
         
 

 
 

   



         
 

 

 Augustus 2018 

 
 

 

 

 

 

Wo 1  

Do 2  

Vr 3  

Za 4  

Zo 5  

Ma 6  

Di 7  

Wo 8  

Do 9  

Vr 10  

Za 11  

Zo 12  

Ma 13  

Di 14  

Wo 15  

Do 16 GemeenschappelijkeTeamVergadering -01 (GTV-01) 

Vr 17  

Za 18  

Zo 19  

Ma 20 1e schooldag; opening schooljaar 2018-2019 

Di 21 Themavergadering OnderBouw-/BovenBouwOverleg 
(OBO/BBO) 

Wo 22  

Do 23  

Vr 24  

Za 25  

Zo 26  

Ma 27 ManagementTeamOverleg (MTO); Start Thema1 OB en BB 

Di 28 Medezeggenschapsraad (MR) 

Wo 29  

Do 30 Directeurenberaad (DIB) 

Vr 31  



         
 

 

Een woord vooraf. 

 

Deze jaarkalender is bestemd voor ouders die op dit moment een kind op 

De Springplank hebben. Daarnaast is deze jaarkalender bestemd voor 

ouders die overwegen hun kind op onze school te plaatsen. In deze 

kalender vindt u belangrijke data en belangrijke praktische informatie 

betreffende het schooljaar 2018-2019. De jaarkalender is een aanvulling 

op de schoolgids van basisschool De Springplank. 

 

Graag willen wij u door middel van de schoolgids de gelegenheid bieden 

onze school beter te leren kennen door informatie te geven over: 

- de uitgangspunten en doelstellingen. 

- de organisatie van ons onderwijs. 

- de schoolontwikkeling. 

- de resultaten van ons onderwijs. 

Alle informatie met betrekking tot de dagelijkse gang van zaken vindt u in 

De Springklanken, onze nieuwsbrief voor ouders en kinderen. Ook kunt u 

de website van onze school bezoeken: www.despringplankvught.nl 

 

Wij hopen dat u met alle informatiemiddelen een goed beeld krijgt van De 

Springplank. Betrokkenheid en goede contacten vinden we belangrijk. We 

verwachten dat de schoolgids en jaarkalender daaraan bijdragen 

 

Namens het team basisschool  "De Springplank".   

 

Martin Baks 

directeur 

 

 

Contact. 

 

Basisschool De Springplank 

St. Elisabethstraat 19 

5261 VK Vught 

Telefoon: 073-6563606 

Email  : info@despringplankvught.nl 

Website : www.despringplankvught.nl 

 

Wij verzoeken u om, indien u contact met één van de teamleden wilt 

opnemen, dit bij voorkeur buiten de schooltijden te doen. 

 

Wij informeren u op allerlei manieren: 

 

- Schoolgids 

- Jaarkalender 

- Nieuwsbrief 

- Brieven 

- E-mailberichten 

- Ouderportal Schouder.com  

- Persoonlijk 

 

 

 

mailto:info@despringplankvught.nl
http://www.despringplankvught.nl/


         
 

 

September 2018 

 

 
- Cultuureducatie  - 

 

 

 

Za 1  

Zo 2  

Ma 3 GemeenschappelijkeMedezeggenschapsRaad (GMR) 

Di 4 Algemene ouderinfoavond 

Wo 5  

Do 6  

Vr 7 Herdenking monument Sachsenhausen gr.7 en 8 

Za 8  

Zo 9  

Ma 10  

Di 11 GTV-02 

Wo 12  

Do 13 Schoolreis groep 1 t/m 7 

Vr 14  

Za 15  

Zo 16  

Ma 17 ManagementTeamOverleg (MTO) 

Di 18  

Wo 19 OBO/BBO-02; AVG-workshop 

Do 20 InterneCultuurCoordinatie-overleg (ICC-overleg) 

Vr 21  

Za 22  

Zo 23  

Ma 24  

Di 25 Coördinatorenoverleg Springplank 

Wo 26 Start Kinderpostzegelactie groep 7 en 8 

Do 27  

Vr 28  

Za 29  



         
 

Oktober 2018 
 

 
-                          Fietscontrole  - 

 

 

 

 

Zo   

Ma 1 MTO-03 

Di 2 Studiedag, kinderen vrij 

Wo 3 Start KinderBoekenWeek; themavergadering-02 

Do 4  

Vr 5 1e rapport (kindrapport) 

Za 6  

Zo 7  

Ma 8 Oudergesprekken 

Di 9 Oudergesprekken:  

Wo 10 Oudergesprekken   

Do 11 Oudergesprekken; DIB-02 

Vr 12 Afsluiting KBW Talentenshow De Springplank 

Za 13  

Zo 14  

Ma 15 Herfstvakantie 

Di 16 Herfstvakantie 

Wo 17 Herfstvakantie 

Do 18 Herfstvakantie 

Vr 19 Herfstvakantie 

Za 20  

Zo 21  

Ma 22 Start thema-2 Onderbouw en Bovenbouw 

Di 23 MR 

Wo 24 Introductie Mad Science ; Kickoff foto/filmjaar Leijestroom 

Do 25  

Vr 26  

Za 27  

Zo 28  

Ma  29 GMR 

Di 30 OBO/BBO-03 

Wo  31  



         
 

Onze missie: ‘Een kleurrijke school waar elk kind kan groeien’ 

 

De Springplank is een centraal punt in het centrum van Vught, een veilige 

haven waar kansen geboden worden.  

 

De kinderen van De Springplank zijn als bloemen. Elke bloem moet 

kunnen groeien in eigen tempo; daarvoor hebben ze de warmte van de 

zon en een aangepaste hoeveelheid voeding nodig. Dit betekent voor 

onze kinderen dat wij hen warmte en veiligheid bieden door middel van 

op het kind aangepaste aandacht en leerstof. 

Zo kunnen zij zich optimaal ontwikkelen tot een mooie bloem. Veel 

verschillende bloemen maken De Springplank tot een kleurrijk boeket. 

