpt leerlingen stapsgewijs en actief de
leerstof eigen te maken.

Over het algemeen wordt er klassikaal
onderwijs gegeven. Na de groepsinstructie
vindt differentiatie plaats op basis van tempo
en mogelijkheden. Aan de instructietafel wordt
op niveau extra instructie gegeven.
Op De Springplank wordt in alle groepen
gewerkt met groepsplannen waarbij de
kinderen zijn ingedeeld in drie niveaus. Vanaf
groep 3 zijn er groepsplannen voor rekenen,
technisch lezen, begrijpend lezen en spelling.
•

•
•

Niveau A zijn de leerlingen die niet elke
groepsinstructie hoeven mee te doen en
verrijkingsstof of ander werk krijgen.
Niveau B zijn de gemiddelde leerlingen. Zij
volgen de methode en de groepsinstructie.
Niveau C zijn de leerlingen die extra
instructie krijgen. Indien nodig krijgen deze
kinderen daarnaast remediërende
materialen waar ze (zelfstandig) mee
kunnen werken.

De instructieniveaus kunnen voor een leerling
per vak en per leerdoel verschillend zijn.

Een EDI les heeft de volgende onderdelen:
•

•
•
•

Lesdoel. Dit doel wordt expliciet met de
kinderen gedeeld; door voor te lezen of op
het bord te schrijven.
Uitleggen: lesgeven door te vertellen.
Voordoen: lesgeven door gebruik te
maken van voorwerpen.
Hardop denken: lesgeven door hardop te
denken en de leerlingen zodoende te laten
zien hoe een expert de opdracht aanpakt.
Dit heet ook wel ‘modellen’.
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4.4.1

MEERKUNNERS

4.4.2

DENKLAB

4.7 Sociaal emotionele ontwikkeling

Voor enkele leerlingen uit de middenbouw
groepen 3, 4 en 5 verzorgen we het ‘Denklab’.
Dit is voor leerlingen die extra uitdaging nodig
hebben. In deze lessen krijgen de leerlingen
extra cognitieve uitdaging en gerichte
pedagogische ondersteuning met het doel om
de kinderen te leren hun talenten te
ontwikkelen en benutten. De inhoud van de
lessen wordt wekelijks gecommuniceerd aan
de groepsleerkracht en de ouders.

4.5 Huiswerk
De kinderen krijgen vanaf de middenbouw
huiswerk mee naar huis. Dat doen we om hun
zelfstandigheid te vergroten en hen voor te
bereiden op het voortgezet onderwijs. Het
huiswerk mag niet te veel tijd van een leerling
vragen, want er moet voldoende tijd zijn om te
ontspannen en te spelen.
Het huiswerk is leer- en maakhuiswerk, zoals
taal- of rekenoefeningen, maar ook het leren
van de topografie. De leerlingen krijgen van
school de mogelijkheid om thuis te oefenen
met de taal- en rekenprogramma’s van
bijvoorbeeld Ambrasoft. Hiervoor krijgen de
kinderen een inlogcode.
Het plannen van het huiswerk en het omgaan
met de verantwoordelijkheden worden
afgestemd op de ontwikkeling van de leerling
en dit wordt door de leerkracht ondersteund.

Twee keer per week wordt aan de hand van
SOEMO-kaarten (methode voor sociaal
emotionele ontwikkeling) lesgegeven over
uiteenlopende onderwerpen zoals: gemeen,
stoer, roddelen, eerlijkheid, enz. In iedere klas
kom je deze SOEMO-kaarten tegen. Ook
hebben we een paar extra zaken in ons
onderwijsaanbod toegevoegd voor de
leerlingen die net even iets extra’s nodig
hebben: Semmi training en sociale
vaardigheidstraining door het OKT (Ouder en
Kind Team).
Het volgen van de sociaal emotionele
ontwikkeling gebeurt bij de kleuters met het
obervatiesysteem van de methode
Kleuterplein. Voor de hele school wordt het
toetsinstrument ‘Hart en Ziel’ ingezet. De
vragenlijsten van Hart en Ziel geven ons een
beeld van het algemeen welbevinden van een
kind en de sociale veiligheid. Samen met de
observaties van de leerkrachten wordt twee
keer per jaar op individueel-, groeps- en
schoolniveau geevalueerd. Waar nodig worden
groepsplannen bijgesteld of andere
interventies gedaan.
Als je goed rondkijkt in de school dan zie je ze.
We hebben met elkaar een aantal regels
afgesproken over hoe we met elkaar omgaan,
schoolbreed. Op veel plaatsen hangen de
pictogrammen: hoe gedragen wij ons in de
school?

4.6 Kunst- en cultuuronderwijs.
De Springplank voldoet aan de Amsterdamse
convenant Cultuureducatie. In dit convenant is
de afspraak vastgelegd dat de school drie uur
per week aan cultuureducatie besteedt. De
Springplank heeft ervoor gekozen om zich te
ontwikkelen in muziekeducatie, beeldende
vorming en cultureel erfgoed. Onze methode
van wereldoriëntatie is hierin leidend. In
samenwerking met MOCCA is er een
cultuurbeleidsplan geschreven. Zoals boven
beschreven werken we op De Springplank met
een vakdocent voor muziek en met een
vakdocent voor beeldende vorming.
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4.8 Activiteiten voor kinderen
Naschoolse activiteiten
In het kader van de brede school bieden wij de
kinderen na schooltijd activiteiten aan, die
aanvullend zijn op wat wij binnen de reguliere
schooltijden met de kinderen doen. De
activiteiten worden georganiseerd door Lotte
Wijnstroot, talentmakelaar bij Combiwel.
Deelname aan de naschoolse activiteiten is
vrijwillig. Voor de activiteiten wordt een
financiële bijdrage gevraagd. Op de website
van Combiwel ziet u het aanbod en u kunt ook
via de website inschrijven. U kunt ook contact
opnemen met onze administratie. De website
van combiwel is de volgende:
www.combiweljunior.nl/aanbod

Excursies
Iedere groep gaat ongeveer vier keer per
schooljaar op excursie. Dit zijn uitstapjes met
een leerdoel. Bijvoorbeeld naar Artis, Podium
Mozaïek, een museum, het Concertgebouw,
de Taaltrip, of de bibliotheek.

Sinterklaasfeest
Ieder jaar weer wordt de school door kinderen,
leerkrachten en ouders in de Sinterklaassfeer
gebracht. De kinderen uit groep 1/2 en 3
mogen hun schoen zetten. Rond 5 december
viert de hele school het Sinterklaasfeest.
Sinterklaas komt natuurlijk op bezoek. Voor de
groepen 1 t/m 4 en de nieuwkomersgroep
neemt hij een cadeautje mee. De groepen 5
t/m 8 maken zelf surprises en gedichten voor
elkaar.

Kerstfeest
Omdat we een katholieke basisschool zijn, is
Kerst voor ons een belangrijk feest. De school
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wordt versierd en er komt een kerstboom in
iedere groep. Tijdens deze dagen wordt het
kerstverhaal verteld. Elk jaar is er een
kerstviering en genieten alle groepen van het
kerstdiner. Alle kinderen nemen iets te eten
mee.

Paasfeest
Pasen vieren we eenvoudig en inhoudsvol
vaak met een gezamenlijk Paasontbijt. Dit
gebeurt rond het thema lente/nieuw leven. Het
verhaal rond Pasen wordt in de groepen
verteld.

Overige feestdagen
We besteden aandacht aan de Ramadan, het
lichtjesfeest, Pinksteren, het Suikerfeest en het
Offerfeest. Dit gebeurt mede in de lessen voor
levensbeschouwing.

Thema’s

Verkeersdiploma
In groep 7 doen de kinderen theoretisch
verkeersexamen. Tijdens het examen krijgen
ze vragen over hoe ze zich in het verkeer
horen te gedragen. In groep 8 volgt het
praktisch examen. Dit wordt al dan niet
afgesloten met een diploma.

Schoolreisje voor groep 1 t/m 7 en de
nieuwkomersgroep
Soms gaan we er met de hele school naar een
bestemming toe, soms heeft de onderbouw
een andere bestemming dan de bovenbouw.
Het schoolreisje is een onderdeel van ons
lesprogramma.

Schoolkamp groep 8
Groep 8 gaat gedurende 3 dagen op kamp. Als
begeleiding gaat een aantal leerkrachten,
stagiaires en ouders mee.

Alles-in-1 is de methode die we gebruiken voor
de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en
natuur. Ieder schooljaar behandelen we bij
Alles-in-1 een aantal thema’s. Aan het eind
van een thema wordt er een afsluiting
georganiseerd waarbij de kinderen laten zien
wat ze allemaal geleerd hebben. De afsluiting
kan bestaan uit een tentoonstelling, een
toneelstuk, een expositie of een combinatie
hiervan. Ouders/verzorgers zijn van harte
welkom bij deze afsluitingen.

