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Woord vooraf 
 
Aan de ouders en belangstellenden, 
 
We heten jullie van harte welkom op ‘De Sprankel”. Door het lezen van onze 
schoolgids, leert u de school al een beetje kennen en krijgt u een indruk van onze 
school. We hopen dan ook dat deze schoolgids een bijdrage hieraan kan leveren. 
Mochten er vragen of opmerkingen zijn, dan horen we die graag. 
 

Ieder kind mag sprankelen ! 
 

De Sprankel is een open christelijke school waar we werken   
in kleine groepen met veel aandacht voor ieder kind. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
'Nieuwe' ouders zijn natuurlijk altijd welkom voor een kijk- en ervaar gesprek! 
Voor een algehele indruk van onze school, kunt u ook alvast terecht op onze website 
‘http://www.desprankel.nl’ 
 
Namens het bestuur en het team van ‘De Sprankel’, 

Christa Verschoor, directeur. 

 

 
 

 

 

http://www.desprankel.nl/
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1. DE SCHOOL 
 

1.1 Naam en richting en logo 
‘De Sprankel’ staat voor de vonk die overspringt om elkaar te enthousiasmeren en mede 
fakkeldrager te zijn/worden van Gods grote belofte. 
‘De Sprankel’ is een Protestants-christelijke basisschool. Wij leren en werken vanuit ons 
geloof in God en aanvaarden de Bijbel als Zijn Woord. 
 
In dit kader vinden we het belangrijk dat kinderen leren elkaar te accepteren en respecteren 
in navolging van de liefde van Christus voor de medemens.  
Een belangrijke randvoorwaarde daarvoor is een veilig werk- en leefklimaat. 
 
Ons logo laat zien dat ieder kind uniek is. Dit komt tot uitdrukking in de vingerafdrukken. 
Ieder kind is uniek, net als je DNA uniek is. Ons logo laat zien dat de verschillende 
vingerafdrukken samenkomen groot en klein en een veelzijdig en kleurrijk geheel laten zien 
als een bloem die tot bloei komt en waar CBS De Sprankel voor staat. 
 

1.2 Waar wij voor staan 
 

“Sprankelend onderwijs” 
 
Wij willen een school zijn 

 waar wij werken vanuit onze christelijke geloofsovertuiging (God liefhebben boven 
alles, onze medemens liefhebben als onszelf en het zo goed mogelijk beheren van 
Zijn Schepping); 

 waar de zorg voor elk kind centraal staat; 
 waar de kinderen, de ouders en de mensen die erin werken zich veilig en thuis 

voelen; 
 waar de kinderen eigentijds onderwijs krijgen naar behoefte; 
 waar ruimte is om vernieuwende vormen van onderwijs uit te proberen en toe te 

passen. 

 
1.3 Locatie en gebouw 
‘De Sprankel’ is een kleine basisschool, gelegen            
in het midden van het mooie dorp Dussen in de 
MFA De Dussenaar. Er zijn ongeveer 50 leerlingen 
in 3 of 4 combinatiegroepen.   
Er werken 5 leerkrachten. De meeste groepen  
hebben in een schoolweek twee leerkrachten. 
De directeur is gemiddeld 1 dag op school  
aanwezig. De teamleider is 3 dagen op school.    
Het schoolgebouw dateert van 2017.  
In de MFA zijn ook het kinderdagverblijf en  
peuterspeelzaal ‘Hoppas’, de RK-basisschool  
‘de Peppel’, het dorpshuis en de gymzaal gevestigd.  
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2. ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS 
 

2.1 Algemene organisatie 
De Sprankel is één van de elf scholen die onder het bevoegd gezag vallen van “De 
Stroming”, de Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs in het Land van Heusden en 
Altena. Onder deze vereniging vallen de scholen: 

 De Ark te Meeuwen                                 
 De Parel te Giessen/Rijswijk                             
 De Sprankel te Dussen 
 De Zaaier te Andel 
 d’Uylenborch te Almkerk 
 De Regenboog te Nieuwendijk 

 
 Eben Haëzer te Woudrichem 
 Het Baken te Werkendam 
 Het Fundament te Genderen 
 ’t Kompas te Werkendam 
 De Verrekijker te Waardhuizen 

 
Wij willen met elkaar zorgen voor het voortbestaan van het Protestants Christelijk onderwijs 
in het Land van Heusden en Altena. Om dit te verwezenlijken hebben we elkaar nodig.  
 
Wij vinden goed Protestants Christelijk onderwijs in onze regio van groot belang. Daarvoor 
hebben we niet alleen gekwalificeerd personeel nodig, maar ook een sterke achterban die 
ons steunen wil. Vandaar dat we een vereniging zijn. De algemene ledenvergadering vormt 
het hoogste orgaan. De vereniging bestaat uit leden (ouders) die zich sterk betrokken voelen 
bij de school(scholen).  
 
Sinds 1 augustus 2018 is het bestuur en intern toezicht organiek gescheiden. De heer A.C.J. 
(Ton) Lenting is het College van Bestuur (ook wel directeur-bestuurder) en is daarmee 
eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs op de 11 scholen en voor alle 
medewerkers, welke onder onze vereniging vallen. Het College van Bestuur wordt bijgestaan 
door een beleidsmedewerker personele zaken mevr. E.J.(Elise) van Es en een administratief 
medewerker, mevr. A.(Adrie) Scherff. De Raad van Toezicht bestaat uit 7 leden, Mevr. 
P.W.J. van Dalen,  Dhr. R. Hartman, Dhr. G. Verhoeven, Dhr. A. Smits, Dhr. K.J. Oudshoorn, 
Met elkaar houden zij toezicht op het College van Bestuur en daarmee op de kwaliteit van 
het onderwijs. Het belang van ouderparticipatie en de medezeggenschap neemt toe. Via de 
(schoolgebonden) medezeggenschapsraad (M.R.) en de (bovenschoolse) 
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (G.M.R.) wordt deze inbreng gewaarborgd.  
Voor u als ouder blijft de school uiteraard het aanspreekpunt voor alle zaken die uw kind of 
de school aangaan. De directie draagt de verantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang van 
zaken.  
 
De school legt verantwoording af aan ouders middels deze schoolgids. Het College van 
Bestuur legt verantwoording af aan al haar belanghebbenden over al haar scholen middels 
het jaarverslag. 
  
Wij hopen dat u, na het lezen van deze schoolgids, goed op de hoogte bent gekomen van 
het reilen en zeilen van CBS ‘De Sprankel’.  
 

Het college van bestuur en de raad van toezicht 
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2.1.2  Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) 
De GMR is een orgaan dat vergelijkbaar is met een ondernemingsraad in het bedrijfsleven. 
In het onderwijs is er naast het personeel ook nog de geleding leerling-ouders die veel 
belang hebben bij het goed functioneren van een school. Daarom zijn in de GMR deze twee 
geledingen vertegenwoordigd. 
De GMR is bevoegd tot het bespreken van aangelegenheden van school overstijgende 
zaken zoals het vakantierooster, formatie, financiën, ouderbijdrage etc. Ook mag zij 
voorstellen hierover bespreken (initiatiefrecht). Omgekeerd is het College van Bestuur 
verplicht om op veel punten advies te vragen aan de GMR. Daarnaast heeft de GMR op  
onderwijskundige- en school organisatorische zaken instemmingsrecht.  Vanuit iedere school 
is er een ouderlid en teamlid betrokken bij de GMR. 
 

2.2 De schoolorganisatie 
CBS ‘De Sprankel’ is en basisschool met ongeveer 50 leerlingen. Deze zijn verdeeld over 
vier combinatiegroepen. Er werken 5 leerkrachten, een intern begeleider, een teamleider en 
een directeur. 

2.2.1 Directeur 
De directeur is belast met de dagelijkse leiding van de school. Zij is verantwoordelijk voor de 
uitvoering van het door het College van Bestuur vastgestelde beleid. In het directiestatuut 
zijn de taken en verantwoordelijkheden van de directeur vastgelegd. 

2.2.2 Teamleider   
De teamleider is belast met de dagelijkse gang van zaken op de school. Zij is 
verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid op school. De taken en 
verantwoordelijkheden van de teamleider zijn vastgelegd in het personeelsbeleidsplan.                                                                                                                                             

2.2.3 Intern Begeleider 
De IB-er is belast met de dagelijkse zorg voor kinderen. De IB-er ziet erop toe dat alle 
toetsen van het leerlingvolgsysteem correct worden afgenomen en besproken met de 
groepsleerkrachten. De IB-er coacht de leerkrachten bij het maken van groepsplannen en 
ondersteuningsprofielen en zorgt dat de begeleiding van zorgleerlingen in deze plannen een 
plaats krijgen. 
De taken en verantwoordelijkheden van de intern begeleider zijn vastgelegd in het 
personeelsbeleidsplan. 

2.2.4 Groepsleerkracht 
De groepsleerkracht is de verantwoordelijke voor het reilen en zeilen binnen de groep.  
De groepsleerkracht geeft vorm en inhoud aan het onderwijsleerproces en houdt de 
vorderingen en resultaten bij. De groepsleerkracht geeft extra hulp binnen de groep. 
De taken en verantwoordelijkheden van de groepsleerkracht zijn vastgelegd in het 
personeelsbeleidsplan. 

2.2.5 Stagiaires 
Ieder jaar zijn er wel stagiaires te vinden in onze school. In overleg met 
de groepsleerkracht wordt afgesproken welke taken de stagiaire op 
zich neemt. De groepsleerkracht blijft altijd op de achtergrond 
aanwezig. 

2.2.6 Vervanging van leerkrachten 
Ons streefdoel is om zo min mogelijk verschillende leerkrachten voor de groep te hebben. 
We streven dus meestal naar vervanging binnen onze organisatie, maar het kan voorkomen 
dat er vervanging van buitenaf gezocht moet worden. We proberen dit zoveel mogelijk te 
beperken. 
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2.3 Groepsverdeling 
De groepsindeling ziet er als volgt uit: 

 

 
Dag  Groep 1-2  Groep 3-4  Groep 5-6  Groep 7-8   

Maandagochtend   Juf Annelies  Juf Jolanda   Juf Daniëlle    Juf Elza   

Maandagmiddag   Juf Annelies   Juf Jolanda   Juf Daniëlle    Juf Elza   

Dinsdagochtend   Juf Annelies  Juf Jolanda   Juf Daniëlle    Juf Elza   

Dinsdagmiddag   Juf Annelies Juf Jolanda   Juf Daniëlle    Juf Elza   

Woensdagochtend   Juf Annelies  Juf Jolanda   Juf Daniëlle    Juf Elza   

Donderdagochtend   Juf Annelies Juf Jolanda   Juf Daniëlle    Juf Elza   

Donderdagmiddag   Juf Annelies Juf Jolanda   Juf Daniëlle    Juf Elza  

Vrijdagochtend   Juf Annelies  Juf Jolanda   Juf Daniëlle    Juf Elza   

Vrijdagmiddag       Juf Daniëlle    Juf Elza   
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3.  HET ONDERWIJS 
 
Het onderwijs is steeds in beweging en het is onze taak om daar de juiste invulling en 
ontwikkeling aan te geven.  
 
In onze missie staat dat ieder kind uniek is.  
 
Kinderen doen in hun groei naar persoonswording een appél op volwassenen. De 
leerkrachten van onze school geven gehoor aan dat appél en zijn bereid 
verantwoordelijkheid te nemen voor de ontwikkeling van het kind als persoon. Wij zetten een 
duidelijke koers uit, waarin Christelijke normen en waarden op eigen wijze zichtbaar worden. 
Deze normen en waarden worden door ons uitgedragen, voorgeleefd en bewaakt. 
We leren kinderen, vanuit Bijbelse waarden en normen, respect te hebben voor het leven. 
Maar daarbij ook dat de mens er moet zijn voor de ander, dichtbij en veraf. We hebben dus 
zorg voor elkaar. 
 
 

We proberen kinderen te leren nadenken over wat zij horen. 
Bijvoorbeeld oneerlijkheid in de wereld moet hen aan het 
denken zetten. Als Christenen willen we juist eerlijk en 
betrouwbaar zijn. Zo kunnen we meer voorbeelden geven. We 
letten hierop bij het kiezen van een lesmethode voor de 
school.  
Wij willen kinderen leren goed om te gaan met het milieu. Dat 
vinden wij ook een Christelijke opdracht. 
 

 
Op onze school is in het bijzonder aandacht voor: 

 een goede omgang en samenwerking met elkaar 
 het zelfstandig werken van de kinderen 
 het leren aan en van elkaar 
 openheid 

 
De school wordt wel het tweede opvoedingsmilieu genoemd. De 4 tot 
12-jarigen brengen veel tijd door op school. De invloed die het 
schoolklimaat en de juf of meester op de kinderen hebben, moet niet 
onderschat worden. 
Het is daarom vanzelfsprekend dat er een goed contact tussen de 
ouders en de school moet zijn. Een goed contact is noodzakelijk om 
uw kind(eren) een fijne en zinvolle schooltijd te geven. Daarbij is het 
van belang dat ouders en school weten waar men aan toe is. Onze 
school wil u in deze schoolgids die informatie geven die belangrijk is. 
Deze schoolgids is vooraf besproken in de medezeggenschapsraad  
van onze school. Mochten er nog opmerkingen zijn over de inhoud van 
de schoolgids, dan horen we dat graag. 
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3.1 Visie op onderwijs/leren 
 Leren is het ontstaan of tot stand brengen van leerprocessen, door middel van het (al 

dan niet gezamenlijk) selecteren, opnemen, verwerken, integreren, vastleggen, en 
gebruiken van en het betekenis geven van informatie welke leiden tot relatief 
duurzame veranderingen in kennis, houding en vaardigheden en/of het vermogen om 
te leren. 

 Onderwijs moet bij uitstek interessant, motiverend, uitdagend en betekenisvol zijn. 
Het moet plaats vinden in een professionele leefomgeving. 

 Leerprestaties en welbevinden gaan hand in hand want leren lukt alleen als je het zelf 
ook wilt. 

 Met betrekking tot hun toekomst willen wij onze kinderen toerusten met voldoende 
vaardigheden en kennis.  

 Om de verschillen te ontdekken volgen wij continu het ontwikkelingsproces van onze 
leerlingen binnen de groep.  

 Wij willen onze kinderen begeleiden in hun ontwikkeling en reiken 
ontwikkelingskansen aan door een rijke leeromgeving te creëren. 

 Wij vinden dat vanuit de interactie met de leerling kennisoverdracht plaatsvindt en 
leerlingen uitgedaagd worden om kennis actief te verwerken. 

 We bieden leerlingen ook een eigen inbreng in hun leerproces. Dit is gericht op de 
zelfstandigheid en autonomie van leerlingen. 

 Leerlingen kunnen ook van elkaar leren. 

3.2 Visie op maatschappij 
 We staan midden in de samenleving. 
 Er is actieve aandacht voor de verscheidenheid in de maatschappij. 
 Wij respecteren verschillen tussen kinderen. 
 Onze leerkrachten hebben ruime aandacht voor normen en waarden. 
 Ons onderwijs maakt kinderen bewust van maatschappelijke thema’s als natuur en 

milieu, derde wereld, mensenrechten, duurzaamheid e.d. 
 Onze medewerkers zijn professioneel in de omgang met ouders en waarderen hun 

inbreng. 

3.3 Visie op kinderen 
 Ieder kind is een uniek schepsel van God. Er is daarom respect voor verschillen 

tussen kinderen. 
 Elk kind is waardevol voor God en voor onze school. 
 Elk kind heeft recht op onderwijs, het liefst thuis-nabij. 
 Elk kind heeft talenten die wij moeten aanboren. 
 Er is aandacht voor tolerantie en onderlinge solidariteit. 
 Wij richten ons op hoofd, hart en handen. 
 Zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid van kinderen vinden wij belangrijk.  
 Ieder kind moet zich veilig en gewaardeerd voelen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DAAR WERKEN WIJ VOOR 
Elk kind een eigen en vertrouwde plaats bieden 
in onze school opdat het zich veilig voelt, waarna 
we door het geven van onderwijs elk kind tot 
optimale ontwikkeling- en leerresultaten te 
stimuleren. 
 