 

Ieder kind mag talenten ontwikkelen en de talenten ook uitbouwen. Door 

goed observeren weten we wat het kind nodig heeft en kunnen we een 

betekenisvol en beredeneerd aanbod geven. Het kind mag zich 

ontwikkelen en de wereld ontdekken in een veilige en rijk ingerichte 

omgeving. Het kind leert door met plezier te spelen. De Springplank speelt 

in op de ontwikkelingsbehoefte van ieder kind en daardoor is een 

effectieve kindzorg van belang.  

 

Ieder kind onze zorg! De zorg kenmerkt zich op De Springplank door een 

zorgstructuur waarbij team, IB-er en jeugdverpleegkundige (GGD) de kern 

vormen. Zij hebben samen de kinderen in beeld, bewaken de ontwikkeling 

van de kinderen en zetten waar nodig de juiste acties uit. 

Het kind centraal. Wat heeft het kind nodig om zich goed te ontwikkelen? 

De Springplank biedt onderwijs (vraag-en aanbod gestuurd), waarbij er 

geen grenzen zijn tussen opvang, onderwijs en vrije tijd. Dat geeft de 

kinderen rust, regelmaat en structuur. Het aanbod is een doorgaande 

ontwikkellijn en kenmerkt zich door ‘formeel en informeel’ leren. Het 

formeel leren is gericht op kennis. Het informeel leren is gericht op het 

aanleren van vaardigheden die kinderen nodig zullen hebben om in de 

21ste eeuw goed te kunnen functioneren. De Springplank richt zich niet 

alleen op kennis en leerresultaten, maar biedt kinderen zich te ontplooien 

tot wie ze zelf zijn. 

 

Het activiteiten aanbod kenmerkt zich door: 

- Voor alle kinderen 4 - 12 jaar 

- Doorgaande ontwikkellijn 

- Formeel leren: rekenen, taal, begrijpend lezen en 

wereldoriëntatie  

- Informeel leren: kunstzinnige vorming, sport, techniek, sociale 

vorming 

- Betekenisvol en talig; thematisch 

- Continurooster; 3-gelijkedagenmodel 

- Alle kinderen zijn op maandag, dinsdag en donderdag van 

08.30 en 14.30 uur op school, maandag en vrijdag van 08.30 

en 12.30 uur 

 

Opvoeden doen we samen. Contact en samenwerking met ouders is 

belangrijk. We zorgen ervoor dat we te allen tijde in gesprek blijven met 

ouders in een open en positieve houding naar elkaar toe.  

Ouders kunnen zitting hebben in de Medezeggenschapsraad: 

adviesorgaan waarbij de ouders meedenken op beleidsmatig niveau en de 

Oudervereniging: Deze bestaat uit een groep (klassen)ouders die 

activiteiten zoals Kerst, Sinterklaas, carnaval, e.d. mee organiseren en 

ondersteunen. Ouders zijn ook in de gelegenheid om een rol te vervullen 

in het primaire proces: workshops of helpen in de dagelijkse gang van 

zaken 



         
 

 

November 2018 

 

 
 

  

 

-                   Afsluiting Kinderboekenweek              -      

                 

Do 1 DirectieOverlegVught (DOV) ; GTV-03 

Vr 2  

Za 3  

Zo 4  

Ma 5 MTO-04;  

Di 6 InterneZorgVergadering (IZV) 

Wo 7  

Do 8  

Vr 9  

Za 10  

Zo  11  

Ma 12  

Di 13  

Wo 14  

Do 15  

Vr 16  

Za 17  

Zo  18  

Ma 19 Herfstsignalering 

Di 20  

Wo 21  

Do 22 DIB-03 

Vr 23  

Za 24  

Zo  25  

Ma 26 MTO-05; OBO/BBO-04;herfstsignalering 

Di 27 Toetsafname groep 8; MR 

Wo 28  

Do 29  

Vr 30  

 



         
 

Team De Springplank: 

Martin Baks   Directeur (lid managementteam); ma,di,wo,do,vr 

Marijke van Boxtel Leerkracht groep 1-2 c:  ma, di, wo  

   Onderbouwcoördinator /MT-lid 

Simone Schellekens Leerkracht diverse groepen 

   Gedragspecialist, Schoolcontactpersoon PMM 

Lianne Geertzen  Leerkracht groep 7 ; do, vr 

                                           Intern begeleider/RT-er (di en wo)  

Monique de Loos Leerkracht groep 1-2a:  di, wo, do, vr  

   Specialist Jonge Kind 

   Schoolcontactpersoon PMM 

   Anti-pestcoördinator  

Daisy de Loyer  Leraar groep 1-2a ma, wo  

                                           Basisschoolcoach(di)  

Ditha van Echteld            Leerkracht groep 1-2b ; ma, di, 

   Specialist Het Jonge Kind 

Jeanne Savelkouls Intern Begeleider (di en vr)  

Ondersteuning alle groepen (do)                                                      

Bart van Riet  Leerkracht groep 6 ; ma, di, wo, do, vr 

ICT-coördinator 

Janneke Wind  Leerkracht groep 8; ma, di en vr ( 1 x per 2 weken) 

   Rekencoördinator 

Lenneke van Gorkum Leerkracht groep 3; ma( 1 x per 2 weken), do en vr  

   weken) Leescoördinator   

Juliette Pontzen Leerkracht groep 1-2 : ( do, vr),  

Esther de Jong  Leerkracht groep 5:  (ma t/m vr) 

   Bovenbouwcoordinator / MT-lid 

Marieke Kuijpers Leerkracht groep 3:  ma ( 1 x per 2 weken) ,di,wo  

Ineke van Roon               Leerkracht groep 8:  wo,do,vr 

Patricia van Schijndel Leerkracht groep 7; ma,di,wo 

Vera Warnecke  Leerkrachtgroep 1-2 b:  wo,do,vr  

   Gedragspecialist, cultuurcoördinator (ICCer) 

Eveliene Paashuis Groepsleerkracht groep 4 ma, di, wo, do, vr 

Gerrie Wisman                Onderwijsassistente groep 1 t/m 8 

Leescoördinator 

Jeroen Gommans Onderwijsassistent groep 1 t/m 8 

Arsha Felter  Conciërge /Klassenassistente  

                                           Administratief medewerkster 

 

Thema’s  Bovenbouw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         
 

 

Begin- en eindtijden 

Basisschool De Springplank heeft een continurooster nl. het drie gelijke 

dagenmodel. Dit houdt in dat de kinderen op de volgende tijden op school 

aanwezig zijn. 

