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1. Voorwoord 

 

 

 

Beste ouders, 

Voor u ligt de schoolgids van basisschool Sprankel 

  

 

De betekenissen, die worden gegeven voor de naam van onze school, leveren op: levendig en beweeglijk.  

Dat is dan ook wat we willen zijn: een school die dynamisch is, voortdurend in beweging. 

Immers stilstand is achteruitgang. Een professionele schoolcultuur, waarin een blijvende ontwikkeling ten 

gunste van het onderwijs aan uw kinderen - onze leerlingen – is voor ons een belangrijk doel. Om deze 

beweging meetbaar te houden hebben we twee kernwaarden. Effectief en aantrekkelijk onderwijs.  

We bieden daarom: 

een school vol passie, waar  

- kinderen met plezier naar toe gaan, omdat ze gezien worden als een uniek mens met eigen talenten 

en vaardigheden die ze verder gaan ontdekken en ontwikkelen 

- leerlingen, ouders en leerkrachten samen investeren in een veilige, rustige maar tevens uitdagende 

leeromgeving 

- tijd en aandacht is voor het zorgvuldig doorlopen van leerprocessen en waar we leren te reflecteren 

op onszelf, de ander en het leerproces 

- ruimte is voor mensen die met elkaar willen investeren in een open, uitnodigende schoolcultuur. Een 

cultuur waarin je wordt uitgedaagd het beste uit jezelf en de ander te halen. Dit met respect voor 

ieders kwaliteiten, idealen en overtuigingen. 

 

Deze gids geeft meer informatie over onze school en … mocht u suggesties, vragen en/of opmerkingen hebben 

naar aanleiding van de inhoud van deze schoolgids? Neem gerust contact met ons op. 

 

U bent van harte welkom! 

 

Remco Wielens 

Directeur basisschool Sprankel 
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2. Onze school 

 

Ontstaansgeschiedenis 

Twee jaar geleden waren we nog twee aparte scholen, die vielen onder twee verschillende besturen. De 

Zonnebloem viel onder het bestuur van de Stichting MarCanT en De Zeppelin onder het bestuur van de Bornse 

Schoolvereniging. Door de fusie van de twee schoolbesturen zijn de twee scholen gezamenlijk verder gegaan, 

waarbij De Zonnebloem het vorig cursusjaar is gehuisvest in het gebouw bij De Zeppelin.  

Om vorm te geven aan het voorgenomen besluit beide scholen op te laten gaan in één schoolorganisatie, 

moest in het cursusjaar 2015-2016 gewerkt worden aan tal van facetten.  

Daarvoor is enorm veel werk verzet en we zijn er dan ook trots op dat we nu verder kunnen en mogen bouwen 

aan onze nieuwe school Sprankel. 

 

Visie 

Een duidelijk visie is van groot belang. Immers visie is leidend voor het handelen in het 

heden en in de toekomst. De visie is door ons als volgt verwoord: 

- Wij zijn overtuigd van de meerwaarde van een veilige en uitdagende 

leeromgeving als basis voor de ontwikkeling van elk individueel kind. 

- We hechten waarde aan het positief benaderen van kinderen als 

grondhouding. Respectvolle onderlinge communicatie tussen leerlingen, 

ouders en leerkrachten vormt daarbij de basis van alle contact. 

- Wij kiezen voor een omgang die effectief is, voor dat ene kind of die ene groep, zodat iedereen succes 

behaalt. 

- Wij maken leerlingen deelgenoot van hun onderwijsproces en door hen uit te dagen tot het uitvoeren 

van moeilijke opdrachten verhogen we de motivatie en betrokkenheid. 

 

Missie 

Met de bovenstaande visie hebben we onszelf heel nadrukkelijk een opdracht gegeven, waarop we ons nu en 

in de toekomst zullen richten. Het toont onze betrokkenheid bij het onderwijs, de leerlingen en hun ouders. 

Betrokkenheid, die we als volgt vertalen: 

1. We bieden onze leerlingen integrale doorlopende leerlijnen per vak. 

2. We leren leerlingen om vanuit eigen verantwoordelijkheid te leren en samen met ons de regie te 

voeren op het eigen leren. 

3. We werken vanuit de behoeften van en sluiten aan bij aanwezige talenten van een kind. 

4. We stimuleren leerlingen eigenaarschap te tonen voor hun eigen ontwikkeling. 

5. We hebben aandacht voor de communicatieve, cognitieve, sociaal-emotionele en fysieke ontwikkeling 

van elk kind. 

6. We bieden een rijke leeromgeving waardoor kinderen kunnen en mogen verschillen in de wijze 

waarop ze zichzelf ontwikkelen. 

7. We werken met ouders samen in een partnerschap. 

8. Vanuit interesse in de wereld en mensen om ons heen laten we kinderen de wereld ontdekken en zien 

hoe mensen verschillen in hoe ze hun leven inrichten en wat daarbij van waarde is. 
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Onze identiteit 

Sprankel is een samenwerkingsschool, die voortgekomen is uit een fusie tussen de basisscholen De 

Zonnebloem en De Zeppelin. 

Kinderen vanuit gezinnen met een verschillende grondslag ontmoeten elkaar binnen de school en vanuit dat 

gegeven wordt er gewerkt. 