Sportdagen
Ieder jaar worden er sportdagen gehouden: 1
binnen, 1 buiten, Koningsspelen en een
beweegweek. Daarbij doen de
onderbouwgroepen 1 t/m 3 spelletjes waarbij
ze worden geholpen door ouders of kinderen
uit de hoogste groepen van onze school. De
groepen 4 t/m 8 en nieuwkomersgroep hebben
op de sportdagen de hulp van ouders hard
nodig. Groep 7 doet mee aan de Amsterdamse
Olympische Dag.

Schooltuinen
De kinderen uit groep 6 en 7 hebben les op de
schooltuinen in het Rembrandtpark. De
kinderen van groep 6 starten in januari met
een aantal binnen lessen.
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4.9 Bewegingsonderwijs

4.11 Schoolzwemmen

In alle groepen wordt iedere dag aandacht
besteed aan het bewegen. Behalve de lessen
bewegingsonderwijs en yoga voor de
kleutergroepen werken wij met
bewegingstussendoortjes, wat inhoudt dat er
geregeld tussen de lesovergang met de
kinderen een bewegingsactiviteit wordt
gedaan.

De kinderen van groep 4 en de
nieuwkomersgroep leerlingen vanaf 8 jaar
krijgen zwemles. De kinderen, die in dat jaar
hun diploma niet halen, kunnen in de
zomervakantie een korte cursus volgen om
alsnog hun A-diploma te halen. We hebben
plannen om in het schooljaar 2022-2023 de
zwemlessen te veranderen. We willen dan
zorgen voor zwemlessen na schooltijd.

Kinderen met een motorische achterstand
krijgen een aangepast hulpprogramma. Deze
zogenaamde MRT (motorische remedial
teaching) wordt gegeven door de vakleerkracht
gym.
Elk jaar schrijven wij ons in voor
sportactiviteiten. Deze worden aangeboden
tijdens de lessen lichamelijke opvoeding. We
laten de kinderen kennis maken met bv. judo,
taekwondo, schermen en atletiek. Vanaf groep
3 is het verplicht dat de kinderen na de gymles
douchen. Geeft u hiervoor een handdoek mee.
Als uw kind niet mag douchen, graag een
schriftelijk bericht met doktersadvies. Vanwege
de veiligheid mogen er onder de gymles geen
sieraden gedragen worden. Als oorbellen niet
uit kunnen, dan graag de oren afplakken met
pleisters. Lange haren dienen in een staart
gebonden te worden. De kinderen gymmen in
apart meegebrachte sportkleren en
gymschoenen met witte zolen.

4.10 Jump-in

4.12 Voorzieningen schoolgebouw
Ons schoolgebouw aan de Robert Scottstraat
heeft drie verdiepingen. Op de begane grond
is de kindercampus en de aula. De gymzaal is
half verdiept en te bereiken via de podiumtrap.
Op de eerste verdieping bevinden zich de
voorschool, de b.s.o. ruimtes, de klaslokalen
voor de onderbouw, de nieuwkomersgroepen,
het handvaardigheidslokaal, het speellokaal,
de ib-ruimte, de teamkamer, de administratie
en de directiekamer.
Op de tweede verdieping zijn de lokalen voor
de midden- en bovenbouw en de bibliotheek.
Wij hebben een prachtig schoolplein achter de
school met veel groen, een pannakooi,
speeltoestellen en speelgelegenheid voor de
kinderen. We maken tijdens de pauze ook
gebruik van het schoolplein voor de school,
met een voetbalveldje.

De school het certificaat “Jump-in school”
behaald. Het scholenprogramma Jump-in helpt
Amsterdamse basisscholen om kinderen meer
te laten bewegen en gezonder te eten. Op De
Springplank komt dit tot uiting in de volgende
zaken:
•
•
•
•
•

alle groepen hebben twee keer per week
gym van een vakleerkracht;
onze naschoolse activiteiten zijn veelal
gericht op sport;
de kinderen brengen van huis allemaal
fruit en een gezonde boterham mee;
op school drinken wij uitsluitend water,
thee of melk;
we trakteren gezond.
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5 De ontwikkeling van het
onderwijs
5.1 Schooljaar 2020 – 2021
Het afgelopen schooljaar hadden de
coronamaatregelen een groot effect op de
school. In dit verslag wordt eerst hierop
ingegaan en daarna worden de reguliere
onderdelen van het jaarverslag beschreven.
In het schooljaar 2019 -2020 is de school
lange tijd dicht geweest en pas 3 weken voor
de zomervakantie waren bijna alle klassen
weer fulltime op school aanwezig. In de eerste
3 weken van het schooljaar 2020-2021 zijn
daarom nog toetsen afgenomen, om het juiste
aanbod aan de leerlingen daarop af te
stemmen. Vanaf december 2020 is de school
opnieuw voor een langere periode dicht
geweest. In deze periode bleven een groep
kwetsbare leerlingen, de nieuwkomersgroep
en groep 8 wel op school. Vanaf februari 2021
kregen alle leerlingen weer fulltime onderwijs
tot aan de zomervakantie. Dat was met
aangepaste lestijden en 1 pauze in plaats van
2. Groep 4 heeft in deze periode in de klas les
gehad van een leerkracht die thuis zat en voor
de leerlingen via het digibord te zien was. Door
de coronabesmettingen waren er vaak
leerkrachten niet aanwezig, waardoor de klas
die dag thuis moest blijven. Het totaal aantal
keren dat een klas thuis moest blijven is 60
dagen.
Hoewel het team door de eerdere online
lessen het afstandsonderwijs weer vrij snel
onder de knie had, is het voor veel leerlingen
lastig geweest om online te werken en
opdrachten te maken. Bovendien is de
instructie digitaal minder en anders dan op
school het geval is.
Schoolbreed zijn de resultaten achter
gebleven. De school zal voor het volgende
schooljaar een pakket aan maatregelen
inzetten, gefinancierd door de NPO gelden, die
de achterstanden van de coronaepidemie
wegwerken.
Groep 8 heeft boven verwachting gescoord
met de eindresultaten en de schooladviezen.
12 leerlingen hebben een hoger advies

gekregen dan het voorlopig advies dat zij in
groep 7 hadden. Voor begrijpend lezen en
rekenen heeft groep 8 boven de minimum
norm gescoord van de referentieniveaus.
Het team heeft nagedacht over de organisatie
van de school. Daaruit kwamen twee
hulpvragen: Wat moeten we precies doen om
een voldoende te halen voor de inspectie?
Hoe functioneren we als team? Deze vragen
zijn direct opgepakt.
Er is gestart met het schrijven van
kwaliteitskaarten om zodoende de belangrijke
taken in de school, schoolbreed te beschrijven.
Zo weet iedereen hoe wij het doen op onze
school. Er zijn voor het einde van het
schooljaar 11 kwaliteitskaarten opgeleverd.
Iedere kwaliteitskaart heeft een eigenaar die
ervoor zorgt dat de kwaliteitskaart actueel blijft.
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 twee
jarige planning die ook terugkomt in het
jaarplan van 2021-2022.
In November 2020 had de inspectie een
herstelonderzoek gepland. Door de
coronamaatregelen is dit niet doorgegaan. De
verwachting is dat dit onderzoek in het
volgende schooljaar zal plaatsvinden.

5.2 Schoolplan
De voorgaande planningsperiode voor het
schoolplan van De Springplank was van 2015
tot 2019. Er is in deze periode bezoek geweest
van de inspectie (feb 2018). Dit heeft
geresulteerd in een ‘zeer zwak’ beoordeling.
Deze beoordeling had grote consequenties
voor de planning van de school. Er is kort na
deze beoordeling een plan van aanpak gestart
dat langer doorloopt dan de tijdspanne van het
schoolplan. De doelen in het plan van aanpak
zijn gericht op de minimale vereisten voor
onderwijs. De belangrijkste onderwerpen hierin
zijn zicht op ontwikkeling van leerlingen,
didactisch handelen van leerkrachten en
kwaliteitszorg. Hierdoor is een verschuiving
van prioriteiten ontstaan. Het plan van aanpak
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werd leidend en de doelen van het schoolplan
verschoven naar de achtergrond.
De afgelopen 2 schooljaren is de school
vertraagd in de ontwikkeling. De belangrijkste
reden hiervan zijn de gevolgen van de corona
pandemie en daarmee gepaard gaande uitval
van leerkrachten. Dat betekent dat voor
schooljaar 2021-2022 de nog openstaande
doelen worden verwezenlijkt uit het originele
plan van aanpak. De twee hoofdthema’s zijn
professionele schoolcultuur en werken met
kwaliteitskaarten.
Tegelijkertijd houdt de school rekening met het
strategisch beleidsplan van stichting KBA Nw
West en werkt de school aan het herzien van
de eigen missie en visie ter voorbereiding van
het nieuwe schoolplan.