Maandag 08.30 – 14.30 uur 

Dinsdag   08.30 – 14.30 uur 

Woensdag 08.30 – 12.30 uur 

Donderdag 08.30 – 14.30 uur 

Vrijdag  08.30 – 12.30 uur 

 

Peuterspeelzaal Hummelhonk: 

Peuterspeelzaal Het Hummelhonk biedt een veilige en stimulerende 
speelomgeving waar je peuter zich naar hartenlust kan ontwikkelen. Wij hebben 
een gezellige speelzaal met verschillende speelhoeken. Er is binnen ruimte 
genoeg om met allerlei materialen te experimenteren en fijn met elkaar te 
spelen. Bij het buitenspelen vermaken de peuters zich op een grote speelplaats 
met zandbak. Het dagprogramma is opgebouwd volgens een vaste structuur. Dit 
geeft de kinderen een veilig gevoel. Natuurlijk is er binnen deze structuur 
voldoende ruimte voor extra activiteiten, zoals: het vieren van je verjaardag, een 
bezoek aan de bibliotheek of de komst van een voorleesmoeder 
 
 

Hummelhonk (in RK de Springplank): 

Openingstijden: 08.30-12.00 uur 

maandagochtend  –  dinsdagochtend 

maandagochtend  –  donderdagochtend 

dinsdagochtend     –  donderdagochtend 

 
Buitenschoolse Opvang  
Op basisschool De Springplank kunnen de kinderen dit schooljaar 2017-2018 
gebruik maken van BSO (buitenschoolse opvang) verzorgd door Kinderopvang 
Onder de Pannen. Daarnaast is er de mogelijkheid om gebruik te maken van BSO 
Mowgli, Partou en t Kasteeltje . De ouders bepalen zelf de keuze voor BSO.  

De BSO is geopend van 7.30 – 8.30 uur en van 14.30– 18.00 uur. De BSO is op 
maandag, dinsdag en donderdag aanwezig. 
 
Lunchen 
Doordat basisschool De Springplank een continurooster blijven de kinderen op 
school eten. De kinderen nemen daarvoor een lunchpakket mee naar school. 
 
 
 

Dag Tijd Groep Pauze Vervanging 

Maandag 10.30 - 11.15 A+B+C Ditha en Marijke vervangende collega 

 13.15 – 13.45 A+B+C Daisy vervangende collega 

 12.00 – 12.30 3 Marieke/Lenneke Onder de Pannen + vervangende collega 

  4 Eveliene Onder de Pannen + vervangende collega 

  5 Esther Onder de Pannen + vervangende collega 

 12.15 – 12.45 6 Bart Onder de Pannen + vervangende collega 

  7 Patricia Onder de Pannen + vervangende collega 

  8 Janneke Onder de Pannen + vervangende collega 

Dinsdag 10.30 - 11.15 A+B+C Ditha en Monique Onder de Pannen + vervangende collega 

 13.15 – 13.45 A+B+C Marijke vervangende collega 

 12.00 – 12.30 3 Marieke Onder de Pannen + vervangende collega 

  4 Eveliene Onder de Pannen + vervangende collega 

  5 Esther Onder de Pannen + vervangende collega 

 12.15 – 12.45 6 Bart Onder de Pannen + vervangende collega 

  7 Patricia Onder de Pannen + vervangende collega 

  8 Janneke Onder de Pannen + vervangende collega 

Donderdag 10.30 - 11.15 A+B+C Vera vervangende collega 

 13.15 – 13.45 A+B+C Monique vervangende collega 

 12.00 – 12.30 3 Lenneke Onder de Pannen + vervangende collega 

  4 Eveliene Onder de Pannen + vervangende collega 

  5 Esther Onder de Pannen + vervangende collega 

 12.15 – 12.45 6 Bart Onder de Pannen + vervangende collega 

  7 Lianne Onder de Pannen + vervangende collega 

  8 Ineke Onder de Pannen + vervangende collega 

 

Etenstijd is in de eigen klas met de eigen juf of meester  
Pauzetijd is buiten spelen onder begeleiding van medewerkers Onder De pannen. 

Het lunchen op school is gratis 



         
 

December 2018 
 

 
 
 

-           Sinterklaas op bezoek     -  

 

Za 1  

Zo 2  

Ma 3  

Di 4  

Wo 5 Sint op school 

Do 6 Studiedag team kinderen vrij 

Vr 7  

Za 8  

Zo 9  

Ma 10 Themavergadering -03; GMR 

Di 11 GTV-05; InterneBegeleiderNetwerk (IB-netwerk) 

Wo 12  

Do 13  

Vr 14  

Za 15  

Zo 16  

Ma 17 MTO-06 

Di 18  

Wo 19  

Do 20  

Vr 21  

Za 22  

Zo 23  

Ma 24 Kerstvakantie 

Di 25 Kerstvakantie 

Wo 26 Kerstvakantie 

Do 27 Kerstvakantie 

Vr 28 Kerstvakantie 

Za 29 Kerstvakantie 

Zo 30 Kerstvakantie 

Ma 31 Kerstvakantie 

 

 



         
 

Vakanties 2018-2019 

 

Herfstvakantie 15 oktober 2018 t/m 19 oktober 2018 

Kerstvakantie 24 december 2018 t/m 4 januari 2019 

Voorjaarsvakantie 4 maart 2019 t/m 8 maart 2019 

Meivakantie 22 april 2019 t/m 3 mei 2019 

Hemelvaart 30 mei 2019 

2e Pinksterdag 10 juni 2019 

Zomervakantie 8 juli 2019 t/m 18 augustus 2019 

 

Studiedagen team De Springplank kinderen zijn vrij 

 Dinsdag 2 oktober 2018 

 Donderdag 6 december 2018 

 Woensdag 20 maart 2019 

 Vrijdag 31 mei 2019 
 
Ziekmelding: 
Wanneer uw zoon/dochter wegens ziekte niet kan komen verzoeken wij u 
dit voor half negen via ouderportal Schouder.com te melden. Wanneer 
uw zoon/dochter niet verschijnt en wij geen afmelding hebben mogen 
ontvangen wordt u in de loop van de ochtend telefonisch benaderd 
 

Extra verlof: 

Sinds 1 september 1991 gelden voor alle basisscholen dezelfde regels 

voor het aanvragen van extra verlof: 



 Extra verlof dient u tenminste 1 maand van tevoren bij de directie 
van de school aan te vragen. Hiervoor zijn standaardformulieren 
op school aanwezig.  

