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Geachte ouders/verzorgers 
Hierbij ontvangt u de twintigste nieuwsbrief van het 
schooljaar 2018-2019. In deze nieuwsbrief nemen we 
afscheid van drie collega’s. Ook kunt u de voorlopige 
conclusies van het oudertevredenheidsonderzoek lezen. 
In een bijlage in deze Nieuwsbrief een bijdrage van 
ZorgDat over de zomervakantieweek . Deze week is 
voor kinderen van 8-12 jaar die om bepaalde redenen 
niet op vakantie kunnen gaan. Bijvoorbeeld door ziekte 
van een van de gezinsleden of omdat het financieel niet 
haalbaar is. Door deze Zomervakantieweek kunnen ze 
toch een weekje plezier beleven met kinderen van hun 
eigen leeftijd! 

  
Tropenrooster 
De vorige week hanteerden veel basisscholen een tro-
penrooster. De scholen vallend onder ons bestuur heb-
ben afgesproken dit niet te doen. Naar onze mening zijn 
de nadelen van een tropenrooster groter dan de voor-
delen. De kinderen moeten ’s morgens vroeger naar 
school waardoor een aantal van hen een slaaptekort 
krijgt. Daarnaast verandert er zoveel in de structuur van 
de dag, dat dit verwarrend werkt voor de kinderen. Ten 
slotte zijn er een aantal kinderen, die niet eerder naar 
huis kunnen en dus toch gewoon tot drie uur op school 
moeten blijven. 
Naar ons idee is een aangepast lesprogramma een be-
tere oplossing.  

  
Afscheid juf Dominique 

Na 16 jaar juf op De Spring-
plank te zijn geweest, neemt 
Dominique dit schooljaar af-
scheid van ons team.  
Per 1 augustus 2003 kwam 
Dominique naar Harderwijk. 
Daarvoor had ze enkele ja-
ren gewerkt op een basis-
school in Balkbrug en in 
Zwolle en ook een jaar in het 
Sbao in Zwolle. Ze kreeg een 
fulltime baan en ging met 
haar man Nataniël wonen in 
een gezellig huisje aan de 

Scheepssingel in Harderwijk. Daar worden haar kin-
deren geboren: Mikay en Zayra. Het huisje wordt dan te 
klein en ze verhuizen naar de Julianalaan.  
Met een kleine uitstap naar de middengroepen heeft 
Dominique vrijwel steeds gewerkt met de oudere kin-
deren van groep 7 en groep 8. Daar kan ze haar energie 
ten volle kwijt. Dominique is heel sterk in het opbou-
wen van een goede relatie met kinderen en ouders. Het 
is voor haar een eerste voorwaarde in haar vak. Daar-
naast vertelt ze graag verhalen. Bijbelse verhalen, ge-
schiedenis, fictie, als er maar een verhaal in zit. Het 
maakt haar daarbij niet uit of het publiek bestaat uit 
collega’s, kinderen of ouders. Vol vuur houdt zij haar 
verhaal en iedereen luistert geboeid.  
In het team maakt ze zich sterk voor effectieve directe 
instructie. In haar lessen laat ze precies zien wat daar 
mee bedoeld wordt. Dominique doet het de kinderen 
voor en is bereid het eindeloos te herhalen tot iedereen 
het begrijpt. Als je haar lessen bijwoont, voel je de 
sfeer. Sinds enkele jaren is Dominique teamleider; ze 
doet dit op haar eigen manier. Wanneer de directie 
kiest voor de zakelijke kant, benadrukt Dominique het 
menselijke, vriendelijke aspect. Na 15 jaar bij ons ge-
werkt te hebben, gaf ze te kennen, dat ze om zich heen 
ging kijken naar een andere baan, om daarmee als 
mens en leerkracht verder te kunnen groeien. Ruim een 
jaar nam ze de tijd hiervoor. Uiteindelijk kwam ze te-
recht bij onze collega’s van Mijnschool en blijft ze bij 
Educare. Deze vo-school voor praktijkonderwijs krijgt er 
een fijne en getalenteerde leerkracht bij. Wij zullen Do-
minique in ons dagelijks werk missen. Maar we gunnen 
haar deze groei van harte. We verliezen haar niet uit 
het oog en niet uit het hart. Familie v.d. Meulen: we 
wensen jullie heel veel geluk! 

