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Januari 2019-2020

rekenen op kwalitatief goede
ondersteuning van onze
onderwijsassistenten.

Van de directie
Beste allemaal,
We zijn alweer een week op weg in het
nieuwe jaar. Ik heb al veel mensen het
allerbeste toegewenst voor het nieuwe
jaar, maar voor degene die ik nog
vergeten ben doe ik het bij deze.
Ik wens jullie allen toe dat we er met
elkaar in goede gezondheid een mooi
jaar van gaan maken. Die wens geldt
in eerste instantie voor jullie
privésituatie en jullie dierbaren.
Vervolgens hoop ik dat we voldoende
grip houden op de onderwijskwaliteit
van onze prachtige school en dat we
dat samen en met plezier kunnen
beleven.
In het nieuwe jaar komen er weer
nieuwe uitdagingen op ons pad. Eén
van die uitdagingen kennen we al, we
gaan ons voorbereiden op het
inspectiebezoek in het 2de kwartaal van
2020.

Bezetting
Het onderwijs is nog steeds vaak in het
nieuws. Met name de scholen in de
grote steden kampen erg met het
lerarentekort. En hoe zit dat dan op De
Springplank? Wij hebben vanaf de
zomervakantie tot nu toe een heel
goede periode gehad. Dat wil zeggen
heel goed ten opzichte van het vorige
schooljaar en heel goed ten opzichte
van hoe andere scholen het doen. In
november waren er leerkrachten
afwezig, daardoor hebben we beperkt
klassen opgedeeld en zijn leerlingen
thuisgebleven. Dat laatste is zeker niet
goed, maar zeker gezien de
omstandigheden hebben we over het
algemeen prima onderwijs kunnen
geven. We hebben geen last gehad
van langdurige uitval en we konden

Maar naast dit optimistische geluid is
het wel zo eerlijk om er aan toe te
voegen dat we als school kwetsbaar
zijn. Want als er toch iemand uitvalt,
dan is het vinden van een vervanger
geen gemakkelijke taak.

Staking
Er is voor 30 en 31 januari door de
bonden een staking aangekondigd. De
bestuurder van KBA zal u daar in een
brief over mededelen dat onze
stichting achter de staking staat. De
school zal dan gesloten zijn. Met het
personeel van De Springplank geven
we aan de stakingsdag een invulling
die ten goede komt aan de kwaliteit
van de school. Op dit moment werken
we aan een programma hiervoor.

Veiligheid rondom school
In dit artikel vraag ik graag uw
aandacht voor de veiligheid van onze
kinderen.
Aan het begin en einde van de
schooldag, worden er vaak auto’s
geparkeerd op de stoep. Op die stoep
lopen onze kinderen. Dit kan leiden tot
gevaarlijke situaties. Ik snap dat het
verleidelijk is om even op de stoep te
parkeren, zeker als je toch al haast
hebt, maar de stoep is voor
voetgangers en niet voor auto’s. Ik
verzoek u dan ook vriendelijk om uw
auto te parkeren in de parkeerhavens.
Alvast hartelijk bedankt voor uw
medewerking en dank aan iedereen
die nu al netjes parkeert. Ik zal ook
Impuls vragen om hier aandacht aan te
besteden. Bij aanhoudende overlast
ben ik genoodzaakt om handhaving in
te schakelen.
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met elkaar omgaan, schoolbreed. Op
veel plaatsen hangen de nieuwe
pictogrammen: hoe gedragen wij ons
in de school?

Sociaal emotionele
ontwikkeling
Goed nieuws over de sociaal
emotionele ontwikkeling op onze
school.
Vorig schooljaar al zijn alle
leerkrachten op onze school gestart
met lessen voor sociaal emotionele
ontwikkeling. Twee keer per week
wordt aan de hand van SOEMOkaarten lesgegeven over
uiteenlopende onderwerpen zoals:
gemeen, stoer, roddelen, eerlijkheid,
enz. In iedere klas kun je deze
SOEMO-kaarten tegenkomen. Door
het gebruik van deze nieuwe methode
krijgen we voldoende inzicht in de
sociaal emotionele ontwikkeling, ter
voorbereiding van het volgende
schoolplan. Ook hebben we een paar
extra zaken in ons onderwijsaanbod
toegevoegd voor de leerlingen die net
even iets extra’s nodig hebben: Semi
training en sociale
vaardigheidstraining.

Als je goed rondkijkt in de school dan
zie je ze. We hebben met elkaar een
aantal regels afgesproken over hoe we
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Informatieavond

Communicatie

Het is al weer een tijdje geleden, maar
we hebben begin dit schooljaar een
informatieavond gehad op onze
school.

