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Voorwoord  

Een school die uw kind laat groeien en met hem of haar meegroeit, dat is Kindcentrum De Springplank. 

Een plek waar iedereen met respect met elkaar omgaat en waar iedereen met plezier naartoe komt. 

Het is ook een plek waar je gezien en gekend wordt, waar je jezelf kan en mag zijn en waar je ontdekt 

wat je talenten zijn. We like you!  

 

Kenmerkend voor onze school is ons brede aanbod en het bieden van onderwijs en opvang aan 

kinderen van 1,5-13 jaar oud. We hebben sterk en kwalitatief goed onderwijs op het gebied van taal, 

lezen en rekenen. Naast vakken als wereldoriëntatie, geschiedenis en biologie, bieden we ook eigentijds 

en modern onderwijs op het gebied van science en techniek. Kinderen krijgen bij dat vak de kans om 

onderzoekend en ontwerpend te leren. Die vaardigheden zijn van belang voor hun verdere (school-

)carrière.  

 

Kindcentrum De Springplank is een plek waar kinderen zich thuis voelen. Waar ze zich kunnen 

ontwikkelen en in een veilige omgeving leren. Er is veel individuele aandacht voor leerlingen en dat 

brengt goede resultaten met zich mee. Wij hechten veel waarde aan de relatie met de ouders en 

verzorgers van onze leerlingen. De ontwikkeling van uw kind, onze leerling, zien wij als een 

gezamenlijke taak, die we graag samen met u aangaan. 

 

In deze informatiegids kunt u lezen wat ons kindcentrum voor u en uw kind(eren) kan betekenen, hoe 

onderwijs en opvang zijn georganiseerd, welke activiteiten er door het schooljaar heen plaatsvinden en 

tal van andere nuttige en praktische informatie. 

 

Wij hopen dat deze informatiegids u een helder beeld geeft van De Springplank. Informatie over onze 

kindcentrum vindt u ook op onze website www.kcdespringplank.nl. Als u meer wilt weten of eens een 

persoonlijk gesprek wilt, kunt u altijd contact met ons opnemen. De directie maakt graag een afspraak 

voor een gesprek of een rondleiding door de school. Voor vragen kunt u uiteraard ook terecht bij de 

leerkrachten van de school. 

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Peter de Been  

Directeur a.i. 

 

  

http://www.kcdespringplank.nl/
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Kindcentrum De 

Springplank  

Kindcentrum De Springplank is een rijke en uitdagende plek waar kinderen naar hartenlust kunnen 

spelen, leren en ontdekken. Een plek waar ze zichzelf kunnen zijn en waar ze rust, aandacht en ruimte 

krijgen om zichzelf te ontwikkelen. De Springplank biedt kwalitatief goed en modern onderwijs, opvang 

is onderdeel van ons aanbod. Vaardig, waardig en aardig; dat kenmerkt onze manier van werken.  

 

De Springplank is gevestigd in de wijk Hambaken in ’s Hertogenbosch. Meer dan 150 leerlingen, 

verdeeld over 8 groepen, krijgen onderwijs op De Springplank. Ons gebouw heeft 12 ruime lokalen: 

twee peuterspeelzaallokalen, een peuter- en kleuterspeelzaal, een huiskamerklas, een techniek-, 

programmeer- en wetenschapsruimte (Skillslab073), een bibliotheek en een ruimte voor naschoolse 

opvang. Daarnaast zijn er op ons kindcentrum meerdere kleine ruimtes om extra ondersteuning te 

bieden en/of om te vergaderen. We zijn trots op ons nieuwe schoolplein dat uitnodigt om te spelen en 

te ontdekken.  

 
Onze missie  

Het is onze missie om voor alle kinderen van kindcentrum De Springplank een veilige haven te zijn. 

Kindcentrum De Springplank is een plek waar iedereen met respect met elkaar omgaat en waar 

iedereen met plezier naartoe komt. Het is ook een plek waar je gezien en gekend wordt, waar je jezelf 

kan en mag zijn en waar je ontdekt wat je talenten zijn. Wij stellen de doelen voor onze leerlingen 

hoog, maar ook voor onszelf, om zo het beste uit iedereen te kunnen halen. Wij streven ernaar om 

samen met ouders het beste uit alle kinderen te halen. 

 
Onze visie  

De samenleving om ons heen verandert snel, sneller dan ooit tevoren. Het is onze taak om de kinderen 

hierop voor te bereiden. Hiervoor moeten we ze de kennis en vaardigheden die ze nodig hebben 

aanleren. Dat doen we volgens de volgende kernwaarden:  

• Het hanteren van een positieve benadering  

• Kinderen de structuur bieden die ze nodig hebben  

• Ouders en kinderen het gevoel geven gezien te worden  

• Zorgen voor een positieve sfeer in ons kindcentrum 

 
Identiteit  

Onze school is een algemeen toegankelijke school. We maken geen onderscheid naar godsdienst, 

sociale achtergrond of levensovertuiging. Integendeel: op algemeen toegankelijke scholen staat de 

ontmoeting tussen verschillende mensen, culturen en godsdiensten centraal.  

 

Kwaliteit  
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Op ons kindcentrum wordt veel aandacht besteed aan het bewaken en steeds verbeteren van de 

kwaliteit van het onderwijs en de professionalisering van het team. Wij werken in het kader van 

optimale opbrengsten, systematisch en doelgericht aan de ontwikkeling en de prestaties van onze 

leerlingen. Het opbrengstgericht werken is een cyclisch proces waarbij leerkrachten, directieleden, 

bestuur en ook ouders zicht krijgen op de kwaliteit van het geboden onderwijs op onze school. 

Dit inzicht stuurt het handelen van ons schoolteam waarbij wordt uitgegaan van de verschillen in 

capaciteit en behoeften van leerlingen. Dit vraagt afstemming op het niveau van het kind en de groep, 

duidelijke doelen stellen voor alle leerlingen en weten wat een leerling aan het eind van een schooljaar 

moet kennen en kunnen. Dit komt de ontwikkeling en prestaties van alle leerlingen ten goede. Wij 

stellen als doel om in acht jaar tijd uw kind tot maximale ontwikkeling te laten komen. 

 

Schoolbestuur  

Kindcentrum De Springplank is onderdeel van schoolbestuur ATO-Scholenkring. ATO-Scholenkring staat 

voor Algemeen Toegankelijk Onderwijs ’s-Hertogenbosch en omstreken. Alle ATO-scholen bieden 

eigentijds basisonderwijs voor ieder kind, op korte afstand van thuis. Samen met de partners van de 

kinderopvang bieden we een doorgaande lijn aan voor kinderopvang, onderwijs, peuterarrangement, 

buitenschoolse- en naschoolse opvang. ATO-scholenkring werkt actief aan het realiseren van Passend 

onderwijs en de vorming van Kindcentra van 0 tot 13 jaar.  

 

De scholen die tot ATO behoren, kenmerken zich door de volgende uitgangspunten:  

• Ieder kind is welkom, ongeacht afkomst, godsdienst of levensbeschouwing 

• In het onderwijs wordt rekening gehouden met de verschillen tussen kinderen 

• De omgang met elkaar wordt gekenmerkt door respect en openheid,  

• De school biedt een fysieke en sociaal veilige omgeving.  

 

Elke ATO-school geeft op een eigen wijze invulling aan de uitgangspunten van ATO en de speerpunten 

uit het strategisch beleidsplan. Hoe het onderwijs op een bepaalde ATO-school vorm krijgt wordt 

grotendeels bepaald door de directie, het team en de ouders (medezeggenschapsraad) van de 

betreffende school.  

 

ATO-scholenkring is een lerende organisatie en dat betekent dat we steeds in ontwikkeling zijn om het 

onderwijs aan de kinderen te verbeteren. In ons koersplan 2019-2024 beschrijven we de koers voor 

het onderwijs op de scholen. Het Koersplan 2019-2024 kunt u vinden op de website: www.ato-

scholenkring.nl. Op die plek vindt u ook meer informatie over ATO en de zestien scholen die daar 

onderdeel van zijn.  

  

http://www.ato-scholenkring.nl/
http://www.ato-scholenkring.nl/
http://www.ato-scholenkring.nl/
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Ons onderwijs  

Het uitgangspunt van onze aanpak is dat we gebruik maken van de talenten van leerlingen en 

leerkrachten. Zelfstandig werken en samenwerken zijn belangrijke speerpunten in ons onderwijs. De 

kinderen zijn mede-eigenaar van hun eigen leer- en ontwikkelproces. Daar krijgen zij ook de ruimte 

voor. De ruimte om te groeien, om te zijn wie ze zijn en ruimte om te kiezen en te leren wat het best 

bij hem of haar past. Op De Springplank bouwen we samen aan de toekomst, waarbij plezier in leren, 

creativiteit, zelfverantwoordelijkheid en talent hun steentje bijdragen aan passend onderwijs. 

 

Ons onderwijs is gebaseerd op drie speerpunten.  

 

Vooruit in science en techniek  

Van robotica tot houtbewerking: in alles zit techniek! Alle leerlingen van KC De Springplank krijgen 

modern en eigentijds onderwijs op het gebied van science en techniek. Ze leren allerlei nieuwe 

vaardigheden zoals problemen oplossen, creatief denken, samenwerken en sociale vaardigheden. 

Kinderen ontdekken hun talenten en krijgen de kans om onderzoekend en ontwerpend te leren. Dat 

helpt ze in hun verdere (school)carrière vooruit.  

 

We like you!  

Wij vinden jou leuk! We benaderen kinderen open en positief, we belonen goed gedrag. Vaardig, 

waardig en aardig; daar is ons onderwijs op gericht. Want als het fijn op school is, kunnen kinderen 

beter leren. We kennen ieder kind en maken ruimte voor persoonlijke aandacht. Van iedere leerling 

hebben wij hoge verwachtingen. We stimuleren kinderen optimaal te presteren en motiveren ze om 

daar zelf verantwoordelijkheid voor te nemen.  