5.3 Jaarplan 2021-2022
Door de coronaperiode is een aantal van de
doelstellingen van het jaarplan van vorig
schooljaar doorgeschoven naar het komende
jaar. Komend jaar voldoet de school aan de
inspectienormen voor ‘voldoende’. De
belangrijkste doelen worden hier beschreven.
De school werkt met kwaliteitskaarten. Dat
betekent dat er onderlinge afspraken zijn voor
alle belangrijke taken van de school. ‘Zo
werken wij bij ons op school’. De onderdelen
die we de afgelopen 2 jaar hebben verbeterd
zoals EDI en OGW (Opbrengst Gericht
Werken) worden ook als kwaliteitskaart
beschreven en onderhouden.
Een ander speerpunt is de professionele
schoolcultuur. Daarmee wordt bedoeld dat alle
medewerkers van de school professioneel
handelen in relatie tot elkaar, de leerlingen, de
ouders en andere betrokkenen in de richting
van een ‘professionele schoolcultuur’. Wij
verstaan hieronder het volgende: Een
professionele cultuur is een cultuur waarin alle
gedrag, van alle volwassenen in en rond de
school, aan drie kenmerken voldoen:
1. Het draagt bij aan de doelen van de
organisatie
2. Het draagt bij aan een toename van
welbevinden van zichzelf

3. Het draagt bij aan een toenamen van
welbevinden van anderen
Bovendien wordt in een professionele cultuur
gedrag dat tegen deze drie kenmerken ingaat,
op vriendelijke wijze doch zeer effectief
begrensd.
In navolging van een eerdere inventarisatie
(quick scan) van ons taalonderwijs wordt een
nieuw taalbeleidsplan opgesteld.
De school heeft dit jaar een groot bedrag te
besteden van de NPO gelden (Nederlands
Onderwijs Programma). Deze gelden zullen
worden ingezet voor de achterstanden door
corona. De 4 thema’s die gekozen zijn voor De
Springplank zijn:
1.
2.
3.
4.

Taal onderwijs
Cognitieve resultaten
Sociaal emotionele ontwikkeling
Schoolontwikkeling professionele
schoolcultuur

Er is een grote samenhang tussen het jaarplan
van de school en de NPO thema’s. Voor de
NPO thema’s worden onder andere de
volgende zaken ingekocht: boeken voor de
schoolbibliotheek; ondersteuning voor RT
(remedial teaching); ondersteuning door
studenten aan leerlingen die leren lezen;
verrijking van de leeromgevingen groep 1,2 en
3; training en ondersteuning voor professionele
schoolcultuur.

5.4 Opbrengsten eindresultaten
groep 8
Onze school laat de leerlingen van groep 8 in
april de Centrale eindtoets maken. In sommige
gevallen hoeft een leerling de eindtoets niet te
maken. Soms maakt een leerling wel de toets,
maar hoeft dit resultaat niet mee te tellen voor
de schoolresultaten. De uitslag van deze
eindtoets geeft een gemiddelde cijfer voor de
school. Het minimale dat de school aan
resultaat moet halen is per school verschillend.
De inspectie van Onderwijs geeft hiervoor een
minimale score op basis van de schoolweging.
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Sinds 2 jaar kijken we naar de behaalde
referentieniveaus voor taal en rekenen en niet
meer naar de gemiddelde eindtoetsscores.

5.5 Uitstroom naar het voortgezet
onderwijs

Wat is een referentieniveau?

Aan het eind van het cursusjaar 2020-2021
verlieten 18 leerlingen uit groep 8 onze school.
De uitstroom was als volgt:

Referentieniveaus omschrijven duidelijk welke
vaardigheden leerlingen op bepaalde
momenten moeten hebben. Scholen kunnen
zo beter hun doelen stellen en hun onderwijs
hierop afstemmen. Scholen kunnen de
leerprestaties van hun leerlingen beter meten
en bijsturen. Voor het basisonderwijs gelden
de referentieniveaus 1F, 2F en 1S.
Het basisniveau 1F is het niveau voor taal en
rekenen dat het overgrote deel van de
leerlingen aan het einde van de basisschool
tenminste zou moeten beheersen. Daarnaast
heeft de overheid de ambitie dat een groot
deel van de basisschoolleerlingen een hoger
niveau haalt: het streefniveau. Voor taal is dat
het 2F-niveau en voor rekenen is het 1Sniveau.

Advies

Aantal

Vmbo B

1

Vmbo-K

5

Vmbo-T

2

Vmbo T/H

1

Havo/Vwo

3

Vwo

5

Dit waren onze scores van de 17 leerlingen die
de toets gemaakt hebben:
Fundamenteel
niveau minimaal 85

Streefniveau
minimaal 33,9

Lezen

94

Taalverzorging

100

Rekenen

88

Lezen

59

Taalverzorging

59

Rekenen

35
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De Kernprocedure

6 De zorg voor leerlingen
6.1 Passend onderwijs
Wij hebben voor De Springplank een
schoolondersteuningsprofiel opgesteld, zodat
we binnen de wijk Bos en Lommer met een
wijkgericht aanbod kunnen komen. In deze
ondersteuningsprofielen staat beschreven wat
wij kunnen bieden aan kinderen met speciale
behoeften. Het beleidsstuk is in te zien voor
(toekomstige) ouders en staat op de website
van onze school.

Alle Amsterdamse scholen volgen de
kernprocedure, die gaat over de overstap van
het basisonderwijs naar het voortgezet
onderwijs. Deze procedure vertelt onder
andere hoe we voor de leerlingen van de
groepen 7 en 8 het basisschoolbesluit
(voorheen basisschooladvies) opstellen. Om
tot een advies te komen, wordt het volgende
traject gevolgd.
•

6.2 Logopedie
Het kan voorkomen dat een kind spraak- of
taalproblemen heeft. Dit kan gevolgen hebben
voor de leerprestaties. De kinderen worden bij
ons op school onderzocht, maar niet
behandeld. Onze logopediste geeft de
leerkracht van uw kind advies over de beste
aanpak. Eventueel wordt uw kind verwezen
naar de logopediepraktijk voor behandeling.

6.3 De overgang naar het voortgezet
onderwijs
In het najaar is er een ouderavond voor de
ouders van de leerlingen van groep 8 om over
het voortgezet onderwijs, de aanmelding
hiervoor en het advies te praten.
In groep acht behandelen wij een project over
het voortgezet onderwijs. Er wordt met de
kinderen gepraat over “hoe je kunt weten voor
welke vorm van voortgezet onderwijs je het
meest geschikt bent” en over “wat er van je
verwacht wordt op het voortgezet onderwijs”.
Tussen januari en maart gaan de kinderen met
hun ouders naar de open dag van meerdere
scholen voor voortgezet onderwijs. In
januari/februari wordt aan u advies gegeven
over de meest geschikte vorm van voortgezet
onderwijs voor uw kind. Dit gebeurt op basis
van de leerprestaties en leerhouding in de
afgelopen jaren. In april wordt de centrale
eindtoets Basisonderwijs afgenomen om een
tweede gegeven naast het advies van onze
school te hebben.

•

•
•

•
•

•

•

•

Het basisschoolbesluit wordt door
tenminste twee professionals van de
school opgesteld. Dit zijn de leerkrachten
en/of de i.b.-er.
In groep 7 wordt een voorlopig
basisschoolbesluit (advies) besproken met
de leerling en zijn/haar ouders.
De afspraken betreffende dit besluit
worden vastgelegd.
Aan het begin van groep 8 worden
werkpunten met de leerling besproken.
Deze worden gedocumenteerd.
In groep 8 volgt het definitieve besluit.
Dit definitieve besluit wordt besproken met
de leerling en de ouders. De afspraken die
voortkomen uit gesprek worden
vastgelegd.
De ouders ontvangen het
basisschoolbesluit (definitieve advies) en
de documentatie die daarbij hoort.
Als een leerling de centrale eindtoets beter
maakt dan verwacht, gaat de basisschool
het advies heroverwegen. De basisschool
is verantwoordelijk voor deze
heroverweging, in overleg met de
ouders/verzorgers.
Deze heroverweging kan leiden tot een
bijstelling van het schoolbesluit. Leerlingen
kunnen, door op de toets boven
verwachting te presteren, het voordeel van
de twijfel krijgen. Maar er kan door de
basisschool besloten worden dat wordt
afgeweken van het resultaat van de
eindtoets en het oorspronkelijke
basisschooladvies wordt gehandhaafd.