De ontmoeting met elkaar, in alle openheid en nieuwsgierigheid, staat centraal. 

Waarbij verscheidenheid bindend en verbindend gaat werken. 

Iets waar we in het alledaagse leven nu en op den duur alleen maar profijt van 

kunnen hebben. Immers je afsluiten voor elkaar leidt tot onbegrip en verwijdering 

en daar is niemand bij gebaat. 

Openheid naar en respect voor de ander maakt verbondenheid met elkaar mogelijk. 

Zo leren kinderen deel uit te maken van én hun bijdrage te leveren aan het welzijn 

van de hedendaagse pluriforme samenleving.  

 

Aansluiten bij de actualiteit  

Als school staan we midden in (ontwikkelingen van) de samenleving. Daarmee heb je rekening te houden, je 

moet er iets mee. We noemen daarbij o.a. het volgende: 

 Maatschappelijk 

We zien dat de maatschappij waarin we leven steeds meer een “ik-cultuur” is geworden. 

Verantwoordelijkheden worden niet meer gedeeld maar afgeschoven naar derden. Wij willen dit 

doorbreken door kinderen op jonge leeftijd te leren dat ze verantwoordelijkheid dragen voor zichzelf en 

voor elkaar. Een verantwoordelijkheid die zowel bij het leren met en van elkaar en in samenspel tot 

uiting komt. Tevens hebben we allen een verantwoordelijkheid voor de nabije omgeving en de wereld 

waarin waar in wij en onze kinderen opgroeien. Burgerschapsvorming speelt daarbij o.a. een belangrijke 

rol. 

 Gedragsproblematiek  

We merken dat  kinderen het lastig vinden om te gaan  met teleurstellingen. Ook verdriet, omgaan met 

verlies en boosheid moet je tegenkomen om te weten dat dit ook weer over gaat en dat dit normale 

emoties zijn. 

Daarnaast zien we dat kinderen het lastig vinden te reflecteren op hun eigen gedrag, hun eigen 

verantwoordelijkheid.  Om met deze situaties om te gaan spreken we leerlingen aan op hun eigen 

gedrag en verantwoordelijkheden.   We maken hierbij ook gebruik van gedragsverwachtingen, goed 

gedrag valt immers te leren. Binnen de school is een gedragsteam die zich hiermee bezig houdt. Op die 

manier willen wij onze leerlingen leren verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen gedrag , hoe ze 

iets kunnen oplossen en hoe ze er zelf aan kunnen werken dat het beter gaat.  

 Focus op Opbrengsten 

De aandacht voor de opbrengsten van het onderwijs lijkt, mede door de jaarlijkse aandacht van de pers 

voor de CITO toetsen, steeds groter te worden.  Natuurlijk vinden we de opbrengsten belangrijk, maar 

vooral de opbrengsten die passen bij het kind zijn écht van belang.   

Een hoge gemiddelde score van een groep 8 is mooi! Vooral voor de inspectie en het beeld naar buiten. 

Een lager gemiddelde score kan echter nog veel meer betekenen dan al die hoge opbrengsten. Het gaat 

erom of een kind zich in een groep op alle vlakken, dus ook sociaal-emotioneel, goed heeft ontwikkeld 

én of we als school hierbij alles hebben gedaan wat binnen de mogelijkheden lag. Alleen van hoge 

scores wordt men immers niet gelukkig. Onderwijs is meer dan een CITO score! 

 Passend Onderwijs  

Met ingang van 1 augustus 2014 is de wet op het Passend Onderwijs  ingevoerd. Ook onze school heeft 

daar uiteraard mee te maken.  Wij vallen onder Plein Midden Twente, dat weer onderdeel is van het 

samenwerkingsverband 23.02. Tegelijkertijd vindt ook de transitie jeugdzorg plaats. Met alle betrokken 
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partijen is een start gemaakt om alle veranderingen in goede banen te leiden. De eerste kinderziektes 

zijn geconstateerd en worden opgelost. 

Het is voor iedereen een zoektocht om op een goede manier met passend onderwijs om te gaan, ook 

voor ons. We beseffen dan ook dat het voorgaande verhaal over focus op opbrengsten in passend 

onderwijs erg belangrijk is.  De resultaten van de Cito-toetsen zullen met de invoering van passend 

onderwijs meer onder druk komen te staan. We hebben er vertrouwen in dat dit goed gaat lopen en dat 

we zo nodig de goede begeleiding op de goede plek krijgen. 

 Mogelijkheden ICT 

De mogelijkheden om ICT in te zetten binnen het onderwijs nemen in snel tempo toe. ICT biedt 

mogelijkheden om meer op maat met kinderen te gaan werken, het onderwijs aantrekkelijker en 

afwisselender te maken en onze leerlingen extra te laten oefenen, verdieping of verbreding van de 

lesstof aan te bieden. Als school zullen we keuzes moeten maken hoe we hier gebruik van gaan maken 

en hoe we de mogelijkheden van ICT nog structureler in gaan 

zetten. Ook zullen we moeten nadenken over wat er nodig is om 

onze leerkrachten en leerlingen te leren om hier op een goede 

manier mee om te gaan en er zorg voor dragen dat we ze dat ook 

aanbieden. 
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3. Het onderwijs op basisschool Sprankel 

Inleiding 

Vanzelfsprekend houden we rekening met de kerndoelen, zoals die van overheidswege zijn geformuleerd. Deze 

kerndoelen zijn ‘vertaald’ in het onderwijsaanbod van de school. 