 
Van peuter tot puber  

KC De Springplank is meer dan een gebouw waarin onderwijs en opvang samenwerken aan de 

ontwikkeling van kinderen. We zijn een warm en vertrouwd adres voor alle kinderen van 1,5 tot 13 

jaar. We bieden leerzame dreumes- en peuteropvang aan, waardoor de overstap naar de kleutergroep 

makkelijker is. We werken samen met ouders en partners uit de buurt. Ieder kind is welkom, ieder kind 

mag zichzelf zijn en ieder kind mag op zijn eigen manier spelen, leren en ontwikkelen.  

Rooster  

Binnen De Springplank hanteren wij een continurooster. Dit betekent dat alle kinderen tussen de 

middag op school blijven lunchen met hun klasgenootjes onder begeleiding van de groepsleerkracht. De 

leerlingen zorgen tussen de middag zelf voor een gezonde lunch. 

Wij hanteren een continurooster omdat er in toenemende mate vraag is van ouders naar een opvang 

van kinderen tijdens de lunchpauze. Door het toepassen van het continurooster kunnen wij op een 

verantwoorde manier aan deze vraag voldoen. Tevens biedt een continurooster meer structuur en 

duidelijkheid voor de leerlingen en de ouders. De doorlopende dag op school geeft rust aan de 

kinderen. 

 

Schooltijden: 08.30-14.00  
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Met dit rooster krijgen leerlingen van De Springplank gemiddeld 940 lesuren per jaar aangeboden. Dit 

aantal is de wettelijk verplichte onderwijstijd.  

Ons team 

Ook dit schooljaar staat er een professioneel team klaar om uw kind het beste onderwijs en opvang te 

geven en te begeleiden. Op https://www.kcdespringplank.nl/school/het-team/ staat een actueel 

overzicht van onze teamleden. Onze professionals begeleiden uw zoon of dochter in zijn of haar 

ontwikkeling.  

 

Management  

De Springplank heeft een directeur, twee teamleiders en een clustermanager kinderopvang en 

meewerkend leidinggevende. We werken met een teamleider Kwaliteit  en een teamleider Ontwikkeling. 

De clustermanager en leidinggevende van de kinderopvang zijn verantwoordelijk voor alle 

opvang/buitenschoolse opvang en de peutergroepen.  

 

Intern Begeleider  

De Interne Begeleider (IB-er) coördineert alle speciale zorg die leerlingen binnen de school nodig 

hebben. De IB-er onderhoudt de contacten met de andere scholen in het samenwerkingsverband en 

overige instanties.  

 
ICT-coördinator (ICT-er) 

De ICT- coördinator stimuleert binnen het team alle zaken die samenhangen met het gebruik van hard- 

en software in de school.  

 
Specialisten 

In de school zijn de volgende specialisten werkzaam: 

• Techniekcoördinator  

• Leescoördinator  

• Taalspeciallist  

• Rekenspecialist  

• Specialist Het Jonge Kind  

• Specialist Thematisch Werken  

• Meerbegaafdheidsspecialist  

• Aandachtsfunctionaris  

• Antipestcoordinator (in stuurgroep M5) 

 
Stagiaires 

Om (sport-)leraar, onderwijsassistent of leerkrachtondersteuner te worden, is het belangrijk om 

praktijkervaring op te doen. Ons kindcentrum verwelkomt stagiaires graag. Zo leiden we aankomende 

medewerkers voor het onderwijs op. Sommige stagiaires komen enkele dagen, anderen blijven weken 

of maanden en staan ook deels zelfstandig voor de klas. Ook zijn er geregeld leerlingen uit het 

voortgezet onderwijs die hun maatschappelijke stage bij ons lopen.  

Onderwijs op maat 

Het team van De Springplank geeft onderwijs op maat. Dit houdt in dat we gebruik maken van de 

talenten van leerlingen en leerkrachten. We houden rekening met verschillen in ontwikkeling, 

begaafdheid, interesses, zelfstandigheid en motivatie. Indien nodig passen wij ons onderwijs aan op de 

behoeften van het kind.  

https://www.kcdespringplank.nl/school/het-team/


8 

 

 8 

Goede sfeer 

Voor kinderen is het enorm belangrijk dat ze lekker in hun vel zitten en dat ze met plezier naar school 

gaan. Alleen dan kunnen ze goed tot ontwikkeling komen. Voor ons team is het pedagogisch klimaat 

daarom erg belangrijk. Wat doen we om een goede sfeer in school te houden?  

 

• Wij accepteren geen pestgedrag.  

• Wij hebben een open en positieve benadering van kinderen. Zo krijgen kinderen vertrouwen in 

zichzelf, in elkaar en in de medewerker.  

• Samen werken, spelen en leren is een rode draad in ons onderwijs en in de opvang die wij 

bieden.  

• We maken ruimte voor persoonlijke aandacht en van ieder kind hebben wij hoge 

verwachtingen. We stimuleren kinderen optimaal te presteren en motiveren ze daar zelf 

verantwoordelijkheid voor te nemen. 

 

We gebruiken diverse methodes en materialen die bijdragen aan het pedagogisch klimaat.  

Ondersteuning 

Soms wordt er door de leerkracht of ouders gesignaleerd dat de ontwikkeling van een kind niet 

helemaal naar verwachting verloopt. In zo’n situatie overleggen we graag met u als ouder. De 

leerkracht kan hierbij de hulp van de intern begeleider inroepen van onze school. Samen helpen zij de 

leerling weer op weg. De IB-er is binnen de school van groot belang. Zij begeleidt en ondersteunt met 

haar specifieke kennis onze leerkrachten. Ons streven is om kinderen zo goed mogelijk onderwijs te 

geven. Hierbij denken we vanuit de mogelijkheden van onze leerlingen en helpen hen deze 

mogelijkheden zo goed mogelijk in te zetten. Die hulp bij het leren noemen we ‘ondersteuning’. 

Kindcentrum De Springplank zal u informeren over de ondersteuning die uw kind nodig heeft. In het 

hoofdstuk hieronder (Passend Onderwijs) vindt u daar meer informatie over.  

Passend onderwijs 

Passend onderwijs is maatwerk in het onderwijs. Wij zorgen dat ieder kind een onderwijsaanbod krijgt 

dat aansluit bij zijn of haar mogelijkheden en talenten. Een passend onderwijsaanbod houdt in dat 

onderwijs en ondersteuning aansluiten op de ontwikkeling en behoeften van het kind en de wensen van 

de ouders. We richten ons niet op wat uw kind niet kan, maar juist op waar het goed in is en wat het 

kind nodig heeft om bepaalde doelen te bereiken. Dit gecombineerd met een aanpak die een positief 

effect heeft. We maken onderscheid tussen basisondersteuning en extra ondersteuning.  

 

• Basisondersteuning 

De scholen binnen het samenwerkingsverband in onze regio hebben via hun bestuur afspraken 

gemaakt over het niveau van basisondersteuning dat elke school moet aanbieden. Onderdeel 

van deze basisondersteuning is dat elke school haar basiskwaliteit op orde heeft, het dagelijks 

onderwijs altijd op de leerling afstemt, een interne ondersteuningsstructuur heeft en 

preventieve en licht curatieve interventies kan uitvoeren. Zoals onderzoek naar dyslexie, 

dyscalculie en begeleiding op het gebied van gedrag. De leerlingen worden regelmatig volgens 

een cyclus gevolgd en besproken door de leerkracht en de intern begeleider. 

 

• Extra ondersteuning 

Sommige leerlingen hebben meer nodig dan basisondersteuning. Dit noemen we extra 

ondersteuning. Met de andere scholen binnen het samenwerkingsverband zorgen we ervoor dat 

er voor ieder kind de juiste ondersteuning beschikbaar is. Dit kan met ambulante begeleiding 
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bij ons op school of (tijdelijke) plaatsing op een andere school. Wij bieden extra ondersteuning 

voor kinderen met: 

• Een visuele handicap 

• Een auditieve handicap 

• ADHD 

• Een autismespectrum stoornis 

• Een fysieke beperking 

• Lichte gedragsproblemen 

• Hoog- of meerbegaafdheid 

• Onvoldoende machtig in Nederlandse taal (NT2-leerlingen) 

 

Voorafgaand aan de inzet van extra ondersteuning is er altijd uitgebreid overleg met de ouders 

en de benodigde deskundigen.  

 

Wilt u meer weten over de zorg die wij bieden aan onze leerlingen? In ons schoolondersteuningsprofiel 

(SOP) staat beschreven hoe we dat doen, welke ondersteuning we kunnen bieden, wat onze grenzen 

zijn en hoe de zorgstructuur is geregeld. U kunt het SOP opvragen bij de directie.  

 

Samenwerkingsverband De Meijerij 

De Springplank wil ieder kind een goede onderwijsplek bieden. Soms is onze eigen school de beste 

plek, soms is extra ondersteuning nodig en soms is een andere school de beste optie voor het kind. Wij 

zijn onderdeel van Samenwerkingsverband Primair Onderwijs De Meierij, samen met andere scholen in 

de regio zorgen we voor een dekkend ondersteuningsaanbod zodat er voor iedere leerling een passende 

onderwijsplek beschikbaar is. Dit doen we altijd in samenspraak met ouders.  

 

Meer informatie en contact met het oudersteunpunt vindt u hier: www.demeierij-po.nl.  