De wet spreekt duidelijk over heroverwegen en
niet over automatisch aanpassen. Als het
resultaat minder goed is dan verwacht, mag de
basisschool het advies niet aanpassen.
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zoals technisch en begrijpend lezen, spelling
en rekenen.

De weekend academie
De school werkt samen met de weekend
academie. Met behulp van het aanbod van de
weekend academie kunnen kinderen die
daarvoor in aanmerking komen, extra steun
ontvangen om de overstap naar het voortgezet
onderwijs succesvoller te kunnen maken. De
school selecteert de kinderen aan het eind van
groep 7. Na de selectie treedt de school in
contact met de ouders van de kinderen om het
aanbod te bespreken.

6.4 MRT en Gym+
Wij verzorgen Motorische Remedial Teaching
(MRT) en Gym+ voor kinderen die minder
makkelijk bewegen.

6.5 Extra zorg
Bij onvoldoende vooruitgang in de groep wordt
de hulp van het zorgteam ingeschakeld. Het
zorgteam bestaat uit de interne begeleider en
de RT-er (Remedial Teacher). Er wordt een
handelingsplan voor de leerling gemaakt door
de leerkracht en de interne begeleider.
Soms is de problematiek zo ernstig dat we het
kind in het zorgbreedte-overleg bespreken.
Aan dit overleg nemen deel: de interne
begeleider, de leerkracht, de directeur, de
ouderkind-adviseur, de schoolverpleegkundige
en de leerplichtambtenaar. Indien nodig wordt
de hulp van een advies- of
begeleidingscentrum ingeschakeld. U als
ouder wordt hiervan altijd op de hoogte
gebracht. Het doel van deze gesprekken is om
vast te stellen welke hulpbehoefte een leerling
heeft en of het inschakelen van externe hulp
nodig is.

6.7 Rapporten
In het rapport worden de resultaten van uw
kind beschreven. In november worden de
ouders/verzorgers uitgenodigd voor een
mondeling verslag. De kinderen krijgen
daarnaast twee keer per jaar een schriftelijk
verslag; in februari en juli. Tijdens de
rapportgesprekken worden o.a. de resultaten,
het leerlingvolgsysteem, observatielijsten en
het gedrag van uw kind besproken.
Tussentijds kunt u altijd terecht met vragen
over leervorderingen en het welbevinden van
uw kind. Het is handig als u hiervoor een
afspraak met de groepsleerkracht maakt. Aan
het eind van het schooljaar vindt er overdracht
plaats tussen de huidige leerkracht en de
aankomende leerkracht van uw kind.

6.8 Nieuwkomersgroepen
Naast het reguliere onderwijs biedt De
Springplank in de nieuwkomersgroepen
onderwijs aan leerlingen die niet of
onvoldoende de Nederlandse taal beheersen.
Een andere naam die in de school nog veel
gebruikt wordt is ‘taalklas’.

6.6 Leerlingvolgsysteem
Om de ontwikkeling van kinderen goed te
kunnen volgen, maken we op school gebruik
van het digitale leerlingvolgsysteem
ParnasSys. Naast de leerlingenadministratie
worden in dit systeem de methode gebonden
toetsen en de Cito-toetsen geregistreerd.
Daarmee wordt een overzicht verkregen van
de vorderingen op individueel- groeps- en
schoolniveau op de diverse leergebieden,

Voor wie?
De nieuwkomersgroep is bedoeld voor
leerlingen vanaf 6 jaar, die minder dan een
jaar in Nederland zijn en daardoor de
Nederlandse taal onvoldoende beheersen
(anderstalige kinderen). We hebben ruimte
voor een nieuwkomersgroep middenbouw
waarin de leerlingen van 7, 8 en 9 jaar zitten
en een nieuwkomersgroep bovenbouw waarin
de leerlingen van 10,11 en 12 jaar zitten.
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De instroom van nieuwkomers is niet stabiel.
Daarom is er op dit moment 1 klas met
leerlingen van 6 tot 12 jaar.

•

Wat is de doelstelling van de
nieuwkomersgroep?

•

Het onderwijs aan nieuwkomers is erop gericht
dat zij de Nederlandse taal voldoende
beheersen om na de nieuwkomersklas
zelfredzaam te zijn als zij instromen in het
reguliere onderwijs. Verder wordt er aandacht
besteed aan de kennismaking met de
Nederlandse samenleving.

Hoe kan een kind worden aangemeld
voor de nieuwkomersgroep?
•

•

•

•

De leerlingen worden eerst door de ouders
aangemeld bij een reguliere basisschool
(de stamschool) in de buurt van hun
woonadres.
De directeur of de intern begeleider van
deze school gaan in gesprek met ouders.
Blijkt uit het gesprek dat het kind voldoet
aan de criteria voor
nieuwkomersonderwijs, dan meldt de
stamschool het kind aan bij het Centraal
Meldpunt Nieuwkomers van het ABC.
Het Centraal Meldpunt stuurt een bericht
naar de directie van de school in de
woonomgeving van het kind, waar
nieuwkomersonderwijs gegeven wordt.
Als er plaats is in de nieuwkomersgroep,
dan kunnen de ouders een afspraak
maken met de directeur om de inschrijving
te bespreken.

Voor De Springplank betekent dit:
•

•
•
•

Als er plaats is in de nieuwkomersgroep,
kunnen de ouders een afspraak maken
voor een kennismaking- en intakegesprek
met de groepsleerkracht van de
nieuwkomersgroep.
De directeur verzorgt de uiteindelijke
inschrijving, dit betekent dat:
De leerling wordt ingeschreven op De
Springplank.
De inschrijving wordt gemeld bij het
Centraal Meldpunt Nieuwkomers van het
ABC.

•

De leerling mag na inschrijving starten in
de nieuwkomersgroep.
Het maximaal aantal leerlingen in de
nieuwkomersgroep is 15.
De stamschool blijft eindverantwoordelijk
voor het geven van onderwijs en plaatsing
in de reguliere groep.

Kunnen kinderen tussentijds in- en
uitstromen?
•
•

Ja, een leerling kan tussentijds worden
ingeschreven in de nieuwkomersgroep.
Ja, een leerling stroomt uit wanneer het
programma van de nieuwkomersgroep is
doorlopen. Dit kan ook gedurende het
schooljaar zijn.

Hoe lang verblijven de kinderen in de
nieuwkomersgroep?
Een leerling verblijft gemiddeld 40
schoolweken in de nieuwkomersgroep. Bij
onvoldoende resultaat wordt deze periode met
maximaal 12 weken verlengd. Een leerling kan
ook versneld terugstromen naar de reguliere
klas. We sluiten aan bij de behoeftes van de
leerling. In een uitstroomrapportage of
onderwijskundig rapport (OKR) wordt vermeld
welke resultaten zijn bereikt. De toetsen en
observaties worden aan deze rapportage
toegevoegd.

Zitten de leerlingen de hele week in de
nieuwkomersgroep?
Ja, de leerlingen zitten alle dagen in de
nieuwkomersgroep. Na 40 weken gaat de
leerling een aantal dagdelen meedraaien met
de reguliere groep om te wennen aan de
nieuwe situatie. Dit gaat in overleg met de
ouders en groepsleerkrachten.

Rapportage
Na elke 10 weken vindt er een schriftelijke
rapportage plaats en na 40 weken wordt het
rapport doorgestuurd naar de groepsleerkracht
van de reguliere groep. Deze rapportage wordt
door de leerkracht van de nieuwkomersgroep
met de ouders en de leerling persoonlijk
doorgesproken.

