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Geachte ouders/verzorgers 
Hierbij ontvangt u de negentiende nieuwsbrief van 
het schooljaar 2017-2018. 

  
Welkom nieuwe collega’sIn de vorige Nieuwsbrief 

hebt u kunnen lezen, dat we aan het einde van het 

schooljaar afscheid nemen van vier collega’s, die 

allen de pensioengerechtigde leeftijd hebben be-

reikt: Rien van Gilst, Henk Prinsen, Jossy Batlajar en 

Jan IJzerman. In een volgende Nieuwbrief zal ik na-

der ingaan op hun werk voor de school. Deze keer 

wil ik hun opvolgers aan u voorstellen.  

Allereerst Monique Jansen. Monique Jansen werkt al 

vanaf 1 januari als vervanger van Henk Prinsen. Zij 

heeft dit zo goed gedaan, dat we besloten hebben 

haar een nieuwe aanstelling aan te bieden. En dat 

wil zij graag doen. 

Daarnaast komen er drie ervaren collega’s in het 

S(Ba)O van de andere scholen van Educare ons team 

versterken. Vanaf de Koningin Emmaschool komen 

Elvera Sitselaar en Willy Jaspers Focks.  

Elvera werkt al sinds 1 januari voor één dag op onze 

school als intern begeleider. Na de zomervakantie 

wordt zij voor twee dagen intern begeleider op onze 

school en één dag per week groepsleerkracht in de 

middenbouw. Daarmee hebben we ons zorgteam 

weer compleet.  

Willy Jaspers Focks wordt onze nieuwe leerkracht in 

de kleutergroepen. Willy heeft veel expertise op het 

gebied van kleuters in het Sbao.  

Vanaf De Wingerd in Nunspeet komt Joke Vos. Zij 

heeft veel ervaring in het speciaal onderwijs. Zij 

heeft een gedreven persoonlijkheid en ze is toe aan 

een nieuwe uitdaging. Zij wordt groepsleerkracht in 

de onderbouw.  

We zijn erg blij met de komst van deze vier dames 

en durven vol vertrouwen met hen te beginnen aan 

een nieuw schooljaar.  

 

  

Klachten: contact persoon Joke van Leeningen 
Elke medewerker op De Springplank zet zich naar 
vermogen in voor het geluk en het welzijn van de 
kinderen. Regelmatig worden daarbij successen be-
haald en gevierd. Maar soms maken we ook fouten. 
Ik ben blij met de ouders die hierover dan een klacht 
indienen. Wanneer fouten aan het licht komen, kun-
nen we er ook wat aan doen.  
Ook in de afgelopen periode kwamen er enkele ou-
ders met een klacht. We hebben deze klachten seri-
eus genomen en kregen van de ouders ook de ruim-
te om er wat aan te doen. Het is fijn om te horen 
wanneer het goed gaat. Maar het is ook belangrijk 
dat ouders ons wijzen op dingen die verkeerd gaan. 
Hopelijk blijven de ouders zeggen, wat ze er van 
vinden. De deur staat altijd open. En als u het een 
bezwaar vindt, om een klacht neer te leggen bij een 
groepsleerkracht of bij mij als directeur, dan kunt 
ook altijd een afspraak maken met onze contactper-
soon. Dat is onze schoolmaatschappelijk werker Joke 
van Leeningen. Zij heeft een onafhankelijke positie 
op school en is bereid om te bemiddelen tussen u en 
de school of als het een zeer ernstige klacht betreft 
u in verbinding te stellen met onze externe vertrou-
wenspersoon. Als u een gesprek wenst met Joke, 
dan kunt u een afspraak maken via de schooladmi-
nistratie (tel. 0341-431250) 
 
Flessenactie Duchenne 
Zoals in de vorige nieuwbrief te lezen was, gaat de 
vader van onze groep 3 leerling Eva een zware 

mountainbi-
ketocht fiet-
sen om geld 
op te halen 
voor de be-
strijding van 
ziekte van 
Duchenne. 
Aan de op-
roep om 

lege statiegeldflessen in te leveren wordt massaal 
gehoor gegeven. Er is al voor €63,- aan flessen inge-
leverd. Ook de komende weken staan de kratten nog 
bij de deur. We hopen dat er nog veel meer flessen 
bij komen! 
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Ouderavonden 
Op maandag 2, dinsdag 3 en donderdag 5 juli zijn er 
op school ouderavonden. U ontvangt hiervoor een 
speciale uitnodiging van de groepsleerkracht. U 
krijgt daarbij de keuze uit twee avonden. Vooraf aan 
de uitnodiging maakt de groepsleerkracht namelijk 
een keuze voor welke avonden hij/zij wil werken. De 
ene leerkracht zal de voorkeur hebben voor maan-
dag en dinsdag, de ander misschien voor maandag 
en donderdag. Op deze wijze willen we vooral de 
parttime werkende collega’s ter wille zijn. 