Het onderwijs wordt veelal vorm gegeven in en met de methodes, die de school gebruikt bij haar onderwijs.  

Bij de keuze van de methodes kijken we altijd kritisch of deze beantwoordt aan onze visie en missie. 

 

Hieronder meer uitgewerkt: 

 

Onderwijs aan het jonge kind 

Zoals u zelf al bemerkt, ontwikkelt uw kind zich door spel en spelen. Daar 

sluiten wij in ons onderwijs aan de kleuters bij aan.  

In feite sluiten we dus aan bij het gedrag wat zij van nature bij zich dragen en 

hoe kinderen leren. Dat vraagt natuurlijk en terecht het nodige van de totale 

organisatie. 

Het vraagt een goed uitgeruste, ingerichte en voor de kinderen uitnodigende 

maar ook uitdagende leeromgeving. 

Die omgeving wordt (mede) gecreëerd door de leerkracht. Deze biedt de mogelijkheid dat het kind eigen 

mogelijkheden ontdekt en verder ontwikkelt. 

Dat ontwikkelen speelt zich op diverse terreinen vervlochten met elkaar af, te weten op de gebieden van de 

zintuiglijke, sociaal-emotionele en cognitieve (kennis) ontwikkeling en die van de ontwikkeling van de grove en 

fijne motoriek. 

Voor ons is het ontwikkelingsgericht werken erg belangrijk. We sluiten aan bij de ontwikkeling van het kind, 

maar erg belangrijk daarbij is dat het kind ontdekt wat op het randje van zijn/haar kunnen én nog (net) niet 

kunnen ligt. 

Het kind erin te begeleiden te reiken naar die zone van naaste ontwikkeling is van wezenlijk belang. Op die 

manier staat ontwikkeling niet stil en wordt een kind uitgedaagd te willen leren. 

Het is daarom ook van groot belang dat de leerkracht de ontwikkeling van het kind nauwlettend volgt. Bij ons is 

hiervoor een erkend observatiemodel in gebruik dat bekend staat onder de naam Kijk. Met behulp van dit 

observatiemodel volgt de leerkracht de ontwikkeling van de kinderen en kan - indien nodig – tijdig stappen 

ondernemen als de ontwikkeling op een bepaald gebied achterblijft. 

 

De basisvaardigheden 

Binnen het basisonderwijs worden de vormingsgebieden lezen, taal en rekenen de basisvaardigheden genoemd 

en deze nemen binnen onze school dan ook een belangrijke plaats in.   

Het is een vanzelfsprekendheid dat het (leren) lezen erg belangrijk is. Dat geldt voor het technisch goed kunnen 

lezen, maar meer nog voor het begrijpend lezen. Immers lezen is een zeer belangrijk middel om informatie te 

kunnen verwerven en te begrijpen. Taalverwerving/- ontwikkeling en de daarmee gepaard gaande ontwikkeling 

van de woordenschat gaat daarmee hand in hand.  

Dit begint al bij de kleuters door allerlei activiteiten als voorlezen, taalspelletjes in diverse vormen, 

klankherkenning door bijvoorbeeld rijmspelletjes etc. etc. 

In groep 3 wordt gestructureerd het leren lezen aangeboden, waar rekening wordt gehouden met het feit dat 

kinderen zich ook hierbij verschillend ontwikkelen. We hebben immers de pretentie in toenemende mate aan 

te sluiten bij de mogelijkheden van ieder kind en dus willen we het onderwijs daarop ook inrichten.  

Vandaar dat we nu al bij het lees- en rekenonderwijs de groep kinderen benaderen op drie verschillende 

instructieniveaus. Ieder kind van de groep wordt geplaatst in een bij haar/hem passend instructieniveau.  
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Binnen de lessen van vooralsnog de vakgebieden lezen en rekenen wordt deze handelswijze toegepast volgens 

een door ons gehanteerd effectief instructiemodel (het zogenaamde IGDI-model). 

Minder instructie daar waar dit verantwoord is, waar het zelfstandig werken meer ruimte krijgt en meer 

instructie waar dit geboden is. Onderwijs op maat! 

 

De wereldoriënterende vakken 

Dit zijn met name de vakken geschiedenis, aardrijkskunde en natuuronderwijs, waar bij de laatste 

ook techniek genoemd kan worden. We laten deze vakken tot ontwikkeling komen met behulp van 

de methode Blink.   

 

De creatieve ontwikkeling 

Binnen het onderwijs worden dan meestal tekenen en handvaardigheid genoemd, maar o.a. ook muziek, 

dramatische expressie en creatief taalgebruik vallen hieronder. Een zeer omvangrijk gebied dus, wat binnen 

ons onderwijs ruimschoots aandacht krijgt. 

 

De sociaal-emotionele ontwikkeling 

Werken aan en aandacht voor deze ontwikkeling is van groot belang. Daarbij komen tal van aspecten aan de 

orde, zoals bijv. leren delen van gevoelen en ervaringen, hoe ga je om met ruzie, samen werken en spelen, hoe 

kom je voor jezelf op, hoe presenteer je jezelf etc. 

