
 

  
16 mei kinderen vrijdag 
17 mei start thema groep 1 

t/m 4: kleine 
kriebelbeestjes 

25 mei sportdag groep 
6,7,8 

   
 
 
-------------------------------------------
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 3/4 
- groep 4 
- groep 5 
- groep 6 
- groep 7a – groep 7 b 
- groep 8 

------------------------------------------- 
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MR vraagt nieuwe leden voor de oudergeleding! 

 
De medezeggenschapsraad (MR)  bestaat uit 3 leerkrachten 

en 3 ouders. Met ingang van komend schooljaar (2016/2017) 
zullen twee ouders de MR verlaten. Erwin Huijzer omdat zijn 
dochter Ella naar de middelbare school gaat en hij geen 

kinderen meer op de Springschans heeft. René Hogeveen 
omdat hij na 3 jaar ruimte wil geven aan andere ouders om 

een rol te vervullen in de MR.  Door het aftreden van Erwin en 
René zijn we op zoek naar twee ouders die lid wil worden van 
de MR. 

 
Ook binnen de personeelsgeleding treedt een wijziging op. 

Tine Jansen gaat haar plaats binnen de personeelsgeleding in 
de MR verruilen voor een plaats in de GMR. Hierdoor zal een 
nieuw lid van het personeel tot de MR toetreden. 

 
De MR geeft adviezen en neemt besluiten over onderwerpen 

die met het beleid van de school te maken hebben.  
Onderwerpen die op onze agenda’s staan zijn bijvoorbeeld: 
• personeelsbezetting (vacatures, stageplaatsen, scholing 

leerkrachten en groepsformatie)  
• het schoolplan  

• de besteding van geld en gebouwen  
• het vaststellen van vakanties en vrije dagen  
• communicatie en betrokkenheid naar ouders  

• veiligheid (in en rond de school). 
Op de website van De Springschans vind je onder het kopje  

‘ouders’ meer informatie over de MR. Daar vind je ook de 
contactgegevens van de MR-leden. Als je vragen hebt kun je 

natuurlijk ook contact zoeken met één van de MR-leden. 
 
Wil je mee praten en invloed uitoefenen op het schoolbeleid, 

stuur dan een e-mailtje naar de secretaris van de MR, Maartje 
van der Vaart. 

 
maartje.vandervaart@isobscholen.nl 

http://www.obsdespringschans.nl/index.php?section=2&page=68
http://www.obsdespringschans.nl/
https://twitter.com/despringschans
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http://www.obsdespringschans.nl/index.php?section=4&page=240
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=245
http://www.obsdespringschans.nl/index.php?section=4&page=243
http://www.obsdespringschans.nl/
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Nieuws van de Intern begeleider; Gabrielle Reerds 
 

In januari/februari en in mei/juni vinden op alle 
basisscholen de Citotoetsen plaats.  

De intern begeleider bekijkt naar aanleiding van de 
citogegevens wat de vorderingen van de leerlingen zijn, 
wat de vorderingen en ondersteuningsbehoefte per 

groep is en hoe we het als school als geheel doen ten 
opzichte van het landelijk gemiddelde. 

 
De laatste 3 jaar heeft het team scholing gehad op het gebied van Technisch Lezen, 
Spelling en als laatste Begrijpend Lezen. Vooral Begrijpend Lezen en rekenen worden 

door het Voortgezet Onderwijs als een belangrijke graadmeter in de 
ontwikkelperspectieven van het kind gezien. 

We hebben het goed gedaan op deze gebieden. Op rekengebied is de Springschans al 
een aantal jaren op een behoorlijk niveau; boven het landelijk gemiddelde. Maar de 
resultaten van de teamscholing op Begrijpend Lezen en het volgen van de 

ontwikkelingen daarop door onze Taal-lees-specialist heeft in de Cito van januari ook 
zichtbaar zijn vruchten afgeworpen. 

Begrijpend Lezen wordt 1 x per jaar afgenomen en vanaf groep 5. Dit doen we omdat er 
vanaf groep 1-2 tot en met groep 4 vooral wordt geoefend op begrijpend luisteren (1/2) 
en technisch lezen (3/4) zodat, als zij in groep 5 komen en het technisch lezen goed 

beheersen, zich goed kunnen richten op de inhoud van een leestekst. 
Misschien zult u nu begrijpen waardoor er zoveel belang wordt gehecht aan het 

stimuleren van lezen, samen lezen, voorlezen, vragen stellen et cetera.  
Vooral in groep 3 en 4 ligt het accent op het leren lezen en rekenen. Het automatiseren 
van het lees- en rekenproces staat hierin centraal. Dit kunnen we niet zonder elkaars 

hulp! Zowel thuis als op school is het van belang dat er geoefend, geoefend en nog eens 
geoefend wordt! 

 
In het schema hieronder ziet u de resultaten van begrijpend lezen van de groepen 5,6 
en 7 zoals er in de afgelopen jaren gepresteerd is. De groene verticale lijntjes geven aan 

in hoeverre we boven het landelijk gemiddelde zitten. 
 