Schoolgids 2019 - 2020 CBS De Sprankel Dussen 
12 

3.4  Wat leren de kinderen op onze school 
  

3.4.1. Groep 1/2/3/4 
In groep 1 is spelen zeer belangrijk. De kinderen leren daar, wat het is om de hele dag in een 
groep te zijn. Wat de school allemaal van ze vraagt. Later in het jaar en in groep 2 leren de 
kinderen veel dingen die nodig zijn in groep 3. Ze oefenen met voorbereidende taal- en 
rekenspelletjes. Ze doen voorbereidende schrijfoefeningen. We zorgen ervoor dat de 
kinderen zoveel mogelijk nog kleuter mogen zijn.  We werken met Schatkist, de voorloper 
van ons aanvankelijke leesmethode Veilig leren lezen. In Schatkist worden taal, lezen, 
rekenen en de sociaal emotionele ontwikkeling aangeboden, zodat alle tussendoelen 
behandeld en geregistreerd worden. In groep 1 en 2 wordt voornamelijk thematisch gewerkt 
waarbij alle activiteiten aangeboden en uitgevoerd worden binnen een thema b.v. 
buitenspelen. De thema’s zijn geënt op de belevingswereld van de kleuter. Ook zijn er vier 
thema’s per schooljaar die aansluiten bij de voorschool en het kinderdagverblijf. In groep 3 
maakt het spelend leren plaats voor het lerend spelen. De overgang vanuit groep 2 willen wij 
dan ook soepel laten verlopen. In de eerste helft van groep 3 is er nog ruimte om te spelen. 
Het leren lezen en rekenen begint met veel ondersteuning (in groepen en zo mogelijk ook 
thuis).  In groep 4 zijn rekenen, taal en lezen aparte vakken. Het schrijven wordt meer 
toegepast in andere vakken en vraagt dus om meer tempo. Begrijpend lezen is in groep 4 
een nieuw vak. Vanaf groep 3 krijgen de kinderen ook al te maken met wereldoriëntatie.   

3.4.2. Groep 5/6/7/8 
In groep 5 en 6 wordt veel geoefend met het automatiseren en in groep 6 wordt een begin 
gemaakt met de werkwoordspelling. Hierbij biedt een personal device (tablet of 
Chromebook) een belangrijke oefenvorm. Er wordt in groep 6 ook geleerd hoe je een 
spreekbeurt moet houden of hoe je een werkstuk kunt maken. In groep 7 wordt een begin 
gemaakt met het zelfstandig maken van werkstukken. In groep 8 wordt het schrijven van 
werkstukken verder uitgebouwd. In de hoogste groepen wordt bovendien geleerd hoe een 
spreekbeurt en een (PowerPoint) presentatie gehouden moeten worden. 
In groep 7 of 8 doen alle leerlingen halverwege het schooljaar verkeersexamen. 

3.4.3. Algemeen 
Vanaf groep 1 starten we met Engels tot aan groep 8 toe. In alle groepen wordt gebruik 
gemaakt van de computer of de tablet. We hebben in onze school een eigen 
computernetwerk. We kunnen gebruik maken van vele beschikbare informatiebronnen. 
 
In de wet primair onderwijs staat welke vakken de kinderen moeten leren. Wij hebben bij de 
kerndoelen heel zorgvuldig een methode gekozen. De leerkracht deelt het schooljaar in en 
zorgt ervoor dat de leerstof behandeld wordt. De directeur houdt zich op de hoogte van de 
vorderingen. Aan het eind van de basisschool hebben alle kinderen de verplichte leerstof 
gehad. Wij sluiten in ons onderwijs zoveel mogelijk aan bij de individuele ontwikkeling van 
het kind. De kinderen leren meestal op school. Alleen als er een overhoring/repetitie is, 
mogen/moeten zij ook thuis leren. Voor enkele vakken komt dit regelmatig voor.  Soms 
vragen we ouders om thuis te helpen bij het lezen of het leren. Thuis moet er in ieder geval 
wel tijd over blijven om te kunnen spelen. In de bovenbouw zal er steeds meer huiswerk 
worden meegegeven, dit als voorbereiding naar het vervolgonderwijs. 
Twee keer per jaar maken we een rapport. Deze rapportage aan de ouders gaat over de 
ontwikkelingsvorderingen van hun kind. Maar natuurlijk zal het kind zelf uit het rapport ook 
kunnen lezen hoe zijn/haar inzet en werk gewaardeerd wordt. Voor de groepen 1en 2 maken 
we gebruik van de vorderingen vanuit de leerlijnen voor het jonge kind. Het rapport kan op 
school met de leerkracht besproken worden. U krijgt daarvoor een uitnodiging.  Twee keer 
per jaar zijn er oudergespreksavonden (10 minuten). Als u tussentijds vragen hebt, dan 
vinden wij het fijn als u gelijk komt. Wij zijn hierin een open school.  
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3.4.4. Methoden 
 

Vakken Methoden 
 

Godsdienst Kind Op Maandag 

Technisch lezen Veilig leren lezen / Leesweg/AVI lezen 

Begrijpend lezen Goed gelezen / Blits 

Rekenen Rekenrijk Nieuw 

Taal Taal in Beeld Nieuw 

Spelling Spelling in Beeld Nieuw 

  

Natuur Blink 

Geschiedenis Blink 

Aardrijkskunde Blink 

Engels i-pockets/Backpack 

Sociaal-emotionele ontwikkeling Kanjertraining 

Schrijven Pennenstreken 
 

 

3.5 Resultaten 
Kinderen komen op ‘De Sprankel’ om te leren. Dat moet zo goed mogelijk gaan. De 
leerkrachten maken/krijgen regelmatig een overzicht van de resultaten. We gebruiken 
daarvoor een leerlingvolgsysteem. Hierin worden, op van tevoren geplande tijden, 
onafhankelijke toetsen afgenomen. De leerkrachten kunnen aan de resultaten zien hoe de 
leerlingen zich ontwikkelen in vergelijking met leerlingen uit dezelfde groep in de rest van het 
land, maar ook in vergelijking met vorig jaar. Voor ons is het belangrijk dat ieder kind in zijn 
eigen ontwikkelingslijn blijft doorgroeien. Mocht dit niet het geval zijn, dan nemen we 
maatregelen met u en het kind samen. Maar we zorgen ook voor ontspanning en creativiteit. 
 
Na groep 8 gaan de kinderen naar het voortgezet onderwijs. De directeur en de leerkracht 
van groep acht overleggen over het advies. Het gaat om meer dan 'goed kunnen leren'. 
Kinderen moeten het ook willen en er zin in hebben. We willen ook graag weten of ons 
advies klopt.  
Elk jaar worden de resultaten van de leerlingen afkomstig van ‘De Sprankel’ die in de 
brugklas zitten, door het voortgezet onderwijs aan ons gerapporteerd. Soms is er overleg 
met de brugklasmentor. We bespreken dan ook de leerlingen die er al zitten. We vragen ook 
om opmerkingen over de leerlingen van ‘De Sprankel’. 
 

3.6 Kindvriendelijk 
Op ‘De Sprankel’ nemen we kinderen serieus. Er wordt veel met hen gepraat. Soms mogen 
ze ook meebeslissen. Bijvoorbeeld over regels in de klas of bij het oplossen van problemen 
tussen kinderen op het plein. We nemen ook de tijd om met een kind apart te praten als er 
iets is. We willen dat kinderen zich thuis voelen in onze school en dat zij zich 
medeverantwoordelijk voelen voor het omgaan met elkaar in en rond onze school. We gaan 
in schooljaar 2019-2020 werken met een leerlingenraad om zo te leerlingen nog beter te 
kunnen betrekken bij onze doelen. 
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3.7 Oudervriendelijk 
Ouders zijn welkom op school. Het gaat immers om hun 
kind. Zij kunnen altijd een afspraak maken met de 
leerkracht. Maar ouders kunnen ook meehelpen op school. 
Wij vinden het prettig om een goed contact te hebben met 
ouders. Maar een goed contact komt van twee kanten. 
Ouders moeten contact opnemen met school als er iets is. 
U kunt erop rekenen dat wij dat ook zullen doen. 

4.  DE KWALITEIT VAN ONZE SCHOOL 
 
Wij zijn steeds bezig met het beoordelen en aanpassen van de kwaliteit van ons onderwijs. 
Wij willen goed onderwijs geven. Maar wat is 'goed’?  We besteden veel aandacht aan de 
resultaten van de kinderen. Dan kan het werk er beter op afgestemd worden. Daarnaast 
houden we ons ook veel bezig met de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen. 
Belangrijk aandachtspunt in de komende jaren is dat wij bij het lesgeven aansluiten bij wat 
de kinderen al kunnen. Wij noemen dit ook wel “Handelingsgericht werken”.  
 
Niet alleen de kinderen leren op school, maar het team moet zich ook blijven ontwikkelen. 
Daarbij wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheden die de hogescholen, 
cursusaanbieders, samenwerkingsverbanden en andere instanties bieden. Het komende 
schooljaar zijn de volgende nascholingsactiviteiten gepland: 

 Passend onderwijs (Teach like a champion) 
 VVE 
 Nieuwe methode begrijpend lezen 
 Nieuwe methode muziek, tekenen, handvaardigheid en drama 
 Tablets in het onderwijsleerproces inzetten 
 ParnasSys uitbouwen 
 Cultuur met kwaliteit  
 De Bibliotheek op school 
 Klassenconsultatie en visitatie scholen 
 Klassenmanagement 
 Hoogbegaafdheid 

Hiervoor worden er plannen van aanpak opgesteld. 

4.1 Kwaliteitszorg 
Schooljaar 2018-2019 zijn we gaan werken met WMK. Dit is een kwaliteitssysteem binnen 
ons leerlingvolgsysteem. Door te werken met vragenlijsten krijgen we inzicht in de kwaliteit 
op onze school. Mogelijke verbeterpunten worden opgenomen in het beleidsplan voor de 
komende jaren (plan van aanpak). Het geheel sluit aan bij de (k)ijkpunten van de inspectie. 

 
Professionalisering 
Vier keer per jaar is er een teamscholing (studiemiddag). 
Daarbij staat professionalisering van het team centraal. Het 
gaat hierbij dit jaar om ‘Hoogbegaafdheid’ en ‘ICT in combinatie 
met ParnasSys’. Verbeterpunten die voortkomen uit deze 
scholingsmiddagen worden opgenomen in het plan van 
aanpak. 

4.2 Inspectie 
De jaarlijkse vragenlijst wordt ingevuld. Dit resulteert in een rapportage van de inspectie. 
Deze wordt besproken in het team en kan aanleiding zijn voor het opstellen van 
verbeterpunten. Wij scoren nog niet op alle door de inspectie in kaart gebrachte onderdelen 
een (ruime) voldoende en daar werken we wel naar toe.  
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4.3 Oudervragenlijst/leerling vragenlijst/leerkrachtvragenlijst 
Jaarlijks wordt een vragenlijst voorgelegd aan de ouders of leerlingen vanaf groep 6 of de 
leerkrachten. Het doel van de vragenlijst: verbeterpunten voor je school in beeld krijgen. Wat 
gaat goed, wat kan beter? Begin 2018 is de tevredenheidspeiling door leerlingen, ouders en 
personeel ingevuld. Hierdoor hebben wij een goed beeld gekregen hoe zij tegen onze school 
aankijken. Verbeterpunten zijn meegenomen in ons plan van aanpak. De ouders en het 
College van Bestuur zijn op de hoogte gesteld van de uitslag.  

4.4 Enquête 
Ieder schooljaar komen er ook korte enquêtes voor leerlingen en ouders voor. Deze 
gebruiken we om alles beter op elkaar af te stemmen. Zo is er het afgelopen jaar gewerkt 
aan het verbeteren van het leesonderwijs. Belangrijk is het dan voor ons om te weten hoe er 
thuis met de kinderen wordt gelezen.  
 

4.5 Toetsing / leerlingvolgsysteem 
Om de vorderingen van de leerlingen te kunnen volgen, wordt gebruik gemaakt van toetsen 
voor begrijpend lezen, technisch lezen, rekenen, taal. Deze vinden op de daarvoor 
aangegeven momenten plaats en dienen als uitgangspunt bij groep- en leerlingbespreking. 
Ook de tussentijdse methode gebonden toetsen geven een beeld van de vorderingen. 
De scores brengen in beeld waar het goed gaat en waar het beter kan. Zij kunnen aanleiding 
zijn tot het bijstellen van beleid en het opstellen van verbeterpunten. 
 

4.6 Evaluatie en plan van aanpak 
Aan het eind van het schooljaar vindt er een evaluatie plaats (met het team) van de 
uitgevoerde plannen. Waar nodig worden plannen bijgesteld, doorgeschoven, afgerond, 
geborgd. 
 

4.7 Schoolplan  
Hierin wordt de visie van onze school uitgewerkt. Daarnaast wordt vanuit die visie ons 
vierjarig ontwikkelingsplan beschreven en zijn de werkwijze en verbeterpunten terug te 
vinden. Het nieuwe schoolplan is in 2019 geschreven zodat we dit tot 2023 zullen volgen. 
Jaarlijks kunnen we ons schoolplan ook bijstellen en aanvullen. 
 

4.8 Gesprekkencyclus 
Met de leerkrachten vinden volgens een vaste cyclus gesprekken plaats 
(functioneringsgesprekken, voortgangsgesprekken, beoordelingsgesprekken). Ook hanteren 
zij een Persoonlijk Ontwikkeling Plan. Ook de directeur werkt aan professionalisering door 
het regelmatig volgen van cursussen, intervisie binnen het Management Team en 
ondersteuning vanuit de besturenraad.  
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5.  IEDER KIND IS UNIEK 
 
Zorg aan kinderen. De groepsleerkracht houdt in de gaten hoe het met de leerlingen gaat. 
Twee keer per jaar worden aparte toetsen afgenomen voor taal, lezen en rekenen. 
Bovendien zijn er toetsen die bij de methoden horen. Juf Marjo heeft de taak van Intern 
Begeleider. Zij bespreekt de resultaten van de toetsen met de leerkracht en het gehele team. 
We hebben afgesproken welk resultaat de kinderen minimaal moeten halen op een toets. 
We werken met twee groepsplannen over het schooljaar heen. Daarin staat wat er met de 
leerling moet worden gedaan.  De leerkracht stelt het groepsplan op en bespreekt het met de 
intern begeleider. In de klas wordt het groepsplan uitgevoerd. Daarna wordt het geëvalueerd. 
Mocht er aanleiding zijn voor een apart plan, dan worden ouders hiervan op de hoogte 
gebracht door de leerkracht. Op onze school hebben we een orthotheek. Daarin kan de 
leerkracht extra hulpmiddelen vinden om kinderen te helpen. Op dit moment werken we er 
hard aan om alle leerlingen goed te helpen. Ook leerlingen die het heel goed doen krijgen de 
hulp die ze nodig hebben. Hiervoor is net het “Levelwerk” aangeschaft en zijn er 
mogelijkheden gecreëerd om deel te nemen aan plusgroepen of hoogbegaafde groepen op 
scholen binnen onze vereniging.   