 Extra verlof kan verleend worden indien een gezinsvakantie niet 
in een schoolvakantie kan worden opgenomen i.v.m. de 

specifieke aard van het beroep van één van de ouders. Hierbij kan 
bijvoorbeeld gedacht worden aan de agrarische sector en de 
horeca in een toeristisch gebied. Een tweede vakantie is geen 
reden voor het toestaan van extra verlof. Verlof wegens vakantie 
is niet mogelijk in de eerste twee weken van het schooljaar.  

 De directie heeft overleg met de leerplichtambtenaar.  

 U verneemt mondeling of schriftelijk van de directie of er wel of 
geen extra verlof wordt verleend. 

 Binnen dertig dagen nadat u de beschikking van de directie heeft 
ontvangen, kunt u ingevolge de Wet Administratieve Rechtspraak 
Overheidsbeschikkingen een gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen.  

 Verdere informatie omtrent aanvragen voor extra verlof staat 
vermeld in de Handreiking Leerplicht, welke is in te zien bij de 
directie van de school.  

 De ouders/verzorgers die plannen hebben om vervroegd op  

zomervakantie te gaan, willen we nog eens extra op 

bovenvermelde procedure wijzen. De eventuele verlofaanvragen 

voor deze periode gaan eveneens naar de leerplichtambtenaar. 

Deze brengt advies uit. De school houdt zich aan dit advies. Als 

kinderen onwettig afwezig zijn, is de schoolleiding verplicht dit 

aan de leerplichtambtenaar te melden als ‘ongeoorloofd verzuim’. 

Dit kan betekenen dat u een boete opgelegd krijgt. 

 

 

 

 

 



         
 

     Januari 2019 
 

 
 

 

-         dansvoorstelling          -  

 

 

 

Di 1 Kerstvakantie 

Wo 2 Kerstvakantie 

Do 3 Kerstvakantie 

Vr 4 Kerstvakantie 

Za 5  

Zo 6  

Ma 7 Start thema 3 Onderbouw en Bovenbouw; afname AVI/DMT 

Di 8 Advies groep 8; OBO/BBO-05 

Wo 9 Advies groep 8 

Do 10 Advies groep 8;  Nieuwjaarreceptie Stichting Leijestroom 

Vr 11  

Za 12  

Zo 13  

Ma 14 Toetsweek 

Di 15 MR 

Wo 16  

Do 17 DIB 

Vr 18  

Za 19  

Zo 20  

Ma 21 Toetsweek; ICC-overleg 

Di 22 MTO-07 

Wo 23 Nationaal voorleesontbijt 

Do 24  

Vr 25  

Za 26  

Zo 27  

Ma 28 Groepsplanbespreking 

Di 29  

Wo 30 Stedelijke Studiedag (directie) 

Do  31 GTV-05 

 

 



         
 

Leerplicht  

Vanaf 4 jaar mogen de kinderen naar school. Het is wettelijk geregeld, dat de 

kinderen vooraf hun toekomstige groep mogen bezoeken. Tijdens de inschrijving 

worden hierover afspraken gemaakt. 

 Vanaf 5 jaar zijn de kinderen verplicht om naar school te gaan. Op de eerste 

schooldag van de maand, volgend op die waarin uw kind 5 jaar is geworden, is 

het nl. leerplichtig. Nu kan het gebeuren, dat een schoolweek van zo’n 23 uur 

voor een vijfjarige nog wat vermoeiend is. Er kan dan gebruik gemaakt worden 

van een speciale regeling. Die houdt in, dat een vijfjarige ten hoogste 5 uur per 

week thuis mag blijven, als de ouders dat maar tijdig doorgeven aan de 

schoolleiding. Zodra uw kind 6 jaar is, houdt deze regeling op. 

 

Schoolverzuim  
Indien uw kind door ziekte of andere reden verhinderd is de school te bezoeken, 
ontvangen wij graag voor schooltijd een bericht.  
Ons telefoonnummer is: 073-6563606.  

Wanneer uw zoon/dochter niet inde klas verschijnt en wij geen afmelding 

hebben mogen ontvangen wordt u in de loop van de ochtend telefonisch 

benaderd. Regelt u een bezoek aan de huisarts, tandarts enz. zo veel mogelijk 

buiten schooltijd. Wanneer dit door omstandigheden toch niet anders kan dan 

graag dit schriftelijk of mondeling doorgeven aan de groepsleerkracht.  

 

Afwezigheid van een kind wordt geregistreerd. Leerlingen die ongeoorloofd 

aanwezig zijn worden gemeld bij de leerplichtambtenaar van de gemeente Vught. 

Ook leerlingen die zonder geldige reden meerdere keren te laat op school komen 

worden ook gemeld bij de leerplichtambtenaar. 

 

Vrijstelling van het onderwijs  

Kinderen moeten in principe aan alle voor hen bedoelde onderwijsactiviteiten, 

zoals die bij ons op school worden aangeboden, deelnemen. Daaronder vallen 

alle door de school georganiseerde activiteiten, zoals sportdag, schoolreis, 

schoolkamp, schoolfeest, enz. Soms kunnen er dringende redenen zijn om 

kinderen (gedeeltelijk) vrij te stellen van bepaalde onderwijsactiviteiten. Hierbij 

moet u niet denken aan de gebruikelijke verlofregelingen zoals bij ziekte, het 

bijwonen van begrafenissen e.d., maar aan zeer uitzonderlijke omstandigheden, 

zoals b.v. het onder schooltijd moeten deelnemen aan trainingen voor een 

nationale sportselectie, een internationale uitwisseling van leerlingen, e.d.  