Hieraan besteden wij aandacht door gedragsverwachtingen uit te spreken en gedrag aan te leren. Het 

respectprotocol is hier een voorbeeld van. In dit protocol leren kinderen hoe ze voor zichzelf op kunnen komen, 

waardoor de weerbaarheid vergroot wordt. 

Ook hierin is het partnerschap met ouders van wezenlijk belang: samen te willen werken aan een positief 

klimaat binnen de school. Dat is waarbij ieder kind gebaat is. 

 

Sprankel als opleidingsschool 

Binnen onze school leiden we  in samenwerking met de Saxion Hogeschool te Enschede, studenten op tot het 

beroep van leerkracht. Op donderdag en vrijdag zult u dan ook vaak studenten binnen onze school aantreffen. 

Door een groot deel van de week binnen de basisschool aanwezig te zijn, kunnen zij veel meer echte ervaring 

op doen binnen het basisonderwijs. Maar ook wij leren van de studenten, zij hebben immers via Saxion de 

laatste informatie op onderwijsgebied. Om deze studenten te begeleiden krijgen de leerkrachten cursussen in 

gesprekstechniek, observaties, enz.  

In de laatste fase van hun studie worden studenten leerkracht in opleiding (kortweg aangeduid met LIO).  

Zij kunnen onder begeleiding van een mentor zelfstandig(er) een groep begeleiden. Het spreekt voor zich dat 

deze LIO wel aan een aantal voorwaarden moet hebben voldaan. 
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4. Onze leerlingenzorg 

 

Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen 

Het geven van goed onderwijs is voor ons een vanzelfsprekendheid, maar we weten 

dat kinderen zich verschillend ontwikkelen en daarom is het van groot belang deze 

ontwikkeling goed te volgen. Dit is belangrijk, want op die manier kunnen we kinderen 

bieden wat ze daadwerkelijk aan begeleiding nodig hebben. 

Meestal wordt dan gedacht aan kinderen, die op bepaalde gebieden uitvallen. Dat is 

echter niet juist, want er zijn ook kinderen die meer uitdaging nodig hebben. Denk 

daaraan bijvoorbeeld aan kinderen die meer- dan wel mogelijk hoogbegaafd zijn. Ook 

deze kinderen verdienen extra zorg.  

De ontwikkeling van de kennis (de cognitieve ontwikkeling), maar ook de sociaal-emotionele ontwikkeling 

volgen wij en proberen deze in beeld te brengen. Voor het laatste is (gerichte) observatie door de leerkracht 

erg belangrijk. De cognitieve ontwikkeling volgen wij met een ander deel van ons leerlingvolgsysteem. 

We maken daarbij, naast de toetsen die bij onze methodes horen ook gebruik van de toetsen die zijn 

ontwikkeld door het CITO (Centraal Instituut voor Toets Ontwikkeling). Deze toetsen bestrijken hoofdzakelijk 

de vormingsgebieden technisch en begrijpend lezen, rekenen en spelling. 

De toetsen worden in de meeste gevallen in het midden en aan het eind van het cursusjaar afgenomen: de 

zogenaamde M(idden)- en E(ind)toets.  

Na de afname van de toetsen worden de resultaten door de leerkracht geanalyseerd en op basis hiervan wordt 

een groepsplan samengesteld. Het groepsplan vermeldt hoe de (extra) zorg aan leerlingen besteed gaat 

worden.  

Niet alleen de cognitieve ontwikkeling wordt gevolgd, maar ook de sociaal-emotionele ontwikkeling.  Deze 

ontwikkeling volgen we met behulp van de methode Zien 

In voorkomende gevallen wordt een individueel zorgplan opgesteld. Het kan daarbij nodig zijn dat een kind 

extra deskundige begeleiding krijgt. De mogelijkheid bestaat om dit te realiseren in de vorm van een 

onderwijsarrangement. Het woord zegt het eigenlijk al: de juiste zorg wordt gearrangeerd/geregeld. 

Deze zorg wordt dan ook apart aangevraagd via het samenwerkingsverband van de regio midden Twente. 

 

De intern begeleider 

De intern begeleider is een belangrijke spil binnen de leerlingenzorg. De intern begeleider bewaakt of datgene 

gebeurt wat is afgesproken op het gebied van de leerlingenzorg, heeft regelmatig overleg met de 

groepsleerkrachten, ouders en heeft ook contact met externe instanties die bij de zorg van leerlingen 

betrokken zijn. 

Tenminste drie keer per jaar spreekt de intern begeleider met de groepsleerkrachten hun groep door bij de 

zogenaamde leerlingbespreking. Er wordt gekeken of de doelen die in de groepsplannen vermeld staan 

behaald zijn en of er een aanpassing op het plan moet komen.  

Samen met de directeur zal de intern begeleider nauwgezet kijken naar de resultaten door de gehele school en 

op basis daarvan een plan van aanpak opstellen. Dit plan wordt uiteraard besproken met het team en nadere 

actie wordt afgestemd. Door dit teamoverleg houden we ook de doorgaande lijn binnen de school extra in het 

oog.  
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Passend Onderwijs 

Sinds 1 augustus is de wet Passend Onderwijs van kracht. Deze wet 

beoogt dat iedere leerling op school een passend onderwijsaanbod 

krijgt. Dit is ook onze doelstelling. In een vorig hoofdstuk is hierover al 

het nodige geschreven.  