 

Begeleiding van hoogbegaafde leerlingen 

Op school dragen wij zorg voor een passend onderwijsaanbod voor alle leerlingen aansluitend bij hun 

specifieke mogelijkheden en onderwijsbehoeften. Dit krijgt vorm middels handelingsgericht werken 

waarbij gekeken wordt naar wat het kind nodig heeft om een bepaald doel te kunnen bereiken, 

uitgaande van de mogelijkheden van het kind. Hoog- en meerbegaafde leerlingen hebben andere 

onderwijsbehoeften, die niet altijd aansluiten bij het reguliere onderwijsaanbod. Om er voor te zorgen 

dat hoogbegaafde leerlingen hun leerstrategieën optimaal kunnen ontwikkelen, kan een specifieke 

leeromgeving met een aangepast onderwijsaanbod en begeleiding noodzakelijk zijn. 

Kwaliteit  

Kwaliteit is voor ons als kindcentrum erg belangrijk. Dagelijks zijn we bezig met het bewaken en 

verbeteren van de kwaliteit van onderwijs en opvang. Dat doen we op verschillende manieren.  

Wij houden vanaf het begin van de schoolloopbaan van uw kind(eren) een persoonlijk dossier bij. Hierin 

staan persoonsgegevens, de gesprekken met u als ouder, toets- en rapportgegevens van verschillende 

schooljaren en andere belangrijke zaken. We noemen dit het leerlingvolgsysteem.  

 

Rapport 

Goed contact tussen de ouders en verzorgers en de school zorgt voor een positieve beïnvloeding van 

uw kind. Daarom houden we regelmatig met u contact om de voortgang van uw kind te bespreken. Dit 

doen wij door middel van rapporten en rapportgesprekken. Twee keer per jaar krijgt u een schriftelijk 

verslag van de vorderingen van uw kind. U wordt dan ook uitgenodigd voor een gesprek.  

mailto:info@kcdespringplank.nl
https://www.demeierij-po.nl/
http://www.demeierij-po.nl/
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In groep 7 krijgt u als ouder tijdens het laatste rapportgesprek ook een voorlopig advies mee voor de 

middelbare school. In groep 8 krijgt u het definitieve advies. Mocht u ons tussendoor nog willen 

spreken, dan kunt u altijd een afspraak maken met de leerkracht of directie. 

 

Toetsen  

We gebruiken op onze school twee soorten toetsen:  

1. Toetsen die horen bij de onderwijsmethode. We gebruiken de normering van de methode of 

bepalen zelf de normering.  

2. Toetsen met een landelijke normering, de cito-toetsen en toetsen van IEP. Dankzij deze toetsen 

kunnen we zien hoe onze leerlingen scoren in vergelijking met de rest van Nederland.  

3. We volgen ook de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Dit doen we niet aan de hand 

van toetsen, maar we gebruiken observatie instrumenten ‘Kijk!’ en ‘Zien’.  

4. Bij sommige kinderen nemen we aanvullende toetsen af zoals de capaciteitentoets WISC-V. 

Aanvullende toetsen geven onze medewerkers extra informatie om onderwijs op maat aan te 

bieden.  

 

De overgang naar het voortgezet onderwijs 

Aan het einde van leerjaar 7 ontvangt u van de leerkracht van uw kind een schriftelijke indicatie van 

het type voortgezet onderwijs waar uw kind naar toe kan gaan na de basisschool. Als uw kind in groep 

8 zit, ontvangt u in januari van de leerkracht een advies voor het voortgezet onderwijs. Dit advies 

baseert de leerkracht op de prestaties van uw kind en de (toets-)uitslagen. Het advies bespreekt de 

leerkracht met u als ouder tijdens de adviesgesprekken. Tijdens dit gesprek zal ook het 

onderwijskundigrapport besproken worden, dat u aan de school voor voortgezet onderwijs dient te 

overhandigen wanneer u uw kind daar aanmeldt. 

In leerjaar 8 is er voor de leerlingen een verplichte eindtoets. De uitslag van deze toets is niet bepalend 

voor het voortgezet onderwijs advies, maar kan er toe leiden dat een al eerder gegeven advies opnieuw 

wordt bezien. Tijdens de informatieavond aan het begin van leerjaar 8 krijgt u meer informatie over de 

voortgang naar het voortgezet onderwijs.  

 

Opbrengsten en opbrengstgericht werken  

Elk schoolteam werkt in het kader van optimale opbrengsten systematisch en doelgericht aan de 

ontwikkeling en de prestaties van de leerlingen. Opbrengstgericht werken is een cyclisch proces, 

waarbij leerkrachten, directieleden, bestuur en vooral ook ouders zicht krijgen op de kwaliteit van het 

geboden onderwijs op de school. Dit inzicht stuurt het handelen van schoolteams waarbij wordt 

uitgegaan van de verschillen in capaciteiten en behoeften van leerlingen. Dit vraagt afstemming op het 

niveau van het kind en de groep, duidelijke doelen stellen voor alle leerlingen en weten wat een leerling 

aan het eind van een schooljaar moet kennen en kunnen. Dit komt de ontwikkeling en prestaties van 

alle leerlingen ten goede. Dit geeft u als ouder het vertrouwen dat de ontwikkeling van uw kind 

nauwkeurig wordt gevolgd en gestimuleerd. De school stelt zich ten doel om in acht jaar tijd uw kind 

tot maximale ontwikkeling te laten komen. We beschouwen deze ontwikkeling dan ook als een proces.  

 

Op basis van analyses van de resultaten worden beslissingen genomen op school-, groeps- en 

kindniveau, worden ambitiedoelen vastgesteld en verbeterplannen opgesteld. Aan het eind van de 

basisschool baseren wij ons advies voor het voortgezet onderwijs op basis van de totale ontwikkeling 

van het kind en alle verzamelde toets- en observatiegegevens. Dit resulteert in een onderwijskundig 

rapport dat met u als ouder/verzorger (en met het kind) besproken zal worden. 

 

Aan het einde van groep 8 nemen alle leerlingen deel aan de verplichte eindtoets voor taal en rekenen. 

Wij gebruiken hiervoor de IEP-eindtoets. Hiermee meten wij de kwaliteit van ons onderwijs aan het 

eind van acht jaar basisonderwijs en hiermee verantwoorden wij onze eindopbrengsten naar de 

onderwijsinspectie.  De onderwijsinspectie monitort de kwaliteit van het onderwijs. Zij maakt 
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onderscheid tussen basiskwaliteit (deugdelijkheidseisen; gericht op o.a. de beoordeling van 

eindopbrengsten) en de eigen aspecten van kwaliteit (ambities van de scholen en de wijze waarop deze 

bijdragen aan het realiseren van goed onderwijs voor alle leerlingen).  

 

De Springplank verantwoordt de eindresultaten aan de onderwijsinspectie aan de hand van de 

resultaten op de IEP-eindtoets. De inspectie past bij het beoordelen van de resultaten op de IEP-

eindtoets normtabellen toe. De eindresultaten worden als voldoende beoordeeld als de schoolscore 

tussen de ondergrens en de bovengrens valt. De eindresultaten worden als onvoldoende beoordeeld als 

de schoolscore onder de ondergrens valt. De inspectie beoordeelt de eindopbrengsten van een school 

aan de hand van normen die vooraf zijn vastgesteld. Voor de eindopbrengsten nemen ze drie 

schooljaren mee in hun oordeel.  

 

Kijkend naar het driejaars gemiddelde is de eindtoets (IEP) hebben we een voldoende score behaald. 

 
Uitstroom gegevens richting voortgezet onderwijs  

In het verlengde van de opbrengsten kijkt de onderwijsinspectie ook naar de kwaliteit van het 

onderwijs in relatie tot de leerlingpopulatie. Is de school erin geslaagd het maximale uit iedere leerling 

te halen? De onderwijsinspectie hanteert bij de beoordeling de volgende indicator:  

de resultaten van de leerlingen aan het eind van de basisschool liggen ten minste op het niveau dat op 

grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht.  

  
De uitstroomgegevens van onze school zijn de afgelopen drie schooljaren:  

 

Advies  2019-2020  2020-2021  2021-2022 

PRO   22,7%  n.v.t. 23.1%  

VSO   n.v.t.  n.v.t.  n.v.t. 

VMBO-Basis   31,8%  18,2%  23,1% 

VMBO-Basis/kader  0%  13,6%  7,7% 

VMBO-Kader   18,2%  9,1%  7,7% 

VMBO-Kader/TL  4,5%  9,1%  0% 

VMBO-TL   13,6%  4,5%  15,4% 

VMBO-T/HAVO  0%  13,6%  0% 

Havo   0%  9.1%  0% 

Havo/VWO  4,5%  4,5%  15,4% 

VWO   4,5%  18,2%  7,7% 

Totaal   100%  100%  100% 

 

Uitstroom  2019-2020  2020-2021  2021-2022 

VMBO TL of lager  81%  78,3%  77,9%  

Havo en Vwo  9%  22,7%  23,1%  

 

Het onderwijsaanbod  

Groep 1/2 

In de groep 1 en 2 werken de leerlingen (4-6 jaar) thematisch. Dat wil zeggen dat een bepaald thema 

gedurende een aantal weken centraal staat. Daarnaast kenmerkt leerjaar 1 en 2 zich door het 
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spelenderwijs leren. Na de start in de basisgroep gaan de leerlingen van leerjaar 1 en 2 aan het werk in 

de zogenaamde hoeken en groepen met materialen naar keuze of werken ze aan een, door de 

leerkracht gegeven, opdracht. De inhoud van de les wordt bepaald door het huidige thema dat centraal 

staat en door de vastgestelde leerlijnen. 

Wanneer kleuters laten merken dat zij toe zijn aan lezen, schrijven en rekenen, zal deze ontwikkeling 

in de kleutergroepen extra gestimuleerd worden. Twee keer per dag wordt er buiten en/of binnen 

gespeeld. Ook krijgen de leerlingen bewegingsonderwijs en science en techniek.  