5.1 Leerlingvolgsysteem 
Op van tevoren vastgestelde momenten in het schooljaar gebruiken we (onafhankelijke) 
toetsen om de leer- en ontwikkeling vorderingen van de leerlingen objectief te kunnen 
volgen. 
Aan de hand van de resultaten wordt er met de intern begeleider een leerlingbespreking 
gehouden om gezamenlijk vast te stellen welke leerlingen extra aandacht/zorg behoeven, 
hoeveel extra tijd we als school hieraan kunnen besteden en indien nodig hoe ons onderwijs 
aan te passen om de gewenste resultaten te kunnen bereiken. Natuurlijk houden we naast 
de leerprestaties ook de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen goed in het oog. 
Aan de hand van het invullen van “ZIEN”, observaties, meldingen van ouders/verzorgers of 
medeleerlingen of aan de hand van het gedrag van een leerling kunnen we in een 
leerlingbespreking ook voor deze kinderen besluiten tot speciale zorg. De Intern Begeleider 
is een van de teamleden die de speciale taak heeft om de zorg aan onze leerlingen te 
coördineren en collega's te adviseren en te ondersteunen bij de aanpak. Indien er tot 
speciale zorg aan een leerling wordt besloten, wordt u als ouder/verzorger natuurlijk door 
ons geïnformeerd.  
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5.2 Cito-toetsen 
De leerlingen vanaf groep 1 nemen deel aan leerlijnen voor het jonge kind vanuit ParnasSys. 
De leerlingen vanaf groep 3 nemen deel aan de Cito-toetsen b.v. taal, rekenen, spelling, 
lezen, begrijpend lezen e.d. Op deze manier volgen de leerkrachten het kind in hun 
ontwikkeling. Mocht er aanleiding toe zijn dan vinden er gesprekkenplaats tussen ouders en 
leerkrachten. In april/mei is er voor groep 8 de "eindtoets". De uitslag van deze toets levert 
ook een bijdrage - naast het basisschooladvies - aan de keuze van het vervolgonderwijs. Het 
resultaat van deze "eindtoets" zal uiteindelijk meegestuurd worden naar het gekozen 
vervolgonderwijs, waarbij soms de uitslag meetelt voor toelating. Uiteindelijk beslissen 
ouders/verzorgers, in samenspraak met de leerling, bij welke school voor voortgezet 
onderwijs hun zoon/dochter wordt aangemeld. Vanuit ‘De Sprankel’ wordt u in de loop van 
het schooljaar (december/januari) geattendeerd op de diverse vormen van vervolgonderwijs 
in de regio, de open dagen die daar worden gehouden en uiteindelijk de aanmeldingsproce-
dure voor aanmelding bij het vervolgonderwijs.  

5.3 Speciale zorg aan kinderen (zie ook passend onderwijs) 
Kinderen met extra hulp worden regelmatig besproken. We werken samen met deskundige 
leerkrachten van andere scholen. Soms lukt het niet om een kind goed te laten leren. Dan 
besluiten we om het kind een groep over te laten doen of we zoeken naar speciale hulp/zorg 
binnen of buiten onze school. Om deze zorg zo goed mogelijk gestalte te geven zijn we 
aangesloten bij het Samenwerkingsverband 41.02 'De Driegang'. In dit 
samenwerkingsverband werken basisscholen en de speciale basisschool samen om 
continue zorg voor de leerlingen, in het kader van “Passend onderwijs”, te ontwikkelen en uit 
te voeren. Daartoe voeren we regelmatig overleg over werkwijze en hulpaanbod voor “zorg” 
leerlingen. Tweemaal per jaar komt een ’ondersteuningsteam’, bestaande uit iemand van het 
speciaal onderwijs Beatrix De Burcht, een orthopedagoog en Juf Marjo (Intern Begeleider) bij 
elkaar om leerlingen, in samenspraak met de groepsleerkracht, optimale zorg te bieden. Hoe 
dit ondersteuningsteam werkt, kunt u hieronder lezen. 

5.3.1 Ondersteuningstoewijzing 
Ondersteuningstoewijzing gaat over de wijze waarop leerlingen die extra ondersteuning 
behoeven, die ondersteuning kunnen ontvangen.  
 
Stap 1: arrangeren in de school 
Ondersteuningsteam 
Het ondersteuningsteam op schoolniveau heeft een centrale rol in de signalering, toewijzing 
en afstemming van onderwijsondersteuning en zorg. De basis voor het ondersteuningsteam 
wordt gevormd door de leerkracht, de intern begeleider (IB’er), een Preventief Ambulant 
Begeleider (PAB’er) en met ingang van schooljaar 2016-2017 ook de ouders/verzorgers. Dit 
overleg kan uitgebreid worden met de brugfunctionaris onderwijs en de brugfunctionaris 
gezin. De brugfunctionaris gezin is thuis in het veld van jeugd gerelateerde zorgtaken die 
onder de verantwoordelijkheid van de gemeente (gaan) vallen. De IB’er heeft en houdt de 
regie op het overleg. De brugfunctionaris onderwijs is thuis in het onderwijsveld. Dit kan de 
huidige PAB’er zijn, maar ook de ambulant begeleider. De brugfunctionaris gezin kan 
ondersteuning inroepen vanuit organisaties als GGD, (school)maatschappelijk werk, etc. De 
situatie waarin de brugfunctionaris onderwijs en de brugfunctionaris gezin gaan werken is 
nieuw. Dat wordt ingegeven door veranderende wet- en regelgeving, zowel wat betreft 
passend onderwijs als de transitie van jeugdhulpverleningstaken naar de gemeente. Zowel 
de eerste ‘driehoek’ van leraar-ouder-IB’er als het grotere ondersteuningsteam kunnen direct 
besluiten tot snelle en lichte interventies die geacht worden onderdeel te zijn van de 
basisondersteuning binnen de school. Het ondersteuningsteam kan de expertise erbij 
betrekken die zij voor het arrangeren nodig achten. 
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Stap 2: extra ondersteuning 
Indien het ondersteuningsteam constateert dat de basisondersteuning onvoldoende 
mogelijkheden biedt om aan de ondersteuningsbehoeften van een leerling tegemoet te 
komen, kan dit leiden tot een arrangement dat gefaciliteerd moet worden (“extra 
ondersteuning in de basisschool”). Bij het aanvragen van een arrangement wordt een 
Ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld. Binnen onze kamer zijn afspraken gemaakt over 
de inhoud die voor het OPP wordt gehanteerd. Ouders zetten hun handtekening onder het 
handelingsgerichte deel van het OPP. De school dient de onderbouwde aanvraag voor extra 
ondersteuning in bij de toekenningscommissie, die hierover een besluit neemt. 
 
Stap 3: verwijzing 
Indien ook met een arrangement leraar en school handelingsverlegen blijven (of indien het 
ondersteuningsteam direct van mening is dat gezien de mogelijkheden en beperkingen een 
school voor speciaal (basis)onderwijs beter aan de onderwijsbehoeften kan voldoen), dan 
dient de school een onderbouwde aanvraag voor plaatsing in het Speciaal Basisonderwijs 
(SBO) of Speciaal Onderwijs (SO) in bij de toekenningscommissie.  
 
Stap 4: deskundigenadvies 
Het deskundigenadvies wordt mede opgesteld door de toekenningscommissie. De 
toekenningscommissie kan worden aangevuld met relevante deskundigen, maar bestaat in 
de basis uit: 

 vertegenwoordiger basisonderwijs; 
 vertegenwoordiger speciaal basisonderwijs; 
 onafhankelijk orthopedagoog; 
 coördinator van de kamer 

 
Het deskundigenadvies is uiterlijk vier werkweken na de aanvraag opgesteld. Voor het 
opstellen hiervan stelt de school het (door de ouders mee ondertekende) OPP en het dossier 
beschikbaar. Over de inhoud van het dossier zijn binnen onze kamer afspraken gemaakt. 
Indien het deskundigenadvies een afwijzing van het verwijzingsverzoek betekent, levert de 
commissie een alternatief. 
De toekenningscommissie kan op basis van de beschikbare gegevens tot één van de 
volgende conclusies komen: 
1. Voor de leerling wordt extra ondersteuning conform de aanvraag beschikbaar gesteld. 
2. Voor de leerling wordt extra ondersteuning beschikbaar gesteld, waarbij gemotiveerd 

wordt afgeweken van de aanvraag. 
3. M.b.t. de leerling wordt plaatsing op een andere basisschool geadviseerd. Hierbij worden 

o.a. de schoolondersteuningsprofielen betrokken. 
4. De leerling wordt toelaatbaar geacht tot een speciale school voor basisonderwijs. 
5. M.b.t. de leerling wordt plaatsing in een speciale onderwijsvoorziening of 

hulpverleningsvoorziening binnen en/of buiten het samenwerkingsverband geadviseerd.  
 
Indien het deskundigenadvies het verzoek tot verwijzing ondersteunt, wordt tevens 
aangegeven op wat voor soort school (d.w.z. SBO of SO cluster 3 of 4) de leerling het beste 
tot zijn recht zal komen. 
In overleg met de brugfunctionaris onderwijs en de IB’er wordt de betreffende school 
gevraagd de toelating van de leerling te beoordelen. Deze SBO- of SO-school neemt vanaf 
dat moment de toeleiding van leerling en ouders over. Het OPP wordt aan de ontvangende 
school overgedragen, waarna de ontvangende school dit OPP verder bijstelt en afrondt 
binnen zes weken nadat de leerling is toegelaten. Dit OPP gaat ter informatie naar de 
opsteller van het deskundigenadvies, met een afschrift naar de IB’er. 
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Stap 5: toelaatbaarheidsverklaring 
Het dossier bestaande uit het deskundigenadvies en het OPP gaat naar de SWV-
coördinator. Deze toetst slechts procedureel en kan – indien de procedure daartoe 
aanleiding geeft – aanvullende informatie bij de kamercoördinator opvragen. 
De SWV-coördinator stelt een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) op, waarbij tevens de duur 
van de toelaatbaarheid, de onderwijssoort (speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs) en 
in geval van speciaal onderwijs de ondersteuningscategorie (1 t/m 3) wordt aangegeven.  
De SWV-coördinator tekent de toelaatbaarheidsverklaring binnen één werkweek na 
ontvangst. 
 

5.3.2 Toelaatbaarheid zonder tussenkomst van een basisschool 
Een commissie op het niveau van het samenwerkingsverband beoordeelt aanvragen 
toelaatbaarheid vanuit het medisch kinderdagverblijf (MKD), huisartsen etc. (rechtstreekse 
instroom SBO of SO). Ook in dit geval vindt alleen een procedurele toetsing plaats. 
Deze commissie wordt samengesteld door de drie kamers en komt bijeen als daar om 
gevraagd wordt (ad hoc). Het secretariaat berust bij het samenwerkingsverband, waarvan de 
coördinator uiteindelijk de toelaatbaarheidsverklaring (met ondersteuningscategorie) afgeeft. 
 

5.3.3 Duur en verlenging toelaatbaarheid 
Een toelaatbaarheidsverklaring wordt niet afgegeven voor de gehele schoolperiode. 
Uitgangspunt blijft dat een toelaatbaarheidsverklaring wordt afgegeven voor een periode van 
drie jaar, tenzij: 

 het ontwikkelingsperspectief van dien aard is dat terugplaatsing in het regulier 
onderwijs overduidelijk niet tot de mogelijkheden behoort (ook al zal in dit geval de 
ontvangende S(B)O-school regelmatig de terugplaatsingsmogelijkheden moeten 
evalueren); 

 er op voorhand sprake is van tijdelijke plaatsing en een verwachte datum van 
terugplaatsing is die ligt voor de termijn van drie jaar. In dat geval wordt een 
toelaatbaarheidsverklaring voor kortere duur afgegeven; 

 doorplaatsing (bijvoorbeeld van SBO naar SO) aan de orde kan zijn, en daarom voor 
een beperkte periode wordt gekozen. 

 
Om in geval van een toekenning voor bepaalde tijd na de looptijd van de toekenning opnieuw 
een toekenning te verkrijgen dient tenminste 3 maanden voor het aflopen van de toekenning 
een nieuwe onderbouwde aanvraag te worden ingediend. Dit geldt voor middelen en 
plaatsingen. 
 

5.3.4 Richtlijnen toelating speciaal (basis)onderwijs en terugplaatsing in het regulier 
onderwijs 
De komst van Passend onderwijs betekent dat de criteria die toegang gaven tot speciaal 
(basis)onderwijs niet meer gehanteerd zullen worden. De “slagboomdiagnostiek” verdwijnt. 
Bepalend worden vooral: 

 de handelingsverlegenheid van de reguliere basisschool; 
 en/of het ontwikkelingsperspectief en het deskundigenadvies onderbouwen dat het 

beste aan de onderwijsbehoeften van een leerling voldaan kan worden op een SBO, 
respectievelijk SO cluster 3 of 4-school. 

 
Handelingsverlegenheid van de basisschool betekent niet per definitie dat de S(B)O-school 
passend onderwijs kan bieden. De S(B)O-school waarop plaatsing gewenst is, moet dan ook 
in staat gesteld worden te verifiëren of zij passend onderwijs kan bieden. Uitgangspunten 
daarbij zijn: 
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 Een goed en helder geformuleerd ontwikkelingsperspectief, waarin de stimulerende 
en belemmerende factoren per deelgebied staan geformuleerd (vanuit 
handelingsgericht werken en handelingsgerichte diagnostiek), is een vereiste. In veel 
gevallen kan, ook omdat de inspectie dit als onderbouwing van een 
ontwikkelingsperspectief vereist, sprake zijn van intelligentieonderzoek. De 
deelgebieden die bedoeld worden gaan hierbij met name om werkhouding en 
taakgedrag, de taalontwikkeling, de didactische ontwikkeling, de cognitieve en 
functieontwikkeling, de sociale en emotionele ontwikkeling en de lichamelijke 
ontwikkeling. 

 (Aanvullend) onderzoek is alleen gewenst op het moment dat dit relevant is, en 
verduidelijking nodig is op het gebied van de mogelijkheden en beperkingen van een 
leerling. Aanvullend onderzoek kan ook bestaan uit observatie van de leerling. 

 Ook voor cluster 4 is DSM IV- of V-classificatie geen voorwaarde, mits de onderwijs- 
en ondersteuningsbehoeften voldoende duidelijk zijn. 

 Indien sprake is van aanvullend onderzoek wordt deze getoetst op bruikbaarheid, 
zonder dat daarbij de datum van onderzoek een doorslaggevend criterium is. 

 
De toekenningscommissie is te bereiken op onderstaand adres: 
Toekenningscommissie samenwerkingsverband Driegang 
kamer Rivierengebied Midden Nederland 
Hoefslag 6, 4205 NK  Gorinchem 

5.4 Arrangement leerling  
Niet voor alle kinderen is de weg naar de basisschool even makkelijk te gaan. Sommige 
kinderen hebben een handicap waardoor een ‘normale’ plaatsing niet mogelijk is. Ouders 
van een leerling met een handicap kunnen zich melden op de reguliere basisschool om te 
vragen of het kind geplaatst kan worden. De opname van zo’n leerling vraagt het één en 
ander van de school. De leerling met die handicap heeft echter een ‘arrangement’ bij zich 
met daarin extra geld om de school die extra hulp te financieren. In het onderstaande geven 
wij onze visie weer op het kind met een ‘arrangement’. 
 