pagina 25 van 40

DE ZORG VOOR LEERLINGEN
Programma onderdelen
Er wordt gewerkt met het programma
Mondeling Nederlands. Door middel van dit
programma worden instromende leerlingen
gestructureerd en intensief begeleid, zodat
deze leerlingen snel taalvaardig in het
Nederlands worden en het onderwijs in de
reguliere groep kunnen volgen. Het
programma is thematisch van aard en heeft
verschillende onderdelen die in vier modules
van tien schoolweken worden aangeboden.
1. Taal: Er wordt gewerkt met het programma
Mondeling Nederlands. Door middel van
dit programma worden instromende
leerlingen gestructureerd en intensief
begeleid, zodat deze leerlingen snel
taalvaardig in het Nederlands worden en
het onderwijs in de reguliere groep kunnen
volgen. Het programma is thematisch van
aard en heeft verschillende onderdelen die
in vier modules van tien schoolweken
worden aangeboden.
Mondeling Nederlands is gericht op de
luister- en spreekvaardigheid van de
leerlingen. Hierbij krijgen de kinderen een
grote hoeveelheid woorden aangeboden.
Vanaf cursus 2 worden structureel
begrippen aangeboden die van belang zijn
bij rekenen en wiskunde en
wereldoriëntatie. Na elke cursus worden
de leerlingen getoetst op hun verworven
woordenschat. Naast het programma
Mondeling Nederlands wordt het
programma Horen, Zien en Schrijven
gebruikt welke goed aansluit.
2. Technisch lezen: Het leesprogramma
bestaat uit Veilig Leren Lezen. Vervolgens
doen de leerlingen mee met “Estafette” in
de reguliere groepen.
3. Begrijpend Lezen: Naast de dagelijkse
omgangstaal hebben leerlingen ook
specifieke schoolse taalvaardigheden
nodig. Met behulp van het programma
Nieuwsbegrip en Schooltaal trainen wij de
schoolse taalvaardigheden. In deze lessen
komen begrijpend lezen en begrijpend
luisteren aan bod. De teksten sluiten aan
bij een thema of de actualiteit.
4. Sociaal-emotionele ontwikkeling: De
sociale en emotionele ontwikkeling komt

dagelijks aan bod. Met grote regelmaat
worden de regels en omgangsvormen
besproken en uitgespeeld in toneelstukjes.
Hoe help je elkaar? Hoe laat je merken dat
je iets niet wilt of niet leuk vindt? Welke
regels zijn er in school? Dit ondersteunen
we met beeld- en plaatmateriaal.
Daarnaast wordt twee keer per jaar, in
oktober en april, door de groepsleerkracht
de vragenlijst Hart & Ziel ingevuld.
5. Rekenen: Ook rekenen behoort tot het
specifieke programma van de
nieuwkomersgroep. Er wordt gezorgd voor
een rekenaanbod op het niveau van de
kinderen. We proberen zoveel mogelijk
‘kale’ sommen aan te bieden. Later
worden de sommen steeds taliger. Er
wordt gewerkt met de methode ‘Wereld in
Getallen’.

Onderdeel van de school
De nieuwkomersgroepen zijn volledig
geïntegreerd binnen onze school. De
leerlingen van 8 jaar en ouder krijgen
zwemles. Beide groepen krijgen lichamelijke
opvoeding en Beeldende Vorming van de
vakleerkracht, Net als de reguliere groepen
vieren de nieuwkomersgroepen Sinterklaas,
Kerst en doen ze mee met de sportdagen.
De nieuwkomersgroepen gaan op excursie
naar bijv. Het Concertgebouw en hebben hun
eigen Taaltrip speciaal ontwikkeld voor
nieuwkomersgroepen.

6.9 Ouder- en Kindteam op de
basisschool
Heeft u vragen over de opvoeding of het
opgroeien van uw kind? Of heeft u zorgen over
de situatie thuis of op school? In Amsterdam is
aan iedere school een Ouder- en Kindteam
verbonden. Hier kunt u altijd terecht,
bijvoorbeeld bij de ouder- en kindadviseur die
op vaste momenten aanwezig is. De
professionals van het Ouder- en Kindteam zijn
onafhankelijk van school. Afspreken kan op
school, in de wijk of thuis.
Vragen kunnen gaan over uw kind
(bijvoorbeeld eten, slapen, pesten, druk of juist
teruggetrokken gedrag), de gezinssituatie
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(denk aan ruzie, scheiding, verlies) of
ouderproblematiek zoals verslaving. Voor
informatie kunt u terecht bij de ouder- en
kindadviseur Berivan Hama Said, tel. nummer
tel: 06-17765462 of via
b.hamasaid@oktamsterdam.nl .
Voor vragen over de ontwikkeling en
gezondheid van uw kind bent u welkom bij
jeugdverpleegkundige Ageeth Steenbergen
asteenbergenbulder@ggd.amsterdam.nl .tel.
020-5555961 of jeugdarts Aaf Benecke.
abenecke@ggd.amsterdam.nl tel.06-10417195

Gezondheidsonderzoeken op school. Ieder
jaar worden alle vijf- en tienjarige kinderen
uitgenodigd voor een gezondheidsonderzoek.
De onderzoeken worden uitgevoerd door de
Jeugdgezondheidszorg van de GGD,
onderdeel van de Ouder- en Kindteams
Amsterdam. Ouders krijgen een uitnodiging
met vragenlijst die zij vooraf invullen en krijgen
tips en informatie op maat. Van alle kinderen
worden lengte en gewicht gemeten, van de
vijfjarigen worden ook de ogen en het gehoor
getest. De onderzoeken vinden plaats op
school. Voor 5 jarigen is er de
doktersassistente en voor 10 jarigen de
jeugdverpleegkundige.
Met vragen kunt u terecht bij het Ouder- en
Kindteam in uw wijk. oktamsterdam.nl
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7 Leerkrachten
7.1 Teamsamenstelling 2020-2021
Groep 1/2A

Mascha van ‘t Hoff
Ellis van 't Hart

Groep 1/2B

Angelique de Ruyter
Belinda Voerman

Groep 3

Esmee Bakkenes

Groep 4

Linda Reginek
Henk Peter de Groot

Groep 5

Guido Klaase

Groep 6

Aygül Bozaci
Anna Hofstee

Groep 7

Tineke Pronk
Marrilou Louwaard

Groep 8

Peter Bienemann
Anna Hofstee

Nieuwkomersgroep

Corine Muilwijk-‘t
Lam

IB

Anne de Groot

Je kunt dan denken aan een ambulante
leerkracht of een parttimer die op die dag niet
werkt.
Indien mogelijk en verantwoord wordt de
leerkracht vervangen door een Leraar in
Opleiding (LIO), een leraar ondersteuner of
een onderwijsassistent. Ook wordt bekeken of
stagiaires die op school aanwezig zijn, ingezet
kunnen worden ter ondersteuning.
Als de leerkracht niet vervangen kan worden,
worden de leerlingen vanaf groep 5 voor één
dag opgedeeld.
Als er geen vervangingsoplossing is gevonden
voor één van de groepen, waarbij rekening is
gehouden met de rekbaarheid én
belastbaarheid van de gehele organisatie,
worden de kinderen naar huis gestuurd. De
ouders worden hierover geïnformeerd. Dit
gebeurt zo mogelijk de dag van tevoren.

Laurien Teunis
Eric Lieverst
Huismeester

Abdelhak Abdelhadi

Administratie

Nettie Dieckman

Directie

Ronald van Hilst

Vakleerkr. gym

Armelle Bomer

Vakleerkr. BeVo

Noemi Beyer

Vakleerkr. Muziek

Peter van Bergen

Onderwijsass.

Belinda Voerman
Anissa el Morabit
Sila Sheonath

Denklab

Tine Hentzen

RT

Laurien Teunis

7.2 Vervanging
Bij ziekte of afwezigheid van een van de
leerkrachten tracht de directie op alle mogelijk
manieren vervanging te regelen. Ook intern
wordt gekeken naar alle mogelijkheden. Eerste
doel is om bij ziekte/afwezigheid een
bevoegde leerkracht in te zetten als vervanger.
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Natuurlijk draagt de leerkracht van de groep de
verantwoordelijkheid en zal u adviseren en
bijstaan.

8 Ouders
8.1 Medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit
drie leerkrachten namens het team en drie
ouders. De directeur is namens het bestuur op
uitnodiging van de MR aanwezig bij de
vergaderingen.

Iedere leerkracht zoekt per jaar ook nog één of
twee klassenouder(s). Zij helpen bij diverse
groepsactiviteiten.

Indien zich meerdere kandidaten opgeven voor
de oudergeleding van de MR worden deze
gekozen via verkiezingen. Deze vinden eens in
de drie jaar plaats. Indien nodig vinden er
tussentijdse verkiezingen plaats. Als uw kind
langer dan één jaar op De Springplank zit, kunt
u zich hiervoor opgeven. De
medezeggenschapsraad praat mee, geeft
adviezen en beslist mee over zaken als
benoemingen, ontslag, schoolplan en
vakantieregeling. Deze bevoegdheden zijn
vastgelegd in het MR-reglement. De
oudergeleding doet dit namens de ouders,
personeelsgeleding namens het personeel en
de directie is de contactpersoon namens het
bestuur.

Het ouderinitiatief bestaat uit een groep ouders
die graag wil dat de school een afspiegeling is
van de wijk met een gemengde populatie.

8.4 Het ouderinitiatief

Op de website van de school vindt u meer
informatie over het ouderinitiatief.
www.kbsdespringplank.nl

8.5 Communicatie
De school vindt het belangrijk dat ouders,
leerlingen en school goed contact hebben met
elkaar. Dat is een voorwaarde om samen goed
voor uw kind te kunnen zorgen.