 

Overgang van leerjaar 2 naar 3 

De leerlingen van leerjaar 1 en 2 zitten gemiddeld twee jaar in groep 1/2. Tijdens deze periode houden 

we de ontwikkeling van uw kind nauwkeurig in de gaten met behulp van diverse observaties en 

toetsen. De uitkomsten hiervan bepalen samen met het leerlingvolgsysteem of de leerling er klaar voor 

is om naar leerjaar 3 te gaan. De leerkracht geeft aan, eventueel in samenspraak met de intern 

begeleider, of een leerling van leerjaar 2 naar leerjaar 3 over kan gaan. De leerkracht geeft dit ruim 

voor de zomervakantie aan bij de ouders/verzorgers. Samen wordt er gekeken naar wat het beste voor 

het kind is: de overgang naar leerjaar 3 of een verlenging van de kleuterperiode. Het oordeel van de 

leerkracht(en) bij het nemen van de beslissing is uiteindelijk doorslaggevend.  

 

Groep 3 tot en met 8 

Vanaf groep 3 zitten kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd in een groep bij elkaar. Leerkrachten 

houden rekening met verschillen tussen kinderen; de leerstof wordt passend bij de ontwikkeling van 

het kind aangeboden.  

 

Lezen en taal 

In groep 3 komen leerlingen in aanraking met de lees- en taalmethode ‘Veilig leren lezen’. Vanaf groep 

4 werken we met de leesmethode Estafette aan correct, vlot en vloeiend lezen. Vanaf groep 7 werken 

we aan het onderhouden van het lezen en besteden we meer tijd aan lezen met begrip. We gebruiken 

deze methode tot en met groep 8. Voor taal, spelling en woordenschat wordt vanaf groep 4 de 

methode Taal actief 4 gebruikt. De Springplank is trots op een mooie bibliotheek die kinderen uitdaagt 

tot lezen. Kinderen mogen de boeken op school of thuis lezen.  

 

Studievaardigheden  

Het lezen van een kaart of grafieken, iets opzoeken of het bepalen van hoofd- en bijzaken. Het hoort 

allemaal bij studievaardigheden. Hiervoor gebruiken wij methode Blits.  

 

Rekenen  

Voor rekenen gebruiken wij de methode Pluspunt  

 

Schrijven 

In groep 3 wordt iedere letter die bij het lezen geleerd wordt, ook meteen geschreven. De letters 

dienen op die manier als ondersteuning van het leesproces. Ook de schrijfwijze van de cijfers wordt 

aangeleerd. Wij gebruiken de methode “Pennenstreken”. Vanaf groep 6 maken we gebruik van de 

methode ‘Schrijven in de basisschool'. 

 

Wereldoriëntatie  

Wij bieden de wereldoriënterende vakken thematisch aan. Dat wil zeggen dat door middel van zes 

thema's per schooljaar werken aan de kerndoelen van wereldoriëntatie. We gebruiken het concept 

4xwijzer , we werken aan doorgaande leerlijnen van groep 1 t/m 8 en sluiten aan bij de leerbehoefte 

van onze leerlingen. Topografie bieden we vanaf groep 5 aan.  
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Verkeer 

Vanaf groep 3 maken we gebruik van de Verkeerskrant. In groep 7 wordt gewerkt richting de algemene 

"Verkeersproef". Er wordt een praktisch en theoretisch examen afgenomen. Het praktisch 

verkeersexamen wordt één keer in de twee jaar afgenomen in de groepen 7 en 8 tegelijkertijd. 

 

Engels  

Vanaf groep 5 maken de leerlingen kennis met de Engelse taal aan de hand van de methode Hello 

World. De lessen worden zoveel mogelijk in het Engels gegeven. 

 

Expressie  

Voor muziek, tekenen, drama, handvaardigheid en dans maken wij gebruik van verschillende methodes 

en online lesmaterialen. Thema’s, onderwerpen, voorbeelden en opdrachten sluiten aan bij de 

leefwereld en interesse van kinderen uit een bepaalde leeftijdsgroep. Elke groep krijgt 1 keer per twee 

weken een muziekles door een vakdocent.  

 

Wetenschap en techniek  

De leerlingen van de groepen 1 t/m 8 krijgen wetenschap en techniek. Hiervoor hebben we drie, 

speciaal voor wetenschap- en techniek, ingerichte lokalen (Skillslab073) met zeer uiteenlopende 

materialen. We werken met persoonlijke badges (SkillsBadge) om de verschillende vaardigheden die ze 

geleerd hebben zichtbaar te maken en deze te delen met klasgenootjes. Tijdens de lessen die 

aansluiten bij het thema van die periode, besteden wij onder andere aandacht aan constructies, 

programmeren en het gebruik van verschillende handgereedschappen. Bij de lessen werken de 

kinderen tevens aan moderne vaardigheden zoals samenwerken, onderzoeken en ontwerpen.  

 

Burgerschapsonderwijs 

Binnen De Springplank wordt doelgericht en samenhangend gewerkt aan burgerschap. Vanuit onze 

visie wordt herkenbaar inhoud gegeven aan burgerschap waarbij de volgende onderdelen aan bod 

komen: 

• Kennis van en inzicht in werking van en respect voor achterliggende abstracte basiswaarden: 

vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. 

• Kennis van democratie, rechtstaat en grondrechten. 

• Ontwikkelen van sociale en maatschappelijke competenties, onder andere met behulp van de 

M5-methode.  

• Respectvolle oefenplaats voor de basiswaarden. 

• Internaliseren burgerschapsvaardigheden (en het volgen van die ontwikkeling). 

• Nationale projectweek over Lentekriebels, Mediawijsheid en week tegen pesten. 

 

Gym 

Voor de leerlingen uit groep 3 t/m 8 zijn twee gymlessen per week gereserveerd in de grote gymzaal 

van de Hambakendreef. Voor de groepen 1-2 staat er wekelijks één gymles op het programma. De 

gymnastieklessen worden gegeven door de vakleerkracht gym. De groepsleerkracht laat weten op 

welke dag(en) uw kind gym heeft.  

Tijdens de gym dragen alle kinderen sportkleding zoals een gympakje of korte broek en shirt. Het 

dragen van gymschoenen is om hygiënische redenen verplicht: binnenschoenen met een witte zool.  

Voor jonge kinderen is beweging extra belangrijk en daarom verzorgt de kleuterleerkracht extra 

gymlessen in de speelzaal, naast de gymlessen van de vakdocent. Kleuters spelen ook dagelijks buiten.  

 

Bewegen buiten schooltijd 

Kindcentrum De Springplank organiseert beweegactiviteiten na schooltijd. Op dinsdag (groep 1 t/m 4) 

en donderdag (groep 5 t/m 8) vindt Plein Actief plaats, op het schoolplein. Daarnaast worden er nog 

meer sportieve activiteiten georganiseerd, zoals de verlengde schooldag en Gymplus. Gymplus is een 
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extra gymles na schooltijd. Tijdens de lessen van Gymplus wordt extra aandacht en hulp gegeven aan 

het bewegen. Hierdoor krijgen kinderen meer zelfvertrouwen en meer plezier in bewegen. Voor de 

allerkleinsten (jonger dan 4) is er Minigym.  

Daarnaast worden er door het jaar heen verschillende sportevenementen in de wijk georganiseerd 

vanuit 'S-PORT. Onze school streeft ernaar om aan zo veel mogelijk sportevenementen te kunnen 

deelnemen met de leerlingen.  

 

ICT en mediawijsheid 

Het is voor kinderen belangrijk dat ze digitaal vaardig zijn. Daarom komen kinderen al vanaf groep 1 in 

aanraking met digitale middelen: digitaal schoolbord, computers, chromebooks en iPads. Mediawijsheid 

krijgt een steeds grotere rol binnen ons onderwijs. Wij vinden het belangrijk dat je slim en verantwoord 

om kan gaan met online en offline media. Regelmatig gaan we met de kinderen in gesprek en aan het 

werk om ze te leren hoe ze hun digitale gezonde verstand kunnen gebruiken. 

 

Huiswerk  

Vanaf halverwege groep 5 wordt er huiswerk meegegeven. Het huiswerk is bedoeld om te leren 

plannen, verantwoordelijkheid te dragen, als voorbereiding op toetsen en vooral om het leren-leren te 

bevorderen. Het is belangrijk dat kinderen bij het maken van hun huiswerk gestimuleerd worden door 

hun ouders of verzorgers.  

 

Huiskamerklas  

We hebben een huiskamerklas voor groep 1 t/m 8. Deze wordt ingezet voor extra begeleiding aan 

leerlingen. Ook biedt deze huiskamerklas een plek voor leerlingen die tijdelijk een time-out nodig 

hebben.  
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De opvang  

Kinderopvang maakt onderdeel uit van ons kindcentrum. We hebben verschillende vormen van 

kinderopvang in huis. Dat doen we samen met Ons Kindbureau.  

Peutergroepen 

Kinderen tussen 1,5 en 4 jaar ontwikkelen zich erg snel, ze staan open om te leren en daarom heeft 

ons kindcentrum een dreumes- en peutergroep. Daar prikkelen en motiveren we jonge kinderen om 

zichzelf spelenderwijs te ontwikkelen. Zo maken ze in de kleutergroep een vliegende start. We nodigen 

kinderen uit om te ontdekken, ervaren en doen. We werken hierbij in thema’s. Samenwerken en spelen 

speelt een belangrijke rol. We hebben extra aandacht voor het stimuleren van een gezonde 

taalontwikkeling. Alle peutergroepen worden bemenst door pedagogisch medewerkers van Ons 

Kindbureau (OKB). We werken met de methode Uk en Puk.  

 

De jonge kinderen worden heel bewust gestimuleerd op de volgende ontwikkelingsgebieden:  

• Sociaal emotionele ontwikkeling  

• Motorische ontwikkeling  

• Zelfredzaamheid  

• Taalontwikkeling  

• Rekenontwikkeling  

 

Er zijn drie verschillende peutergroepen.  