5.4.1 De spanning 
Het aanmelden van een kind met een ‘arrangement’ zorgt voor een spanningsveld op de 
school. Aan de ene kant vinden we dat ieder kind evenveel waard is als uniek schepsel van 
de Heere God en eigenlijk hartelijk welkom is bij ons. Tevens is het voor de leerling met een 
handicap waardevol om met de buurtgenoten naar de school te kunnen. Voor kinderen met 
een handicap kan dit een bijdrage leveren aan de ontwikkeling en gevoelens van 
gelijkwaardigheid, acceptatie, naastenliefde, verantwoordelijkheid dankbaarheid enz. 
Aan de andere kant zijn wij als school echter een gewone basisschool en kunnen niet voor 
alle handicaps een oplossing bieden. Hoe graag we dat ook willen. We zullen dit van geval 
tot geval bekijken. 
De school heeft immers ook haar beperkingen, om de eenvoudige reden dat er grenzen zijn 
in de mogelijkheden van het opvangen van kinderen met een handicap. 
We onderscheiden de volgende grenzen: 

 De identiteit van de school 
 Verstoring van rust en veiligheid 
 Verhouding van verzorging/behandeling van onderwijs 
 Verstoring van het leerproces 
 Gebrek aan opname capaciteit 
 Deskundigheid binnen de schoolorganisatie 
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5.4.2 Aanmelding 
Ouders van een gehandicapt kind kunnen zelf kiezen of ze hun kind willen aanmelden bij 
een school voor speciaal onderwijs of bij een gewone basisschool. Ze moeten daarvoor hun 
kind laten onderzoeken bij een toelatingscommissie van een Regionaal Expertise Centrum. 
Als dat éénmaal gebeurd is kunnen de ouders zich bij ons melden. 
Voor onze school overgaat tot toelating van een leerling met een REC-indicatie (een 
arrangement met gelden voor extra hulp) dient er een zorgvuldige afweging plaats te vinden. 
Een eventuele plaatsing van een dergelijke leerling in het reguliere basisonderwijs mag niet 
de ontwikkeling van het kind en de kinderen schaden. Hoewel onze school het als taak ziet 
in voldoende mate tegemoet te komen aan de ontwikkelingsbehoefte van de leerling, zijn 
sommige kinderen beter op hun plaats in het speciaal onderwijs. 
 
Ons stappenplan: 
We hanteren het volgende stappenplan: 

1. Een gesprek met de ouders/verzorgers en het opvragen van informatie bij het REC. 
2. De directeur informeert het College van Bestuur, M.R. en de inspectie. 
3. De directeur en het team bespreken de verzamelde informatie en de mogelijkheden 

binnen de school eventueel in samenwerking met het REC. 
4. De directeur bespreekt met ouders/verzorgers de stand van zaken, de voor- en 

nadelen, alsmede de knelpunten. Wellicht is nader onderzoek nodig. 
5. De directeur neemt formeel besluit, eventueel na overleg met het College van 

Bestuur. Dit besluit kan inhouden: 
 Verder onderzoek 
 Wel plaatsen 
 Niet plaatsen 

6. Indien er sprake is van verder onderzoek, wordt aanvullende informatie opgevraagd, 
vindt er overleg plaats met de ouders/verzorgers, het College van Bestuur, eventueel 
M.R. en inspectie, alvorens er een formeel besluit wordt genomen. Indien er tot 
plaatsing wordt overgegaan volgt er een gesprek met ouders/verzorgers, worden 
afspraken vastgelegd en wordt het College van Bestuur, M.R. en inspectie 
geïnformeerd. Indien er niet geplaatst wordt, ontvangen ouders /verzorgers de 
motivering van dit besluit en wordt met hen gezocht naar alternatieven. Het College 
van Bestuur, de M.R. en de inspectie worden geïnformeerd. 

 
Ons motto is: ’Samen als het kan, apart als het moet.’ 
 

5.5 Zorgplan 
Voor verdere bijzonderheden verwijzen we u graag naar het zorgplan van ons 
samenwerkingsverband en het zorgplan van onze school. Het zorgplan ligt voor eenieder ter 
inzage op school. De adressen van de onderwijsbegeleidingsdienst en de school voor 
speciaal basisonderwijs “Beatrix/de Burcht” staan achter in deze schoolgids vermeld. 
 

5.6 Passend Onderwijs (vanaf 2014) 
 

Denkt u dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft? 
Nieuwe aanmelding: 
U kiest de school die u en uw kind geschikt vinden en u meldt uw kind 
minimaal 10 weken van tevoren schriftelijk aan. In de schoolgids staat welke 
ondersteuning de school kan bieden. 
Binnen 6 tot 10 weken laat de school weten of uw kind wordt toegelaten of 
komt de school met een voorstel voor een beter passende plek voor uw kind 
op een andere school. Dat gebeurt altijd in nauw overleg met u. 
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Uw kind zit al op school? 
Kijk in de schoolgids welke ondersteuning de school kan bieden en ga, eventueel samen met 
uw kind, in gesprek met de leerkracht/mentor. 
 
Uw kind heeft geen extra ondersteuning nodig? 
In dat geval verandert er waarschijnlijk weinig voor uw kind. In de loop der tijd kunnen er 
misschien een paar kinderen die extra ondersteuning nodig hebben bij uw kind in de klas 
komen. 
Dit is afhankelijk van de afspraken die de scholen in uw regio met elkaar hebben gemaakt. 
 
Volgt uw kind speciaal onderwijs? 
Kinderen die al op het speciaal onderwijs zaten behielden hun plaats en indicatie tot uiterlijk 
1 augustus 2016. Hierna volgde een nieuwe beoordeling over de best passende plek in 
overleg met de school. 
 
Passend onderwijs 
Wat betekent dit voor u en uw kind? 
 
Wat is passend onderwijs? 
Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning 
Nodig hebben. Het kabinet wil dat zoveel mogelijk kinderen naar 
een gewone school in de buurt kunnen gaan. Want zo hebben ze de beste kansen op een 
vervolgopleiding en meedoen in de samenleving. Kinderen die het echt nodig hebben 
kunnen, net als nu, naar het speciaal onderwijs. Dat blijft.  
 
Wat is er veranderd? 
De school waar u uw kind aanmeldt, krijgt zorgplicht. Dat betekent dat die school een 
passende onderwijsplek moet bieden als uw kind extra ondersteuning nodig heeft op school. 
Als dat kan op de school zelf, of op een andere school in het regulier of speciaal onderwijs. 
Ouders worden nauw betrokken bij die keuze en scholen gaan beter samenwerken. Ook 
hoeven ouders geen ingewikkelde indicatieprocedure te doorlopen en zijn er geen rugzakjes 
meer. De extra ondersteuning die kinderen nodig hebben wordt door de samenwerkende 
scholen georganiseerd en betaald. Ga in gesprek met de school van uw kind over wat uw 
kind nodig heeft en wat u samen met de school kunt doen. 

5.7 School Video Interactie Begeleiding (SVIB) 
Op onze school wordt de video gebruikt als hulpmiddel binnen ons onderwijs.  
We noemen dat School Video Interactie Begeleiding, afgekort SVIB. 
Deze begeleiding gebruiken we om ons onderwijs zo goed mogelijk af te stemmen op onze 
leerlingen. We zetten dit middel voornamelijk in om de leerkrachten te ondersteunen bij hun 
onderwijstaak. SVIB wordt zowel ingezet bij vragen rondom leerlingenzorg, als bij vragen 
rondom onderwijsvernieuwing. Als we SVIB inzetten bij specifieke begeleidingsvragen van 
één of meer leerlingen, dan worden de ouders/verzorgers hiervan in kennis gesteld en om 
toestemming gevraagd (zie AVG blz. 27) De gemaakte opnames gebruiken we uitsluitend 
voor bovengenoemde doeleinden. Als u als ouder bezwaar heeft tegen het gebruik van deze 
beelden, dan kunt u contact opnemen met de directeur. 
 

5.8 Zorg voor jeugd 
In het Land van Heusden en Altena is een nieuw signaleringssysteem in gebruik genomen. 
Het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd is bedoeld om problemen bij kinderen en jongeren 
in de leeftijd van 0 – 23 jaar in een vroegtijdig stadium te signaleren en vervolgens de 
coördinatie van zorg te organiseren. Op deze manier moeten risico’s met kinderen en 
jongeren worden voorkomen. Op 1 punt komen alle signalen binnen vanuit verschillende 
instanties. Ook als school zijn wij verplicht een melding te doen als wij merken dat een kind 
hulpverlening behoeft. Meer info vindt u op www.zorgvoorjeugd.nu. 
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6.  NIET BIJ KENNIS ALLEEN 
 
De meeste tijd op ‘De Sprankel’ gaat op aan het onderwijs. Maar er is ook tijd voor feesten 
en vieringen of andere activiteiten. Omdat we een Christelijke school zijn, besteden we o.a. 
aandacht aan de dankdag, biddag, kerk-school – gezinsdienst, kerst en Pasen. We proberen 
dan iets met alle kinderen tegelijk te doen. Met kerst organiseren we een kerstviering in de 
avond. Alle kinderen en hun ouders zijn er dan bij. Met Pasen is er ook een centrale activiteit 
voor alle kinderen b.v. eten met alle kinderen in school. De verjaardag van de leerkrachten 
vieren we gezamenlijk op onze juffendag.  
Ieder jaar organiseren we een sport- en speldag. We doen dit met de andere basisschool in 
Dussen. Alle kinderen doen hieraan mee.  
We doen mee aan toernooien als daar vanuit de kinderen belangstelling voor is en we 
nemen deel aan de avondvierdaagse.  
Bij de sportactiviteiten is veel begeleiding nodig zodat we hiervoor altijd een beroep doen op 
ouders/vrijwilligers. Zonder voldoende begeleiding laten we de kinderen niet deelnemen.  
Alle kinderen gaan één keer per jaar op een schoolreisje of op schoolkamp. 

 
 
Schoolproject  
Bij een schoolproject wordt door de groepen van  
‘De Sprankel’ aandacht besteed aan een gezamenlijk  
onderwijskundig project. Alle kinderen zijn in de  
periode intensief aan het werk met dit thema/onderwerp.  
Het schoolproject kan worden afgesloten met een  
‘open huis’, waarbij alle belangstellenden van harte  
welkom zijn en zich ook kunnen verdiepen in het thema  
alsook het resultaat van het werk van de leerlingen  
kunnen bekijken.  
 
 

 
Zorg voor anderen 
We willen elk jaar iets doen om kinderen te laten ervaren dat zij ook  
verantwoordelijkheid dragen voor anderen in onze wereld. Sinds mei  
2017 geven wij als school onze zendingsgelden aan een goed doel. 
Dit kunnen meerdere doelen per schooljaar zijn. We besluiten samen 
welke doelen wij per schooljaar gaan ondersteunen. Iedere 
maandagmorgen mogen de kinderen hiervoor geld mee nemen.  
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7.  SCHOOL  EN THUIS 
Ouders hebben een bijzondere plaats in onze school. Want het zijn hun kinderen die op ‘De 
Sprankel’ zitten. Daarom zitten in de Raad van Toezicht ouders die betrokken zijn bij onze 
vereniging. Daarnaast is er naast de GMR een MR locatie ‘De Sprankel’. 
Zowel van de leerkracht als van de ouders uit is het mogelijk om contact met elkaar te 
maken om problemen, suggesties, vragen, etc., te bespreken. 
Veel ouders gaan na acht jaar met hun kind naar een andere school. De leerkrachten blijven 
en zullen samenwerken met weer nieuwe ouders. Daarom zijn er commissies om de 
samenwerking tussen school en ouders goed te regelen. 
 

7.1 Medezeggenschapsraad 
De (Gemeenschappelijke) Medezeggenschapsraad is de belangrijkste commissie.  
De (Gemeenschappelijke) Medezeggenschapsraad (G)MR) is een orgaan dat vergelijkbaar 
is met een ondernemingsraad in het bedrijfsleven. 
In een ondernemingsraad kan het personeel meedenken over tal van belangrijke zaken 
binnen het bedrijf. 
In het onderwijs is er naast het personeel ook nog de geleding leerling-ouders die veel 
belang hebben bij het goed functioneren van een school. Daarom zijn in de (G)MR deze 
twee geledingen vertegenwoordigd. Onze MR telt drie leden; een personeelslid en twee 
ouders. De directeur is bij deze vergaderingen op afroep aanwezig. 
De MR is bevoegd tot het bespreken van aangelegenheden die de eigen school betreffen 
zoals het vakantierooster, formatie, financiën, ouderbijdrage etc. Ook mag zij voorstellen 
hierover bespreken (initiatiefrecht). De GMR doet dit t.a.v. school overstijgende zaken binnen 
de schoolvereniging. 
Omgekeerd is het College van Bestuur verplicht om op veel punten advies te vragen aan de 
(G)MR. Daarnaast heeft de (G)MR op deze onderwijskundige- en school organisatorische 
zaken instemmingsrecht. De (G)MR zit mede namens u op haar plaats. 
De vergaderingen van de (G)M.R. worden via ’ ‘t Sprankeltje’ of via het ouderportaal van 
ParnasSys aan u bekend gemaakt. Juf Kimberly is de coördinator namens het team in de 
(G)MR. 
 

7.2 Ouderhulpgroep 
Er is ook een ouderhulpgroep zeer actief in onze school. De ouderhulpgroep bestaat uit 5 of 
6 ouders van kinderen die ‘De Sprankel’ bezoeken. De ouderhulpgroep heeft als doelstelling 
de relatie van ouders met school te bevorderen en wel op zodanige wijze, dat de werk-
zaamheden van de ouderhulpgroep bijdragen aan het optimaal functioneren van het 
onderwijs. Zij zijn een ‘doe-groep’.  
Er worden allerlei activiteiten door hen georganiseerd, indien nodig assisteren zij de 
leerkrachten bij bijzondere activiteiten. Op het programma staan o.a.: Open dag, avondvier-
daagse, sport- en speldag, kerstviering, sinterklaasfeest, Pasen, voorleeswedstrijd, 
verjaardag leerkrachten, korfbaltoernooi enz.  
Ze proberen alles zo goed mogelijk te organiseren en hebben daar uiteraard regelmatig hulp 
van ouders/vrijwilligers bij nodig. We rekenen erop dat we ook dit schooljaar weer een 
beroep op u kunnen doen. 
Heeft u vragen, tips, opmerkingen, problemen, adviezen, ideeën of bent u tevreden, laat het 
ons dan weten. Op deze manier hopen ze, naast het onderwijs, activiteiten in ‘De Sprankel’ 
zo goed mogelijk tot zijn recht te laten komen. 
Namens het team is Juf Jolanda onze ouderhulpgroep coördinator. 
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7.2.1 Ouderbijdrage 
De overheid vergoedt scholen niet volledig. 
De werkelijke kosten worden voor ongeveer 75% gedekt. Alle scholen moeten dus heel 
zuinig zijn. Zo ook “De Sprankel”. Wij vragen aan ouders een vrijwillige bijdrage. Daarvan 
betalen we het kerstfeest, sinterklaas, sportdag, project, enz. Dat zijn allemaal zaken die de 
school niet zelf kan betalen. Jaarlijks wordt een bedrag per kind, op voorstel van ouderraad, 
door de M.R. vastgesteld. De vrijwillige ouderbijdrage is dit schooljaar € 22,50.  U wordt 
verzocht dit bedrag vóór 1 november van het betreffende schooljaar over te maken op 
bankrekening 1130.14.171 t.n.v. O.R. ‘De Sprankel’ o.v.v. ouderbijdrage schooljaar 
20../20... + na(a)men van kind(eren). De ouderbijdrage hoeft u niet per se te betalen:  
het is vrijwillig, maar u zult begrijpen dat we deze bijdrage hard nodig hebben. 
Voor activiteiten die buiten de begroting van de ouderhulpgroep vallen, zoals b.v. de 
schoolreisjes vragen wij ook een vrijwillige vergoeding. Een schoolreisje kost ongeveer € 
25,00. De kosten van een schoolkamp bedragen ongeveer € 75,00. De begroting van de 
ouderhulpgroep wordt jaarlijks door de ouderhulpgroep opgesteld en daarna ter instemming 
voorgelegd aan de Medezeggenschapsraad ter goedkeuring. 
 

7.3 Klassenouder 
Een klassenouder is een ouder die de leerkracht helpt bij activiteiten binnen de groep. 
Aangezien wij nu gebruik maken van de Parro-app, zullen wij steeds minder vaak een 
beroep doen op de klassenouder. 