Ondanks alle zorg is het soms nodig dat een kind meer nodig heeft dan 

de reguliere zorg. Die zorg kan op didactisch gebied (leergebied) en/of 

het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling nodig zijn. 

De school kan in die voorkomende gevallen advies inwinnen bij het schoolondersteuningsteam, waarin diverse 

externe deskundigen zitting hebben, t.w. een orthopedagoog, maatschappelijk werker, schoolverpleegkundige 

en de intern begeleider, die de school vertegenwoordigt. 

Mocht deze ondersteuning niet toereikend zijn, dan kan er een zorgarrangement via het schoolbestuur worden 

aangevraagd bij de Commissie van Arrangementen. 

Het is ook heel goed mogelijk dat er wordt geconstateerd dat wij niet de zorg kunnen verlenen, die een kind 

nodig heeft. Het kan dan beter zijn dat een kind wordt geplaatst binnen het Speciaal Basisonderwijs dan wel 

het Speciaal Onderwijs. 

Omdat we hechten aan onderwijs in partnerschap met de ouders is er ook in alle gevallen overleg met de 

ouders.  

Sinds de invoering van Passend onderwijs vallen wij onder het samenwerkingsverband Plein Midden Twente.  

Plein Midden Twente bestaat uit de schoolbesturen voor primair onderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal 

onderwijs binnen de gemeenten Hengelo, Borne, Hof van Twente en Haaksbergen, alsmede de binnen de 

genoemde gemeenten werkzame zorginstellingen. Plein Midden Twente, onderwijs en gemeenten, sluit 

hiermee aan bij de landelijke ontwikkelingen rondom Passend Onderwijs en de Transitie Jeugdzorg.  

Doel van Plein Midden Twente is een startpunt, ontmoetingsplek en werkplek te zijn van alle instanties die zich 
bezighouden met de ondersteuningsbehoeften van kinderen, ouders en leerkrachten. 

Daarmee wil Plein Midden Twente onderwijs en de verbinding met zorg realiseren in haar werkgebied en 
daarmee voldoen aan de volgende doelstellingen: 

- geen kind tussen wal en schip 
- voor elk kind een passende onderwijsplek 
- een dekkend netwerk van samenwerkende schoolbesturen 
- betrokkenheid op basis van gelijkwaardigheid van alle betrokkenen (bestuur, management, personeel 

en ouders) 
Om bovenstaande te bereiken wordt er afgestemd met de voorschoolse voorzieningen en het voortgezet 
onderwijs. 
 

Doorstroming binnen de school 

Doublures (of in gewone taal: het zittenblijven) willen we zoveel mogelijk voorkomen. In de praktijk blijkt dat 

dit niet altijd iets oplost of dat een kind een bepaalde ontwikkelings- dan wel leerachterstand inhaalt. 

We moeten echt overtuigd zijn van het nut van toepassen van deze maatregel, willen we deze nemen. In de 

praktijk blijkt dat deze maatregel het meest voor zal komen in de onderbouw van de basisschool.  

Als een kind als 4-jarige binnenkomt ligt de situatie iets anders. Immers, normaliter gaat een kind op de eerste 

schooldag na het bereiken van de 4-jarige leeftijd naar school en komt het in groep 1.  

Doorsneegenomen zal een kind dat voor 1 januari instroomt doorstromen naar groep 2. Stroomt het echter na 

genoemde datum in, dan zal het in groep 1 blijven. 

Dit is echter geen wetmatigheid: mocht een kind zich heel goed ontwikkelen, dan kunnen we besluiten dat een 

kleuter toch doorstroomt. De uiteindelijke beslissing hiertoe ligt bij de school. 
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Naar het voortgezet onderwijs 

We hebben de leerling meestal heel wat jaren kunnen volgen en daardoor hebben we een vrij goed beeld van 

de mogelijkheden van de leerling. We kunnen daarom een goed advies uitbrengen aangaande de periode na 

het basisonderwijs. Het advies dat de basisschool geeft is richtinggevend voor (de keuze van) het voortgezet 

onderwijs. Voordat de verplichte centrale eindtoets wordt afgenomen (afname in april) is bepaald welke 

richting binnen het voortgezet onderwijs het kind zal volgen en vindt de aanmelding bij de gekozen school 

plaats. 

Het is mogelijk dat door de uitslag van de centrale eindtoets het advies herzien wordt. Het advies kan echter 

alleen opgewaardeerd worden.  

Wij zullen in het najaar gerichte informatie geven over de inrichting van het voortgezet onderwijs na de 

basisschool, maar wij raden de ouders van leerlingen uit groep 8 aan in het najaar de plaatselijke en regionale 

bladen goed in de gaten te houden. In deze bladen worden de voorlichtingsavonden van de diverse scholen 

voor voortgezet onderwijs vermeld. Tijdens deze avond kunt u uitgebreid informatie krijgen over alles wat 

daarmee te maken heeft en wat de verschillende scholen u bieden. 

Naar welke school voor voortgezet onderwijs uw kind gaat? Dat beslist u natuurlijk zelf.  

 

Logopedie / logopedische screening 

De leerlingen van groep 2 worden gedurende het cursusjaar gescreend door een logopedist en op grond van 

deze screening wordt – zo nodig – het advies gegeven om begeleiding van een logopedist aan te vragen. Het is 

dan aan de ouders dit te gaan regelen. 