 

Naam     De kikkers  

Bedoeld voor    Maximaal 10 dreumesen  

Leeftijd    1,5-2,5 jaar 

Dagen     Dinsdag- en donderdagochtend 

Tijden    8.30-11.30 uur  

 

Naam     De Krekels  

Bedoeld voor    Maximaal 16 peuters  

Leeftijd    2,5 – 4 jaar  

Dagen     Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag  

Tijden     8.30-12.30 uur 

 

Op de peutergroepen maken we gebruik van een kindvolgsysteem: KIJK!. Op die manier volgen we de 

ontwikkeling van de kinderen. We bespreken onze observaties met u als de peuter drie wordt en 

wanneer hij of zij de overstap naar de kleutergroep maakt. Bij dat laatste gesprek is ook de leerkracht 

van de kleutergroep aanwezig.  

 

Voor- en vroegschoolse educatie 

Kindcentrum De Springplank is een VVE-locatie. Dat wil zeggen dat er volgens een wettelijk 

goedgekeurd programma gewerkt wordt aan de Voor- en Vroegschoolse Educatie van de jonge 

http://www.onskindbureau.nl/
https://onskindbureau.nl/locatie/de-springplank/
https://onskindbureau.nl/locatie/de-springplank/
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kinderen. Onze pedagogisch medewerkers hebben extra veel aandacht voor kinderen met een 

mogelijke (taal-)achterstand. Prioriteit ligt in eerste instantie bij de sociaal-emotionele ontwikkeling van 

jonge kinderen. In ons aanbod is er veel aandacht voor taal maar zeker ook voor de motorische en 

rekenkundige ontwikkeling. Ons doel is om alle peuters zo goed mogelijk te laten starten in groep 1 

van het kindcentrum, zodat alle kinderen gelijke kansen krijgen.  

  

VVE-thuis 

Vijf keer per jaar hebben we een korte bijeenkomst met ouders. Dit zijn VVE-thuis bijeenkomsten. 

Tijdens deze bijeenkomsten vertellen wij u waar we in de groepen mee bezig zijn. Tijdens dit moment 

hebben we aandacht voor actuele zaken waar u als ouder tegen aan kan lopen met hun kind. Denk 

bijvoorbeeld aan slapen, opvoeding of zindelijk worden. Deze momenten staan op de kalender van het 

kindcentrum. De bijeenkomsten zijn altijd in de ochtend van 8.45 tot 9.15 uur. Daarnaast is er een 

nieuwsbrief voor alle ouders en peuters waarin we tips geven hoe ouders thuis de ontwikkeling van hun 

dreumes of peuter op speelse wijze kunnen stimuleren.  

Buitenschoolse opvang  

Op De Springplank bieden we naschoolse kinderopvang aan, dat noemen we ook wel buitenschoolse 

opvang (BSO).  

 

Naschoolse opvang (NSO)  

Na 14.00 uur stopt de schooldag en is het tijd om te ontspannen. Tijdens de naschoolse opvang willen 

wij de kinderen vooral een fijne middag bezorgen. We starten altijd gezamenlijk met een fruitmoment.  

Bewegen en buitenlucht vinden wij heel belangrijk. Wij gaan dan ook iedere dag met de kinderen ruime 

tijd naar buiten. Als het weer echt te slecht is maken we gebruik van het speellokaal waar de kinderen 

heerlijk kunnen bewegen. Daarnaast bedenken we samen met de kinderen activiteiten zoals 

gezelschapsspelletjes doen, schilderen, kastelen bouwen, koekjes bakken of knutselen. De kinderen 

mogen zelf beslissen waar ze zin in hebben.  

 

Meer informatie vindt u hier: onskindbureau.nl/locatie/de-springplank/  

 

Vakantieopvang 

In de schoolvakanties bieden wij opvang aan samen met een andere locatie van Ons Kindbureau en is 

afhankelijk van het aantal aanmeldingen. Informeer naar de mogelijkheden.  

 

Kwaliteit opvang  

De kwaliteit van de kinderopvang is goed en dit wordt gecontroleerd door de GGD. De laatste 

inspectierapporten vindt u hier.   

Peuteropvang is gratis. 
 

Om in aanmerking te komen voor de peutergroepen, 
heeft uw kind een doorverwijzing nodig van het 

consultatiebureau. 

https://onskindbureau.nl/locatie/de-springplank/
https://www.kcdespringplank.nl/school/peuterspeelzaal/
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Ouders: betrokken 

en welkom 

Een goede samenwerking tussen school en ouders is van groot belang voor een succesvolle periode op 

de basisschool voor uw kind. De school is een gemeenschap waarin samenwerking ook vorm krijgt in 

afspraken die we met elkaar maken. Daarom vragen wij van u dat u:  

• Optimaal betrokken en geïnteresseerd bent in het presteren en functioneren van uw kind 

• Er voor zorgt dat uw kind de lessen zo veel mogelijk volgt; doktersbezoek e.d. dus zo veel 

mogelijk buiten de schooltijden 

• Er voor zorgt dat uw kind op tijd in de klas is 

• Uw zieke kind vóór aanvang van de les ziek meldt 

• Negatieve én positieve zaken zo snel mogelijk en op de juiste plaats meldt 

• Uw kind goed uitgerust naar school laat gaan 

• Respect heeft voor de levensovertuiging en opvattingen van andere ouders of verzorgers 

• Bijzondere persoonlijke omstandigheden die de emotionele balans of de leerprestaties van uw 

kind beïnvloeden, tijdig aan ons meldt 

• Zich houdt aan de regels en afspraken die in de school gelden. 

 

Samen maken we de school! Heeft u vragen of zorgen, loop dan even naar de leerkracht.  

Communicatie 

Wij houden u graag op de hoogte van de ideeën, nieuwtjes en ontwikkelingen op school.  

 

• De informatiegids: De digitale informatiegids wordt elk jaar naar de ouders/verzorgers 

gedeeld via Social schools. 

• De website: www.kcdespringplank.nl. Onderwerpen die niet in de schoolgids staan kunt u 

vinden op de website.  

• De ouderapp: Snelle en duidelijke informatie verstrekken vinden wij belangrijk. Daarom 

maken wij gebruik van de ouderapp Social Schools. Via de app kunnen wij gemakkelijk en snel 

berichten versturen in een afgeschermde omgeving. De app is makkelijk te gebruiken en 

vereenvoudigt de communicatie tussen de medewerkers van het kindcentrum en u. Bij de 

opvang maken we gebruik van de ouderapp KidsKonnect waar u gedurende de dag op de 

hoogte kan blijven van hoe het met u kind gaat.  

• Informatiemarkt: In de eerste maand na de zomervakantie vindt een informatiemarkt plaats. 

Op deze avond kunt u de groep(en) van uw kind(eren) bezoeken en informatie krijgen over de 

activiteiten en lessen van de desbetreffende groep.  

• Welbevindingsgesprekken en ouderkindgesprekken: Na de herfstvakantie hebben we 

welbevindingsgesprekken in de groepen 1 - 2, ouder-kind gesprekken in de groepen 3 t/m 8 en 

een stand-van-zaken gesprek in groep 8. Tijdens deze gesprekken staan de sociaal-emotionele 

ontwikkeling en het welbevinden van de leerling centraal. Voor de leerlingen van groep 8 en 

http://www.kcdespringplank.nl/
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ouders is dit gesprek optioneel, we bespreken dan de uitslag van de entreetoets en het 

voorlopig advies.  

 

Informatieverstrekking aan gescheiden ouders 

Als school willen wij een veilige haven zijn voor alle kinderen. De school houdt zich daarom bewust 

afzijdig van een eventueel conflict tussen ouders. Wij stellen ons neutraal op bij bijvoorbeeld een 

echtscheiding. In principe worden beide ouders gelijk behandeld. Van ouders verwachten wij dat zij de 

school tijdig informeren over wijzigingen in hun gezinssituatie. Wij zorgen dat beide ouders wanneer 

beiden met het ouderlijk gezag zijn belast, gelijkelijk door ons worden geïnformeerd. Zo worden 

bijvoorbeeld in beginsel beide ouders uitgenodigd voor ouderavonden en worden beide ouders 

geïnformeerd over gewichtige aangelegenheden betreffende uw kind(eren). Hiervoor is natuurlijk wel 

nodig dat u de school tijdig op de hoogte houdt van de gezags- en omgangssituatie, adressen, et 

cetera.  

Ouders die geen ouderlijk gezag hebben maar wel geïnformeerd willen worden, kunnen ons schriftelijk 

verzoeken om te worden geïnformeerd. U dient dan aan te geven waarom u wilt worden geïnformeerd, 

een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen en eventuele relevante informatie zoals een 

kopie van een rechterlijke beschikking en het gedeelte van het ouderschapsplan dat slaat op de 

schoolgang van uw kind en de omgangsafspraken te overhandigen. Als wij zo’n verzoek ontvangen, 

zullen wij de verzoeker met inachtneming van wettelijke eisen binnen redelijke termijn informeren, 

tenzij het niet in het belang van het kind is. Als er geen strijd is met het belang van het kind, zal de 

verzoeker in ieder geval de schoolgids en algemene informatie over de school ontvangen. Per situatie 

wordt bekeken of verzoeker uitgebreider kan worden geïnformeerd.  

Ouderactiviteiten 

Veel ouders melden zich als hulpouder aan; uw inzet wordt door het team zeer op prijs gesteld en is 

erg belangrijk, zeer welkom en waardevol! Ouders bieden in onze school hulp bij veel activiteiten, zoals 

helpen met leren lezen, vieringen, feesten, de creatieve vakken, excursies, schoolreizen, het 

overblijven, het afscheid van leerjaar 8, allerlei klussen, en de luiscontrole. Daar zijn wij heel blij mee. 