7.4 Informatiebrief 

 
 

Wij vinden dat u goed op de hoogte moet zijn van wat er gebeurt in/rond de school. Daarom 
geven we ongeveer 1 x per twee weken onze informatiebrief   
‘ ’t Sprankeltje’ uit. Dit jaar zal die ook via de mail naar ouders worden verzonden. Daarin 
vertellen we over dagelijkse zaken, vragen we om extra ondersteuning, zoeken we naar 
oplossingen, vertellen we over nieuwe plannen, enz.  
Als we over een bepaald onderwerp binnen ‘De Sprankel’ uw mening willen weten dan 
houden we soms een enquête. Maar u kunt ook gewoon binnenlopen als er iets is.  
Wij verwachten van u, dat als er iets is, u dat op school komt vertellen. Bent u tevreden dan 
is het voor de teamleden goed om dat van u te horen, laat dat dan op school ook weten. 
Het is mogelijk dat u het ergens niet mee eens bent. Bespreekt u dat eerst met de leerkracht. 
Komt u samen niet tot een oplossing dan kunt u terecht bij de directeur. Hiervoor kunt u een 
afspraak maken met de directeur om dit te bespreken. 
Als dat niets oplost kunt u een klacht indienen. Dat moet u schriftelijk doen. De klacht kunt u 
indienen bij de directeur of opsturen naar het bestuur van de Vereniging. U krijgt dan precies 
te horen wat er met uw klacht gebeurt (zie procedure klachtencommissie) 
Indien een ouder/verzorger een opmerking/klacht heeft betreffende seksuele intimidatie, dan 
kunt u zich richten tot een van de leden van de klachtencommissie seksuele intimidatie (zie 
adressenlijst bij klachtencommissie) 
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7.5 Contact met school 
Om het contact tussen school en gezin zo optimaal mogelijk te laten verlopen gebruiken we 
diverse contactmogelijkheden. 
Allereerst is er het persoonlijk contact tussen groepsleerkracht en ouder/verzorger. U kunt in 
contact treden/komen met de groepsleerkracht van uw kind of de directeur van de school 
door af te spreken, bellen of mailen. 
Aan het begin van het schooljaar beginnen we met een kind vertelmoment. Tijdens dit 
moment vertelt het kind waar wij op moeten letten. Wat gaat er goed bij het kind. Waar liggen 
zijn/haar talenten. Waar is het kind minder goed in en heeft het hulp bij nodig. Kortom waar 
kunnen we elkaar in bijstaan voor de begeleiding van uw kind. 
Bij de uitgifte van de twee rapporten van het schooljaar worden oudergesprekken 
georganiseerd voor alle ouders/verzorgers afzonderlijk. U ontvangt daartoe van de 
groepsleerkracht een uitnodiging. Tijdens het gesprek krijgt u een toelichting op het rapport 
en kunt u vragen stellen over de ontwikkeling voortgang van uw kind(eren). 
Tenslotte is er ook nog onze website. Hierin treft u de nodige informatie van school. 
Ook ontvangt iedere ouder/verzorger een code om in te loggen in het ouderportaal van 
ParnasSys. Hierin staat het verzuim en de vorderingen van uw kind. Daarnaast werken we 
met de Parro-app waarbij ouders en leerkrachten met elkaar kunnen communiceren volgens 
de AVG wet (zie blz. 27). Onze kalender kunt u vinden op de website. 
 

7.6 Foto’s op website – nieuwsbrief – Parro app 
Om foto’s te mogen plaatsen zullen wij per schooljaar u als ouder toestemming vragen voor 
dat schooljaar om de foto’s te gebruiken op website, nieuwsbrief of parro-app. Heeft u er 
bezwaar tegen dat uw kind zichtbaar is op een afbeelding dan kunt u dit aangeven. 
 

7.7 Contactadres 
Wanneer beide ouders/verzorgers werken of een dagdeel afwezig zijn, is het raadzaam bij 
de groepsleerkrachten op school een contactadres achter te laten voor onvoorziene 
omstandigheden. We gebruiken op school daarvoor een standaardformulier dat u bij de 
groepsleerkracht kunt opvragen en ingevuld weer kunt inleveren. 
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8. VEILIGHEID IN EN ROND DE SCHOOL 
Overal waar gewerkt wordt, ontstaan wel eens misverstanden of worden fouten gemaakt. 
Dat is op onze school niet anders. U bent altijd welkom om dergelijke punten met ons te 
bespreken. 
 

8.1 AVG 
Op ‘De Sprankel’ wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van de leerlingen. De school 
heeft leerling gegevens nodig om leerlingen goed onderwijs te kunnen geven en te 
begeleiden. Ook worden de gegevens opgeslagen voor de goede administratieve organisatie 
van de school. De meeste leerling gegevens komen van ouders (zoals bij de inschrijving op 
school), maar ook leraren en ondersteunend personeel leggen gegevens vast over leerlingen 
(bijvoorbeeld cijfers en vorderingen). Soms worden er bijzondere persoonsgegevens, zoals 
medische informatie (dyslexie of ADHD of allergie), geregistreerd als dat nodig is voor de 
juiste begeleiding van een leerling. 
Tijdens de lessen wordt gebruik gemaakt van een aantal digitale leermaterialen. Hiervoor is 
een beperkte set met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te identificeren. 
Met de leveranciers van deze leermiddelen zijn duidelijke afspraken gemaakt over het 
gebruik van de gegevens die ze van de school krijgen. Een leverancier mag de leerling 
gegevens alleen gebruiken als de school daar toestemming voor geeft. De leerling gegevens 
worden op school opgeslagen in het digitale administratiesysteem ParnasSys en 
leerlingvolgsysteem ParnasSys. Het programma is beveiligd en de toegang tot de 
persoonsgegevens is beperkt tot medewerkers van onze school. Omdat onze school 
onderdeel uitmaakt van ‘De Stroming’, worden daar ook (een beperkt aantal) 
persoonsgegevens mee gedeeld in het kader van de gemeenschappelijke administratie en 
het plaatsingsbeleid. 
Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) in te zien, te laten 
corrigeren of te verwijderen (als die gegevens niet langer nodig zijn). Voor vragen of het 
uitoefenen van deze rechten, kan contact worden opgenomen met de leerkracht van de 
leerling of de directeur van school. 
Op onze school is een privacyreglement van toepassing: (zie website). Hierin is beschreven 
hoe op onze school wordt omgegaan met leerling gegevens, en wat de rechten zijn van 
ouders en leerlingen. Binnen onze vereniging zijn dhr. K. Lagewaard en mevr. K.Dekker-
Schaap de functionarissen voor de gegevensbescherming. Daarnaast worden zij bijgestaan 
door een externe functionaris gegevensbescherming. 

8.2 Klachtenregeling 
Indien er klachten zijn over het onderwijs dan kunt u zich in deze volgorde vervoegen bij: 

1. de groepsleerkracht 
2. de directie 
3. de medezeggenschapsraad 
4. het College van Bestuur 

 
Indien er klachten zijn over een persoon: 
     1. de persoon zelf 
     2. de directie 
     3. het College van Bestuur 
 
Allereerst wordt ernaar gestreefd om in goed onderling overleg tot een oplossing te komen. 
Als dit niet lukt dan kunt u gebruik maken van de klachtenregeling die door het algemeen 
bestuur in nauw overleg met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad is vastgesteld. 
Het algemeen bestuur heeft per school (vertrouwens)contactpersonen benoemd en heeft 
voor heel de vereniging 2 externe vertrouwenspersonen aangesteld. In het geval van een 
klacht kunnen de vertrouwenspersonen met elkaar in overleg treden. 
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Wat wordt verstaan onder een klacht? 
In het reglement wordt een klacht als volgt omschreven: een klacht is een uiting van onvrede 
over een behandeling die, of een besluit dat, door de betrokkene(n) als onjuist wordt ervaren. 
 
Hoe werkt de klachtenregeling? 
Als u een klacht heeft hetzij over een persoon, hetzij over een besluit dan gaat u eerst zoals 
in het voorgaande al is aangegeven met de directbetrokkene hierover spreken. Het kan 
voorkomen dat u er met het bespreken van de klacht met elkaar niet uitkomt. Uw klacht 
wordt niet opgelost. Dan kunt naar de contactpersoon van onze school. Zij/hij verwijst u naar 
de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon bemiddelt tussen klager en beklaagde, 
waarbij geprobeerd wordt beide partijen met elkaar in gesprek te brengen. Lukt dit niet dan 
kan overwogen worden een klacht in te dienen. De vertrouwenspersoon kan u hierbij helpen. 
 
De school is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie primair en voortgezet 
onderwijs.  
 
Het indienen van een klacht gaat altijd op de volgende manier: 

1. De klacht wordt schriftelijk ingediend bij de klachtencommissie of het algemeen 
bestuur. Het algemeen bestuur verwijst de klager meestal naar de 
vertrouwenspersoon. 

2. De klacht moet voorzien zijn van naam, adres en dagtekening. 
3. De vertrouwenspersoon bespreekt de klacht met de klager. Het is van belang dat de 

klacht goed wordt beschreven. De vertrouwenspersoon kan helpen bij het 
omschrijven van de klacht en begeleidt de klager desgewenst bij de verdere 
procedure. 

4. De vertrouwenspersoon bespreekt de klacht in het overleg van vertrouwenspersonen. 
5. De vertrouwenspersoon dient samen met de klager de klacht in bij de landelijke 

klachtencommissie. 
6. De klachtencommissie doet onderzoek, hoort de beide partijen en brengt advies uit 

aan het bestuur. Zij geeft gemotiveerd een oordeel over het al dan niet gegrond zijn 
van de klacht en deelt dit aan klager, beklaagde en de directeur van de school mee. 

7. Het algemeen bestuur bespreekt het advies en stelt klager, beklaagde en 
klachtencommissie op de hoogte van het besluit en eventueel te treffen maatregelen. 

 

8.2.1 Vertrouwenspersonen: 
 
De vertrouwenscontactpersoon van onze school (o.a. voor de kinderen) is: 
Mevr. M. Goelema (Intern Begeleider)    
 
Externe vertrouwenspersoon: 
Dhr. A. W. de Boer, 06-53205828, annewiebe.deboer@gmail.com 
Mw. L. van Haaften, 06-22314733, lettie@van-haaften.eu 
 
Landelijke Klachtencommissie Primair Onderwijs, Voortgezet Onderwijs en BVE. 
Postbus 82324, 2508 EH Den Haag 
Tel.: 070 – 3861697 e-mail: info@klachtencommissie.org 
www.klachtencommissie.org 
Algemeen secretaris: mevr. mr. A.C. Melis-Gröleers 
 
Meldpunt vertrouwensinspecteurs: tel.: 0900-1113111 
Voor de afhandeling van klachten, beroepen en geschillen in het bijzonder onderwijs kunnen 
mensen voortaan terecht bij één loket. Dat is mogelijk geworden door de oprichting van de 
Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs (GCBO). 

mailto:info@klachtencommissie.org
http://www.klachtencommissie.org/
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De Stichting GCBO bundelt voor het katholiek, protestants-christelijk, algemeen bijzonder en 
gereformeerd onderwijs zo'n twintig landelijke geschillen-, beroeps-, klachten- en 
bezwarencommissies die op grond van de wet of de cao's verplicht zijn voor 
onderwijsinstellingen. 
Deze commissies behandelen honderden geschillen, beroepen en klachten per jaar. Ze 
beschikken over veel expertise en hebben oog voor de identiteit van de scholen en 
instellingen. De commissies werken vanuit hun eigen identiteit. In de behandeling van de 
geschillen verandert er daardoor niets. 
Op de website www.gcbo.nl kunt u terecht voor informatie over de GCBO, de 
(klachten)procedures, de samenstelling van de commissies, de wet- en regelgeving en de 
jurisprudentie. 
Als u vragen hebt staan de secretarissen van de commissies u graag te woord. Ze zijn te 
bereiken via één telefoonnummer, postadres en e-mailadres: 

Stichting GCBO 
Postbus 82324 2508 EH Den Haag 
Tel: 070 - 386 16 97 
Fax: 070 - 302 08 36 
E-mail: info@gcbo.nl 

 

8.3 Pestprotocol 
Op onze school vinden wij het belangrijk dat iedereen er mag zijn. We hebben daarvoor op 
onze school een pestprotocol. Door te werken met de kanjermethode leren we kinderen wat 
wij verstaan onder goed gedrag ‘witte pet’. En alles wat daarvoor nodig is om deze ‘pet’ te 
laten zien in gedrag. Op deze manier willen we een veilige school zijn voor alle kinderen. 
Ook bezit de school een anti-pest coördinator: Juf Jolanda en juf Elza. 
 

8.4 Calamiteitenplan 
De Sprankel is in het bezit van een calamiteitenplan. In dit plan staat beschreven hoe te 
handelen bij calamiteiten. Zo houden we tweemaal per jaar een ontruimings- en 
inruimingsoefening. Binnen onze school werken we met gecertificeerde 
bedrijfshulpverleners.  
 

8.5 Verzekering 
De school heeft een collectieve ongevallen en aansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij 
de besturenraad. Hierop kan, in specifieke gevallen, een beroep op worden gedaan zoals 
voor juridische zaken. 
Ouders blijven aansprakelijk voor hun kinderen. De meeste gezinnen bezitten dan ook een 
aansprakelijkheidsverzekering. 
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9. OVERIGE INFORMATIE 
 

9.1 Schoolvereniging “De Stroming” 
 
‘De Sprankel’ is een bijzondere basisschool die uitgaat van ‘De Stroming’, de vereniging voor 
Protestant Christelijk Primair Onderwijs in de het Land van Heusden en Altena 
Het doel is: het realiseren van Christelijk primair onderwijs in het Land van Heusden en 
Altena. De overheid is verplicht onderwijs voor iedereen beschikbaar te stellen voor al haar 
burgers(openbaar). 
In ons land is het op grond van de vrijheid van onderwijs mogelijk om bijzonder onderwijs in 
te richten. Dit bijzonder onderwijs wordt veelal bestuurd vanuit een stichting of, zoals in onze 
situatie, door een vereniging. Door deze vereniging is dus het bijzonder onderwijs, “het 
Christelijk onderwijs” in ‘De Sprankel’ mogelijk. 
 
Een vereniging heeft leden nodig om vereniging te zijn.  
 
Daarom nodigen wij allen die; 

 Christelijk onderwijs een warm hart toe dragen,   
 bijzonder onderwijs gerealiseerd willen zien, 
 een kind als leerling hebben ingeschreven aan een van de basisscholen van de 

vereniging 
 in kunnen en willen stemmen met de grondslag van de Vereniging  

zoals deze vermeld is in haar statuten, hartelijk uit om lid van de Vereniging te  
worden. 

 
Het lidmaatschap is persoonlijk. Dit betekent dat alleen degene die zich opgeeft als lid op de 
ledenvergadering stemrecht heeft. Natuurlijk kunnen beide ouders van een leerling lid 
worden van de Vereniging. De contributie bedraagt €10,- per jaar (De hoogte van de 
contributie wordt jaarlijks vastgesteld door het College van Bestuur). 
 
Een opgavenformulier voor lidmaatschap is te verkrijgen op school. 
Opgavenformulieren dienen ingeleverd te worden bij de secretaris van de vereniging of bij de 
directeur van de school. 

