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Nieuws van de directie
Een goede start van 2022. Op 10 januari staat De
Springschans open om jullie kind(eren) te ontvangen.
Het team van De Springschans wenst jullie een sprankelend
2022.

------------------------------------------Kijk voor de
kalender of de
laatste nieuwtjes
op onze website.
Of volg ons via
Twitter.
------------------------------------------Berichten uit de klas:
groep 1/2a - groep 1/2b
groep 3
groep 4
groep 5
groep 6
groep 7
groep 8
------------------------------------------www.obsdespringschans.nl

Na een gedegen onderzoek en proefperiode gaan we van start
met IPC. (International Primary Curriculum). Een eigentijdse
thematische aanpak van wereldoriëntatie. De komende twee
jaar worden wij door Marieke Baans van IPC begeleid bij de
invoering. Binnen school wordt een specifieke IPC coördinator
opgeleid. Meer informatie: www.ipc-nederland.nl
In het verlengde van IPC, gaan twee teamleden een intensief
scholingstraject volgen tot ‘taalspecialist’. In de lijn van de
ontwikkelingen binnen De Springschans, krijgen specifieke
taalonderwijs elementen een betekenisvolle plek binnen het
thematiseren. Het gebruik maken van de kwaliteiten van de
teamleden om de school te versterken is een bewuste keuze.
Zo is er tevens een ‘rekenspecialist’ in opleiding. Samen
vormen we een ‘lerende organisatie’.
De enquête die voor de vakantie is uitgezet is door velen van
jullie ingestuurd. Fijn dat we met deze feedback aan de slag
kunnen. De enquête staat tot 12 januari 2022 open.
https://forms.office.com/r/QNCscUb5EC
Onder andere komt uit de enquête naar voren dat de
hoeveelheid aan mailverkeer als dilemma wordt ervaren. Voor
dit moment is dit met name toe te schrijven aan de Corona
updates. Het is telkens wegen, wanneer wel- wanneer niet
noodzakelijk. Het onderwerp communicatie staat op de

agenda met de MR.
Wat betreft het Corona Protocol Basisonderwijs zijn er geen belangrijke wijzigingen te
vermelden. De school houdt zich aan de richtlijnen en maakt op specifieke onderdelen
keuzes die toegestaan zijn. Zie: lesopafstand.nl
Wij zien uit naar het nieuwe onderwijsbeleid van minister Dijkgraaf en minister Wiersma.
Maar natuurlijk vooral naar een fijne voortzetting van de samenwerking met jullie en de
kinderen in 2022.
Nieuws van onze intern begeleider
Cito 2022
Twee keer per jaar nemen wij bij onze leerlingen een Cito toets af
Eind januari/ begin februari 2022 nemen wij voor de Citotoetsen af bij de leerlingen van
groep 3 tot en met 8.
Toetsen is voor veel scholen een middel om te kijken of het kind voldoende profiteert
van het onderwijsaanbod dat de school de voorgaande maanden heeft gegeven.
Na afloop van de toets periode analyseert de intern begeleider van de Springschans,
Gabrielle Reerds, de resultaten op kind-, groeps- en schoolniveau.
Met de groepsleerkracht wordt dan bekeken of de leerling gegroeid is volgens de lijn die
wij passend vinden bij de mogelijkheden van het kind.
Het totaalbeeld van het kind geeft aan hoe wij ons onderwijs moeten aanpassen op de
onderwijsbehoeften van het kind.
Met het team en de directie wordt er gekeken hoe de Springschans het doet als school.
Waar liggen er kansen en wat gaat er al goed?
Hierna worden er met het team ambities geformuleerd voor de periode tot aan de
volgende citotoetsen in juni 2022.
Soms heeft een kind andere talenten dan het cognitieve leren.
De Springschans vindt het belangrijk om ook die kanten te benadrukken. We kijken dus
ook naar inzet, betrokkenheid, doorzettingsvermogen, zelfstandigheid en
zelfredzaamheid en sociale vaardigheden. Dit geeft ons heel veel informatie over de
mogelijkheden van een kind en het mogelijke uitstroomniveau aan het einde van de
basisschool.
De belangrijkste voorwaarde om tot een optimale ontwikkeling te komen is het welzijn
van een kind.
Tot slot nog even dit:
Het heeft geen zin om te oefenen voor een toets of er teveel nadruk op te leggen.
Wel is het zinvol om te zorgen dat een kind goed uitgerust is en geen afspraken onder
schooltijd heeft op de momenten dat de toets weken gaande zijn. Voor kinderen is het
belastend als zij apart van de groep getoetst moeten worden omdat zij op dat moment
in de tandarts/orthodontiststoel zaten.
Het zou fijn zijn als dat buiten de schooltijden om gebeurt.

Leefstijl thema 4
Vanaf 10 januari starten wij met het vierde Leefstijlthema; ik vertrouw op mij!
Dit thema gaat over zelfvertrouwen. Dat is meer dan enkel het vertrouwen van kinderen
en volwassenen in hun eigen kunnen. Zelfvertrouwen heeft ook te maken met een
realistische inschatting van de eigen mogelijkheden. Kinderen ontwikkelen
zelfvertrouwen door te werken aan een positief én een realistisch zelfbeeld. Daar zullen
wij ons de komende zes weken mee bezig houden.