Wilt u ook actief zijn in de school, neemt u dan contact op met de leerkracht of de directeur. U bent 

van harte welkom om aan te sluiten.  

Ouderbijdrage en bijdrage schoolreis 

De vrijwillige ouderbijdrage is voor het komend schooljaar vastgesteld op € 20,- per kind. Uit de 

ouderbijdrage zullen zaken bekostigd zoals sinterklaasviering en Kerst. Deze activiteiten zijn vaak de 

hoogtepunten van het jaar voor de kinderen. De activiteiten kunnen alleen doorgaan als er voldoende 

ouderbijdrage is betaald. De medezeggenschapsraad stelt de hoogte van het bedrag vast.  

 

Heeft u moeite met het betalen van de vrijwillige ouderbijdrage? U bent niet de enige. Neem contact op 

met de directie van ons kindcentrum en samen zoeken we een oplossing. We kunnen bijvoorbeeld een 

aanvraag doen bij Stichting Leergeld ’s Hertogenbosch. Wij behandelen uw aanvraag in vertrouwen.  

Oudercommissie 

De oudercommissie (OC) is een vertegenwoordiging van de ouders, die regelmatig met directie en 

leerkrachten over het kindcentrum praat. De leden houden zich vooral bezig met de ondersteuning van 

de organisatie van verschillende evenementen zoals Sinterklaas, Kerstmis, 

carnaval, schoolverlatersdagen en dergelijke. Daarbij wordt vaak ook nog hulp van andere ouders 

http://www.leergelddenbosch.nl/
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gevraagd. Jaarlijks kunt u zich kandidaat stellen voor de oudercommissie. Als u zich op wilt geven als 

lid van de oudercommissie, kunt u dat doen bij een van de leden.  

Op kcdespringplank.nl/informatie/oc/  kunt u zien welke ouders in de OC zitten.  

Medezeggenschapsraad 

Iedereen mag meepraten over het beleid van ons kindcentrum. Daarom hebben we een 

Medezeggenschapsraad (MR). De MR voert de controle uit op het beleid van de school 

en onderhoudt contact met de Stichting Ouders Kindcentrum De Springplank. Zij heeft hierbij een 

adviserende of instemmende rol. De MR bestaat uit ouders en leerkrachten. De oudergeleding wordt 

gekozen uit en door de ouders, de teamgeleding uit en door de leerkrachten. In de regelmatige 

vergaderingen worden zaken besproken die rechtstreeks verband houden met de kwaliteit van leer- en 

werkklimaat. Ook komen er zaken aan de orde als het vaststellen van de begroting van de school, de 

vaststelling van de personeelsformatie en de benoeming van nieuwe collega’s.  

Alle scholen van ons schoolbestuur hebben een MR. Vanuit die scholen zijn MR-leden afgevaardigd naar 

de GMR.  

Meer informatie en namen van de leden vindt u op de website. 

Klachtenregeling 

De meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken op school zullen in eerste instantie in goed 

overleg tussen de betrokkenen worden opgelost. Indien u vragen heeft over het onderwijs aan uw kind 

of over de gang van zaken in de groep van uw kind, verzoeken wij u in de eerste plaats contact op te 

nemen met de leerkracht. Maak een probleem en/of (sluimerend) conflict in ieder geval tijdig 

bespreekbaar. Daardoor kan de goede sfeer op school gehandhaafd blijven en kan de kwaliteit van het 

onderwijs en de onderwijsvoorziening gewaarborgd worden. Als school streven wij naar een open 

communicatie met u als ouder, omdat wij vinden dat wij met elkaar voor een groot deel voor dezelfde 

taak staan en wij graag samen met u op dezelfde golflengte zitten.  

 

Om er voor te zorgen dat deze open en eerlijke communicatie zo veel mogelijk wordt gegarandeerd, 

hebben wij binnen de school en binnen ons schoolbestuur afspraken gemaakt. Hieronder leest u 

daarover meer.  

 
Klacht niet opgelost door de leerkracht, wat dan?  

Wanneer er klachten of vragen zijn over schoolse zaken, is het gebruikelijk dat u zich in eerste instantie 

richt tot de leerkracht van uw kind(eren). Indien het voorgaande naar uw mening niet tot een 

bevredigend resultaat leidt, kunt u contact opnemen met de directeur van de school. Bij hem/haar kunt 

u ook terecht wanneer u vragen heeft over de algemene gang van zaken op de school.  

 

In aanvulling op dit algemene beleid op de school heeft ATO Scholenkring voor al haar scholen een 

klachtenregeling voor alle soorten klachten, dus ook op het gebied van ongewenste intimiteiten, 

discriminatie, agressie, geweld en pesten. U vindt de klachtenregeling en de route voor het indienen 

van een klacht hier: ato-scholenkring.nl/ouders.  

 
Vertrouwenspersoon  

Als er sprake is van ongewenst gedrag, dan kunt u zich wenden tot onze vertrouwenspersoon. 

Contactgegevens vindt u hier: ato-scholenkring.nl/zoeken-prs/vertrouwenspersoon  

 

Voor klachten die te maken hebben met onze opvang (peutergroepen, VSO en NSO) verwijzen wij u 

graag naar Ons Kindbureau: onskindbureau.nl/klachtenafhandeling/  

 

https://www.kcdespringplank.nl/informatie/oc/
https://www.kcdespringplank.nl/informatie/mr/
https://www.ato-scholenkring.nl/ouders
https://www.ato-scholenkring.nl/zoeken-prs/vertrouwenspersoon
https://onskindbureau.nl/klachtenafhandeling/
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Aanmelden 

Aanmelden 1-4 jaar 

Dreumesen en peuters kunt u aanmelden bij de locatiemanager van de peutergroepen en via de 

website van Ons Kindbureau: onskindbureau.flexkids.nl/aanvraag/opvangsoort. Voor een jong kind en 

voor u als ouder kan het spannend zijn om naar de dreumes- of peutergroep te gaan. Daar houden wij 

rekening mee, we doen er alles aan zodat kinderen zich snel op hun gemak voelen.  

Allereerst krijgt u een rondleiding. Daarin willen wij u en uw kind graag beter leren kennen. U ontmoet 

de vaste pedagogisch medewerkers en kunt de locatie bekijken. U kunt uw kind zelf inschrijven of dit 

kunnen we tijdens de rondleiding samen doen. Uw kind mag twee keer komen wennen. Dat is een 

prettige manier voor een kind om rustig kennis te maken. Het is niet de bedoeling dat ouders bij het 

wenmoment aanwezig zijn, we willen peuters en dreumesen zoveel mogelijk uitdagen om met de 

andere kinderen te gaan spelen.  

 

Doorverwijzing consultatiebureau of niet?  

 

Voor kinderen die zijn doorverwezen door het consultatiebureau, is de dreumesgroep gratis. Inschrijven 

kan vanaf 18 maanden. Met een doorverwijzing heeft uw kind recht op 6 uur aanbod. Op ons 

kindcentrum is dat verdeeld over 2 ochtenden van drie uur. Heeft uw kind geen doorverwijzing van het 

consultatiebureau, dan heeft uw kind geen recht op dreumesopvang. Inschrijven kan dan vanaf 2,5 

jaar. 

 

Gaat uw kind naar de peutergroep? Als het consultatiebureau u heeft doorverwezen is deze vorm van 

opvang gratis. Inschrijven kan vanaf 2,5 jaar. Met een doorverwijzing heeft uw kind recht op 16 uur 

aanbod. Op ons kindcentrum is dat verdeeld over vier ochtenden van vier uur. Heeft uw kind geen 

doorverwijzing van het consultatiebureau, dan heeft het recht op 8 uur gratis opvang.   

 

Meer informatie vindt u hier: onskindbureau.nl/locatie/de-springplank/  

Aanmelden groep 1  

Aanmelden op Kindcentrum De Springplank begint vaak met een kennismakingsbezoek. U krijgt een 

rondleiding en u kunt een kijkje nemen in één van de kleutergroepen. Uiteraard krijgt u alle benodigde 

informatie en kunt u alle vragen die voor u relevant zijn, stellen. Aanmelden kan vanaf de derde 

verjaardag van uw kind. U vult dan een inschrijfformulier in.  

Zes weken voordat uw kind 4 wordt, zoekt De Springplank contact met u om te bespreken hoe de 

wenperiode eruit ziet. U mag zelf beslissen of u gebruik maakt van zogeheten wendagen. Voordat uw 

kind op school komt mag het maximaal tien dagdelen komen wennen.  

Aanmelden groep 2 en hoger  

Kinderen die in willen stromen in groep 2 of hoger, noemen wij zij-instromers. Meestal is er sprake van 

een verhuizing of problemen op de vorige school. Voordat wij uw kind kunnen verwelkomen, kijken we 

of in de betreffende groep plek is voor uw kind. Daarna zullen wij contact opnemen met de vorige 

school om de overdracht te bespreken.  

U kunt een afspraak maken met de directie van ons kindcentrum om kennis te maken en De 

Springplank te bekijken. Uw kind mag een dagje meekijken en meedraaien. Vaak volgt hierna een 

gesprek met de ouders. Bij twijfel over aanname of het ontbreken van de resultaten van de vorige 

school, kan het nodig zijn om pedagogisch-didactisch onderzoek te doen of om het kind te observeren 

https://digidact-my.sharepoint.com/personal/jvdbrand_digidactmail_nl/Documents/Bijlagen/onskindbureau.flexkids.nl/aanvraag/opvangsoort
https://onskindbureau.nl/locatie/de-springplank/


21 

 

 21 

op de school van herkomst. Van het onderzoek en de eventuele observatie wordt een verslag gemaakt. 