9.2 Aanmelding nieuwe leerlingen 
Inschrijven van uw kind als leerling van ‘De Sprankel’ kan plaatsvinden nadat ouders de 
‘Open ochtend’ hebben bezocht of nadat er een kennismakingsgesprek is geweest door de 
directeur met de ouders/verzorgers. 
U schrijft uw kind in met behulp van een formulier. Na ontvangst van het formulier zal er 
contact worden opgenomen door de directeur. In een gesprek komt naar voren wat uw kind 
nodig heeft. Als wij dit kunnen bieden dan wordt uw kind ingeschreven.  
Voor een vierjarige die voor het eerst naar school komt, is er de mogelijkheid van een 
gewenningsperiode. Daartoe kan de leerling vijf ochtenden (dagdelen), voordat het vier 
wordt, op school meedoen. De groepsleerkracht neemt daarvoor contact op met de 
ouder/verzorger. U kunt als ouder/verzorger ook contact opnemen met de groepsleerkracht 
om data af te spreken. Ouders krijgen, voor de definitieve plaatsing een entreeformulier, 
waarin zij de voorschoolse ontwikkeling kunnen weergeven. 
Ook zal er door de groepsleerkracht en ouder/verzorger een oudervertelmoment of een 
leerlingvertelmoment plaats vinden. 
Komt uw kind tussentijds van een andere school bij ons op ‘De Sprankel’, dan kan in overleg 
met de groepsleerkracht en de ‘oude school’, uw kind een aantal dagdelen (in overleg 
vastgesteld) als gast meedraaien in de nieuwe groep. In het directieoverleg van de 
gemeente Altena is een stappenplan opgesteld om het ‘shoppen’ van leerlingen te 
voorkomen (zie kopje hierna). 
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9.3 Tussentijdse overstap naar een andere school  
Indien ouder(s)/verzorger(s) besluiten een kind, om wat voor reden dan ook, van school te 
halen, wordt binnen de gemeente Werkendam door de scholen gehandeld volgens dit 
protocol. Het doel is, om zo veel als mogelijk, het ‘shoppen’ van leerlingen te voorkomen. 
 
Hoe te handelen? 

1. Bij een klacht wordt door de directie van de school eerst gehandeld volgens het 
protocol vermeld in de eigen schoolgids. 

2. Wanneer dit niet werkt, en de ouder(s)/verzorger(s) een gesprek aanvragen bij een 
andere school, dan wordt bij het eerste gesprek gevraagd of er door de 
ouder(s)/verzorger(s) is gehandeld volgens het klachtenprotocol van de 
desbetreffende school. 

3. De directeur van de ontvangende school verwijst na dit eerste gesprek de 
ouder(s)/verzorger(s) terug naar de directeur van de school waar het kind op dat 
moment leerplichtig is. Er wordt in dit gesprek aan de ouder(s)/verzorger(s) tevens 
duidelijk gemaakt, dat er door de directeur teruggekoppeld wordt naar de school waar 
het probleem zich afspeelt, zodat beide kanten van het verhaal gehoord worden en er 
wordt toestemming gevraagd om inzage in het leerling-dossier. Er wordt tijdens dit 
gesprek geen inschrijfformulier meegegeven. 

4. Wanneer er na een eventuele tweede of derde gesprek beide partijen niet tot een 
oplossing komen, kan er uiteindelijk tot plaatsing en inschrijving worden overgegaan. 
De plaatsing kan echter plaats vinden aan het einde van het lopende schooljaar. 

5. In principe wordt een ouder/verzorger NIET de mogelijkheid geboden het kind 
gedurende het schooljaar over te plaatsen naar een andere school. Behoudens hier 
bij hoge uitzonderingen zijn bijvoorbeeld ernstig sociaal emotionele problemen 
waarbij het belang van het kind in het geding komt. 

 

9.4 Toelating van kinderen met een handicap. 
Indien uw kind een lichamelijke en/of geestelijke handicap heeft en u wilt dat het onderwijs 
krijgt op een Christelijke school voor Primair onderwijs, dan zou dat op ‘De Sprankel’ 
mogelijk kunnen zijn. Voordat we tot inschrijving van deze leerling over kunnen gaan, willen 
we in een intakegesprek eerst met u bespreken in hoeverre de handicap van uw kind het 
volgen van onderwijs in een reguliere school voor primair onderwijs mogelijk maakt en of het 
onderwijs in en aan de groep met deze leerling onbelemmerd door kan gaan. De 
haalbaarheid van het inzetten van extra tijd en aandacht, die nodig zal zijn voor uw kind, zal 
in het onderwijskundig team worden afgewogen en tot de beslissing leiden of uw kind al dan 
niet als leerling kan worden ingeschreven. Bij een positief besluit zal vervolgens met u 
worden besproken welke verwachtingen c.q. onderwijsdoelen we voor uw kind zullen 
nastreven. Onze grenzen [(on)mogelijkheden] en het stappenplan om tot een zorgvuldige 
afweging te komen, zijn vastgelegd in ons schoolplan en zijn opgenomen in de schoolgids 
onder: Ieder kind is er één.  
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9.5 De zes regels voor een goed leefklimaat die overal en te allen tijde gelden  
 
Op school zijn er, omdat we met velen samenleven, een aantal leefregels: 
 Wij praten met respect over en tegen elkaar. 
 Wij zorgen goed voor alles wat groeit en bloeit. 
 Wij zorgen goed voor onszelf, de ander en voor de spullen van school. 
 Wij zorgen dat kinderen goed kunnen werken, leren en spelen. 
 Wij werken eraan dat iedereen veilig is. 
 Wij werken eraan dat iedereen zich veilig voelt. 
 
Daarnaast hebben we een aantal schoolroutines: 
 Vanaf 15 minuten voor schooltijd mag je naar binnen. 
 We lopen rustig in school. 
 We hangen onze spullen keurig op de kapstok. 
 Fietsen worden lopend in de fietsenstalling geplaatst.  
 Afval in de vuilnisbak 
Er wordt van alle kinderen verwacht dat zij zich aan deze regels en routines houden. 

9.6 De aanvangsgroep en groep 1/2 
Wendagen 
"Nieuwe" kinderen in de aanvangsgroep of in groep 1 kunnen vóórdat ze 4 jaar worden 5 
morgens als gast meedraaien (op hun eigen niveau) in de groep. De ouders/verzorgers 
dienen daarvoor contact op te nemen met de groepsleerkracht om data daartoe af te 
spreken. 
 
Vóór schooltijd naar binnen 
De kinderen mogen 15 minuten vóór schooltijd naar binnen komen. Bij het lokaal 
kunnen de kinderen hun tas, met meegebracht drinken en/of fruit onder de kapstok in het 
daarvoor bestemde vak leggen. De jassen kunnen aan de kapstok worden gehangen. Wilt u 
als ouder/verzorger uw kind(eren) in deze groep brengen dan bent ook u daar van harte 
welkom. U kunt dan vóór schooltijd misschien nog even naar werk van uw zoon/dochter in 
het lokaal kijken of iets melden aan de groepsleerkracht.  
Wilt u echter wel goed op de tijd letten zodat we op tijd kunnen beginnen?  
 
Drinken en fruit 
Iedere morgen kunnen de kinderen van de aanvangsgroep/ groep 1/2 iets drinken en/of hun 
fruit of koekje op eten. De kinderen nemen dit zelf mee van huis. Het drinken graag zonder 
prik en in een goed afsluitbare beker en het fruit of groente in een bakje meegeven. Beker en 
bakje graag voorzien van de naam van uw kind. Woensdag tot en met vrijdag zijn onze 
‘gruitdagen’. We willen als gezonde school op deze dagen het eten van groente of fruit bij de 
kinderen stimuleren. 
 
Spel- en bewegingsonderwijs 
Het bewegingsonderwijs van groep 1/2 vindt plaats in het speellokaal bij onze school of 
buiten. De kinderen zijn verplicht gymschoentjes (geen zwarte zolen) te dragen. Deze 
schoenen blijven op school. 
 
Verjaardagen familieleden 
Alle kinderen van groep 1/2 mogen voor een jarige papa, mama, opa of oma een cadeautje 
maken. Wij vragen u vriendelijk een lijstje te maken met de verjaardag data en deze aan de 
groepsleerkracht te geven. Dan kunnen we er in de groep op tijd rekening mee houden en 
zorgen dat het presentje tijdig klaar is.  
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9.7 Voor alle leerlingen 

9.7.1. Afmelden leerling 
Indien een leerling, ook een niet leerplichtige 4-jarige, om welke reden dan ook, niet of te laat 
op school kan zijn, dan verwachten we dat u als ouders/verzorgers ervoor zorgt dat de 
groepsleerkracht hiervan tijdig op de hoogte wordt gesteld. Mocht een leerling ontbreken in 
de klas dan wachten we tot uiterlijk 09.00 u. of 13.30 u, waarna wij contact opnemen om te 
informeren waar de leerling is. Om deze onrust te voorkomen vragen wij u met nadruk om 
ons tijdig te informeren. 

9.7.2. Gymnastiek 
De kinderen van de aanvangsgroep, groep 1 en 2 hebben dagelijks bewegingslessen in het 
speellokaal of buiten op het plein. Hun gymschoenen kunnen op school aanwezig blijven. 
Voor de gymnastieklessen gaan de leerlingen van groep 3 t/m 8 naar sportzaal in de MFA. 
Het is nodig dat de kinderen sportkleding dragen tijdens de gymles. Deze sportkleding kan 
bestaan uit een korte broek met een shirt of een gympakje en gymschoenen (geen zwarte 
zolen i.v.m. behoud gymvloeren). 
Bij mooi weer kan er ook gebruikt gemaakt worden van “het Kaatsveld”. De leerkrachten 
geven dit tijdig aan bij de leerlingen i.v.m. buitenschoeisel. 
De sportkleding dient tenminste één keer per week mee naar huis te worden genomen om te 
worden gewassen. Sieraden zijn tijdens de gymles soms zeer gevaarlijk en kunnen dus het 
beste thuis, op school of in de kleedkamer gelaten worden. De leerling dient daar zelf voor te 
zorgen. Groep 3 t/m 8 gaan gymmen op maandagmiddag.  

9.7.3. Jarig op school 
Als een leerling jarig is, wordt er natuurlijk in de groep aandacht besteed aan de verjaardag 
en mag hij/zij in de eigen combinatiegroep trakteren. Na de pauze mogen ze naar de overige 
leerkrachten om gefeliciteerd te worden en een cadeautje of gelukwensen van hen te 
ontvangen. 
 

9.7.4. Juffendag 
De juffen vieren één keer per jaar gezamenlijk hun verjaardag. Deze dag doen wij spelletjes 
en allerlei leuke activiteiten met de kinderen. Aan het begin van de dag worden alle 
leerkrachten op het plein door alle kinderen toegezongen.  

9.7.5. Pauze 
De leerlingen van groep 3-8 hebben op de ochtend een pauze. Zij kunnen dan wat eten en 
drinken en op het schoolplein spelen. Bij slecht weer blijven we binnen. Woensdag tot en 
met vrijdag is het ‘gruitdag’. Als gezonde school stellen wij het op prijs als deze dagen alle 
leerlingen iets van fruit of groente bij zich hebben. 
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9.7.6. Hoofdluizen 
Omdat er op school in het verleden langdurig last werd ondervonden van hoofdluizen 
hebben we een ouderwerkgroep opgestart die op afgesproken momenten de leerlingen 
controleert. Iedereen wordt bovendien dringend verzocht regelmatig thuis de kinderen 
grondig te controleren op hoofdluis en afdoende maatregelen te nemen indien nodig. Bij 
constateren hoofdluis graag ook snel een melding naar de school. 

 
1. Hoofdluisprocedure “De Sprankel” 
2. Ouders melden aan school dat hun kind hoofdluis heeft. 
3. De leerkracht brengt de aanwezigheid van hoofdluis onder de aandacht van de 

kinderen en geeft kinderen suggesties voor aanpak en voorkoming. In de betreffende 
groep worden maatregelen getroffen om te voorkomen dat de verspreiding op school 
kan plaatsvinden (mutsen, jassen, verkleedkleren e.d.). 

4. School geeft een informatiebrief uit waarin aandacht en aanpak wordt gevraagd voor 
het hoofdluizenprobleem (zo mogelijk met informatie over aanpak). 

5. De eerstvolgende maandag worden alle leerlingen gecontroleerd door de 
ouderwerkgroep (afwezige leerlingen zodra ze weer op school terugkomen). 

6. De ouderwerkgroep legt de resultaten vast op een lijst die, direct na het onderzoek, 
aan de contactpersoon van het team wordt gegeven en vervolgens wordt 
opgeborgen. 

7. Dit teamlid draagt er zorg voor dat ouders/ verzorgers van kind waarbij 
neten/hoofdluis geconstateerd is, worden ingelicht opdat de ouders/verzorgers 
afdoende maatregelen kunnen treffen. 

8. De controle wordt vervolgens na 4 weken opnieuw uitgevoerd. 
9. Nadat er in deze 4 weken geen hoofdluizen/neten meer geconstateerd worden, stopt 

de procedure tot zich weer een melding voordoet. 
Na een schoolvakantie worden de kinderen altijd gecontroleerd.  
A.U.B. de kinderen op die dag het haar zo los mogelijk laten dragen.  

9.7.7. Godsdienst 
Maandag:     
Groep 1t/m 8   Weekopening met hele school samen         
 
Dinsdag, woensdag, donderdag: 

 Groep 1 t/m 4  Juf Janike 
 Groep 5 t/m 8  Juf Kimberly/Elza 

 
Vrijdag:    
Groep 1t/m 8   Weeksluiting met hele school samen         
 

9.7.8 Gym 
Gym is op de maandagmiddag voor de groepen 3 t/m 8.  

 Groep 3,4,5 gymt met juf Jolanda 
 Groep 6,7,8 gymt met juf Elza 

Groep 1/2 gymt op de donderdagmorgen in het speellokaal op school.  
Daarnaast spelen ze in het speellokaal bij slecht weer. 
 

9.7.9. Schrijfmaterialen 
Om het (leren) schrijven voor de leerlingen zo goed mogelijk te laten verlopen, krijgen de 
leerlingen vanaf groep 3 een stabilo om te gebruiken. Deze zijn duur en daarom verwachten 
wij dat de kinderen er zorgvuldig mee om gaan. Wordt de pen moedwillig stuk gemaakt, dan 
vragen wij de ouders deze te vergoeden. Vanaf groep 6 schrijven de kinderen met een 
balpen. Onze schrijfmethode maakt veel gebruik van potlood en balpen. Deze worden vanuit 
school verstrekt. 
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9.7.10 Verkeersexamen 
In groep 7 en 8 worden de kinderen voorbereid op het behalen van het verkeersdiploma. Een 
keer in de twee jaar in april doen de kinderen mee aan het landelijke theoretische examen 
van VVN. Daarna volgt het praktische verkeersexamen georganiseerd door de regionale 
afdeling van VVN. Dit praktische verkeersexamen doen we met de andere basisschool uit 
Dussen samen. 
 

9.7.11 BVL 
De Sprankel is gecertificeerd met het Brabants Verkeersveiligheid label. 
Dat label is een keurmerk dat door de provincie Noord-Brabant wordt uitgereikt aan scholen 
die voldoen aan de voorwaarden voor goed verkeersonderwijs. Mw. Westerlaken en mevr. 
Hartman zijn voor onze school actief als verkeersouder.   
De verkeerscoördinator is Juf Daniëlle. 
 

9.7.12 Projecten:  
Eén maal per jaar doen we met de hele school een project. Veel lessen zijn dan afgestemd 
op een bepaald thema. Het project kan worden afgesloten met een kijkmoment voor ouders 
en andere belangstellenden. Juf Annelies is onze cultuurcoördinator. 
 

9.7.13 Overblijven 
Op de Sprankel is het overblijven mogelijk via Hoppas. Vanaf schooljaar 2019/2020 nemen 
zij deze taak van ons over.  
 
Structurele wijzigingen worden doorgegeven via onze nieuwsbrief ‘ ’t Sprankeltje ‘ 
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10.  SPONSORING  
 
Onze school hanteert een terughoudend beleid ten aanzien van sponsering van het 
onderwijs. We willen niet dat kinderen worden verleid tot sluikreclame. We hebben daarom 
binnen het personeelsbeleidsplan van de vereniging een model sponsorcontract 
opgenomen. 