Heeft u als ouder een opmerking over het
beleid van de school, dan kunt u
vanzelfsprekend terecht bij de directie, maar
ook bij de medezeggenschapsraad.
mr@kbsdespringplank.nl

8.2 Oudervereniging
Op De Springplank is een oudervereniging. De
oudervereniging van De Springplank is de
formele organisatie die op de school de
samenwerking tussen de ouders, de directie
en de leerkrachten bevordert. De
betrokkenheid van ouders wordt op onze
school gezien als een belangrijk punt en krijgt
maximaal gestalte in een verenigingsvorm.
Iedere ouder kan lid van die vereniging zijn en
heeft gelijke zeggenschap binnen de
algemene ledenvergadering van de vereniging.

8.3 Ouderactiviteiten
Voor het organiseren van feesten en andere
activiteiten wordt niet alleen de hulp van de
oudervereniging gevraagd, maar soms ook
van andere ouders.

Zodra u vragen of zorgen heeft over uw kind,
neemt u dan contact op met de leerkracht.
Andersom, zullen wij ook direct contact met u
opnemen wanneer er bijzonderheden zijn.
De leerkracht is voor ouders het eerste
aanspreekpunt. Bij de start en het einde van
de lesdag heeft de leerkracht vaak zijn/haar
volledige aandacht nodig voor de leerlingen. Er
kan dan een afspraak gemaakt worden voor
een ander moment.
De administratie is op dinsdag en donderdag
aanwezig in de school. Deze is telefonisch
bereikbaar via het algemene schoolnummer of
via administratie@kbsdespringplank.nl .
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De intern begeleider en de directeur zijn vaak
in de school aanwezig. Via de leerkracht kunt
u met hen een afspraak maken.

De groepen 1/2 hebben aan het begin van het
schooljaar een inloopochtend.

Parro
Voor de communicatie
met ouders gebruiken
we Parro. Dat is een
speciaal ontwikkelde
app voor communicatie
met ouders.

De groepen 3 t/m 7 en de nieuwkomersgroep
hebben ook aan het begin van het jaar een
informatieavond. Deze wordt vaak aansluitend
op dezelfde avond georganiseerd als de
algemene informatieavond.
Groep 8 heeft een informatieavond, die
speciaal aandacht heeft voor de voorbereiding
van de leerlingen op het voortgezet onderwijs.

Als uw kind start in een
klas krijgt u een uitnodiging voor Parro. U
gebruikt Parro voor:
•
•
•
•

•

Daar krijgt u algemene informatie over de
school en het team wordt aan u voorgesteld.

Het ontvangen van informatie over uw
kind, de klas en de school
Het delen van foto’s van leuke momenten
van uw kind
Het plannen van oudergesprekken
U geeft in Parro aan of uw wel of geen
toestemming geeft voor het delen van
foto’s van uw kind in Parro.
Het sturen van berichten aan de leerkracht
en het maken van afspraken met de
leerkracht

Het is belangrijk dat iedere ouder Parro heeft.
U kunt Parro op uw telefoon gebruiken door de
app te downloaden in de App Store of Google
Play Store. Parro kan ook gebruikt worden op
de computer door in te loggen op
talk.parro.com .
Parro is beveiliigd en onzichtbaar voor de
buitenwereld.
Met de leerkrachten is afgesproken dat zij de
Parro app alleen beantwoorden in hun eigen
werktijd.

8.6 Ouderbijeenkomsten
Onderstaande tekst geeft aan wat de school
normaalgesproken doet. Voor het schooljaar
2021-2022 geldt een andere planning. Door de
beperkingen van de coronaregels hebben we
alternatieve manieren. Deze wordt in de
nieuwsbrieven en Parro gecommuniceerd.
Kort na de start van het schooljaar is er een
informatieavond in de school, voor alle ouders.

Wanneer de rapporten worden uitgedeeld,
worden de ouders uitgenodigd voor een 10
minuten gesprek met de leerkracht.
Een aantal keren per jaar worden
koffieochtenden georganiseerd. Deze worden
geleid door een medewerker van het Ouder en
Kind Team (OKT).

8.7 Schoolbeleid
informatievoorziening gescheiden
ouders
Wanneer ouders gescheiden leven of gaan
scheiden kan het voor ons – de school –
moeilijk zijn om te bepalen welke positie wij bij
het verstrekken van informatie moeten
innemen. In de meeste gevallen komen ouders
hier zelf wel uit en informeren zij elkaar over
belangrijke (school-)zaken die met hun kind te
maken hebben, maar helaas is dit niet altijd
het geval.
De wet biedt ons voor dergelijke situaties
echter een duidelijke richtlijn. We zijn als
school namelijk verplicht beide ouders te
informeren. Dus ook de ouder die niet met het
ouderlijk gezag is belast, heeft recht op
informatie, overigens alleen indien hij/zij
hierom uitdrukkelijk verzoekt.
Alleen in geval van zeer zwaarwegende
argumenten kan van die richtlijn worden
afgeweken.
Het recht op informatie geldt trouwens niet
voor andere personen die in een nauwe
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betrekking tot het kind staan, bijvoorbeeld de
grootouders.
Bij de vraag welke informatie moet worden
gegeven baseren we ons schoolbeleid op de
wettelijke bepaling dat alleen informatie
verstrekt hoeft te worden die ook door de
andere ouder is ontvangen.

Wanneer de adresgegevens van de niet met
het ouderlijk gezag belast zijnde ouder bij ons
bekend zijn, wordt hij/zij desgewenst door de
school op de hoogte gesteld van:
•
•
•

•
•

Schoolgids (jaarlijks, aan het begin van het
schooljaar, te vinden op internet).
De maandelijkse nieuwsbrief
Uitnodiging voor 10-minutengesprekken.
Deze vinden twee keer per jaar plaats.
Tijdens deze gesprekken hebben de
ouders ook de gelegenheid werk van de
kinderen in te zien.
Rapporten (2 keer per jaar, een kopie
hiervan).
Toets uitslagen

Alleen met een rechterlijke beschikking mogen
wij afwijken van de informatieplicht. In dat
geval moet het schriftelijk bewijs hiervan aan
de directie worden overlegd.
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9 Praktische zaken
9.1 Aanmelding
Sinds enkele jaren is er een andere manier om
uw kind op een basisschool in Amsterdam aan
te melden en te plaatsen. Dit gaat via een
centraal stedelijk systeem. Dit doet u met het
aanmeldformulier dat u rond de 3e verjaardag
van uw kind heeft ontvangen van de gemeente
Amsterdam.

de voorzieningen in ons schoolgebouw. Het
besluit van toelating van de nieuwe leerling
geschiedt in samenspraak met het team van
onze school en ligt uiteindelijk bij de directie
waarbij de directie de zorgplicht in het kader
van Passend Onderwijs toepast.

9.2 Verzekeringen en
aansprakelijkheid

Als u kiest voor De Springplank, lever het
toegestuurde formulier in bij de administratie!

De school is alleen aansprakelijk en daarmee
schadevergoeding plichtig wanneer er sprake
is van een verwijtbare fout. De school (of zij
die voor de school optreden) moet dus
tekortgeschoten zijn. Het is dus mogelijk dat er
schade wordt geleden zonder dat er sprake is
van enige onrechtmatigheid van de kant van
de school. Verder is de school niet
aansprakelijk voor schade door onrechtmatig
gedrag van leerlingen. Ouders zijn primair zelf
verantwoordelijk voor het doen en laten van
hun kinderen.

Heeft u het aanmeldformulier niet ontvangen
dan kunt u dit hier downloaden

Het schoolbestuur heeft voor alle leerlingen en
het personeel een verzekering afgesloten.

https://schoolwijzer.amsterdam.nl/nl/po/vragen
-en-opmerkingen/vraag/ik-ben-mijnaanmeldkaart-kwijt-wat-moet-ik-doen

9.3 Gedragscode

Op de volgende website kunt u alle informatie
vinden:
https://schoolwijzer.amsterdam.nl/nl/po/hoewerkt-het
Denkt u eraan dat als een kind op de
Voorschool zit hij/zij zit niet automatisch
aangemeld staat voor de basisschool.

