
 

3 mrt  leerlingenraad 
1 t/m 5 mrt  aanmeldingsweek 

VO voor groep 8 
17 mrt  bezoek bureau Halt 

voor groep 7 en 8 
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Kijk voor de  
kalender of de 
laatste nieuwtjes 
op onze website. 
Of volg ons via 
Twitter. 
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Nieuws van de directie 

Heerlijk om uw kind(eren) weer in school te hebben. Fijn dat 

we met elkaar scherp houden voor wat daarvoor op dit 

moment nodig is. In de maand maart blijven we het tijdelijk 

continurooster gebruiken. Vrijdag 19 februari start voor alle 

kinderen om 12.30 uur de voorjaarsvakantie. 

 

Ouder- en leerlingtevredenheid 

In de maand maart vragen wij u deel te nemen aan de 

oudertevredenheid enquête. Een hoog deelname percentage is 

belangrijk om een betrouwbare uitslag te verkrijgen. Aan de 

leerlingen van groep 6,7 en 8 wordt tevens een enquête 

voorgelegd. Voor de leerlingen doen we dit voor het eerst met 

een 'thuis enquête’. Daarnaast bieden wij twee keer per jaar op 

school een vragenlijst aan voor de kinderen om de 'sociale en 

emotionele veiligheid te meten’ . Alle antwoorden zijn anoniem. 

De link wordt aan u toegestuurd. Dank voor uw medewerking. 

 

Update traject schooltijden 

Afgelopen maandag heeft de tweede bijeenkomst van de 

werkgroep ‘Schooltijden’ onder begeleiding van 

AndereSchooltijden.nl plaatsgevonden. In deze bijeenkomst is 

een aantal schooltijdmodellen besproken dat mogelijk voor de 

Springschans in aanmerking komt. Om ervoor te zorgen dat 

het model/de modellen die we uiteindelijk aan de 

ouders/verzorgers gaan voorleggen (naast de originele 

schooltijden) ook door het team ‘gedragen’ word(t)(en), is er 

op 2 maart een teambijeenkomst. In deze bijeenkomst zal 

AndereSchooltijden.nl de verschillende modellen toelichten.  

http://www.obsdespringschans.nl/index.php?section=2&page=68
http://www.obsdespringschans.nl/
https://twitter.com/despringschans
http://www.obsdespringschans.nl/index.php?section=4&page=192
http://www.obsdespringschans.nl/index.php?section=4&page=194
http://www.obsdespringschans.nl/index.php?section=4&page=237
http://www.obsdespringschans.nl/index.php?section=4&page=222
http://www.obsdespringschans.nl/index.php?section=4&page=239
http://www.obsdespringschans.nl/index.php?section=4&page=199
http://www.obsdespringschans.nl/index.php?section=4&page=243
http://www.obsdespringschans.nl/


 

 

 

 

 

 

Daarna volgt er een teampeiling waarin de voorkeuren van het team geïnventariseerd 

worden. Op basis van de resultaten van deze teampeiling zal er een verdere voorselectie 

c.q. aanscherping van de modellen plaatsvinden. Vervolgens presenteren we (op een 

online informatieavond of via een digitale presentatie) de modellen die in de raadpleging 

opgenomen zullen worden. Ook gaan we daarbij in op hoe er uiteindelijke besloten zal 

gaan worden. Kort daarna ontvangt u een uitnodiging naar de digitale vragenlijst waar u 

uw voorkeur voor ofwel de originele schooltijden ofwel een nieuw model kunt uitspreken. 

Met AndereSchooltijden.nl is een AVG verwerkingsovereenkomst opgemaakt. Uw 

mailgegevens worden met hen gedeeld voor deze enquête. Heeft u daar bezwaar tegen, 

wilt u dit dan per omgaande laten weten. 

Mocht u nog vragen of opmerking hebben over het traject, dan horen we dit graag! 

 