Op basis van dit verslag wordt gekeken of op onze school een goede begeleiding voor het kind mogelijk 

is. Is dit niet het geval, dan zullen we de ouders ondersteunen om een passende school te vinden.   
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Zo doen we dat 

Als kindcentrum willen wij een fijne plek zijn voor kinderen, ouders en medewerkers. Daarom hanteren 

wij onderstaande schoolafspraken.  

Op tijd in de klas 

Op ons kindcentrum beginnen de lessen om 8.30 uur en die duren tot 14.00 uur. De poorten van het 

plein zijn open van 8.15  tot 8.35 uur en vanaf 13.50 tot 17.00 uur. Zorg dat uw kind op tijd in de 

groep is, zodat de leerkracht op tijd kan beginnen. Het brengen en halen van de leerlingen is een druk 

moment op de school. Om alles in goede banen te leiden hebben we een aantal afspraken gemaakt. 

• Als de school uit gaat, kunnen de ouders van de kleutergroepen hun kind opwachten op een 

vaste plaats op het schoolplein.  

• De ouders van de kleutergroepen kunnen hun kind(eren) naar het lokaal brengen. Wilt u ervoor 

zorgen dat u weer op tijd vertrekt? 

• Als kinderen worden opgehaald door iemand anders dan de ouders of verzorgers, dient dit van 

te voren aan de leerkracht van de kind(eren) gemeld te worden. 

 
Het kan voorkomen dat u uw kind(eren) niet op tijd kan ophalen. Wanneer u na afloop van de 

schooldag niet aanwezig bent, gaat uw kind terug naar hun leerkracht en groep. Zij mogen in geen 

geval alleen naar huis, tenzij u dit ons laat weten. Mocht u niet op tijd uw kind kunnen halen, dan 

horen wij dit graag van tevoren.  

Op het plein 

We zijn er trots op ons mooie en leerzame schoolplein. Ieder kind is welkom om er te spelen en 

bewegen. We willen graag dat het plein een fijne plek is voor kinderen met een prettige en leerzame 

sfeer. Wilt u daar als ouder rekening mee houden?  

Op het schoolplein zijn 10 minuten voor aanvang van de school teamleden aanwezig. Zij houden zicht 

op kinderen bij het naar binnen gaan. Omdat de school begint om half 9 betekent dat dus dat er vanaf 

10 voor half 9 toezicht is. Wij verzoeken u vriendelijk niet vroeger te komen en om uw kinderen niet 

vroeger te sturen. 

Vervoer 

Wij vragen u om zo veel mogelijk lopend of op de fiets naar school te komen. Indien u met de auto 

komt, wilt u uw auto dan parkeren in de hiervoor bestemde parkeervakken? Ook willen wij u er 

nogmaals op wijzen dat onze school zich in een 30-kilometerzone bevindt. De toegestane maximale 

snelheid is dus 30 km/u. Wij verzoeken u om rekening te houden met de onverwachte acties en 

reacties van onze (jonge) leerlingen op hun route naar school of huis. 

 

Kinderen mogen op de fiets naar school komen. Er mag echter niet op het schoolplein gefietst worden 

en de kinderen moeten de fiets in de daarvoor bestemde fietsenrekken op het grote plein plaatsen. Zet 

u de fiets op slot? De school kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan of diefstal van de 

fiets.   
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Te laat op school 

Het kan voorkomen dat uw kind wat later begint bijvoorbeeld omdat er een doktersbezoek gepland 

staat. Wij stellen het zeer op prijs als u dat van te voren aan de leerkracht van uw kind laat weten. Dit 

kan via het e-mailadres van de leerkracht of via de app van Social Schools. Wanneer leerlingen te laat 

zijn zonder afmeldingreden, wordt dit door de leerkracht geadministreerd.  

Ziekmelden 

Mocht uw kind niet naar school kunnen door ziekte of een andere reden, dan verwachten wij dat u als 

ouders uw kind zelf voor 8.30 uur persoonlijk afmeldt. Dit kunt u doen door de school te bellen. Mocht 

uw kind voor meerdere dagen ziek zijn willen wij graag dagelijks geïnformeerd worden, tenzij u hier 

een andere afspraak met de directeur over heeft gemaakt.  Mochten wij geen afmelding hebben 

ontvangen, dan bellen wij u. 

Verlofregeling en leerplicht 

Kinderen hebben in Nederland leerplicht, dit betekent dat ze bij wet verplicht zijn om naar school te 

gaan. Zonder opgaaf van redenen thuisblijven mag niet. Er is een verlofregeling, daarvoor is een aantal 

regels: 

 
• 4-jarige leerlingen zijn niet leerplichtig. De leerlingen van 4 jaar kunnen zonder opgaaf van 

redenen worden thuisgehouden. Wij stellen het op prijs als u dit aan ons doorgeeft.  

• 5-jarige leerlingen hebben recht op één verlofdag per week. Dit verlof kan in overleg met de 

directeur met één dag verlengd worden. 

• Leerlingen van 6 jaar en ouder zijn volledig leerplichtig. Deze leerlingen kunnen maximaal tien 

dagen per schooljaar vrijgesteld worden van schoolbezoek, maar dit geldt alleen wanneer de 

aard van het beroep van u als ouder(s)/verzorger(s) het onmogelijk maakt om tijdens de 

schoolvakantie op vakantie te gaan. Dit verzoek dient twee maanden van te voren ingediend te 

worden bij de directeur met een werkgeversverklaring. 

• U kunt bij de directeur verlof aanvragen als er sprake is van een gewichtige omstandigheid 

zoals een huwelijk, ernstige ziekte of overlijden. In alle gevallen dient u een bewijsstuk in te 

leveren bij de directeur.  

 
De vakanties en vrije dagen van de school kunt u terugvinden op de jaarkalender van ons kindcentrum.  

 

Onze school is verplicht absentielijsten bij te houden en de leerplichtambtenaar bij ongeoorloofde 

afwezigheid en zorg rondom aanwezigheid te waarschuwen. Dit geldt ook bij structureel te laat komen 

van leerlingen: 7 keer te laat komen is een melding bij de leerplichtambtenaar.  

Eten en drinken op school 

Ons kindcentrum heeft het vignet Gezonde School. Dit is een kwaliteitskeurmerk voor scholen, die zich 

inzetten om de gezondheid van kinderen te verbeteren. Dat doen we door aandacht te besteden aan 

een gezonde leefstijl: bewegen, sport en gezonde voeding. Tegen een uur of tien in de ochtend krijgen 

de kinderen daarom een stuk fruit/groente aangeboden. Dit is gratis. Indien gewenst mogen kinderen 

ook fruit/groente meebrengen, maar geen koek, chips enz. Ook bij een verjaardag verzoeken we u 

rekening te houden met de gezondheid van de kinderen. Daarnaast eten de kinderen hun lunch op 

school. Ook hiervoor vragen we u om een gezonde maaltijd mee te geven en goed te letten op de 

hoeveelheid eten en drinken die u meegeeft. Eten en drinken dat niet op is, geven we mee terug naar 
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huis. Als school verzorgen wij schoolfruit, wat inhoudt dat er vijf dagen in de week fruit wordt geleverd 

voor de leerlingen.  

Foto’s 

Mag uw kind op de foto? Wij maken geregeld foto’s van de vele activiteiten die wij organiseren en waar 

de kinderen volop van genieten. Deze beelden delen wij natuurlijk graag met u. Tijdens de inschrijving 

heeft u toestemming gegeven voor het plaatsen van  foto’s of video’s via een formulier. U kunt dit 

aanpassen via Social Schools Daarnaast komt elk jaar de schoolfotograaf om een groepsfoto en 

portretfoto te maken.  

Feesten en vieringen  

Op school wordt aandacht besteed aan verschillende feesten. Wij vinden het belangrijk om gezamenlijk 

bij bepaalde gebeurtenissen stil te staan zodat kinderen deze momenten leren waarderen. De 

verjaardagen van leerkrachten en leerlingen worden voor het grootste deel in de eigen groep gevierd. 

Als uw kind jarig is, dan mag het op school trakteren. Voor de kinderen in de klas graag iets gezonds 

en niet te groot bijvoorbeeld een fruitspies, worstje enzovoorts. Uw kind mag ook langs de leerkrachten 

gaan die geen klas hebben op dat moment en dan krijgt uw kind stickertjes op zijn verjaardagskaart. 

 

Naast de verjaardagen besteden we aandacht aan de verschillende culturele feesten. Ook de jaarlijkse 

Springplankdag wordt uitbundig gevierd. Een deel van de festiviteiten vindt in de groep plaats en een 

deel wordt gezamenlijk gevierd.  

Gevonden voorwerpen  

Gevonden voorwerpen kunnen worden ingeleverd bij onze conciërges. Tijdens de informatieavond en 

de 10-minuten gesprekken liggen de gevonden voorwerpen in de centrale hal. Op andere momenten 

kunt u navraag doen bij onze conciërges. 

Hoofdluis 

Het hebben van luizen is erg vervelend. Iedereen kan luizen oplopen: kinderen en volwassenen. 

Niemand hoeft zich hier dan ook voor te schamen. Heeft u luizen bij uw kind ontdekt? Wilt u dit dan zo 

spoedig mogelijk doorgeven aan de leerkracht van uw kind? Regelmatig vindt er op school een controle 

plaats door onze luizenouders. Alle leerlingen worden verplicht gecontroleerd.  

Kleding en eigendommen van leerlingen  

Alle meegebrachte spullen vallen onder de verantwoordelijkheid van de ouders. Indien er iets met 

kleding of eigendommen van kinderen gebeurt, is de school hier niet aansprakelijk voor. Indien een 

kind kleding of eigendommen van een ander kind beschadigt, kunt u de ouder van dat kind hiervoor 

aansprakelijk stellen. De ouders zijn via de wettelijk verplichte WA-verzekering verzekerd voor de 

schade die ze aan andermans bezittingen hebben toegebracht. In de praktijk is het verstandig om uw 

kind naar school gemakkelijke, goed wasbare kleding aan te geven.   

