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WELKOM OP DE SPRONG...
…….een sociale gemeenschap die kinderen laat leren voor het leven. Dit leven begint
voor ieder kind bij de eigen mogelijkheden en talenten. Wij bieden alle kinderen optimale kansen om kennis en vaardigheden te ontwikkelen, te ontdekken wie zij zijn,
waar zij goed in zijn en blij van worden. Ieder kind wordt door ons uitgedaagd om
onvermoede kwaliteiten en talenten van zichzelf te ontdekken en te laten zien. De
creatieve vakken en techniek spelen daarbij een rol, maar ook uitstapjes met de
kinderen in de wereld buiten de school. Wij grijpen de kansen die onze omgeving biedt om hen mee te laten doen aan een culturele voorstelling, hen te leren
over de geschiedenis van de omgeving waarin zij opgroeien of hen tijdens een
wandeling berekeningen te laten uitvoeren. Alle kinderen maken jaarlijks met
hun groep een cultureel uitstapje dat past bij hun belevingswereld. Ze leren ook
hierdoor voor en door het leven.
De wereld waarin onze kinderen terecht komen, wordt steeds groter en verandert snel. Wij willen hen zodanig toerusten dat zij hierin hun weg kunnen
vinden. Vaardigheden op het gebied van ICT zijn daarvoor belangrijk, evenals presentatievaardigheden, het vermogen om op onderzoek te gaan, eigen
oplossingen te bedenken, creatief te denken en te doen en dit vooral ook samen
te doen. Onze kinderen inspireren elkaar, ontdekken dat je samen verder komt dan
alleen en dat het leuk is om samen te werken of samen iets te creëren. Alle kinderen
staan een aantal keren per jaar samen op het podium en ervaren dan het plezier van
samen iets neerzetten. Samen bruisen van creativiteit, jezelf laten zien en anders durven
doen dan anders, verbinding ervaren en plezier hebben: voor ons is dit de belangrijkste
ervaring voor het leven!
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Namens het team van De Sprong,
Hans van der Zon, directeur.

Deze schoolgids is geschreven door Marlijn Nijboer,
in samenspraak met het team van De Sprong.
Foto’s: Roelofsen Fotografie
Vormgeving: Beeldende Zaken
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LEREN VOOR HET LEVEN
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Je eigen waarde ontdekken
De ervaring dat het leven waardevol is, begint met de ontdekking van
jouw eigen waarde. Wij dagen kinderen uit om te ontdekken wie zij
zijn, wat hun talenten zijn en wat zij willen. Ieder kind krijgt bij ons
de ruimte om zichzelf te laten zien. Wij inspireren kinderen om onbekende kanten en talenten van zichzelf te ontdekken en te laten
zien. Dit gebeurt bij uitstek in ‘echte situaties’. Het ene kind ontdekt dat het goed is in het bedenken van een creatieve oplossing
voor een ingewikkeld probleem, het andere blijkt tijdens een wandeling alles over een bepaalde diersoort te weten en een ogenschijnlijk verlegen kind staat krachtig voor de groep een presentatie te geven.
Alle kinderen leren zichzelf daardoor steeds beter kennen en ontwikkelen het vertrouwen dat zij, met hun eigen wensen en talenten,
er mogen zijn.
De waarde van ‘samen’
Iedereen hoort erbij en is van waarde voor de samenleving: dit is misschien wel de belangrijkste les die wij kinderen leren. Alle kinderen ervaren dat zij onderdeel zijn van de gemeenschap binnen onze school en weten zich hiermee verbonden. Kinderen van alle leeftijden spelen met elkaar,
weten zich medeverantwoordelijk voor de sfeer in de school en zijn zorgzaam
naar elkaar toe. Wij leren kinderen om elkaar ruimte te geven, de belangen van
anderen te zien en met een open houding naar elkaar te luisteren.
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Kinderen leren voor het leven. Omdat niemand weet hoe dit leven eruit gaat zien,
geven wij ieder kind de bagage mee die het nodig heeft om het eigen leven vorm
te kunnen geven. Wij inspireren kinderen om de waarde van het leven te ontdekken en te ervaren dat verbinding het leven waardevoller maakt. Verbinding met jezelf, met de ander, met de samenleving waarvan je onderdeel
bent. En met de grote wereld daaromheen.
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Omdat de samenleving niet ophoudt bij de muren van de school, laten wij de kinderen
ook in onze dorpse samenleving ervaren dat iedereen erbij hoort. De ontmoetingen met de
bewoners van Zorgvilla Nieuw Boschoord spelen hierin een belangrijke rol. De kinderen on-