Toelatingsprocedure 4+
Wij hebben een toelatingsprocedure voor
leerlingen, ouder dan 4 jaar, die pas
halverwege jaargroep 1 of in de groepen 2 t/m
8 bij ons op school komen. Met het oog op de
kwaliteit van ons onderwijs, en in het belang
van de nieuwe leerling, geldt voor deze groep
kinderen een speciale toelatingsprocedure. Zo
treden wij altijd eerst in contact met de oude
school, om inzicht te krijgen in het niveau en
de stand van zaken omtrent de nieuwe
leerling. Wanneer blijkt dat er voor deze
leerling sprake is van een specifieke hulpvraag
zullen wij als school afwegen of wij deze
leerling met de beschikbare middelen
voldoende begeleiding kunnen geven, bij de
toetreding, maar ook gedurende de resterende
periode van zijn of haar schoolloopbaan. In
onze toelatingsprocedure wegen wij onder
meer de draagkracht van de groep waarin het
kind wordt geplaatst, de ervaring van de
leerkracht die de leerling moet begeleiden en

Een school kan niet zonder afspraken. Voor de
kinderen kennen wij regels en afspraken en
voor de personeelsleden hebben wij in overleg
met de Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad een gedragscode
opgesteld. Maar ook voor de
ouders/verzorgers is een gedragscode
opgesteld. Deze beide gedragscodes kunt u
vinden op de website van de stichting. Het
naleven van de afspraken zal leiden tot een
veilig, werkbaar en prettig schoolklimaat voor
iedereen.
Zie: www.stkba.nl > ouders

9.4 Schorsing en verwijdering
Gelukkig komt het heel zelden voor dat wij tot
schorsing of zelfs verwijdering van een leerling
moeten overgaan. Als dit wel aan de orde is,
hanteren wij de procedure vanuit het Protocol
Leerplicht zoals deze door alle besturen in
Amsterdam is vastgesteld. Dit protocol is bij de
directie van de school in te zien.
Zie: https://www.amsterdam.nl/onderwijsjeugd/leerplicht/
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9.5 Klachtenregeling
Hoe goed onze school ook haar best doet, het
kan toch voorkomen dat u als ouder/verzorger
een klacht heeft. Hiertoe hebben alle scholen
verplicht een Klachtenregeling opgesteld.
Deze kunt u lezen op de website van de
stichting, www.stkba.nl > ouders.
Wij gaan er van uit dat, indien u een klacht
heeft, deze in eerste instantie gemeld wordt
aan de betrokkene(n). Wanneer dit niets
oplevert, kan overleg plaatsvinden met de
directie van de school. Pas wanneer ook dit
niets zou opleveren kunt u contact op nemen
met de contactpersoon van de school (naam
en telefoonnummer vindt u achter in de gids).
De contactpersoon hoort u aan en geeft aan
wat de vervolgstappen zouden kunnen zijn. In
sommige gevallen komt u terecht bij de
Vertrouwenspersoon die wij als stichting
hebben aangezocht. De externe
vertrouwenspersoon voor medewerkers en
ouders van leerlingen bij St. KBA Nw West is
mevrouw Tonny Lips. Ze is bereikbaar onder
nummer 06 40584881 of via t.lips@devertrouwenspersoon.nl Zij kan u begeleiden
bij het nemen van de vervolgstappen. Hierbij
kunt u ook denken aan een verwijzing naar het
bestuur van de stichting. Voor meer informatie
zie www.stkba.nl > ouders. In uitzonderlijke
gevallen kan het voorkomen dat u uw klacht
indient bij de Landelijke Klachtencommissie
Onderwijs. Dit adres kunt u ook opvragen bij
het KBA-kantoor.

9.6 Informatie beveiliging en Privacy
Op De Springplank gaan wij zorgvuldig om met
de privacy van onze leerlingen. De gegevens
die over leerlingen gaan, noemen we
persoonsgegevens. 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 privacy-bepalingen die van kracht zijn op
onze school zijn vastgelegd in het handboek
gedragscode IBP en Mediagebruik van
stichting KBA Nw West, waar onze school deel
van uitmaakt.

U kunt dit handboek vinden op de website van
onze stichting www.stkba.nl.

Foto’s en video’s
Er worden soms door het jaar heen, foto’s
en/of video-opnames van uw kind(eren)
gemaakt voor de website van de school, voor
publiciteitsdoeleinden of voor
onderwijskundige zaken. Voor deze
doeleinden, zal de school expliciet om
toestemming vragen.
Voor het delen van foto en videomateriaal in
Parro kunt u zelf in de app aangeven of u dat
wilt.

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

•

Bij ziekte moet de directeur dit op tijd
horen;
Bij een verplichting vanuit een
geloofsovertuiging moet de ouder/voogd
de directeur van tevoren informeren;
Voor afwezigheid wegens een huwelijk of
uitvaart moet de directeur vooraf
toestemming geven.

Is het niet mogelijk op vakantie te gaan tijdens
de schoolvakanties? Dan kunt u bij de
schoolleiding toestemming vragen voor
schoolverlof buiten de schoolvakanties.
Hoe kunnen ouders verlof buiten vakanties
aanvragen?
Verzuim wegens ziekte wordt door de ouders
zo snel mogelijk aan school gemeld. Verlof
wegens bijzondere omstandigheden wordt
bijtijds aangevraagd. Extra vakantieverlof is in
beginsel niet mogelijk. Ongeoorloofd verzuim
moeten de scholen direct doorgeven aan de
afdeling leerplicht. Regelmatig te laat op

pagina 33 van 40

PRAKTISCHE ZAKEN
school kom en wordt ook als ongeoorloofd
verzuim aangemerkt.

9.12 Meldcode Huiselijk geweld

9.8 Gebruik sociale media (mobieltje)
Op onze scholen is het gebruik van het
mobieltje tijdens schooltijden niet toegestaan.
In uitzonderingsgevallen kan na overleg met
de ouders gebruik van de telefoon worden
toegestaan.
Ook het maken van geluidsopnames,
filmopnames en foto’s is niet toegestaan door
kinderen en ouders tenzij dit op uitdrukkelijk
verzoek van de leerkracht zelf gebeurt.
Onze school zal streng optreden tegen allerlei
vormen van het zogeheten “cyber-pesten” via
e-mail, apps, Facebook, etc.

9.9 Sponsoring
Op onze school is geen sprake van
sponsoring. Dat wil zeggen dat wij geen
gelden van bedrijven e.d. ontvangen waarvoor
wij een tegenprestatie moeten leveren. Bij
“tegenprestatie” kan men dan denken aan een
vorm van reclame maken, verstrekken van
producten aan leerlingen, opdruk op T-shirts
e.d. Wanneer wij van bedrijven e.d. toch geld
ontvangen dan is dat zonder tegenprestatie en
is er dus sprake van een donatie.

9.10 Discriminatie en democratisch
burgerschap
We vinden het belangrijk dat de leerlingen
leren over de geestelijke stromingen die in de
Nederlandse multiculturele samenleving een
belangrijke rol spelen. Ze leren respectvol
omgaan met diversiteit binnen de
samenleving, waaronder seksuele diversiteit.

9.11 Leerlingdossier

De Springplank hanteert een meldcode voor
huiselijk geweld en kindermishandeling. De
meldcode kunt u vinden
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huis
elijk-geweld/meldcode

9.13 Schoolregels en afspraken voor
de kinderen
Leren omgaan met elkaar is een belangrijk
aspect van ons onderwijs. Hierbij leggen we de
nadruk op hoe het wel moet. In iedere groep
wordt aan het begin van het schooljaar met
elkaar groepsregels opgesteld, waarbij we
uitgaan van een aantal basisregels, die in alle
situaties gelden.
1. We kunnen goed luisteren en zien elkaar
2. Je zorgt goed voor je eigen spullen en
voor die van een ander, we houden de
school schoon
3. In de school is het rustig
4. We zijn aardig voor elkaar
5. Je mag zijn wie je bent en we staan open
voor elkaars verschillen
6. Iedereen mag meedoen
We hanteren de volgende schoolregels:
1. In de school, op het plein en in de klas
spreken we Nederlands.
2. Tijdens schooltijd mag niemand, zonder
toestemming van de directeur, het
schoolterrein verlaten.
3. Eten op school: We eten in het klaslokaal,
we eten gezond en snoepen niet.
4. Het is ten strengste verboden lucifers,
vuurwerk, zakmessen en andere min of
meer gevaarlijke voorwerpen mee naar
school te nemen.

Start en einde schooldag

Over elke leerling houden wij een digitaal
dossier bij; het zogeheten leerlingdossier.
Hierin worden allerlei gegevens over de
leerling bewaard, zoals: toetsresultaten,
afschriften van rapporten, overzichten van
onderwijskundige begeleiding, etc. Ouders
hebben het recht dit dossier in te zien wanneer
zij dat willen. Hiervoor kunt u een afspraak
maken met de directie/ intern begeleider.