  
Afscheid juf Anne 

Vanwege de groei van het aantal 
kleuters waren we in december 
2018 op zoek naar een nieuwe 
onderwijsassistente. Al snel 
kwam we terecht bij een jong een 
veel belovend iemand. Anne van 
den Hul. Nog niet eens afgestu-
deerd als onderwijsassistent, (de 
laatste examens vonden plaats in 

januari!) werd ze meteen fulltime benoemd op De 
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Springplank. Officieel had Anne nog geen ervaring, 
maar ze had al wel veel kennis opgedaan als vrijwilliger 
bij de zondagsschool en door haar maatschappelijke 
stages. Anne werd de vaste assistent bij onze kleuter-
groep De Diamantjes. Dit werk bevalt haar zo goed, en 
ze vindt dit werk zo leuk, dat ze besloten heeft om toch 
nog eerst de Pabo te doen, om daarna als volledig be-
voegd leraar aan de slag te kunnen. Dit betekent echter 
wel dat we op zoek moeten naar een nieuwe onderwijs-
assistent, omdat ze de opleiding niet kan combineren 
met haar huidige baan. Daarom nemen we op 18 juli af-
scheid van haar en wensen haar veel succes op de Pabo 
en veel geluk in haar verdere leven. 

  
Afscheid juf Winette 

Vanwege de groei van het aantal leer-
lingen startte per 1 januari 2019 ook 
Winnette Vreekamp als onderwijsas-
sistent. Zij werkt naast juf Hetty en juf 
Joke in groep 3 en groep 4. Ook voor 
haar was de betrekking op De Spring-
plank haar eerste baan in het onder-

wijs. Al snel toonde ze aan klaar te zijn voor haar taak. 
Als de groepsleerkracht even weg is, neemt ze het werk 
naadloos over. Het beste compliment dat we haar kun-
nen geven, is dat van een ouder. “Wat een geweldige 
nieuwe juf hebben jullie toch benoemd”, zei deze. Bij 
haar benoeming gaf ze al aan, maximaal tot aan de zo-
mervakantie te kunnen werken. Want in september 
gaat voor Winette een jaar naar de VS. “Maar ik kom te-
rug op De Springplank”, zo beloofde ze. Wij zien er naar 
uit. We wensen Winette een fantastische tijd toe! 

  
Groepsindeling 
Woensdag 3 juli hebben de leerkrachten de leerlingen 
voorlopig over de groepen verdeeld. Bij de voorberei-
dingen bleek dat het aantal leerlingen in groep 3 t/m 6 
zo sterk is gestegen, dat we nog een extra groep moe-
ten vormen. Inmiddels is er een advertentie geplaatst. 
We zoeken een fulltime leerkracht, die graag ons team 
wil versterken. Het betreft een vaste benoeming. Als u 
in uw eigen kring iemand kent met interesse, wijs hem 
of haar dan op onze vacature. Hij staat o.a. vermeld op 
onze website. 
Woensdag 17 juli verschijnt de laatste nieuwsbrief. In 
die brief kunt u lezen in welke groep uw kind in het vol-
gende schooljaar wordt geplaatst en de naam van de 
leerkracht(en). 

  
Oudertevredenheidsonderzoek 
Elk jaar peilen we de mening van de ouders over De 
Springplank. We vragen elk ouderpaar van de school-
verlaters anoniem een lijst in te vullen, waarbij ze aan 

kunnen geven of ze tevreden zijn over het gevraagde 
onderwerp. 
We leggen elk jaar nagenoeg dezelfde vragen aan de 
ouders voor, zodat we kunnen vergelijken. We vragen 
alleen de ouders van de schoolverlaters naar hun me-
ning: als we iedereen elk jaar zouden vragen, zijn we 
bang dat de interesse voor het onderzoek terugloopt. 
Daarnaast heeft deze oudergroep waarschijnlijk de 
beste kijk op wat er zich op school afspeelt en boven-
dien komen op deze wijze alle ouders vanzelf een keer 
aan de beurt. 
Enkele cijfers: het deelname percentage in Harderwijk 
was 96% en in Zeewolde 43%.  
De gemiddelde score van alle ouders was 8,4. 
De gemiddelde scores per item ontliepen elkaar niet 
veel: vanaf 7,8 tot 8,8. 
Een ouder gaf aan dat de communicatie vanuit school 
beter kan. Wij zullen ons best doen. 
Veel ouders spraken lovende woorden over de leer-
krachten. Van een ouder kregen we een mooie brief 
met toestemming deze af te drukken.  
Zie hieronder: 

  
Als een vis in de boom… 
Tegenslag vormt de mens. Als dat zo is, zou dat dus be-
tekenen dat mensen die veel meemaken, als mens ver-
der of sterker ontwikkeld zijn dan mensen die geen of 
nauwelijks tegenslag hebben gehad. Ik geloof daar hei-
lig in. Je ontwikkelen als mens doet pijn, soms veel pijn. 
Wanneer je die pijn ontloopt, ga je ook je ontwikkeling 
uit de weg. Dat is best goed uit te leggen aan een vol-
wassene, maar geldt dit ook voor een kind? 
 