dernemen een aantal keren per jaar muzikale en creatieve activiteiten met hen. Zij ervaren
daarbij hoe belangrijk verbondenheid is, dat het leven waardevol is en bij uitstek waarde krijgt wanneer mensen voor elkaar van betekenis zijn. Ieder kind ervaart hierdoor
ook dat het fijn is om voor anderen van waarde te zijn.
Het beste uit jezelf en je leven halen
Wij inspireren kinderen om het beste uit zichzelf en het eigen leven te halen.
Dit vergt in de eerste plaats moed om uit de eigen comfortzone te stappen
en de uitdagingen die daarbuiten wachten aan te gaan. Wij laten kinderen ervaren dat zij fouten mogen maken, leren hen omgaan met tegenslag en doorzetten wanneer iets niet vanzelf gaat. De succeservaring
die daarop volgt, helpt hen de uitdagingen aan te gaan die zij op hun
pad buiten de school tegenkomen.
Wij vinden het belangrijk dat kinderen bij alles wat zij aangaan ervaren dat zij niet alleen staan. Zij leren daarom ook om hulp te vragen, hun behoeften te verwoorden en de ruimte te nemen die zij nodig hebben. Andersom leren zij de behoeften van de ander zien en
die ander de ruimte te geven die hij of zij nodig heeft.
Kennis en vaardigheden ontwikkelen voor en door het leven
Kinderen die ervaren dat zij leren voor het leven, zijn gemotiveerd
om dit te doen en ontwikkelen zich beter. Wij bieden kinderen de basisvakken daarom niet alleen volgens een methode aan, maar verbinden rekenen, lezen, schrijven en wereldoriëntatie regelmatig met het
echte leven. Soms laten wij ons door onze nieuwsgierigheid inspireren om naar buiten te trekken. De kinderen zien of ontdekken dan in de
praktijk hoe iets zit of werkt en zien tegelijkertijd nieuwe dingen die hun
nieuwsgierigheid prikkelen. Dit laatste kan dan weer de aanleiding zijn
om voor een volgend onderzoek op pad te gaan. De ervaring dat leren op
deze manier leuk is, is een belangrijke ervaring voor het leven.
Leren voor het leven betekent ook dat kinderen leren dat niets in de wereld op
zichzelf staat. Wij bieden wereldoriëntatie daarom thematisch aan en verbinden
hiermee ook de creatieve vakken en techniek. Ook de kleuters leren we de wereld
vanuit thema’s ontdekken. Spel- en themahoeken zorgen ervoor dat ze concreet vanuit
een thema aan de slag kunnen gaan.
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Vaardigheden van deze tijd
De kinderen ontwikkelen tijdens het werken aan thema’s bij uitstek creatief denkvermogen. Ze leren om samen te werken en samen op onderzoek te gaan. Deze en andere
21e-eeuwse vaardigheden spelen een belangrijke rol in ons onderwijs. Wij dagen
de kinderen in bredere zin uit om kritisch te denken, hun eigen mening te formuleren en de moed te hebben om van mening te veranderen. Ze ontwikkelen
sociale en culturele vaardigheden en leren het eigen gedrag te sturen. Ieder
kind ontwikkelt het vermogen om problemen op te lossen. Wij inspireren
kinderen daarbij vooral om met eigen oplossingen te komen. De ervaring
dat zij dit kunnen, is een ervaring voor het leven.

De waarden waarop wij ons
onderwijs ontwikkelen
Wij leren kinderen dat zij niet alleen staan.
Inspireren hen om alles uit zichzelf en het leven te halen.
Creatief te denken en te doen.
Onvermoede kanten van zichzelf te laten zien.
In verbinding met anderen te zijn.
In verbinding met anderen anders te durven zijn.
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Alle kinderen die als kleuter bij ons op school komen, hebben zich op
hun eigen manier ontwikkeld. Wij geven hen volop ruimte om te spelen en hun eigen nieuwsgierigheid te volgen. De kinderen leren op
deze leeftijd vooral doordat zij anderen iets zien doen, door samen
spelletjes te doen, liedjes te zingen en naar elkaar te luisteren. Oudere kleuters inspireren jongere om iets te willen leren en het feit dat kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar zitten, biedt alle kinderen
de kans om op het eigen niveau te spelen. De kleuters leren daardoor
bovendien al om hulp te vragen en hulp te geven.