  
Groepsindeling 2018-2019 
In ons formatieplan gaan we voor het volgend 
schooljaar uit van 14 groepen. 11 groepen in Har-
derwijk en 3 groepen in Zeewolde. In Harderwijk 
komen twee kleutergroepen. Er komt geen kleuter-
groep in Zeewolde, omdat daarvoor het aantal kin-
deren te laag is.  
In de komende periode werken met name de intern 
begeleiders hard aan voorstellen voor een nieuwe 
groepsindeling. Dit betekent dat de huidige indeling 
verandert en de kinderen niet automatisch bij de-
zelfde kinderen in de groep komen. Natuurlijk wordt 
er wel rekening gehouden met vriendschappen. 
Ouders zouden graag ook invloed willen uitoefenen 
op het besluit bij welke leerkracht hun kind wordt 
ingedeeld. Toch beschouwen dit echter als een aan-
gelegenheid waar alleen de school over kan en mag 
beslissen. We hopen dat de ouders er op vertrou-
wen dat wij hierover verstandige beslissingen ne-
men, waarbij het pedagogisch klimaat: de veiligheid 
van de kinderen en de mogelijkheden tot groei voor 
hen, uitgangspunt zijn. Leerkrachten hebben de op-
dracht om hierover niet met de ouders in gesprek te 
gaan. De ouders worden geïnformeerd op woensdag 
11 juli. Indien na de zomervakantie blijkt dat bij 
sommige kinderen geen goede beslissingen zijn ge-
nomen, kunnen ouders hierover wel in gesprek gaan 
en zullen we proberen samen tot een oplossing te 
komen. 

  
Schoolzwemmen 
De kinderen van groep 4 en 5 van onze school krij-
gen elk jaar schoolzwemmen. Het doel is het verzor-
gen van een “natte” gymles en niet primair het be-
halen van een zwemdiploma, maar dat kan wel een 
onderdeel zijn. Sterker nog: in het verleden is geble-
ken dat veel kinderen bij ons het A-diploma en een 
aantal kinderen ook het B-diploma behaalden. Nu 
blijkt dat een grote groep kinderen een schooljaar 
(circa 35 lessen van 30 min.) oefenden voor het B-
diploma, maar dat dit niet genoeg was voor het be-

halen van het B-diploma. Daarom is dit jaar besloten 
om het B-diploma te vervangen voor een certificaat 
“survival zwemmen”. Op dit certificaat staat aange-
geven op welke onderdelen een kind voldoende 
scoort. 
Deze onderdelen zijn: 
Koprol (van de kant, in het water) 
Mat (onder door zwemmen, overheen klimmen) 
Zelfstandig uit het water klimmen 
Conditie zwemmen 
Gekleed zwemmen 
Red je zelf ( help houding, drijfmiddel maken) 
Onder water oriënteren (gat 9 meter, “wak”, gat) 

  
Vakantierooster 2018-2019 

 Herfstvakantie    
22-10-18 26-10-18 

Kerstvakantie    24-12-18 04-01-19 

Voorjaarsvakantie    25-02-19 01-03-19 

Goede vrijdag 19-04-19   

Tweede Paasdag   22-04-19   

Meivakantie   23-04-19 03-05-19 

Hemelvaart 30-05-19 31-05-19 

Tweede Pinksterdag   10-06-19   

Zomervakantie 2018  22-07-19 30-08-19 

  
Data 

27 juni Studiedag personeel, de kinderen 
hebben vrijaf. 

29 juni 20e Nieuwsbrief 
Uitgifte 3e rapport 

2, 3 en 5 juli Gespreksavonden voor ouders 

6 juli Studiedag voor het personeel, de 
kinderen hebben vrijaf. 

10 juli Afscheidsavond groep 8 

11 juli Ontvangst nieuwe leerlingen 

11 juli Kennismaking voor alle kinderen in 
hun nieuwe groep voor volgend 
schooljaar 

11 juli  21e Nieuwsbrief 

13 juli Laatste schooldag 

 
Met vriendelijke groet, 
Bert Veldhorst, directeur 