Op verzoek van de ouders/verzorgers bestaat dan ook de mogelijkheid dat bij 

grote uitzondering door het bestuur een kind wordt vrijgesteld van deelname aan 

een bepaalde activiteit. Indien deze toestemming wordt verleend, wordt 

bovendien bepaald welke vervangende activiteiten voor het kind dan in de plaats 

komen van die waarvoor vrijstelling is verleend. 

 

Luizencontrole 

Elke dinsdag na de vakantie wordt elk kind gecontroleerd door de 
(luizen)controleouders. Op de dag van controle het haar zodanig dragen dat er 
goed gecontroleerd kan worden.. 

Directie informeert de ouders via telefoon en/of e-mail  waarvan de kinderen niet 
zijn gecontroleerd  

Betreffende groep krijgt een informatiebrief over de behandeling mee naar huis  

Na 1 week worden alle leerlingen opnieuw gecontroleerd door de werkgroep. 

Indien nodig wordt dit nog elke week herhaald totdat de “besmetting” over is 

De ouders blijven zelf verantwoordelijk in het bestrijden van de besmetting.  

 

Telefoonnummer en e-mailadres 

Regelmatig overkomt het de school dat wij via een verkeerd telefoonnummer 

en/of e-mailadres ouders proberen te bereiken.  Wij verzoeken u dan ook om bij 

verandering van telefoonnummer en/of e-mailadres dit aan ons door te geven. 

Dit geldt ook voor de noodnummers die u aan ons heeft door gegeven. 

Idem bij verhuis is het belangrijk om de nieuwe adresgegevens aan ons door te 

geven. 



         
 

    Februari 2019 

    

      
 

Vr 1  

Za 2  

Zo 3  

Ma 4 Groepsplanbespreking  

Di 5  

Wo 6  

Do 7  

Vr 8  

Za 9  

Zo 10  

Ma 11 OBO/BBO-06; MTO-08;GMR 

Di 12  

Wo 13  

Do 14  

Vr 15 Rapport 2 

Za 16  

Zo 17  

Ma 18 Oudergesprekken 

Di 19 Oudergesprekken ; 

Wo 20 Oudergesprekken 

Do 21 Oudergesprekken ; DIB 

Vr 22  

Za 23  

Zo 24  

Ma 25  

Di 26 IB-netwerk ;Themavergadering - 04 

Wo 27  

Do 28  

 

 



         
 

Kinderen op de film of foto  

Het komt  voor dat kinderen op de foto worden gezet of gefilmd worden, 

bijvoorbeeld tijdens een excursie of uitstap, tijdens een schoolreis of schoolkamp. 

Maar ook gewoon als uw kind in de groep zit. Zo’n foto kan worden geplaatst op 

de website om o.a. aan mensen die onze school nog niet kennen, te laten zien 

wat wij allemaal doen. Indien u bezwaar heeft tegen het maken van een foto van 

uw kind en het plaatsen van die foto op de website, kunt u dat ons laten weten. 

Wij zullen dan ons best doen te voorkomen dat uw kind gefotografeerd of 

gefilmd wordt. Regelmatig komt het voor dat ouders tijdens een activiteit foto’s 

maken. We gaan ervan uit dat deze foto’s voor privégebruik zijn en niet voor 

publicatie op welke wijze dan ook.  

Mobieltjes  

Wat wij ook vinden van dat kinderen op zeer jonge leeftijd over een mobieltje 

beschikken zullen we dit moeten accepteren. We zullen dit ook binnen het 

basisonderwijs een plaats moeten geven dus ook bij ons op school.  

 

Afspraak: Tijdens schooltijd ( 8.30 – 14.30 uur) staan de mobieltjes uit.  

De school is telefonisch bereikbaar ( 073-6563606).  

 

Wanneer een mobieltje tijdens de lestijd toch af gaat mag de leerling niet 

opnemen en moet het mobieltje ingeleverd worden bij de juf of meester. Na 

schooltijd krijgt de leerling dit mobieltje dan terug. Het meenemen van 

mobieltjes en andere waardevolle spullen tijdens schoolreis en/of excursies is op 

eigen risico. Wil je dit vermijden? Neem dan geen waardevolle spullen mee. 

Cultuurmenu  

Op school geven we ook aandacht aan allerlei culturele activiteiten. Samen met 

de andere Vughtse scholen nemen ook wij deel aan Cultuurprojecten . Het 

cultuurproject (menu) is een programma-aanbod op het gebied van kunst, 

cultuur en cultureel erfgoed bestemd voor het primair onderwijs. Per schooljaar 

krijgen de scholen activiteiten aangeboden. Op deze manier maken de leerlingen 

kennis met allerlei verschillende kunstvormen en cultuur zoals literatuur, dans, 

drama, cultureel erfgoed, muziek, beeldende kunst en audiovisuele vorming. Met 

het cultuurmenu bieden we de leerlingen van de basisschool een uitgebalanceerd 

en gevarieerd cultureel en kunstzinnig programma aan. Er wordt gewerkt volgens 

een schema waardoor de leerlingen nadat ze de school verlaten kennis hebben 

gemaakt met alle disciplines zoals hierboven vermeld. De activiteiten vinden vaak 

op school plaats, dan komt bijvoorbeeld een gastdocent langs op school of er is 

een voorstelling in de klas. Voor sommige activiteiten gaan de leerlingen naar het 

theater en ook diverse musea in de regio worden door de leerlingen bezocht. 

Fietsen  

Op het schoolplein is een fietsenstalling. Ook de kinderen uit groep 1 t/m 4 

maken gebruik van deze fietsenstalling. We gaan er van uit dat de kinderen 

zoveel mogelijk lopend naar school komen. Op het schoolplein mag niet gefietst 

worden. De school is niet aansprakelijk voor schade aan fietsen of diefstal 

daarvan. Het stallen van een fiets is voor eigen risico. 

Inloop 
 
De kinderen uit de groepen  1-2 zijn welkom in de klas 10 minuten voor 
schooltijd. Dat betekent om 8.20 uur.  
Op het moment dat de school begint 8.30 uur verzoeken wij de ouders het lokaal 
te verlaten. We willen dan beginnen met de les.  
Mocht u per ongeluk toch te laat zijn, neem dan afscheid op de gang en laat uw 
zoon/dochter zelf rustig de klas in gaan.  
Wilt u uitgebreid met de juf of meester spreken kunt u een afspraak maken.  
De kinderen uit de groepen  3 t/m 8 gaan om 08.25 uur naar binnen samen met 

de leerkracht.. 