Maatwerk op een gemeenschappelijke basis
Wij werken in alle groepen vanuit de onderwijsdoelen die de kinderen in een leerjaar moeten halen. Om ieder kind op maat te bedienen,
bieden wij onze instructies op verschillende manieren aan. Kinderen die
de leerstof snel begrijpen, krijgen een korte instructie en gaan direct aan
de slag. Andere kinderen krijgen een iets langere instructie of de leerstof op
een andere manier uitgelegd. Dit kan in een groepje gebeuren, maar ook individueel.
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Verbinding, inspiratie, moed en ruimte zijn de waarden
waarmee wij bouwen aan onderwijs dat kinderen laat leren
voor het leven.

Ontwikkeling verloopt nooit in een rechte lijn. Ieder kind ontwikkelt zich bovendien op eigen wijze en in eigen tempo. Wij kijken daarom voor alle kinderen
wat ze nodig hebben om een ontwikkelingssprong te maken en sluiten aan op
hun behoeften. Maatwerk op een gemeenschappelijke basis is het uitgangspunt. Dit biedt kinderen de kans om van elkaar te leren, hulp te vragen of
hulp te bieden en samen te werken. Te ervaren dat je samen een groep
bent. Alle kinderen maken voortdurend ontwikkelingssprongen. Soms
doet de hele Sprong dat tegelijk.
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Wij inspireren kinderen om moed te ontwikkelen.
Moed om bij zichzelf te blijven.
Moed om bij de ander te durven zijn.
Met een open houding naar elkaar te kijken.
Voor je mening te gaan staan en die soms te herzien.
Moed om het eigen pad te wandelen.
Elkaar zoveel ruimte te geven dat je samen verder komt dan alleen.
En dan een sprong te maken. Die sprong waarin jij je ontwikkelt, voelt dat je leeft.
Omdat alles bruist van energie.
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WERKEN AAN
ONTWIKKELINGSSPRONGEN
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Zelfstandig werken en zelfstandig oplossingen zoeken
Wij stimuleren alle kinderen vanaf de eerste dag dat ze bij ons op school zijn om zelfstandig te werken en zelfstandig oplossingen te zoeken. Ieder kind krijgt daarbij de ruimte om eigen oplossingen en antwoorden te vinden. De ervaring dat zij zelf in staat zijn om
problemen op te lossen, is een ervaring voor het leven.
Zelfstandig werken begint bij de kleuters met dagtaken op een planbord. Deze dagtaak breidt zich
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in de loop van de jaren uit tot een weektaak. De kinderen beslissen zelf wanneer zij aan
deze taken werken en zijn er verantwoordelijk voor dat zij hun taken aan het eind
van de dag of week af hebben. Kinderen die extra uitdaging nodig hebben, krijgen dit in de vorm van een plustaak.
Samenwerken
Het vermogen om samen te werken, is een belangrijke vaardigheid voor
het leven buiten de school. Wij bieden kinderen daarom volop kansen
om samen met anderen aan een opdracht te werken. Zij gaan in tweeof drietallen samen op onderzoek in het kader van de thema’s van
wereldoriëntatie en werken samen aan creatieve en technische opdrachten. De kinderen maken in alle groepen een paar keer per
jaar samen een voorstelling.
Ook bij rekenen, taal en lezen werken onze kinderen regelmatig
samen aan een opdracht. Vanaf groep 3 ontwikkelen de kinderen
hun vaardigheden op het gebied van voortgezet technisch lezen
door samen te lezen.
Extra uitdaging: PluKi
Kinderen die meer aan kunnen, bieden wij één middag in de
week een uitdagend programma buiten de eigen klas. Zij werken dan samen met kinderen uit andere groepen aan verrijkingsopdrachten, ontwikkelen zelfvertrouwen en ervaren dat onderzoekend leren leuk is. De kinderen hebben voor deze groep de naam
‘PluKi’ bedacht. Dit is een samenvoeging van ‘Plus’ en ‘Kien’.
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Creatieve vaardigheden laten niet alleen onze school bruisen, maar zijn ook belangrijk voor de toekomst van de samenleving. De grote problemen waar de wereld
voor staat, vragen om vernieuwende oplossingen. Creatief denkvermogen helpt
kinderen ook om oplossingen te bedenken voor de problemen waar zij in hun
eigen leven tegenaan lopen. Het verbindt het leren binnen onze school met het
leven daarbuiten.
Een open houding
Kinderen die worden uitgedaagd om creatief te zijn, leren ook om anders
te kijken dan zij gewend zijn. Ze gaan zien dat iets wat ze niet kennen helemaal zo gek niet is en ontdekken de waarde van ideeën die anders zijn
dan die van henzelf. Creatief denken en doen draagt eraan bij dat kinderen
met een open houding naar anderen leren kijken en luisteren. Toneelspelen
speelt ook een rol in de ontwikkeling van empathie. Door verschillende rollen te spelen, leren kinderen om zich in andere mensen in te leven.
Creativiteit en techniek
Alle kinderen werken regelmatig samen aan creatieve opdrachten en worden bij uitstek uitgedaagd om techniek te verbinden met creativiteit. Ze gaan
samen op ontdekkingsreis, dagen elkaar uit en krijgen energie wanneer ze samen stappen zetten. Wanneer de kinderen samen aan creatieve opdrachten werken, bruist het in onze school.