 

Pesten … een probleem dat alle aandacht verdient 

Wij nemen het pesten uiterst serieus. Daarbij komt het cyberpesten in toenemende mate 

voor (pesten via social media). Het kan heel goed voorkomen dat zich dit afspeelt zonder 

dat wij hiervan op de hoogte zijn. Hierbij is dan ook de samenwerking tussen ouders en 

school van enorm groot belang.  

Wordt uw kind binnen of buiten de school door medeleerlingen gepest? Schroom dan niet 

en neem direct contact met ons op. Wij zullen hierop gepaste actie ondernemen.  

Het hoeft niet altijd om uw eigen kind te gaan. Merkt u door bijvoorbeeld uitingen van uw eigen kind dat een 

klasgenoot het slachtoffer is van pestgedrag? Tip de school door contact te zoeken met de groepsleerkracht, de 

interne vertrouwenspersoon dan wel de directeur. U kunt natuurlijk altijd eerst de ouders van het betrokken 

kind hiervan op de hoogte brengen. 

Pesten … een probleem dat we gezamenlijk moeten bestrijden! 

 

Jeugdgezondheidszorg GGD Regio Twente 

Tijdens de basisschoolperiode wordt een kind twee keer uitgenodigd voor een preventief onderzoek. Dit 

onderzoek vindt plaats in de groepen 2 en 7. Vooraf aan dit onderzoek wordt ook een vragenlijst aan de ouders 

verstrekt. Daarnaast kan ook de school aandachtpunten aandragen voor dit onderzoek. 

Tijdens het onderzoek staat de lichamelijke, geestelijke, de cognitieve en psychosociale ontwikkeling van uw 

kind centraal. 

Over de inhoud van het onderzoek wordt u uitvoerig geïnformeerd. Het onderzoek vindt op school plaats . 

Is er aanleiding om uw kind extra aandacht te geven, dan wordt u uitgenodigd voor een aanvullend onderzoek. 
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5. De zorg voor de kwaliteit binnen Sprankel 

 

Onderwijs is voortdurend in beweging. Ons oogmerk is het onderwijs voortdurend 

te verbeteren en daarbij vormen o.a. de opvattingen van de ouders, leerlingen en 

personeel een belangrijk onderdeel.  

Elke drie jaar wordt er onder de ouders, (een deel van) de leerlingen en het 

personeel een enquête afgenomen. Na de afname van deze enquête wordt over 

de bevindingen ervan geïnformeerd en wordt hierop beleid afgestemd.  

Aanleiding tot actie kan (ook) bepaald worden door de uitslag van bepaalde 

toetsen. Als er veel uitval is op een bepaald gebied, is het ook nodig over te gaan 

tot actie. 

 

We kijken dan ook kritisch naar onszelf. Alleen vanuit die kritische houding kan constructief worden gewerkt 

aan onderwijsvernieuwing en –verbetering.  

 

In het cursusjaar 2015-2016 is er hard gewerkt om te komen tot één onderwijsconcept voor De Sprankel.  

Dit vindt u in grote lijnen terug in onze visie en missie, zoals deze is verwoord in hoofdstuk 3. 

Er moet, nu we één nieuwe basisschool zijn, verder worden gebouwd.  

 

Enkele zaken, die we voortvarend hebben opgepakt: 

Ouderbetrokkenheid 

Gedragsverwachtingen en cultuur opbouwen binnen de school 

Doorgaande lijn van de verschillende vakken borgen 

Verschillen tussen beide scholen wegnemen (denk aan rapporten, feesten, schooltijden, etc.) 

Eigenaarschap op eigen leerproces ontwikkelen 

 

En waar we in het schooljaar 2017-2018 mee verder gaan: 

Ouderbetrokkenheid 

Begrijpend lezen 

Eigenaarschap op eigen leerproces (eigen doelen bepalen, inzicht in eigen leerlijn en leerstijlen ontdekken) 

21ste eeuwse vaardigheden 

Burgerschapsvorming 

De zaakvakken 

 

Resultaten van ons onderwijs 

Over het algemeen zijn we tevreden met de resultaten zoals deze nu zijn. Aan de vormingsgebieden begrijpend 

lezen, studievaardigheden en woordenschat gaan we extra aandacht besteden. 

In groep 8 wordt de Route 8 toets afgenomen. De scores zijn:  

 

CURSUSJAAR 2015-2016* 2016-2017** 

SCORE 536,4 198,6 
*in dit jaar namen we de eindtoets Cito af 

**vanaf het cursusjaar 2016-2107 nemen we de eindtoets van Route 8 af  

Beide scores lagen we boven de ondergrens, die de inspectie stelt. 
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Uitstroom groep 8 naar het voortgezet onderwijs: 

(hierbij zijn De Zonnebloem en Zeppelin samen genomen) 

Per 1 
augustus 

totaal 
aantal lln. 