       



         
 

        Maart 2019 

 

           

 

 

-          Voorleesontbijt  -  

 

 

 

 

 

 

Vr 1  

Za 2  

Zo 3  

Ma 4  

Di 5  

Wo 6  

Do 7  

Vr 8  

Za 9  

Zo 10  

Ma 11 Start thema-04 Onderbouw en Bovenbouw; MTO-09 

Di 12 Interne Coordinatoren Overleg; MR 

Wo 13  

Do 14  

Vr 15  

Za 16  

Zo 17  

Ma 18  

Di 19  

Wo 20 Studiedag kinderen vrij 

Do 21  

Vr 22  

Za 23  

Zo 24  

Ma 25  

Di 26 GTV-06 

Wo 27 OBO/BBO-07 

Do 28 Voorstelling 25 jaar De Springplank 

Vr 29 Feest/reünie  25-jarig school De Springplank 

Za 30  

 31  

 



         
 

Ouderportal Schouder.com 

Wij vinden het belangrijk dat de communicatie tussen school en ouders zo 

goed en efficiënt mogelijk verloopt, zodat u als ouder optimaal betrokken 

bent bij het onderwijs aan uw kind. Op school maken wij sinds dit 

schooljaar 2017-2018 gebruik van SchouderCom.nl 

Wat is SchouderCom.nl? 

 Een veilig en besloten ouderportaal voor de online communicatie 
tussen school en ouders. SchouderCom staat voor School- en 
Ouder Communicatie; 

 Alle schoolcommunicatie staat hier overzichtelijk bij elkaar; 

 Een applicatie die gedownload kan worden op uw smartphone of 
tablet (app-store & google playstore), maar ook gebruikt kan 
worden op uw computer; 

 Iedere ouder kan zelf zijn/haar eigen gebruikersaccount in 
SchouderCom aanmaken. 

 SchouderCom zal uw gegevens nimmer aan andere partijen 
verstrekken.  

 Meer informatie kunt u vinden op www.schoudercom.nl. 
 

Account aanmaken 

 U ontvangt een uitnodigingsemail met een link: 

1. Klik op de link Maak een gebruikersnaam en wachtwoord aan in 
de uitnodigingsmail om uw gebruikersnaam en wachtwoord aan 
te maken;  

2. Geef aan van welk(e) kind (-eren) u de ouder / verzorger bent; 
3. Vul uw persoonlijke gegevens in bij Mijn gegevens en geef aan 

wie deze mogen inzien. Vervolgens opslaan;  
4. Klik op Bewerken onder uw kind of partner om de gegevens van 

uw gezinsleden aan te vullen. 

Gebruik maken van SchouderCom.nl 

Op uw computer: 

 Op de Overzicht tab heeft u een overzicht van onder andere 
ontvangen berichten, uw agenda, de kalender, de groep van uw 
kind (-eren) en nieuwsberichten. Het tabblad Postvak geeft 
toegang tot al uw verstuurde en ontvangen berichten, 
bijvoorbeeld om deze te archiveren. 

 Op diverse plekken staan vraagtekens ? , klik hierop om meer 
informatie over het betreffende onderwerp te krijgen. 

 

Op uw smartphone of tablet: 

 Als u de app van SchouderCom downloadt op uw smartphone of 
tablet, kunt u inloggen met uw aangemaakte account. 
Onderdelen als Postvak, Agenda, Blogs, Nieuws,.. worden in de 
vorm van tegeltjes weergegeven.  

 

Veel informatie kunt u vinden op de website van SchouderCom, 

bijvoorbeeld op 

https://www.schoudercom.nl/veel_gestelde_vragen/bekijken 

 

 

 

 

http://www.schoudercom.nl/
https://www.schoudercom.nl/veel_gestelde_vragen/bekijken


         
 

       April 2019 

 

 

 
-                Paasspelletjes                     - 

 

 

Ma 1 MTO-10; ICC-overleg 

Di 2  

Wo 3  

Do 4 DIB 

Vr 5  

Za 6  

Zo 7  

Ma 8 AVI/DMT/Spelling 

Di 9  

Wo 10 Themavergadering -05 

Do 11     

Vr 12 Koningsspelen 

Za 13  

Zo 14  

Ma 15 AVI/DMT/Spelling 

Di 16 CITO groep 8; MR 

Wo 17 CITO groep 8 

Do 18 CITO groep 8 

Vr 19 Goede Vrijdag 

Za 20 Meivakantie  

Zo 21 Meivakantie; 1e Paasdag 

Ma 22 Meivakantie; 2e Paasdag 

Di 23 Meivakantie 

Wo 24 Meivakantie 

Do 25 Meivakantie 

Vr 26 Meivakantie 

Za 27 Meivakantie 

Zo 28 Meivakantie 

Ma 29 Meivakantie 

Di 30 Meivakantie 

 

 

 



         
 

Overgang naar het voortgezet onderwijs  
 
Na acht jaar gaan de kinderen naar het voortgezet onderwijs. In februari/maart 
houden alle scholen voor voortgezet onderwijs open dagen. De ouders en 
leerlingen worden aangemoedigd deze open dagen te bezoeken. In week 2 van 
het lopende schooljaar brengen wij advies uit aan de leerlingen, ouders en 
Voortgezet Onderwijs m.b.t. het vervolgonderwijs.  
In de maand april maken de kinderen een Eindtoets Basisonderwijs. Zodra de 
uitslag binnen is worden de leerlingen en ouders op de hoogte gebracht van de 
uitslag. De leerlingen worden door de ouders aangemeld, door middel van een 
inschrijfformulier, op de desbetreffende school. Na de meivakantie worden de 
aangemelde leerlingen nog mondeling doorgesproken met de brugklas-
coördinator.  
Het is van belang, dat de juiste keuze wordt gemaakt, opdat het kind op die 
school terecht komt, waar optimaal gepresteerd kan worden, waar het zich 
gelukkig en thuis voelt, zodat het einddiploma voortgezet onderwijs kan worden 
behaald.  
Met de scholen voor voortgezet onderwijs bestaat een goed contact. Regelmatig 
worden we op de hoogte gehouden van de resultaten van de leerlingen in de 
brugperiode. Hieruit is voor ons af te leiden of de advisering – achteraf – al dan 
niet juist is geweest.  
 