Afgelopen week had ik de eer mee te mogen met het 
groep 8 kamp van Levi. Levi zit al een paar jaartjes op 
de Springplank, een school voor special basisonderwijs. 
Een paar maanden geleden kreeg ik de vraag of ik als 
ouder/vader met het kamp mee wilde. Daar heb ik niet 
lang over na hoeven denken en dus heb ik vol overtui-
ging ja gezegd. 
 
Vorige week was dat kamp. Tijdens het kamp, maar ook 
erna heb ik vaak de vraag gekregen of ik het lastig vond, 
of ik geschrokken was en meer van dat soort vragen. 
Het gekke is, niets van dat. Een groep van 28 kinderen, 
allemaal met een eigen verhaal, allemaal met hun eigen 
redenen om het speciaal onderwijs te volgen en stuk 
voor stuk hebben ze al het nodige in hun nog maar zo 
korte leventje meegemaakt. Ze hebben me geïnspireerd 
en ontroerd tegelijk.  
 
Wat mij vooral opviel is hoe dankbaar ze zijn met een 
beetje oprechte aandacht. Wanneer je ze iets geeft, hoe 
klein en simpel ook, je krijgt gelijk iets terug. Een soort 
natuurlijke wederkerigheid die mij deed beseffen hoe 
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ver deze kinderen al zijn in hun persoonlijke ontwikke-
ling. Ze weten van zichzelf èn van elkaar wat ze kunnen 
en wat ze niet kunnen en hebben in veel gevallen heel 
goed in de gaten wat de ander nodig heeft. Dat zijn 
kwaliteiten waar we in de volwassen wereld om 
schreeuwen. Daar geven we die kwaliteiten tenminste 
waarde, waarom dan niet bij deze jonge kinderen?  
 
Veel van deze kinderen stoeien misschien met één of 
meerdere vakken gericht op hun cognitieve ontwikke-
ling. Voordat ze bij de Springplank zijn gekomen hebben 
ze meestal al een heel traject achter de rug. Wanneer je 
continu geconfronteerd wordt met iets wat je niet kan 
of wat niet lukt, dan ga je je vanzelf dom voelen. Niet 
dat iemand dat zegt (hoop ik), maar juist deze kinderen 
voelen dat dat hetgeen is wat ze vanuit het “systeem” 
terugkrijgen. Wanneer je dat maar vaak genoeg voelt, 
ga je je vanzelf ook zo gedragen en dat bevestigt de om-
geving vervolgens weer dat het gelijk heeft, toch? Néé, 
want het kan dus ook anders. Speciaal onderwijs draagt 
een beeld met zich mee wat op zijn zachts gezegd niet 
het meest positieve is. Je kind naar het speciaal onder-
wijs brengen is zoiets als falen. Bullshit!  
 
Ik zou ervoor willen pleiten dat elk kind recht heeft op 
speciaal onderwijs. Onderwijs wat het kind echt ziet en 
het kind geeft wat hij of zij nodig heeft, wat het kind 
centraal stelt en niet de systematiek. Onderwijs wat ook 
kijkt naar wat een kind wel kan en hoe hij of zij dat kan 
gebruiken bij de dingen die hij of zij moeilijk vindt. On-
derwijs wat in de gaten heeft dat de kwaliteiten die veel 
van de kinderen hebben, misschien niet (alleen) de klas-
sieke harde en rationele kwaliteiten zijn, maar (ook) de 
broodnodige softskills. Onderwijs die kinderen laat zien 
dat ze waardevol zijn en waardevolle kwaliteiten heb-
ben. Dus speciaal onderwijs voor iedereen! 
 
En dan die liefdevolle leerkrachten. Wauw, diep respect 
voor wat zij doen. Het is geen gemakkelijke klus, want 
elk kind vraagt zijn eigen benadering. Maatwerk in ex-
tremis. Oprecht, eerlijk, direct en bij vlagen streng, maar 
altijd gericht op de ontwikkeling van het kind. De passie 
en trots waarmee ze dat doen is aanstekelijk. Ze hebben 
het altijd over hun kinderen. Ik heb mooie en ontroe-
rende gesprekken gehad met leerkrachten. Ik heb iets 
meegekregen van waarom zij juist in het speciaal onder-
wijs werken en dat ook vooral willen blijven doen.  
 
