
 

 

26 jan  
t/m 6 jan  kerstvakantie 
24 jan  film in de Beun voor 

groep 5 en 6 
26 jan  groep 8 bezoekt het 

JPT in Castricum 
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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 

------------------------------------------- 
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Nieuws van de directie 

Het team van De Springschans wenst jullie een fijn 2023. 
 
Daarbij willen het jaar 2023 starten met het uitspreken van 

dank voor ouders (hulp) van de OAC, die ervoor gezorgd 
hebben dat we 2022 super feestelijk in sfeer hebben kunnen 

afsluiten. Kerstkoor, hoe gezellig zijn jullie! Op vrijdag met 
vele handen alles weer aan kant. Het team is dol op jullie. 
 

Zijn er momenten in 2023 waarbij het soms even lastig is, in 
de opvoeding of financieel bijvoorbeeld, weet dat we met 

jullie mee willen en kunnen denken. Wij hebben kennis van 
de sociale kaart van de gemeente en kunnen jullie 
ondersteunen bij een doorverwijzing. 

 
De Springschans zit in de laatste fase van het schoolplan 

2019-2023. Wij zijn gestart met de eindevaluatie en werken 
met het team aan het plan voor 2023-2027. Dit doen wij in 
overleg met onze MR. 

Reminder: dinsdag 10 januari Spic en Span Springschans 
19.30-21.00 uur. 

 
Nieuws van de IB-er 

Cito 2023 
Twee keer per jaar nemen wij bij onze leerlingen een Cito 
toets af. 

Eind januari/ begin februari 2023 nemen wij 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  
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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 2023. 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. 
 
Nieuws van de MR 

Een (bijna) nieuwe MR betekent nieuwe ideeën! 
Ons hoofdthema dit schooljaar is de toegankelijkheid en zichtbaarheid van de MR. 

Toegankelijk zijn voor de ouders van de Springschans. Daarom starten we het nieuwe 
kalender jaar met inloopspreek(half)uurtjes. Tijdens deze momenten kunnen jullie 
vragen stellen, van gedachtes wisselen of gewoon eens kennismaken met een belangrijk 

onderdeel van de school. Misschien hebben jullie wel een advies voor ons of een thema 
die we zeker moeten bespreken! Laat het ons weten!   

 
Op de volgende data zijn wij aanwezig bij de Coffee corner (met iets lekkers) om jullie te 

ontmoeten. Wij zijn er tussen 08:30u en 09:00u (Bij slecht weer zijn wij er ook 
gewoon!) 
Woensdag 11 januari - Marije Bekker (moeder van Tex, 4 en Otis, 1/2a) 

Maandag 17 januari - Eefje van Heusden (moeder van Steffi, 8, Izzy, 7 en Liene, 4) 
Donderdag 26 januari - Simone Kimman (moeder van Myrte, 1/2a) 

 
Natuurlijk kunt u ook op andere momenten ons aanspreken of via de mail uw 
vragen/opmerkingen delen. Stuur dan een mail naar mr.springschans@isobscholen.nl 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