Schorsing en verwijdering  
Het komt jammer genoeg soms voor dat wangedrag van een leerling of de 
ouder/verzorger tot ernstige verstoring van de rust of de veiligheid op school 
leidt. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan herhaalde driftbuien of 
mishandeling. Soms kan ook een onherstelbare verstoorde relatie tussen de 
school en de leerling ontstaan. Het schoolbestuur kan dan besluiten een leerling 
te schorsen of in het ergste geval de leerling van school te verwijderen.  
Schorsing kan alleen voor een bepaalde periode (bijv. 1 dag, 1 week). In 

uitzonderlijke gevallen kan schorsing voor een langere periode worden 

vastgesteld. Schorsing zal in principe pas plaatsvinden na overleg met de leerling, 

de ouders, de groepsleerkracht en de directie. Het besluit tot schorsing wordt 

schriftelijk meegedeeld aan de ouders, waarbij de redenen, de aanvang en de 

tijdsduur en eventuele andere maatregelen vermeld worden. Bovendien stelt de 

school de leerling in staat, door bijv. het meegeven van huiswerk, thuis werk te 

maken om zodoende geen achterstand op te lopen. In het uiterste geval kan het 

schoolbestuur besluiten een leerling definitief van school te verwijderen. Ook in 

dit geval worden zowel de ouders als de groepsleerkracht en de directie gehoord 

en krijgen de ouders schriftelijk bericht, waarbij hen gewezen wordt op de 

mogelijkheid om binnen zes weken bezwaar te maken tegen dit besluit. Het 

bestuur neemt, indien de ouders bezwaar maken, binnen vier weken na 

ontvangst van dit bezwaarschrift, een besluit. De leerplichtambtenaar en de 

inspectie worden bij verwijdering terstond ingelicht. Het bestuur is wettelijk 

verplicht er voor te zorgen dat een andere school bereid is de leerling toe te 

laten. Wanneer het gedurende acht weken, gerekend vanaf het tijdstip waarop 

het besluit tot verwijdering aan de ouders is meegedeeld, niet lukt de leerling op 

een andere school te plaatsen, kan het bestuur de leerling verwijderen zonder 

vervolgonderwijs veilig te stellen. 
Consulent Leerplicht: Jacqueline Kaak 

Postbus 84,  

5270 AB Sint-Michielsgestel  

  

Meanderplein 1,  

5271 GC Sint-Michielsgestel   

www.rbl@mijngemeentedichtbij.nl  

 

 

 



         
 

    Mei 2019 

     
 

- Thema Oertijd  - 

 

Wo 1 Meivakantie 

Do 2 Meivakantie 

Vr 3 Meivakantie 

Za 4  

Zo 5  

Ma 6 MTO; start thema - 05 

Di 7  

Wo 8 OBO/BBO -08 

Do 9 GTV-07 

Vr 10  

Za 11  

Zo 12  

Ma 13 CITO-Entreetoets groep 7 

Di 14  

Wo 15  

Do 16 DOV 

Vr 17  

Za 18  

Zo 19  

Ma 20 Annie M.G. Schmidt-dag 

Di 21 CITO-Entreetoets groep 7; IB-netwerk 

Wo 22  

Do 23 DIB 

Vr 24  

Za 25  

Zo 26  

Ma 27 MTO-11 

Di 28 InterneZorgvergadering-03 

Wo 29  

Do 30 Hemelvaart 

Vr 31 Studiedag 

 



         
 

 

Gym  
In de groepen 1-2 vindt er dagelijks bewegingsonderwijs plaats, zowel ’s 

morgens als ’s middags. Bij mooi weer spelen we buiten. De kinderen 

kunnen dan lekker spelen met klim- en klautermateriaal, sjouwplanken, 

fietsen, zandbakmateriaal, e.d. Wanneer het weer het niet toelaat om 

buiten te spelen worden er verschillende bewegingsactiviteiten in de 

speelzaal gedaan. Verder kan de leerkracht een gymnastiek - of spelles 

geven.  

Voor de kinderen van groep 1 en 2 staan er kasten in de gang  waar de 

gymschoenen in bewaard worden. Graag gymschoenen gebruiken die 

gemakkelijk aan en uit te doen zijn ( klittenband, elastiek).  

De groepen 3 t/m 8 gymmen 1 keer per week (1 ½ uur). Zij nemen hun 

gymkleding mee naar school op de dag dat ze gym hebben. De 

gymschoenen mogen niet buiten gedragen worden. Mocht uw kind om 

een of andere reden niet mee kunnen naar de gym, dan vernemen wij dit 

graag van u door middel van een briefje of telefoontje. 

 

Gymrooster: (gymlocatie Hertog van Brabant, dinsdag en donderdag, 

gymlocatie IKC Avonturier, woensdag)) 

Dinsdag: 

08.30 – 10.00 uur: groep 8 

10.15 – 11.45 uur: groep 5 

Woensdag: 

08.30 – 10.00 uur: groep 4 

10.15 – 11.45 uur: groep 6 

Donderdag: 

08.30 – 10.00 uur: groep 7 

10.15 – 11.45 uur: groep 3 

 

Thema’s BLINK (Wereldoriëntatie)  Onderbouw en Bovenbouw 

 

Periode: 

Thema 1: 27 augustus 2018 t/m 12 oktober 2018 

Thema 2: 22 oktober 2018 t/m 21 december 2018 

Thema 3: 7 januari 2019 t/m 1 februari 2019 

Thema 4: 11 februari t/m 19 april 2019 

Thema 5: 6 mei 2019 t/m 21 juni 2019 

 

Onderbouw: 

Thema 1:  Mijn geschiedenis 

Thema 2:  Beestjes in de buurt 

Thema 3:  Kijken naar vroeger (ridders e.d.) 