Mobiele telefoons 

Steeds meer leerlingen beschikken tegenwoordig over een mobiele telefoon. Dit apparaat wordt door 

veel leerlingen mee naar school genomen. Wij hebben afgesproken dat de mobiele telefoon tijdens de 

lessen wordt ingeleverd bij de intern begeleider. Na schooltijd kan de telefoon weer worden opgehaald. 
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De school zal bij vermissing of schade geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden. Ook tijdens de extra 

activiteiten (PleinActief, BSO et cetera) is het gebruik van de mobiele telefoon door leerlingen niet 

toegestaan. 

Ontruimingsoefening  

Minimaal een keer per jaar houden wij een ontruimingsoefening zodat al de kinderen en de teamleden 

op de hoogte zijn wat te doen in geval van calamiteiten.  

Roken  

Kindcentrum De Springplank wil een gezonde plek zijn voor kinderen. In school, op het schoolplein en 

rondom de school mag niet gerookt worden.  

Schoolboeken en -materialen 

Onze leerlingen maken gebruik van diverse schoolboeken. Deze boeken zijn zeer kostbaar en houden 

we graag netjes. Sommige leerlingen gaan helaas slordig en onzorgvuldig met hun schoolboeken om. 

Wanneer er sprake is van erge schade of vervuiling, of als een boek zoek raakt, zullen de ouders hier 

verantwoordelijk voor worden gesteld. Wij vragen u dan ook uw kind(eren) erop te wijzen dat het 

zorgvuldig gebruik van de schoolboeken noodzakelijk is. Bovenstaande geldt ook voor overige 

schoolmaterialen zoals computers, meubilair, lesmateriaal, leerzaam speelgoed en digitale middelen.  

Schoolreisje  

De kinderen van de groepen 1 t/m 8 gaan jaarlijks op schoolreis. We informeren u via de nieuwsbrief 

over de bestemming, de datum en de kosten. De kosten voor de schoolreisjes worden apart in rekening 

gebracht. Ouders die moeite hebben om deze kosten te betalen vanwege hun geringe inkomsten, 

kunnen een beroep doen op de Stichting Leergeld. Deze Stichting betaalt dan de kosten. Wij helpen u 

graag bij een aanvraag doen, loop gerust binnen bij de directie van ons kindcentrum. Wij gaan 

vertrouwelijk om met uw informatie.  

Schoolverlatersdagen  

Voor groep 8 organiseren we in de laatste schoolweek schoolverlatersdagen. Op de laatste vrijdag van 

het schooljaar zijn de leerlingen van groep 8 dan vrij. De kosten voor de schoolverlatersdagen worden 

apart in rekening gebracht. Ouders die moeite hebben om deze kosten te betalen vanwege hun geringe 

inkomsten, kunnen een beroep doen op de Stichting Leergeld.  

Ongevallenverzekering  

Er is voor de medewerkers en de leerlingen van het kindcentrum een collectieve ongevallenverzekering 

afgesloten. Deze dekt de periode dat de leerlingen op school zijn en gedurende de tijd dat zij van huis 

naar school gaan en weer terug. Ook verzekerd zijn de schoolreisjes, excursies, sportdagen en andere 

activiteiten die door de school zijn georganiseerd. Deze regeling geldt ook voor ouders die kinderen 

voor school begeleiden en/ of hand- en spandiensten verrichten. Alleen kosten die de eigen verzekering 

niet vergoedt, kunnen worden geclaimd bij de collectieve schoolongevallenverzekering.  

Schorsing en verwijdering  

https://www.leergelddenbosch.nl/
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Als kindcentrum willen wij een fijne plek zijn voor alle kinderen. In uitzonderingsgevallen moeten wij 

overgaan tot schorsing of verwijdering van een leerling. Wij nemen deze beslissing niet lichtzinnig en 

nemen altijd het welbevinden van de betreffende leerling, de klasgenoten en onze medewerkers in 

ogenschouw. In het geval een leerling zich zeer ernstig misdraagt, kunnen wij overgaan tot een 

tijdelijke time-out (buiten school) of een schorsing van desbetreffende leerling voor een of meerdere 

dagen. Op het moment dat wij hiertoe moeten overgaan, worden onmiddellijk de ouders of verzorgers, 

het bestuur en de leerplichtambtenaar ingelicht. Het verdere proces wordt dan met u gecommuniceerd.  

Schrijfmateriaal  

Elke leerling krijgt van school een roller balpen. Deze pennen schrijven heel erg goed. Wilt u voor uw 

kind toch een eigen pen kopen, overleg dit met de leerkracht en/of IB’er.  

Speelgoed mee naar school  

Speelgoed mee naar school nemen is niet toegestaan. Wij zijn als kindcentrum niet verzekerd hiervoor 

en het kan ons onderwijs verstoren.  

Sponsoring  

Onze school voert een zeer terughoudend beleid ten aanzien van de aanvaarding van materiële, of 

geldelijke bijdragen. We doen het zeker niet wanneer daar verplichtingen aan verbonden zouden zijn.  

Koningsspelen 

Wij hebben elk jaar een sportdag voor alle leerlingen tijdens de Koningsspelen.  

Weekbeurt  

Vanaf groep 4 krijgen de leerlingen weekbeurt. Als uw kind weekbeurt heeft, dan blijft het na schooltijd 

10-15 minuten meehelpen om de klas op te ruimen. We doen dit samen met de leerlingen om ze te 

leren verantwoordelijkheid te dragen voor een taakje, maar ook om de werkplek van de leerlingen en 

leerkracht netjes te houden. Als het moment van weekbeurt voor u niet uitkomt, neem dan even 

contact op met de leerkracht.  

Privacy  

Op ons kindcentrum en binnen ATO Scholenkring nemen wij de privacy van u en uw kind serieus. Wij 

bewaren gegevens zoals adressen, telefoonnummers, leerprestaties et cetera dan ook zeer zorgvuldig. 

Waar kunt u op rekenen:  

 

• Wij houden alleen gegevens bij die we nodig hebben om goed onderwijs aan uw kind te kunnen 

verzorgen.  

• De toegang tot het dossier van uw kind is beveiligd met wachtwoorden (digitaal) of bevindt zich 

in een afgesloten kast met een slot (fysiek). Onze medewerkers hebben toegang tot het 

dossier, zij zijn verplicht tot geheimhouding.  

• Informatie uit het dossier wordt nooit zonder uw toestemming gedeeld met andere partijen.  

• Ouders hebben altijd recht op inzage. Neem hiervoor contact op met de directie van de school.  

• Wilt u iets wijzigen in de gegevens van uw kind? U heeft invloed op wat er wel en niet in het 

dossier van uw kind staat. U kunt zich wenden tot de directie van ons kindcentrum.  



27 

 

 27 

• Als uw kind de school verlaat, worden zijn of haar gegevens nog twee jaar bewaard. U kunt de 

directie verzoeken het dossier eerder te vernietigen. Wanneer uw kind naar een nieuwe school 

gaat, kunt u het dossier overdragen aan de nieuwe school.  

Als u vragen heeft over het beheer van de gegevens, dan kunt u zich melden bij de directie van De 

Springplank. Meer informatie vindt u ook  hier: ato-scholenkring.nl/Privacy.  

Handige adressen 

Kindcentrum De Springplank  

Hambakendreef 2a  

5231 RJ ’s-Hertogenbosch  

073 - 822 54 22  

info@kcdespringplank.nl  

Directeur: Peter de Been a.i. 

 

Ons kindbureau  

Spirealaan 8 

5274 HK Rosmalen  

073-8511158  

info@onskindbureau.nl 

 

Stafkantoor ATO-Scholenkring  

Postbus 185 

5240 AD Rosmalen  

073-850 77 88  

info@ato-scholenkring.nl  

www.ato-scholenkring.nl  

 

Centrum Jeugd & Gezin  

Vogelstraat 2 

5212 VL ’s-Hertogenbosch  

0800-644 14 14 (gratis, tussen 09.00 – 13.00 uur)  

Buiten de telefonische bereikbaarheid kun je op kantoortijden contact opnemen met het 

contactcentrum van de GGD Hart voor Brabant 0900-4636443  

 

Inspectie van het Onderwijs  

Postbus 2730 

3500 GS Utrecht  

088 – 6696000  

www.onderwijsinspectie.nl  

 

Leerplichtambtenaar Gemeente ‘s-Hertogenbosch  

Postbus 12345 

5200 GZ ’s-Hertogenbosch  

073-615 51 55  

leerplicht@s-hertogenbosch.nl  

 

Samenwerkingsverband SWV PO de Meierij  

Floriant, Kooikersweg 301 

https://www.ato-scholenkring.nl/Privacy
mailto:info@kcdespringplank.nl
mailto:info@ato-scholenkring.nl
http://www.ato-scholenkring.nl/
http://www.onderwijsinspectie.nl/
mailto:leerplicht@s-hertogenbosch.nl
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5223 KE ’s-Hertogenbosch  

secetariaat@demeierij-po.nl  

www.demeierij-po.nl  

073-851 13 00  

 

Schoolmaatschappelijk werk Farent Sociaal werk 

Rogier van der Weydenstraat 2 

5131 CA ’s-Hertogenbosch 

088-0237500  

 

Veilig Thuis Brabant-Noordoost  

Advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling Oude Vlijmenseweg 112 ‘s-Hertogenbosch  

0800-2000 (gratis)  

Bel bij direct gevaar altijd 112  

info@veiligthuisbrabantnoordoost.nl  

www.veiligthuisbno.nl 

mailto:secetariaat@demeierij-po.nl
http://www.demeierij-po.nl/
mailto:info@veiligthuisbrabantnoordoost.nl