11.  DE SCHOOL EN DE OMGEVING 
 
Kinderen zitten maar een deel van de dag op “De Sprankel”. Soms is er overleg nodig met 
andere instellingen. Dit overleg vindt alleen plaats op verzoek van die instelling of op verzoek 
van school en of ouders. 
‘De Sprankel’ werkt met andere scholen en instanties samen. Allereerst met de scholen 
binnen ons bestuur, maar ook met de andere basisscholen in de gemeente Werkendam. In 
het kader van W.S.N.S. zijn we deelnemer in het Samenwerkingsverband 'De Driegang'. In 
dit samenwerkingsverband praten we vooral over kinderen met leerproblemen of 
gedragsproblemen.  
 
In het kader van V.V.E. werken we samen met de peuterspeelzaal en kinderdagverblijf 
‘Hoppas’ en basisschool “de Peppel” in Dussen. 
Vaak vragen we ook raad en advies bij de Onderwijsbegeleidingsdienst , bij de G.G.D., de 
Besturenraad of andere gespecialiseerde instellingen. 
Wij kunnen ook gebruik maken van het schoolmaatschappelijk werk binnen de gemeente 
Altena. 
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12.  VERLOFREGELING 
 

12.1. Informatie 
In de leerplichtwet wordt de leerplicht geregeld. Volgens deze leerplichtwet hebben ouders of 
verzorgers de verplichting ervoor te zorgen dat hun kind de school geregeld bezoekt. (Deze 
leerplicht gaat in op de eerste schooldag van de maand volgende op de maand waarvan het 
kind de leeftijd van vijf jaar bereikt, maar we streven ernaar om ook de vierjarigen de school 
'geregeld te laten bezoeken'). Het 'geregeld bezoeken' van de school houdt in dat geen 
lestijd verzuimd mag worden, zonder dat er gewichtige omstandigheden in het geding zijn 
en/of geldige redenen voor het schoolverzuim aanwezig zijn. Met alle scholen in de 
gemeente Altena zijn daarover afspraken gemaakt. De directeur van de school mag voor ten 
hoogste tien dagen verlof geven bij gewichtige omstandigheden. Verlof mag nooit gegeven 
worden in de eerste twee weken van een nieuw schooljaar. De school is verplicht 
absentielijsten bij te houden en de leerplichtambtenaar bij 'problemen' te waarschuwen. 
 

12.2.  Procedure 
U dient de aanvraag voor extra verlof in bij de directeur van de school aan de hand van het 
standaardformulier; 
Het verlof moet ruim van tevoren worden aangevraagd (bij vakantieverlof dient u eerst verlof 
aan te vragen en daarna eventueel uw boeking te regelen) en indien mogelijk worden 
voorzien van bewijsmiddelen (kaart, uitnodiging o.i.d.). 
De directeur hanteert bij het beantwoorden van uw aanvraag onderstaande criteria voor 
toekennen of weigeren van het verlof, conform de wetgeving; 
In geval van twijfel neemt de directeur persoonlijk contact met u op; 
Bij een overschrijding van een totaal van tien dagen is goedkeuring van de 
leerplichtambtenaar nodig.  
 

12.3. Criteria voor toekennen van extra verlof 
Gewichtige omstandigheden zijn: 

 Verhuizing (maximaal 1 dag) 
 Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad:  

 Binnen de woonplaats van de leerling: maximaal 1 dag. 
 Buiten de woonplaats van de leerling: maximaal 2 dagen. 

 12½, 25, 40, 50 en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders en grootouders: maximaal 1 
dag. 

 25, 40 en 50-jarig ambtsjubileum van ouders en grootouders: maximaal 1 dag. 
 Als uw kind plichten vervult die voortvloeien uit godsdienst/levensovertuiging: 

maximaal 1 dag. 
 Ernstige ziekte van ouder(s), bloed- en aanverwanten tot en met de derde graad: 

periode in overleg met de directeur, bij meer dan 10 lesdagen verlof beslissing 
leerplichtambtenaar noodzakelijk. 

 Overlijden van bloed- en aanverwanten in de eerste graad: maximaal 5 dagen. 
 Overlijden van bloed- en aanverwanten in de tweede graad: maximaal 2 dagen. 
 Overlijden van bloed- en aanverwanten in de derde en vierde graad: maximaal 1 dag. 
 Naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen, vakantieverlof daargelaten. In 

voorkomende gevallen dient een verklaring van een arts, psycholoog of 
maatschappelijk werker te worden ingeleverd, waaruit blijkt dat het verlof noodzakelijk 
is.  

 Het niet kunnen plannen van een gezinsvakantie van 14 dagen in het jaar door de 
specifieke aard van het beroep (seizoengebonden) van (één van) de 
ouders/verzorgers. In dat geval mag de directeur of de leerplichtambtenaar 
(afhankelijk van het aantal dagen) éénmaal per schooljaar uw kind vrijgeven, zodat er 
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toch een gezinsvakantie kan plaatshebben. Bij uw aanvraag moet een 
werkgeversverklaring worden gevoegd waaruit de specifieke aard van het beroep en 
de verlofperiode van betrokken ouder blijken. 
Het moet in dit geval redelijkerwijs te voorzien zijn dat een vakantie in de 
schoolvakantie zal leiden tot onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen. 
Slechts het gegeven dat in deze periode een belangrijk deel van de omzet wordt 
behaald is onvoldoende. 

12.4. Criteria voor weigeren van extra verlof 
Geen gewichtige omstandigheden zijn: 

 Familiebezoek in het buitenland/in ander werelddeel, om welke reden dan ook; (zie 
hierboven, daar staan de dagen die maximaal zijn te verkrijgen bij bijzondere 
gebeurtenissen). 

 Vakantiebezoek in een goedkopere periode of in verband met een speciale 
aanbieding. 

 Vakantie tijdens schooltijden bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden, vooral 
ontstaan door te laat boeken. 

 Een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de schoolvakanties op vakantie te 
gaan of om huwelijksjubileum van ouders/grootouders in het buitenland te vieren voor 
meer dan het aantal toegestane dagen, zoals hierboven is vermeld. 

 Eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte. 
 Verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al vrij zijn of nog vrij zijn.  
 Het niet gelijk samenvallen van vakanties van kinderen. Bijvoorbeeld men wil op 

vakantie met familie/vrienden uit Midden- of Noord-Nederland of eigen kinderen zitten 
op verschillende scholen en dan kan het voorkomen dat vakantieroosters afwijken. 

 Eerder afreizen, omdat men voor een bepaalde tijd het vakantieadres bereikt moet 
hebben (wegens huurperiode vakantiehuis bijvoorbeeld). 

 De vakantie is al geboekt (en betaald) voordat toestemming van de school is 
gevraagd en verkregen. Ook al zijn er geen annuleringsmogelijkheden. 

 Vakantie in verband met gewonnen prijs. 
 Deelname aan sportieve of culturele evenementen buiten schoolverband, tenzij 

Nederland officieel wordt vertegenwoordigd. 
   
Op de website van de school en van de gemeente vindt u de volledige verlofregeling. Heeft u 
na het lezen van deze informatie nog vragen? Wendt u dan tot de directeur.  
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13.  WERKWIJZE GGD 
 
Jeugdgezondheidszorg door de GGD West-Brabant 
Uw partner bij de gezonde groei en ontwikkeling van kinderen van 0-18 jaar  

U wilt het beste voor uw kind: dat het gezond en gelukkig is, voor zichzelf opkomt en 
verstandige keuzes maakt. GGD West-Brabant helpt u daarbij zodat uw kind gezond en 
veilig opgroeit. Onder het motto ‘ieder kind in beeld’ zet de GGD West-Brabant zich dagelijks 
in met extra aandacht voor kinderen of gezinnen die dat nodig hebben. 

Publieke gezondheid 

Vanuit de Wet Publieke Gezondheid is de GGD West-Brabant in uw gemeente 
verantwoordelijk voor de jeugdgezondheidszorg van kinderen van 0-18 jaar. Wij zetten ons 
dagelijks in om eventuele gezondheidsproblemen en –risico’s zo snel mogelijk op te sporen 
en zo veel mogelijk te beperken. In nauwe samenwerking met school, houden wij zicht op de 
lichamelijke, geestelijke en emotionele ontwikkeling van kinderen en jongeren in West-
Brabant. Zo ook op de gezondheidssituatie van uw kind. 

Gezondheidsonderzoeken 

Dat zicht op de West-Brabantse gezondheidssituatie houden we onder andere via 
gezondheidsonderzoeken. Op de basisschool zien we alle kinderen van 5-6 jaar en van 10-
11 jaar. In de tweede klas van het voorgezet onderwijs vindt het laatste 
gezondheidsonderzoek plaats. U hoort vooraf dat er een gezondheidsonderzoek plaatsvindt, 
hiervoor wordt uw kind uit de klas gehaald. De uitkomsten van ieder onderzoek sturen wij u 
per post toe. De resultaten noteren wij ook in het Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg 
van uw zoon of dochter. Het kan zijn dat wij u en uw kind uitnodigen voor een 
vervolgafspraak op de GGD.  
 
In het kalenderjaar 2018 zien wij de kinderen geboren in 2007 en 2012 en in het kalenderjaar 
2019 zien wij kinderen geboren in 2008 en 2013. Bij het gezondheidsonderzoek 5-6 jarigen 
ontvangen ouders een vragenlijst en bij het gezondheidsonderzoek 10-11 jarigen ontvangen 
zowel ouders als jongere apart een vragenlijst. 
 
Wat doen we tijdens het onderzoek?  
Het onderzoek vindt plaats op school of, indien uw school geen ruimte tot haar beschikking 
heeft, op de GGD. Vindt het onderzoek op school plaats, dan hoeft u hierbij niet aanwezig te 
zijn. Vindt het onderzoek op de GGD plaats, dan nodigen we u uit om samen met uw zoon of 
dochter om langs te komen.  
Voordat de onderzoeken beginnen op school, legt de medewerker van de 
Jeugdgezondheidszorg in de klas uit wat zij gaat doen.  Tijdens het onderzoek controleert zij 
bij uw kind de lengte en het gewicht. Uw kind hoeft hiervoor alleen de schoenen uit te doen. 
Op 5/6 jarige leeftijd controleert zij ook het gehoor en de ogen. Als hier aanleiding toe is, 
controleert zij ook bij kinderen van 10/11 jaar het gehoor en/of de ogen. Uw vragen en 
zorgen over de gezondheid en ontwikkeling van uw kind, die u eventueel heeft aangegeven 
op de vragenlijst of tijdens het onderzoek, bekijkt zij uiteraard ook. Indien nodig nemen we 
daarover contact met u op. 
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Jeugdgezondheidszorg op school 

Op basisscholen en voortgezet onderwijs zijn wij onder andere op de verschillende manieren 
actief. Het aanbod per school verschilt en is afhankelijk van de afspraken met gemeenten. 

 Advies en ondersteuning aan ouders/verzorgers (en de leraren) van leerlingen die vaak 
afwezig zijn of met school dreigen te stoppen. 

 Deelname aan Zorg- en adviesteams waarin de leerlingen besproken worden die extra 
zorg nodig hebben. 

 Voorlichting en advies over en periodieke controle van hygiëne, veiligheid en een goede 
ventilatie op school.  

 Verschillende activiteiten gericht op onder andere gezonde voeding, beweging, 
weerbaarheid en seksualiteit. 

 Advies en ondersteuning bij een ingrijpende gebeurtenis of een melding van ongewenst 
gedrag op uw school (extern vertrouwenspersoon). 

Inentingen 

GGD West-Brabant voert in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport het Rijksvaccinatieprogramma uit. Jaarlijks vaccineren wij kinderen tegen ernstige 
ziekten zoals bof, mazelen en rodehond (BMR), difterie, tetanus en polio (DTP) en 
baarmoederhalskanker. Meer informatie vindt u op: 
http://www.rivm.nl/Onderwerpen/R/Rijksvaccinatieprogramma. 
 
Gaat u op vakantie? Gezond op reis begint bij de GGD. Wij bieden inentingen en advies op 
maat over maatregelen tegen malaria en andere infectieziekten. Niet alleen in verre oorden, 
maar ook in landen dichter bij huis kunt u besmet raken met bijvoorbeeld buiktyfus, gele 
koorts of tuberculose. Meer informatie vindt u op: http://www.ggdreisvaccinaties.nl/. 
 

Hoofdluis 

Wilt u meer informatie over behandeling van hoofdluis, kunt u terecht op de website van het 
RIVM: http://www.rivm.nl/Onderwerpen/H/Hoofdluis. 

Contact 

Heeft u twijfels of zorgen over de groei en de ontwikkeling van uw kind? Of over zijn of haar 
gedrag thuis of op school? Dan staan de jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, 
verpleegkundig specialist en doktersassistenten van GGD West-Brabant voor u klaar.  
Sinds 2014 kunt u gebruik maken van Mijn Kind in Beeld, www.mkib.nl, u kunt de 
groeicurven van uw kind in zien en uw persoonlijke gegevens aanpassen. U heeft hiervoor 
een DigiD met sms-code nodig.  Via MIKB kunt u ook uw vragen stellen. U kunt een 
telefonische of persoonlijke afspraak maken via het afsprakenbureau Jeugd en Gezin op 
telefoonnummer 076–528 2486. Meer informatie vindt u op 
www.ggdwestbrabant.nl/mijnkind 
 

 

 

 

 

 

http://www.mkib.nl/
http://www.ggdwestbrabant.nl/mijnkind
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14.  VAKANTIES 
 
In de gemeente Altena wordt er naar gestreefd dat alle scholen dezelfde vakanties hebben. 
Daarbij wil de provincie dat alle scholen in hetzelfde dorp ook zoveel mogelijk afstemmen op 
elkaar. We houden ons daarbij aan de wet. Die bepaalt dat groep 1-4 gemiddeld 880 uur les 
per schooljaar moet hebben. Voor groep 5-8 is dat 1000 uur per jaar. Voor Dussen en Hank 
gelden dat die vallen onder de regio Zuid. Wij volgen dus voor de verplichte vakanties het 
vakantierooster van Zuid-Nederland en sluiten voor de overige vrije weken zoveel mogelijk 
aan bij de gemeente Altena. 
Behoudens de vakanties gaan de lessen zoveel mogelijk door. Ook als de leerkracht ziek is. 
Dan komt er een invaller. Mocht dit niet lukken, dan worden de kinderen verdeeld over de 
andere groepen. Leuk is zo'n dag niet. We proberen dat dan ook zoveel mogelijk te 
voorkomen.  
 
 
Vakantierooster schooljaar 2019-2020 

Vakantie 
 

Begin Eind 

Herfstvakantie 14-10-2019 18-10-2019 

Kerstvakantie     23-12-2019 03-01-2020 

Voorjaarsvakantie  24-02-2020   28-02-2020 

Pasen  13-04-2020 13-04-2020 

Meivakantie 27-04-2020 08-05-2020 

Hemelvaart 21-05-2020 22-05-2020 

Pinksteren 01-06-2020 01-06-2020 

Zomer 13-07-2020 21-08-2020 

 
Soms zijn er extra vrije dagen. De vrije dagen staan vermeld op de jaarkalender of komen op 
‘ ’t Sprankeltje’ te staan. 
  
Na elke vakantieperiode worden alle kinderen gecontroleerd op hoofdluis. 
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15.  “DE SPRANKEL IN CIJFERS” 
 
De leerlingen 
Aantal leerlingen:        51 (teldatum 1 oktober 2018) 
Aantal groepen in één klas:          2 of 3 
Maximaal aantal leerlingen per klas:           25 
 
Aantal leerlingen in het komend cursusjaar: 

 Instroomgroep:  4 
 Groep 1:   2 
 Groep 2:   6 
 Groep 3:   6 
 Groep 4:   2 
 Groep 5:   8 
 Groep 6:   4 
 Groep 7:   10 
 Groep 8:   7 

 
‘De Sprankel’ heeft 3 leslokalen, 2 verwerkingsruimten en een gedeelde zaal 2 en gedeeld 
speellokaal/gymzaal . Zo is er binnen het gebouw een kinderopvang, een peuterspeelzaal, 
een andere basisschool en een buitenschoolse opvang waardoor er in het gebouw ruimte is 
voor kinderen van 0 tot 12 jaar. 
 