Thema 4:  Slimme uitvindingen 

Thema 5:  De wereld rond 

 

Bovenbouw: 

Thema 1: Bijzondere families. Wereldse kinderen 5-6,  

                  Fantastische families 7-8 

Thema 2:  Natuurlijke aanpassers. Bijzondere bewoners 5-6,  

                   Op leven en dood 7-8 

Thema 3:  Communicatie is alles. Dit wil ik zeggen 5-6, Datadelers 7-8 

Thema 4:  Wereldse kwesties. Klimaatkenners 5-6, Oorlog en vrede 7-8 

Thema 5:  De groene wereld. De groene fabriek 5-6, Eerlijk design 7-8 

 

 

 

 



         
 

 

Juni 2019 

 

 

    
-  Schoolkamp groep 8  Ameland  - 

 

 

 

Zo 2  

Ma 3 Toetsweek; GMR 

Di 4 OBO/BBO; MR 

Wo 5  

Do 6 ICC-overleg 

Vr 7  

Za 8  

Zo 9 1e Pinksterdag 

Ma 10 2e Pinksterdag 

Di 11 Schoolkamp groep 8;  Toetsweek groep 3 t/m 7 

Wo 12 Schoolkamp groep 8 

Do 13 Schoolkamp groep 8 

Vr 14 Schoolkamp groep 8 

Za 15  

Zo 16  

Ma 17 MTO-12 

Di 18 GTV-08 

Wo 19 Interne Coördinatoren Overleg  

Do 20  

Vr 21 3e rapport 

Za 22  

Zo 23  

Ma 24 Oudergesprekken 

Di 25 Oudergesprekken     

Wo 26 Oudergesprekken 

Do 27 Oudergesprekken; DIB 

Vr 28  

Za 29  

Zo 30  

 



         
 

Oudervereniging De Springplank 

De oudervereniging van de Springplank vertegenwoordigt de ouders van de 

leerlingen van de Springplank. De belangrijkste taak van de oudervereniging is 

het mede organiseren (samen met de leerkrachten), in samenhang met het 

schoolplan, van allerlei schoolse en buitenschoolse activiteiten voor de kinderen.  

Het bestuur van de oudervereniging bestaat uit een dagelijks bestuur en 

maximaal 4 bestuursleden. Het dagelijks bestuur wordt voor een periode van 3 

jaar gekozen en bestaat momenteel uit:  

E-mail:ov@despringplankvught.nl 

Om alle activiteiten te kunnen bekostigen, vraagt de oudervereniging  van de 

ouders/verzorgers een  vrijwillig) ouderbijdrage per kind. De hoogte van de 

ouderbijdrage voor het is 25 euro per kind met een max. van 55 euro per gezin. 

De hoogte van de bijdrage, onderbouwd door de begroting, wordt voor het 

nieuwe schooljaar tijdens de algemene vergadering  vastgesteld.  De 

ouderbijdrage wordt via automatische incasso geïnd. Gespreide betaling is 

mogelijk 

De oudervereniging beheert de ouderbijdragen en wendt deze aan om zoals 

gezegd leuke dingen te doen met de kinderen. Meestal zijn dat zaken waarvoor 

de school geen financiële middelen kan vrijmaken. Denkt u bijvoorbeeld aan 

sportevenementen, een cadeautje met sinterklaas, activiteiten rond carnaval en 

kerstmis etc.  

De kosten van het jaarlijkse kamp/schoolreisje zijn niet in de vrijwillige 

ouderbijdrage opgenomen en moeten apart worden voldaan, deze kosten 

bedragen 25 euro per kind en worden tevens via automatische incasso geïnd. 

Indien u vragen heeft over de OV kunt u een van de bestuursleden benaderen of u 

kunt een bericht achterlaten in de postbus van de oudervereniging. Deze postbus 

hangt in de hal van de school. 

Iedere ouder is automatisch lid van de oudervereniging, tenzij u voor 1 oktober 

van het betreffende schooljaar schriftelijk je lidmaatschap op 

Indien u géén lid van de O.V. wenst te zijn en dus ook géén vrijwillige 

ouderbijdrage wenst te betalen, dient u dit schriftelijk vóór 1 oktober 

2018 aan het bestuur van de OV mede te delen 

Medezeggenschapsraad De Springplank  
 

De taak van deze raad is het behartigen van de belangen van de 
leerlingen, leerkrachten/medewerkers, de school. Samen bespreken 
wij een aantal keer per jaar belangrijke (beleids)onderwerpen. 
Bijvoorbeeld de schooltijden, vakanties, jaar- en schoolplan en de 
begroting van de school. Alle leden mogen onderwerpen inbrengen, 
ook onderwerpen die wat ‘kleiner’ zijn. Iedere ouder van de school kan 
de ouders die in de MR zitten benaderen en op deze manier een 
onderwerp op de agenda zetten. De vergaderingen zijn openbaar. Van 
tevoren wordt aangegeven wanneer er een MR- vergadering 
plaatsvindt en wat de onderwerpen op de agenda zijn.  
E-mail: mr@despringplankvught.nl 
De MR bestaat uit 3 ouders en 3 leerkrachten  

 

Komt u gerust eens meeluisteren! U bent van harte welkom. 

 

 
 



         
 

Juli 2019 

  

 

 

 

 

-                                Kokosnotenfeest -  

-  

 

Ma 1 MTO-13 ; OBO/BBO-09 

Di 2 Zorgvergadering E-toetsen; MR 

Wo 3 Eindmusical groep 8 

Do 4 Groep 2 kinderen vliegen over naar groep 3 / kennismaking nieuwe 

groepen 

Vr 5 Kokosnotenfeest   / Start zomervakantie tot en met 18 augustus 2019 

Za 6  

Zo 7  

Ma 8  

Di 9  

Wo 10  

Do 11  

Vr 12  

Za 13  

Zo 14  

Ma 15  

Di 16  

Wo 17  

Do 18  

Vr 19  

Za 20  

Zo 21  

Ma 22  

Di 23  

Wo 24  

Do 25  

Vr 26  

Za 27  

Zo 28  

Ma 29  

Di 30  

Wo  31  

 