Let a.u.b. op dat tijdens het corona draaiboek
andere regels gelden dan hier beschreven.
•

•

De kinderen kunnen tien minuten voor
schooltijd de school in. Het binnenkomen
en het uitgaan vindt plaats via de
speelplaats.
De kinderen van groep 1/2 mogen naar de
klas gebracht worden, maar bedenk wel,
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•

dat de lessen op tijd dienen te beginnen.
Kleuters worden na schooltijd uit de klas
opgehaald.
Groep 3 mag tot de herfstvakantie
gebracht worden naar de klas, maar ze
komen met de leerkracht naar beneden.
De groepen 3 t/m 8 en de
nieuwkomersgroepen worden naar
beneden gebracht door de leerkracht.
Ouders/verzorgers of anderen dienen
beneden te wachten op de kinderen.

9.14 Schoolfotograaf
Ieder jaar komt de schoolfotograaf. Dan wordt
van elke groep een klassenfoto gemaakt en
een foto van uw kind. Als u het leuk vindt, kunt
u uw kind ook met broertje(s) en zusje(s), die
op onze school zitten, op de foto laten zetten.

9.15 Kosten
Ouderbijdrage

gemeente Amsterdam. Hiervoor kunt u zich
melden bij de administratie.
Wanneer de betaling in één keer lastig voor u
is, kunt u bij de administratie of directie een
afspraak maken voor gespreide betaling.

9.16 Trakteren
Bij een feest hoort een traktatie, dat spreekt
voor zich. Wij vinden het belangrijk, dat er
gezond getrakteerd wordt, ook aan de
leerkrachten. Het uitdelen van snoep is dan
ook niet toegestaan.

9.17 Schooltandarts
Op school worden de kinderen, die
toestemming van hun ouders hebben,
behandeld. Bij tussentijdse problemen wordt
uw kind uiteraard ook geholpen. U kunt
hiervoor het telefoonnummer bellen, dat achter
in de gids staat.

Allerlei buitenschoolse activiteiten kosten extra
geld. De vrijwillige ouderbijdrage wordt onder
andere gebruikt voor excursies en feesten
zoals Sinterklaas, het Suikerfeest en Kerst
maar ook voor de sportdag en het afscheid
van groep 8. De ouderbijdrage is dit jaar
vastgesteld op € 50,--. Deze bijdrage is
inclusief de schoolreis voor leerlingen van
groep 1 t/m 7 en de nieuwkomersgroep.

9.18 Openbare Bibliotheek

De bijdrage is vrijwillig, maar hard nodig om de
diverse activiteiten te organiseren.

Ouders kunnen een tegemoetkoming krijgen
voor de contributie van een sportclub. Dit geldt
ook voor zwemlessen. U kunt dit aangeven bij
de vakleerkracht bewegingsonderwijs. In
eerste instantie kunt u natuurlijk gebruik
maken van de scholierenvergoeding. Een
regeling die er is voor ouders van
schoolgaande kinderen met een
minimumuitkering.

De leerlingen van groep 8 gaan op kamp.
Hiervoor is een extra bijdrage nodig van €50.
NL80 INGB 0009 0139 54
t.n.v. Stg KBA Nw West
Met vermelding van
•
•

Wilt u uw kind lekker laten lezen, maak uw
kind dan lid van de bibliotheek. Dit is voor
kinderen gratis. De bibliotheek in de buurt
bevindt zich op de Bos en Lommerweg en het
Mercatorplein.

9.19 Jeugd Fonds Sport en de
scholierenvergoeding

De naam en
Groep van uw kind(eren).

Contante betaling bij de administratie is
mogelijk, maar heeft niet onze voorkeur.
Ouders die in het bezit zijn van een stadspas
krijgen de ouderbijdrage vergoed van de
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10 Regeling school en
vakantietijden
10.1 Schooltijden
De school heeft een continue rooster. Tussen
de middag op ma, di, do, vr is het pauze. Dan
wordt er op school gegeten met de kinderen
en vervolgens buiten gespeeld.
Dag

Start

Einde

Maandag

8:30

14:30

Dinsdag

8:30

14:30

Woensdag

8:30

12:15

Donderdag

8:30

14:30

Vrijdag

8:30

14:30

Maandag 10 januari 2022
Maandag 31 januari 2022
Donderdag 14 april 2022
Dinsdag 5 juli 2022

Vakantie

Eerste dag

Laatste dag

Herfstvakantie

16-10-2021

24-10-2021

Kerstvakantie

25-12-2021

10-01-2022

Voorjaarsvakantie

19-02-2022

27-02-2022

Goede vrijdagPasen

14-04-2022

18-04-2022

Meivakantie

23-04-2022

08-05-2022

Bevrijdingsdag, Koningsdag en Suikerfeest zijn
in de meivakantie

Pinksteren

06-06-2022

Zomervakantie

15-07-2022

Op deze dagen zijn alle leerlingen vrij.

Dinsdag 09 november 2021

10.2 Vakanties 2021-2022

26-05-2022

10.4 Studiedagen 2020-2021

Vrijdag 1 oktober 2021

De school is 10 minuten voor aanvang van de
lessen geopend.

Hemelvaart

een bericht van de school. Bij de volgende
keer te laat, gaat er een bericht naar de
leerplichtambtenaar. Als ouder/verzorger krijgt
u dan een oproep van de leerplichtambtenaar
om langs te komen om het te laat komen te
bespreken.

29-05-2022

Tijdens de studiedagen zijn de leerkrachten
aan het werk. Deze tijd wordt gebruikt voor
nascholing, professionalisering en innovatie.
Het rooster is afgestemd op de jaarlijkse
kwaliteitscyclus van de school.

10.5 Activiteiten
10.5.1 PLANNING
Schoolreis groep
1,2,3

Vrijdag 24 september

Sportdag binnen

Woensdag 25 november

Sinterklaas

Vrijdag 3 december

Kerstmis

Donderdag 23 december

Paasontbijt

Woensdag 13 april

Koningsspelen

Vrijdag 22 april

Beweegweek
28-08-2022

Sportdag buiten

10.3 Ziekmeldingen
Wanneer uw kind afwezig is, kunt u dit tussen
8.00 en 8.15 uur aan de administratie
doorgeven. Dit kan per telefoon 020-6162553
of per mail: administratie@kbsdespringplank.nl
De ziekmelding wordt altijd door ouders/
verzorgers gedaan en niet door de leerling
zelf.
Te laat op school komen valt onder verzuim,
dat is wanneer kinderen om 8:30 uur nog niet
in de klas zitten. Als dit vaker gebeurt, krijgt u

10.5.2 GYMLES
De kinderen krijgen twee maal in de week
gymles van Armelle, de vakleerkrcaht. De
kleuters één keer per week. Daarnaast hebben
zij iedere dag een vorm van
bewegingsonderwijs. Vanaf groep 4 is
douchen na de gym verplicht. Leerlingen die
het onprettig vinden om naakt te douchen
kunnen tijdens het douchen hun onderbroek
aanhouden.
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10.5.3 ZWEMLES
De kinderen van groep 4 en de leerlingen die
ouder zijn dan 8 jaar van de
nieuwkomersgroep hebben zwemles op
woensdag in het zwembad van Mercatorplaza:
5 minuten lopen van school.
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11 Namen en adressen
Brede School De Springplank

Robert Scottstraat 28-32, 1056 AZ Amsterdam
020 – 6162553
directie@kbsdespringplank.nl
www.kbsdespringplank.nl

Impuls

•
•

Kindercampus, voorschool, BSO,
Robert Scottstraat 28-32, 1056 AZ Amsterdam
020 – 6162553
Planning en plaatsing Impuls
020-5158800 www.impuls.nl

Inspectie van het onderwijs

www.onderwijsinspectie.nl
info@owinsp.nl

KBA Nw West

Postbus 7940
1008 AC Amsterdam
kantoor@stkba.nl
www.stkba.nl

Klachtmeldingen: meldpunt
vertrouwensinspecteurs

0900 - 1113111 (lokaal tarief)

Landelijke klachtencommissie Katholiek
Onderwijs

Raamweg 2
Postbus 82324, 2508 EH Den Haag
070-3925508
info@geschillencies-klachtencies.nl

Medezeggenschapsraad

Personeelsgeleding:
Tineke Pronk (voorzitter), Angelique de Ruyter
Oudergeleding:
Saskia Spaans, Mohamed Ben Said
mr@kbsdespringplank.nl

Schooltandarts

Mevr Y. Gorter
020 - 6166332

Vertrouwenspersoon extern

Mevrouw T. Lips
06-40584881
t.lips@de-vertrouwenspersoon.nl

Vertrouwens- en contactpersoon in de
school

Guido Klaase

Vragen over onderwijs

0800 - 8051 (gratis)

gklaase@kbsdespringplank.nl
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