Binnenkort ontvangen alle ouders
informatie over een nieuwe manier van
communiceren. Al langere tijd hebben
veel ouders gevraagd of de
informatiestroom vanuit school
verbeterd kan worden. Ja dat kan. Met
het team hebben we daarover
nagedacht en zijn we aan de slag
gegaan met Parro. Parro kun je
installeren als app op de mobiele
telefoon en daarin ontvang je alle
berichten van De Springplank. Parro
ondersteunt ook een kalender en het
versturen van uitnodigingen voor
bijvoorbeeld de rapportgesprekken. De
pilot die eind 2019 in groep 7 is
gehouden heeft positieve resultaten
opgeleverd. Dat betekent dat we er
snel mee gaan starten.

Tijdens deze avond heeft de school
een goed beeld kunnen geven van de
stand van zaken op school. Dit in
relatie tot het laatste inspectierapport.
We hebben de ouders meegenomen in
ons verhaal door veel foto’s en
filmmateriaal te laten zien. Hartelijk
dank voor alle positieve reacties.
Het tweede deel van de avond ging
over een ander onderwerp dat we erg
belangrijk vinden, namelijk de mening
van ouders. We zijn in groepjes
uiteengegaan en hebben een overzicht
gemaakt van alles wat we zeker op
school moeten behouden en van de
onderwerpen waar verbetering
gewenst is.
De lange lijst met opmerkingen geeft
ons een goed inzicht in wat er leeft bij
ouders en is een belangrijke bron bij
de ontwikkelingsprocessen van de
school. Er zijn onderwerpen waar een
duidelijke mening van ouders over is.
Met trots vertel ik dat de ouders erg
positief zijn over het personeel op De
Springplank. Het andere onderwerp is
communicatie met ouders. Daar
komen we er niet goed af. We hebben
hier veel tips over gekregen en dat
betekent dat we aan de slag moeten
met dit onderwerp.
Ik wil graag alle ouders bedanken voor
hun positief kritische houding op deze
avond. Daarbij nog in het bijzonder de
bijdrage van de ouders van de
medezeggenschapsraad. Ik geloof
erin, dat we samen met ouders het
beste uit de school kunnen halen.

Logopedie
Voor logopedie is de school in gesprek
gegaan met een organisatie die vanuit
een werkruimte op school, logopedie
verzorgt. Deze organisatie heet de
Praatmaatgroep en zal binnenkort ook
bij ons op school werkzaam zijn.
Wanneer er precies gestart kan
worden, is op dit moment nog niet
duidelijk.
Belangrijk voor u om te weten is dat we
de screening (beoordelen of leerlingen
logopedie nodig hebben) nog steeds
laten doen door Hélene Floris, onze
vaste logopediste vanuit de GGD.
Maar voor de verwijzing kunt u dus ook
bij ons op school terecht. Dit is fijn,
omdat andere logopediepraktijken
vaak wachtlijsten hebben. Bij de
Praatmaatgroep op school zullen
leerlingen van onze school voorrang
krijgen. De logopediebehandeling kan
onder schooltijd plaats vinden, de
leerling is dan minder lang weg uit de
klas. Ook dit is een voordeel. Wel is
het verplicht dat de ouders bij de
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behandeling aanwezig zijn. Hier dient u
rekening mee te houden.
Naast behandelingen zal de logopedist
van de Praatmaatgroep ook enkele
informatiemomenten organiseren.
Zodra bekend is wie op onze locatie
komt werken, zal dit aan u bericht
worden.

Belangrijke data
14 jan

Groep 7&8 De Krakeling (op
school)

23 jan

Groep 5&6 Concertgebouw

24 jan

Taalklas Concertgebouw

27 jan

Groep 3, 4/5 Poduim Mozaiek

28 jan

Groep 1/2 Concertgebouw

28 jan

Groep 5&6 De Krakeling

30+31 jan

Staking, de school is gesloten

4 feb

Bliksemstage groep 8

5 feb

Open dag De Springplank voor
nieuwe ouders

6 feb

MR vergadering

6 feb

Bliksemstage groep 7

6 feb

Groep 8 Concertgebouw

10 t/m 13
feb

Rapportgesprekken

15 t/m 24
feb

Krokusvakantie

24 feb

Studiedag, leerlingen vrij

25 feb

School begint

Brede School de Springplank
Robert Scottstraat 28-30
1056 AZ Amsterdam
Telefoon: 020 616 25 53
Email: directie@kbsdespringplank.nl
Website: kbsdespringplank.nl
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