VMBO 

BK 

 

VMBO 
KT 

VMBO 
TL 

TL/ 

HAVO 

HAVO HAVO 

t/m 

VWO 

VWO 

2016 21 1 3 5 1 8  3 

2017 16 2 2 8  2  2 

Toelichting afkortingen: 

BK = basisberoepsgerichte leerweg in combinatie met de kaderberoepsgerichte leerweg (bbl/kbl) 

KT = kaderberoepsgerichte leerweg in combinatie met de theoretische leerweg (kbl/tl) 

TL = Theoretische leerweg in combinatie met de HAVO (TL/HAVO) 

Dit zijn de zogenaamde ‘dakpanconstructies’: gedurende deze periode kan bekeken worden naar welke richting 

de leerling het beste kan doorstromen. 

*LWOO= leerwegondersteunend onderwijs. In deze kolom is aangegeven hoeveel van het totaal aantal 

leerlingen LWOO kregen toegewezen. Deze kinderen hebben vaak wat extra ondersteuning nodig en komen in 

het voortgezet onderwijs ook in kleinere groepen terecht, zodat deze ondersteuning beter vorm krijgt. 

Dit onderwijs wordt in Hengelo niet meer aangeboden. 

Hieronder voor u nog even een overzicht van de leerwegen, die er zijn in het VMBO: 

Basisberoepsgerichte leerweg (VMBO basis) 

De basisberoepsgerichte leerweg (VMBO basis of VMBO BB) bereidt de leerling voor 

op de basisberoepsopleidingen (niveau 2) van het MBO.  

Kaderberoepsgerichte leerweg (VMBO kader) 

De kaderberoepsgerichte leerweg (VMBO kader of VMBO KB) richt zich op de praktijk 

en bereidt de leerling voor op de vak- en middenkaderopleidingen niveau 3 en 4 van 

het MBO. 

Gemengde leerweg (VMBO gl) 

De gemengde leerweg (VMBO-gl of VMBO GL) ligt qua niveau dicht bij de theoretische leerweg en bereidt de 

leerling voor op de vak- en middenkaderopleidingen op niveau 3 of 4 van het MBO.  

Theoretische leerweg (VMBO tl) 

De theoretische leerweg (VMBO-tl of VMBO TL) is het beste te vergelijken met de oude mavo. Met een diploma 

van de theoretische leerweg kan de leerling in het MBO vakopleidingen op niveau 3 volgen of 

middenkaderopleidingen op niveau 4. Alleen met een diploma van de theoretische leerweg is het mogelijk dat 

de leerling ook kan doorstromen naar het HAVO. 
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6. Ouders en de school 

 

Goed contact met de ouders vinden wij, mede in het belang van het kind, 

ontzettend belangrijk. Wij hebben dat dan ook heel duidelijk vermeld in 

de visie van de school: streven naar een actief partnerschap met de 

ouders. 

Daarom hanteren we een aantal middelen/manieren om dit contact te 

bevorderen dan wel vorm te geven. Naast het ouderparticipatieteam 

(voormalige klankbordgroep) die we gaan vormgeven is er een MR, GMR en een OR. 

 

Medezeggenschapsraad (MR) 

Aan de school is een medezeggenschapsraad verbonden. Deze raad bestaat uit een ouder- en een 

personeelsgeleding en elke geleding heeft 3 leden. 

Deze leden worden in principe verkozen door de eigen achterban. Na de zittingsperiode van een lid dan wel 

leden, zal dit naar de ouders dan wel het schoolteam bekend worden gemaakt. Ouders dan wel teamleden 

kunnen zich dan verkiesbaar stellen, waarna stemmen op de kandidaten kunnen worden uitgebracht. 

De MR heeft op een groot aantal terreinen instemmings- dan wel adviesrecht. 

De raad houdt zich bezig met allerlei beleidsmatige zaken aangaande de school. 

Voorzitter en secretaris worden uit het midden van de raad gekozen. 

 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) 

Onder ons bestuur vallen zowel scholen uit Hengelo als uit de omliggende plaatsen Borne, Delden, Goor en 

Markelo. Voor “school overstijgende” zaken heeft het bestuur een G.M.R. (Gemeenschappelijke 

Medezeggenschapsraad) ingesteld. Hierin komen zaken aan de orde die ook in de MR besproken zijn zoals: 

 personeelsbeleid 

 nascholing 

 etc. etc. 
In de G.M.R. zijn ouders en personeel evenredig vertegenwoordigd. 
 

Ouderraad (OR) 

De OR is samengesteld uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester  en een aantal leden.  De OR 
voert regelmatig overleg met de directie en het team van de school.  Zij ondersteunt daadwerkelijk 
verschillende (speciale) activiteiten van de school en probeert ook de overige ouders bij de school te betrekken 
om ook daarmee de ouderbetrokkenheid te vergroten .  
Om de verschillende activiteiten mogelijk te maken is financiering ervan een vereiste. Hiervoor wordt van de 
ouders een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. Uit deze bijdrage worden o.a. de kosten betaald van: 

 het sinterklaasfeest    

 het kerst- en paasfeest 

 ouderavond en andere speciale avonden / bijeenkomsten 

 een laatste schooldag 

 etc. 
De Ouderraad beschikt dus over geldelijke middelen. Over de besteding van deze gelden legt de raad 

verantwoording af naar de ouders. 