 Directieleden (parttime)   02 
 Aantal leerkrachten    06 
 Fulltime     03 
 Parttime     03       
 Intern begeleider     01 

 
Er zijn meer leerkrachten dan groepen. De meeste groepen hebben twee leerkrachten. 
Soms heeft een groep drie leerkrachten. Maar de regelingen van het Ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen zijn soms ingewikkeld. Soms moeten we een regeling 
uitvoeren die niet past bij wat we willen. Daarom is het mogelijk dat er meer dan twee 
leerkrachten in een groep komen. Ieder jaar moet dat opnieuw bekeken worden. 
We houden rekening met wat leerkrachten aankunnen.  Ook daar proberen we het 
ziekteverzuim laag houden. 
 
Aantal uren les: 

 Groep 1 – 4 23.45 uur per week 
 Groep 5 - 8 25.45 uur per week, 
 Groep 1 / 4 Gemiddeld 880 uur per jaar  
 Groep 5 / 8 Gemiddeld 1000 uur per jaar. 

 
Lesuitval: 
In het schooljaar 2018/2019 heeft er helaas lesuitval plaatsgevonden. 
Tijdens ziekte/afwezigheid van de leerkrachten hebben wij nog steeds 
vervanging kunnen vinden of hebben we het intern opgelost (groepen 
bij elkaar). 
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Eindverantwoordelijke voor de groep: 
 Groep 1/2 Juf Annelies 
 Groep 3/4  Juf Jolanda 
 Groep 5/6 Juf Daniëlle 
 Groep 7/8 Juf Elza  

 
Verdeling van de uren per vak in minuten aangegeven per schoolweek: 
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G
ro

e
p

 1
 

G
ro

e
p

 2
 

G
ro

e
p

 3
 

G
ro

e
p

 4
 

G
ro

e
p

 5
 

G
ro

e
p

 6
 

G
ro

e
p

 7
 

G
ro

e
p

 8
 

Zintuiglijke/ 
Lichamelijke Oef. 

 
345 

 
390 

 
75 

 
75 

 
75 

 
75 

 
75 

 
75 

Voorbereidende 
Taalactiviteiten 

65 80  
315 

 
340 

 
290 

 
290 

 
290 

 
290 

Lezen   150 150 150 150 150 150 

Kringgesprek 60 60 60 60 60 60 60 60 

Schrijven   95 65 60 60 60 60 

Rekenen 50 65 270 270 270 270 270 270 

Engels 30 30 30 30 75 75 75 75 

Arbeid naar keuze 
hoekenwerk 

 
120 

 
120 

 
60 

 
60 

 
60 

 
60 

 
60 

 
60 

Sociale 
redzaamheid/ 
Verkeer 

   
30 

 
30 

 
45 

 
45 

 
45 

 
45 

Bev. Gez.gedrag 30 30 15 15 15 15 15 15 

Soc./emot.ontw 15 15 15 15 15 15 15 15 

Expressie 
Tekenen, 
Handvaard/textl 
Muziek 

 
 
 

105 

 
 
 

105 

 
 

60 
30 

 
 

60 
30 

 
 

60 
45 

 
 

60 
45 

 
 

60 
45 

 
 

60 
45 

Werkles 270 330       

Aardrijkskunde    
 

30 45 45 45 45 

Geschiedenis   30 30 35 35 35 35 

Natuur/biologie   30 30 45 45 45 45 

Godsdienst 80 80 80 80 80 80 80 80 

Pauze 75 75 75 75 75 75 75 75 

 
Deze verdeling is het uitgangspunt. Soms krijgt een vak wat meer of minder uren. Dat heeft 
bijvoorbeeld te maken met het gebruik van de gymzaal of het handenarbeidlokaal. Daar kan 
niet iedereen tegelijk in. Dan moet het rooster aangepast worden. 
In groep 1 en 2 is zintuiglijke en lichamelijke oefening erg belangrijk. Daar wordt veel tijd aan 
besteed. Vanaf groep 3 is er steeds ruim een uur voor lichamelijke oefening (gym). Dat heeft 
te maken met de vergoeding die de gemeente krijgt voor het gebruik van de gymzaal. Er is 
bij groep 1,2,3 en 4 wel extra tijd voor beweging ingeroosterd. Zij kunnen gebruik maken van 
extra bewegingstijd op het schoolplein. 
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16.  ZORGBREEDTE 

 
In het schooljaar 2018/2019 
Aantal verwijzingen naar SO          : 0 
Aantal terugplaatsingen uit SO  : 0 
Aantal verwijzingen Clusterschool  : 0 
Aantal terugplaatsingen Clusterschool : 0 
Extra kleuterjaar     : 1 
Aantal zittenblijvers:              : 0 
Groep overgeslagen/versneld doorlopen  : 0 
 
Dit schooljaar werken we met groepsplannen. Binnen de groep is er een basisgroep te 
vinden en/of een groep met extra uitdaging en/of een groep met extra instructie. 
Deze groepsplannen duren ongeveer 10 weken en dan evalueren we en stellen het plan bij 
indien nodig. Dit schooljaar zijn er plannen gemaakt voor rekenen, taal en lezen. 
 
Om een continuüm van zorg te ontwikkelen en uit te voeren, in het kader van Weer Samen 
Naar School, zijn wij aangesloten bij het Samenwerkingsverband 4102 “De Driegang” (zie 
ook ‘ieder kind is er één’). 
 
Eindresultaat  
Verzamelde CITO-scores Eindtoets over de afgelopen jaren: 
2013 gemiddelde CITO-score: 547,4 
2014 gemiddelde CITO-score: geen groep 8 leerlingen 
2015 gemiddelde CITO-score: 533,5 
2016 gemiddelde CITO-score: 535,1 
2017 gemiddelde CITO-score: 541,3 
2018 gemiddelde CITO-score: 535,1 
2019 gemiddelde CITO-score: 544,0 
 
De laagste cito-score die gehaald kan worden is 510, de hoogste 550. Het landelijk 
gemiddelde ligt om en nabij 534. 
 
Omdat weinig leerlingen per jaar de school verlaten, kan de gemiddelde score per jaar erg 
verschillen. We streven ernaar om bij alle kinderen de basis eindtoets van CITO af te nemen. 
Soms is het echter noodzakelijk om de niveau eindtoets van CITO af te nemen. 
 
Najaarskinderen 
Kinderen die tussen 1 oktober en 1 januari jarig zijn, noemen wij ‘najaarskinderen’. De 
kinderen stromen direct in bij groep 1 (instroomgroep). Of zij overgaan naar groep 2 hangt af 
van hun vorderingen. Hierbij kijken wij naar toets uitslagen, het welbevinden en sociale 
vaardigheden. Er is hiervoor een protocol opgesteld.  
Dit protocol geldt voor de instroomgroep t/m de overgang naar groep 3. Wij hebben op schrift 
gesteld wat een kind moet beheersen om naar een volgende groep te gaan. Het protocol is 
in te zien op school.  
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Overzicht van de schooladviezen in de afgelopen 5 jaar:  
 
In dit overzicht staan welke adviezen we de afgelopen jaren gegeven hebben. Hier zijn de 
mogelijke vervolgscholen als  

 V.M.B.O. / Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs (3 leerwegen)  
 V.M.B.O Theoretische Leerweg (apart vermeld, was voorheen MAVO) 
 H.A.V.O. /Hoger Algemeen Vormend Onderwijs 
 V.W.O. /Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs 

Over het algemeen zijn onze adviezen vrij nauwkeurig.  
De afgelopen vijf jaar waren de verwijzingen als volgt: 
 

 

 VMBO VMBO/ 
TH.L.W 

TH.L.W/ 
HAVO 

HAVO HAVO/ 
VWO 

VWO 

2013 2 ll.   1 ll. 1 ll.  

2014       

2015 1l.l.  1 ll.     1l.l.  1 ll. 

2016       

2017 1 ll. 2 ll.  1 ll.   

2018  4 ll.    1 ll. 

2019  1 ll. 2 ll.  1 ll.  

       

       

 

 

            
Eindtoets 
Deze toets is afgenomen bij alle kinderen. Deze toets gebruiken wij bij de gesprekken voor 
het vervolgonderwijs. Vanaf 1 januari 2015 is het verplicht om voor alle kinderen een 
eindtoets af te nemen. De eindtoets zal pas worden afgenomen als de keuze voor het 
vervolgonderwijs al gemaakt is.  
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Schoolgids 2019 - 2020 CBS De Sprankel Dussen 
46 

17.  BUITENSCHOOLSE OPVANG 
 
Om de arbeidstijden van werkende ouders en de schooltijden van de kinderen goed op 
elkaar te laten aansluiten zijn de scholen vanaf 1 augustus 2007 wettelijk verantwoordelijk 
voor de organisatie van de buitenschoolse opvang van uw kind tussen half acht ’s morgens 
en half zeven ’s avonds. De scholen ‘De Peppel’ en ‘De Sprankel’ werken dan ook vanaf die 
tijd nauw samen met kinderopvangorganisatie ‘Hoppas’. Op de school vindt u de 
informatiefolders en inschrijfformulieren hiervoor. Heeft u deze gemist? Dan kunt u ook 
bellen met de administratie van ‘Hoppas’. Op de website www.toeslagen.nl kunt u precies 
berekenen hoeveel toeslag u ontvangt voor de kosten van kinderopvang. Heeft u hierover 
vragen, belt u dan gerust met ‘Hoppas’.  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.toeslagen.nl/
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18.  SCHOOLGEGEVENS EN ADRESSEN 

 
Schooladres:  
Wilhelminaplantsoen 1b 
4271 AX Dussen         
                                                    
Telefoon:  0416-391109 
Email:   directie@desprankel.nl 
Website :  www.desprankel.nl  
Directeur:  Dhr. A. van Ooijen 
  
 
 
Algemeen directeur/bestuurder VPCPO Land van Heusden en Altena “De Stroming”, 

 
Dhr. T. Lenting 
Postadres: Postbus 161  
4250 DD Werkendam 
Tel. 0183-501613 

 

 
Bankrekeningnummers: 

 CBS De Sprankel  
De Stroming Werkendam inz. De Sprankel 
NL 51 RABO 0 11.30.26.544  

 
 Ouderhulpgroep 

NL 54 RABO  0 11.30.14.171 
 

 

Schooltijden: 
 
Groep 1-4   Maandag:  8.30 - 12.00 uur en 13.15 – 15.15 uur 
   Dinsdag:  8.30 - 12.00 uur en 13.15 – 15.15 uur 
   Woensdag:  8.30 - 12.15 uur 
 Donderdag:  8.30 - 12.00 uur en 13.15 – 15.15 uur 

Vrijdag:  8.30 - 12.00 uur (middag vrij) 
 
Groep 5-8  Maandag:  8.30 - 12.00 uur en 13.15 – 15.15 uur 
   Dinsdag:  8.30 - 12.00 uur en 13.15 – 15.15 uur 
   Woensdag:  8.30 - 12.15 uur 
 Donderdag:  8.30 - 12.00 uur en 13.15 – 15.15 uur 

Vrijdag:  8.30 - 12.00 uur en 13.15 – 15.15 uur 
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19.  ADRESSEN 

 
College van bestuur vanaf september 
2018 
Secretariaatsadres De Stroming 
Postbus 161 4250 DD Werkendam 
 
Bezoekadres:  

Waardhuizen 38, 
4287 LS   Waardhuizen 
 
Telefoonnummer:  0183-501613 
KvK:    18061433 
Bestuursnummer:  41239  

College van Bestuur:  

 

Toezichthoudend bestuur:  

  

  

Mevrouw N. van Dalen-
van Balen 

 

Dhr. R. Hartman    roberthartman.consulting@gmail.com  

Dhr. K.J. Oudshoorn kjoudshoorn@icloud.com  

Dhr. A. Smits   alettinussmits@gmail.com 

Dhr. G. Verhoeven  govert.verhoeven@capgemini.com 

   

   

 

Ouderhulpgroep 

Personeelslid  Jolanda Visser 
 

j.visser@desprankel.nl 

Ouderlid                   Christina Herwig                  
 

 

Ouderlid    
                            

Nicoline Bouman                

Ouderlid   
 

Els v.d. Stelt                      

Ouderlid    
 

Angelique Romijn                 

Ouderlid    Marjolein Hoeke                  

 

Personeel 

Directeur Dhr. A. van Ooijen  
directie@desprankel.nl 
 

Intern Begeleider Mevr. Marjo Goelema 
ib@desprankel.nl 
 

Teamleider Mevr. Kimberly Dekker-Schaap 
k.dekker@desprankel.nl 
 

Leerkracht Mevr. Janike Schoenmakers-Wijnands 
j.schoenmakers@desprankel.nl 
 

Leerkracht Mevr. Jolanda Visser 
j.visser@desprankel.nl 

Dhr. T. Lenting bm@destroming.eu  

   

mailto:alettinussmits@gmail.com
mailto:directie@desprankel.nl
mailto:ib@desprankel.nl
mailto:k.dekker@desprankel.nl
mailto:j.schoenmakers@desprankel.nl
mailto:j.visser@desprankel.nl
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Leerkracht Mevr. Daniëlle Timmer 
d.timmer@desprankel.nl 
 

Leerkracht Mevr. Elza van Vugt 
e.vanvugt@desprankel.nl 
 

Onderwijsassistent Mevr. Irene Meijning 
i.meijning@desprankel.nl 
 

 
 

Externe contacten: 

JGZ team:  GGD West-Brabant 
Postbus 3369 
(Bezoekadres:  
Doornboslaan 225-227, 
4816 CZ Breda) 
4800 DJ Breda       
 076 – 528 20 00 / fax (076) 521 60 62 
Vestiging Almkerk  
 0183- 40 10 13 
 

Inspectie:  Inspectie van het onderwijs 
info@owinsp.nl 
www.onderwijsinspectie.nl 
Vragen over onderwijs: 
 0800 – 8051 (gratis) 
Klachtmeldingen over seksuele intimidatie,  
seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: 
Meldpunt vertrouwensinspecteurs 
 0900-111 13 111 (lokaal tarief) 
 

Klachtencommissie: 
 

Landelijke klachtencommissie Primair Onderwijs, 
Voortgezet Onderwijs en BE 
Algemeen secretaris: Mw. Mr. A.C. Melis-Gröllers, 
Postbus 694, 2270 AR  Voorburg.  
 070-3861697 fax: 070-3481230 
e-mail: info@klachtencommissie.org 
 

Informatie en advieslijn: 
 

Informatie en advieslijn voor ouders over onderwijs op 
schooldagen tussen tien en drie kosteloos maar zeer 
deskundig 
0800 5010 
website: www.50tien.nl 
 

Seksuele intimidatie: 
 

Zie klachtencommissie 
Mevr. M. Goelema (interne vertrouwenspersoon lln.) 
 

Vertrouwensinspecteur:  
 

Drs. C.J. Post, centraal meldpunt 
vertrouwensinspecteurs  
0900-1113111 
 

mailto:d.timmer@desprankel.nl
mailto:e.vanvugt@desprankel.nl
mailto:i.meijning@desprankel.nl
mailto:info@klachtencommissie.org
http://www.50tien.nl/
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Onderwijsbegeleidingsdienst: 
 

Edux 
Tolweg 11,  
4851 SJ Ulvenhout 
  076 - 52 45 500 fax: 076-5245501 
 

Weer Samen Naar School: 
 

Coördinatieadres: 
De heer A. Troost 
Hoefslag 6, Gorinchem 
06-20280077 
coordinatie@swv4102.nl 
 

 
 
 

      

 

         

        

 

 

    

 

        

 

 

    

 

 

 

 

             

               

 

        

 

      

 

        

        

 

             

             

                                        

             

mailto:coordinatie@swv4102.nl
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