Pareltjes van gesprekken heb ik ook gehad met veel van 
de leerlingen. Soms gewoon een balletje trappen, even 
dollen of een lach en dan zien dat iemand daar gewoon 
blij van wordt, hoe simpel kan het zijn… In dat licht heeft 
een uitspraak van Albert Einstein alleen nog maar aan 
kracht gewonnen. “If you judge a fish by its ability to 

climb a tree, it will life his whole life believing it is stu-
pid.” 
 
Zelden heeft iets mij zo geïnspireerd als dit kamp. Het 
heeft me aan het denken gezet, maakt me trots en blij, 
maar ook ontroerd. Ontroerd omdat deze kinderen veel 
meer waardering, erkenning en kansen verdienen, in 
plaats van vooroordelen en labeltjes.  

Michel van der Feen 
  

Vakantierooster schooljaar 2019-2020 

Herfstvakantie    21-10-19 25-10-19 

Kerstvakantie    23-12-19 03-01-20 

Voorjaarsvakantie    24-02-20 28-02-20 

Goede vrijdag 10-04-20   

Tweede Paasdag   13-04-20   

Meivakantie   27-04-20 08-05-20 

Hemelvaart 21-05-20 22-05-20 

Tweede Pinksterdag   01-06-20   

Zomervakantie 2018  20-07-20 28-08-20 

Daarnaast zijn er nog een aantal vrije dagen voor de 
kinderen, wanneer de leerkrachten studiedagen heb-
ben of vergaderingen. In kalendervorm krijgt u in sep-
tember een overzicht van deze data. 

  
Data 

5 juli 20e nieuwsbrief 

5 juli Uitgifte 3e rapport 

8 en 9 juli Oudergespreksavonden 

12 juli Studiedag, de kinderen 
hebben vrijaf 

17 juli Schoolverlatersavond 

18 juli Kennismakingsdag voor 
nieuwe leerlingen en 
nieuwe groepen 

17 juli 21e nieuwsbrief 

19 juli Laatste schooldag 

 
Met vriendelijke groet, 
Bert Veldhorst
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Harderwijk, 20 juni 2019 

Zomervakantieweek, 23 t/m 25 juli 2019 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Nog iets meer dan een maand en dan is het weer zover: de Zomervakantieweek 2019. In de eerste 
week van de Zomervakantie gaan we 3 dagen lekker op “vakantie in eigen stad en land”. 
 
Voor wie is de Zomervakantieweek? 
De Zomervakantieweek is voor kinderen van 8-12 jaar die om bepaalde redenen niet op vakantie 
kunnen gaan. Bijvoorbeeld door ziekte van een van de gezinsleden of omdat het financieel niet haal-
baar is. Door deze Zomervakantieweek kunnen ze toch een weekje plezier beleven met kinderen van 
hun eigen leeftijd! 
 
Het programma 
Dinsdag 23 juli - bosdag 
09:00 uur samen ontbijten 
11:00 uur start middagactiviteiten 
17:00 uur einde van dag 1, kinderen worden weer opgehaald bij Wijkhuis Stad 
Woensdag 24 juli - waterdag 
09:00 uur samen ontbijten 
10:30 uur starten met het middagprogramma in de buurt van het water 
17:00 uur einde van dag 2, kinderen worden weer opgehaald bij Wijkhuis Stad 
Donderdag 25 juli – Harderwijkse dag 
09:00 uur samen ontbijten 
10:30 uur start van het programma 
17:00 uur weer terug bij Wijkhuis Stad om gezellig te gaan BBQ’en 
20:00 uur kinderen kunnen worden opgehaald bij Wijkhuis Stad 
 
Opgeven 
Opgeven kan door het aanmeldingsformulier in te vullen en op te sturen naar Zorgdat, t.a.v. Maarten 
van Gilst, Deventerweg 4, 3843 GD Harderwijk. Het formulier staat ook op www.zorgdat.nl/kind-
jeugd/zomervakantieweek/ Het formulier kun je mailen naar  buurtsportcoach@zorgdat.nl 
Opgeven kan tot en met zondag 14 juli.  
 
Heb je weinig geld te besteden en wil je toch een kind opgeven? Neem hiervoor contact op met één 
van ons. Als je hiervan gebruik maakt, hoef je dit niet te verantwoorden. Het is op geen enkele ma-

nier zichtbaar welke kinderen gebruik maken van een vrijkaartje.  
 