De bijdragen zijn als volgt vastgesteld: 

Aantal kinderen op school: Bijdrage per gezin per schooljaar: 

1 kind  € 20,00 

2 kinderen € 37,50 

3 kinderen  € 52,50 

4 kinderen € 65,00 
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Nieuwsbrief 

Met zekere regelmaat wordt een nieuwbrief uitgebracht. Deze ontvangt u automatisch in uw mailbox. Mocht 

uw emailadres wijzigen dan is het wijselijk dit zo spoedig mogelijk doorgeven aan de groepsleerkracht. 

 

Informatieavond aan het eind van het schooljaar 

Aan het begin van elk schooljaar vindt er informatieavond plaats. De groepsleerkrachten vertellen u over 

specifieke zaken van de betreffende groep. Maar ook actuele onderwerpen over de school worden besproken. 

 

10-minutengesprekken en verstrekken van het rapport 

Enkele keren per jaar wordt u uitgenodigd voor een zogenaamd 10-minutengesprek. In dit gesprek informeren 

wij u over de ontwikkelingen van uw kind. In de meeste gevallen valt dit gesprek in de tijd van de uitreiking van 

een rapport. De rapporten worden twee maal per jaar uitgereikt. We zijn aan het inventariseren of we de 

gesprekkencyclus met ouders moeten aanpassen zodat we een breder doel bestrijken dan alleen het 

bespreken van scores.  

Natuurlijk is een gesprek met de leerkracht op aanvraag altijd mogelijk. Schroom niet om in contact te komen 

met de leerkracht, internbegeleider of directie. We streven het zelfde doel na. Samen met u willen we het 

beste voor uw kind(eren).  

 

Contact met de ouders 

Mocht u tegen bepaalde problemen aanlopen, waarin en waarbij de 

school een rol speelt dan wel kan spelen? U bent van harte welkom dit 

te delen. Dat niet alleen, maar ook zullen we in voorkomende gevallen 

in gezamenlijkheid actie afstemmen. 

Het welzijn van uw kind is een zaak van ons samen. 

 

Klachtenregeling 

In de regel lossen we een klacht op door deze met elkaar te bespreken. 

Mocht het probleem binnen de groep liggen (in bijvoorbeeld de relatie van uw kind met klasgenoten of met de 

groepsleerkracht), benader dan eerst de leerkracht van uw kind. Mocht uw klacht onverhoopt niet naar 

tevredenheid worden afgehandeld, dan kunt u vanzelfsprekend bij de directeur terecht. Blijf in ieder geval niet 

met het probleem rondlopen.  

Als u de indruk hebt dat u het vertrouwen begint te verliezen, dan kunt u de MR of het bestuur benaderen.  

Mocht een klacht via de school niet naar genoegen worden afgehandeld, dan kan deze bovenschools worden 

neergelegd. In geval van een klacht, die bovenschools moet worden behandeld, wordt deze schriftelijk 

ingediend bij het secretariaat van het bestuur van de Stichting Marcant-BSV.  

Het adres is: 

Bestuur van Marcant-BSV 

Oostermaat 1A 

7623CS Borne 

Als ook dit niet leidt tot een bevredigende oplossing, volgt de gang naar de klachtencommissie. De klacht wordt 

dan gedeponeerd bij: 

Commissie van Beroep Primair en Speciaal Voortgezet Onderwijs 

Postbus 82324 

2508 EH Den Haag 

Gaat het om seksuele intimidatie of kindermishandeling, dan wordt in eerste instantie de vertrouwenspersoon 

van de school ingeschakeld. 
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De interne vertrouwenspersoon 

Natuurlijk doen wij er alles aan om ervoor te zorgen, dat een ieder zich veilig voelt binnen onze school. Er 

kunnen zich echter situaties voordoen dat deze veiligheid in het geding is. 

Binnen de school is een interne vertrouwenspersoon aangewezen, waarbij ouders en/of leerlingen (maar ook 

leerkrachten) terecht kunnen, als ze zich niet veilig voelen door diverse omstandigheden. Het kan daarbij gaan 

om seksuele intimidatie, mishandeling, agressie, pesten, discriminatie etc. In ieder geval is het gevoel van 

veiligheid in het geding. 

De interne vertrouwenspersoon zal het probleem uiterst serieus benaderen, eventuele adviezen geven en 

maatregelen nemen teneinde passende hulp te verlenen. Het kan voorkomen dat daarbij, in goed overleg met 

degene, die het aangaat, er gezocht wordt naar hulp van en bij externe instanties. 

Ook kan deze vertrouwenspersoon de zaak, wederom in goed overleg, neerleggen bij de externe 

vertrouwenspersoon. 

De interne vertrouwenspersonen zijn: 

Denice Tichelaar - de Fretes 

Jan Hekelaar 

 

De externe vertrouwenspersoon 

Er is altijd de mogelijkheid dat men terecht kan bij een externe vertrouwenspersoon. 

U kunt daarvoor terecht bij: 

Anne Overbeek 

Tel.: 06-30642568   e-mail: info@anneoverbeek.nl  www.anneoverbeek.nl 

  

mailto:info@anneoverbeek.nl
http://www.anneoverbeek.nl/
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7. Praktische informatie (Praktisch ABC) 

Aan het begin van ieder cursusjaar wordt er een zogenaamd Praktisch ABC uitgegeven. In deze gids vindt u 

allerlei praktische informatie voor dat schooljaar. 

Verder kunt u ook altijd de website van de school raadplegen, waarop veel informatie te vinden zal zijn. 

 