 
 

 
 



 

Deze bevredigende  resultaten wil niet zeggen dat we 

niet kritisch naar ons onderwijs kijken. We blijven grote 
nadruk leggen op het leesproces in alle groepen en gaan 

we weer extra kritisch kijken naar het spellen van onze 
leerlingen. Zonder ‘onderhoud’ blijken spellingsregels 

snel weg te zakken. Het heeft onze aandacht nodig! 
 
Het leek ons ook zinvol om u als ouder inzicht te geven waar onze leerlingen na het 

basisonderwijs naar toe gaan.  
Hieronder staat een overzicht naar welk type onderwijs onze groep 8 leerlingen 

uitstromen en voor welke school zij hebben gekozen. 
 
 
 
Uitstroom naar soort  V.O. 
 

 
 
Uitstroom naar school specifiek : 

soort V.O. lln. % 

   

VMBO KADER  
 

2 7 % 

VMBO  T  
 

8  28 % 

HAVO 
 

11 37 % 

VWO 
 

8 28 % 

Soort school: Leerlingen: % 

   

JP Thijsse 12 42 % 

PCC Heiloo 12 42 % 

Pcc Alkmaar 1 3 % 

Bonhoeffer 2 7 % 

Murmellius 1 3 % 

Clusius 1 3% 
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     Formatie 

 
Komend schooljaar zullen wij gaan werken met de 9 

groepen: ½, ½, 3, 4/5, 4/5, 6, 7, 8 en 8. 
Gekozen voor twee groepen 4/5 is, omdat wij geloven 

dat het dan een betere verdeling is tussen 
jongens/meisjes, vriendschappen en zorgleerlingen. 

Wij hopen u snel na de meivakantie te kunnen vertellen welke leerkrachten voor welke 

groepen zullen komen te staan. 
De ouders van de toekomstige groepen  4/5 zullen, zoals afgesproken op de 

informatieavond van vorige maand, na de vakantie worden uitgenodigd voor een tweede 
informatieavond. Op deze avond zullen dan ook de leerkrachten ( van de toekomstige 
groepen 4/5) aanwezig zijn en zullen we uitleggen hoe we de samenwerking tussen deze 

groepen willen waarborgen. Op deze avond is natuurlijk ook tijd voor vragen en tips 
vanuit de ouders.  

 
 

Schoolvoetbal 

 

Afgelopen weken hebben groep 5 t/m 8 meegedaan met het schoolvoetbaltoernooi van 

Heiloo. Super goed om te zien hoe goed iedereen meedeed, lief voor elkaar was en 

elkaar stond aan te moedigen! 

De meiden van groep 6 hebben het toernooi als kampioen afgesloten en mogen 18 mei 

verder naar de volgende ronde! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sportdag groep 6.7 en 8 

 

Op woensdag 25 mei is er weer een sportdag voor de 

groepen 6,7 en 8. De voorbereidingen voor deze dag zijn al in 

volle gang. Binnenkort krijgen we meer informatie over de 

invulling van deze dag.  

Wel zullen we hulp nodig hebben, dus mocht u deze dag tijd en zin hebben kunt u zich 

opgeven bij de groepsleerkrachten.  

De dag zal 8.30 uur beginnen en rond 12.15 uur afgelopen zijn. 

 

 

Klusdag 

 

Helaas kon onze vorige klusdag op het plein en in de natuurtuin niet doorgaan. Om deze 

reden is de klusdag verplaatst naar zaterdag 14 mei van half 10 tot half 1. 

Heeft u planten en/of struiken, niet giftig en zonder doornen, dan kunt u die deze 

ochtend een plekje geven in de natuurtuin.  

Ouders die deze ochtend willen helpen kunnen zich aanmelden bij Michelle, 

michelle.geul@isobscholen.nl  

 

Openavond Plankenkoorts 

 

Afgelopen maand hebben we gezamenlijk het thema Plankenkoorts afgesloten. Hierbij 

willen we alle kinderen en ouders bedanken voor de mooie avond vol theater! 

 

Nieuws van BSO Villa Lilla 

 
MEIVAKANTIE! 

Bij BSO Villa Lilla is het mogelijk om alleen in vakanties opvang af te nemen ook als uw 
kind in schoolweken geen gebruik maakt van BSO. Aanmelden voor vakantieopvang kan 

per vakantie en per dag worden geregeld!  
Mocht u geïnteresseerd zijn in opvang op de BSO voor alleen de zomervakantie en dan 
kunt u uw kind(eren) aanmelden of vragen naar de activiteiten in deze vakantie op 

kantoor per telefoon 072-5090030 of per mail info@villalilla.nl . 
 

WOENSDAG OPEN! 
De BSO is op woensdagmiddag open! Mocht u geïnteresseerd zijn in deze opvang op 
woensdagmiddag bel of mail ons dan voor een afspraak. 
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Maalwaterrun 

 
Wij willen alle kinderen en ouders bedanken die 18 april 

hebben meegedaan aan de Maalwaterrun en walk! 
 

We hadden ook dit jaar veel inschrijvingen en hopen natuurlijk voor volgend schooljaar 
weer veel clinics van dit geld te kunnen kopen. 
Hoeveel clinics dit zijn, dat weten we nog niet. Zodra hier meer nieuws over is laten wij 

dat natuurlijk weten! 
 

 
 

Fijne vakantie voor alle kinderen! 

 


