Basisschool De Sprongh
Brochure, samenvatting schoolgids
Brochure basisschool de Sprongh
Deze brochure is een samenvatting van de schoolgids van basisschool de Sprongh. Deze brochure
geeft op hoofdlijnen onze werkwijze weer en geeft u praktische informatie. De uitgebreide gids is te
vinden op onze website, www.bsdesprongh.nl
Identiteit en visie
Basisschool de Sprongh is een Katholieke basisschool in Olland en staat onder het bevoegd gezag van
SKOSO, Stichting voor Katholiek Onderwijs Sint-Oedenrode. We werken vanuit onze missie welke als
volgt luidt:
‘Op de Sprongh nemen kinderen en leerkrachten samen de regie en de verantwoordelijkheid voor hun
ontwikkeling. Leerkrachten zijn er voor het kind, hun groei en sluiten aan op hun behoeften. De Sprongh
spreekt talenten van kinderen aan en stimuleert hen echt ergens voor te gaan door ondernemend op
ontdekkingsreis te gaan. Op basisschool de Sprongh zijn we van toegevoegde waarde en leggen we de
lat hoog.’
Bij het realiseren van deze missie maken we gebruik van onze kernkwaliteiten, waar zijn we goed in?
Deze zijn: Betrokken, onderzoekend, geborgenheid, adaptief en enthousiasme.
Daarnaast laten we ons leiden door onze kernwaarden, hoe willen we zijn als school?
Deze zijn: Samenwerkend, zelfverantwoordelijkheid, ondernemend en authenticiteit.
De organisatie van ons onderwijs
Op onze school werken we met combinatieklassen welke worden aangestuurd door een team van
zes enthousiaste leerkrachten, een directeur, studenten en onderwijsondersteuners.
Kwalitatief goed onderwijs staat bij ons voorop. We zijn resultaatgericht maar geven ook steeds meer
aandacht aan de leerprocessen. Dit doen we door kinderen mede eigenaar te laten zijn van hun
ontwikkeling en hen inzichtelijk te maken wat ze nog kunnen leren. Daarnaast staan onderzoekend
en samenwerkend leren centraal binnen ons onderwijs. Dit doen we onder andere door coöperatieve
werkvormen in te zetten en te werken met doelenbladen waarop kinderen kunnen zien welke
doelen ze al behaald hebben en aan welke doelen ze nog moeten werken. In de ochtend is dit
zichtbaar bij de kernvakken zoals rekenen en spelling. In de middag werken we thematisch rondom
wereld oriënterende en creatieve vakken. Door aan te sluiten bij het GIP model kunnen we tegemoet
komen aan de verschillen die er bestaan tussen de leerlingen en daarnaast een sterke
klassenorganisatie realiseren.
Zorg voor onze leerlingen
Op basisschool de Sprongh mag je zijn wie je bent, authentiek, met daarbij je eigen leerbehoeften.
We willen kinderen uitdagen om optimaal te presteren en leggen hierbij de lat hoog. Door te werken
met diverse niveaus in de groepen proberen we alle kinderen het onderwijs te geven wat ze nodig
hebben. Middels toetsingen, observaties en gesprekken met kinderen en ouders volgen we de
ontwikkelingen en kunnen we het aanbod afstemmen. We hebben diverse expertises op het gebied
van zorg in huis, indien dit niet toereikend is zoeken we binnen ons uitgebreide netwerk naar de
juiste partner.
Voor meer informatie over de organisatie en kwaliteit van onze school verwijzen we u naar onze
schoolgids, onze website en naar www.scholenopdekaart.nl
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Praktische informatie
Schooltijden, belangrijke data en actuele info kunt u vinden op onze website, www.bsdesprongh.nl
Aanmelden nieuwe leerlingen
Onze school voert een open aanname beleid, elk kind is welkom. U kunt uw kind aanmelden middels
het aanmeldingsformulier op onze website of door contact op te nemen met de directeur. Na
aanmelding volgt er een gesprek met de directeur en/of een van de leerkrachten over de oefendagen
en andere belangrijke zaken.
Kinderopvang
Op onze school zijn er diverse opvang mogelijkheden. Op maandag, dinsdag en donderdag is er
dagopvang voor 0-4 jaar en voor-, tussen- en na schoolse opvang voor 0-13 jaar. Op vrijdag is er
tussenschoolse opvang. We werken hierbij samen met kinderdagopvang ‘De Verbinding’
www.deverbinding-sintoedenrode.nl
Ouders in de school
We vinden de betrokkenheid van ouders op onze school erg belangrijk. We zijn er van overtuigd dat
we door samenwerking de kinderen een goede basis kunnen meegeven voor hun verdere
ontwikkeling. We nodigen u regelmatig uit om op (in-)formele momenten met ons in gesprek te gaan
of om een kijkje te komen nemen in de groepen. Daarnaast zijn er diverse organen in de school
welke ons ondersteunen bij activiteiten, advies in beleid en mede zorgdragen voor kwalitatief goed
onderwijs. Denk aan de oudervereniging, medezeggenschapsraad en ouderklankbordgroep.
Afspraken met leerlingen
Om een goede sfeer te bevorderen is het belangrijk dat we afspraken maken met kinderen. Daarom
gelden en groeps- en schoolafspraken waar kinderen zich aan dienen te houden. Mocht er sprake zijn
van pestgedrag dan werken wij met een pestprotocol en is er naast de eigen leerkracht een
vertrouwenspersoon waar kinderen altijd bij terecht kunnen.
Toezicht op de speelplaats
Vanaf een kwartier voor schooltijd is er een leerkracht aanwezig op het schoolplein. Vanaf dat
moment is ook de poort geopend. Wanneer de bel gaat verzamelen we in de groepsrij waarna we
per groep naar de klas gaan.
Gezonde pauze en verjaardagen
We vinden het belangrijk dat kinderen tijdens de ochtendpauze iets eten. We hechten waarde aan
een gezond hapje en hebben dan ook de afspraak dat kinderen fruit of groenten mee naar school
nemen. Een uitzondering is de verjaardag van uw kind. Deze vieren we in de ochtend en uw kind mag
dan uiteraard wat lekkers trakteren voor zijn/haar klasgenoten.
Douchen na de gym
Op advies van de GGD douchen de kinderen van groep 3 t/m 8 na het gymmen. Het is hierbij de
bedoeling dat kinderen zich opfrissen en dat zij niet de haren wassen.
Parkeerbeleid
Samen met de andere gebruikers van de Loop’r, het gebouw waarin we gevestigd zijn, maken we
gebruik van de parkeerplaatsen aan de voorzijde. Deze zijn niet bedoeld om te parkeren wanneer u
uw kind brengt of ophaalt. Dit om de veiligheid van de kinderen welke op school arriveren en
vertrekken te kunnen waarborgen. U kunt uw auto op de daarvoor bestemde plaatsen parkeren
(Dorpsplein, Binnenveld en de Roest). Om overzicht op de speelplaats te houden vragen we u om uw
fiets buiten de schoolpoort te parkeren. Ouders van groep 1-2 wachten op hun kind bij de
tafeltennistafel, de overige ouders aan het hek van het voetbalveld. Zo houden de leerkrachten het
overzicht. Alvast bedankt voor uw hulp.