Kosten Zomervakantieweek 
De kosten voor de Zomervakantieweek bedragen €20,- per kind. Dit is inclusief ontbijt, activiteiten en 
BBQ. Graag betalen bij de aanmelding  op dinsdag 23 juli. 
 
Voor vragen/opmerkingen kun je contact opnemen via telefoonnummer 0341-434656 of mailen naar  
buurtsportcoach@zorgdat.nl  
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Casper van Dam en Maarten van Gilst 
  

http://www.zorgdat.nl/kind-jeugd/zomervakantieweek/
http://www.zorgdat.nl/kind-jeugd/zomervakantieweek/
mailto:buurtsportcoach@zorgdat.nl
mailto:buurtsportcoach@zorgdat.nl
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Zomervakantieweek – Regels en afspraken  

 
 

 De Zomervakantieweek wordt georganiseerd voor kinderen van 8 tot en met 12 jaar die 
wonen in de gemeente Harderwijk. 

 Deelname aan de Zomervakantieweek is op eigen risico.  
 Er zijn altijd begeleiders aanwezig met BHV. Als uw kind zich heeft bezeerd, wordt hier 

eerste hulp verleent. Als uw kind zich ernstig heeft bezeerd en hierdoor niet meer mee 
kan doen, wordt u gebeld om uw kind op te komen halen. Het is daarom belangrijk dat u 
de drie dagen van de Zomervakantieweek telefonisch bereikbaar bent en in staat bent 
om uw kind binnen een half uur, nadat u bent geïnformeerd, op te halen. 

 Mocht u tijdens de Zomervakantieweek de organisatie willen bereiken, dan kunt u con-
tact opnemen via 0341-434656 of kunt u rechtstreeks bellen met de begeleiders. Bij het 
wegbrengen van uw kind kunt het 06-nummer krijgen van de betreffende begeleiders. 

 Het verlies van eigendommen is natuurlijk erg vervelend, ons verzoek is om waardevolle 
spullen zo veel mogelijk thuis te laten. Wij stellen ons niet aansprakelijk bij verlies van 
eigendommen. 

 Speakers, tablets, smartphones en andere soorten schermen en telefoons worden niet 
toegestaan tijdens de Zomervakantieweek. Wij zorgen voor genoeg tijdverdrijf tijdens 
deze dagen. 

 De stagiaires, vrijwilligers én medewerkers van Zorgdat beschikken allemaal over een 
geldige Verklaring Omtrent Gedrag. 

 Mocht uw zoon/dochter last hebben van heimwee, ziek worden of ongewenst gedrag 
vertonen op een of ander  moment dan zijn wij genoodzaakt u direct te bellen. 
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Aanmeldingsformulier Zomervakantieweek 2019 
Aanmelden kan tot uiterlijk zondag14  juli 2018. 
 
Gegevens ouder/verzorger:  

Naam:  

          

Postcode:     

          

Adres:   

          

Plaats:   

          

Telefoonnummer waarop u goed bereikbaar bent:  

          

E-mail: 

          

 

Naam kind: 

          

Geboortedatum:        Leeftijd:   

          

Basisschool:    

          

Heeft uw kind extra begeleiding nodig?     

          

Graag rekening houden met de volgende eetgewoonten: 

 Vegetarisch 

 Halal 

 Glutenvrij 

Overig:           

 

Gebruikt uw kind medicijnen?  

Medicijn:    Momenten: 

          

                 

  

 

         

Tijdens de Zomervakantieweek worden er door Zorgdat foto’s en filmpjes gemaakt. Deze kunnen ge-
bruikt worden voor PR doeleinden. Voor meer informatie kunt u het privacyreglement op de website 
lezen. U kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Zorgdat is niet verantwoordelijk voor de foto’s en 
filmpjes die door andere ouders of organisaties worden gemaakt. Geeft u hier toestemming voor? 
 Omcirkel uw antwoord:          Ja of Nee 
 
 
Bij meerdere kinderen graag het formulier meerdere keren invullen en mailen naar buurtsport-

coach@zorgdat.nl 
Wanneer u het aanmeldformulier gemaild heeft, ontvangt u een bevestiging met de rest van de infor-
matie over de Zomervakantieweek. Graag de €20,- p.p. betalen bij aanvang van de Zomervakan-
tieweek. 

 

mailto:buurtsportcoach@zorgdat.nl
mailto:buurtsportcoach@zorgdat.nl