SprongPodium
Muziek en toneel spelen een belangrijke rol op onze school. Drie keer per jaar organiseren wij het SprongPodium waarvoor alle groepen zelf een voorstelling maken.
De kinderen zingen liedjes, bedenken toneelstukken, dragen gedichten voor of vertellen een
verhaal. Alle kinderen staan in de schijnwerpers, laten zichzelf zien en ontdekken
nieuwe kanten van zichzelf.
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De wereld in
Onze kinderen maken misschien wel de grootste ontwikkelingssprongen wanneer wij met hen de wereld intrekken. Wij gaan met alle kinderen naar musea
die passen bij hun belevingswereld en sluiten onze keuze aan op de thema’s waaraan de kinderen werken. Een bezoek aan het Lunters Museum leert kinderen over de
geschiedenis van hun eigen omgeving en biedt hen de kans om zich daarmee te verbinden. Het Anne Frankhuis nodigt kinderen uit om door de ogen van een leeftijdgenoot naar de
Tweede Wereldoorlog te kijken. Deze excursie draagt ook bij aan de ontwikkeling van empathie.

Wij bieden kinderen volop kansen om creatieve vaardigheden te ontwikkelen, creatief te denken en te doen. In alle vakken besteden wij aandacht aan de ontwikkeling van creatief denkvermogen. Creativiteit geeft ons en de kinderen energie. Kinderen die samen creatief zijn,
laten onze school bruisen.
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Kinderen die meer aan kunnen, krijgen in groep 8 Engels op het niveau van de brugklas havo en kunnen dit schooljaar ook Spaanse lessen volgen. Deze lessen worden verzorgd door externe docenten.

EEN BRUISENDE SCHOOL

st

Samen bruisen
Niet alleen de kinderen, ook wij bruisen van energie wanneer we samen iets nieuws bedenken.
De komende jaren gaan we dit daarom regelmatig doen. Binnen het team en ook samen met de kinderen.
Wij willen onze school tot ongekende hoogte laten bruisen.
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VAN TAAL TOT ZINGEVING
Taal zorgt ervoor dat je mee kunt doen in de samenleving, dat je informatie kunt
lezen en gevoelens kunt delen. Om elkaar te kunnen begrijpen, moet je dezelfde taal spreken. Naast taalontwikkeling, zijn ook vaardigheden op het gebied
van rekenen en ICT belangrijk voor de toekomst van onze kinderen.
Wij leren de kinderen bovendien om zich veilig in het verkeer te bewegen
en laten hen ervaren hoe leuk het is om te sporten. Ook dit legt een basis voor het leven.
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Taalontwikkeling
De kleuters leren spelenderwijze en in echte situaties nieuwe woorden kennen. Wij oefenen rijmpjes en versjes met hen, bieden hen
woorden aan die bij de thema’s horen, leren de kinderen liedjes en
lezen hen voor uit prentenboeken. In de kring gaan ze niet alleen
met de juf maar ook met elkaar in gesprek. Ze leren naar elkaar
te luisteren, gaan klanken herkennen, ontdekken nieuwe woorden
en gaan de betekenis daarvan begrijpen. Vanaf groep 3 werken
wij vanuit een methode aan de taalontwikkeling van de kinderen.
Deze methode verbindt taal met cultuur, gevoel en situaties uit het
leven.
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Lezen
Lezen maakt je wereld groter, zorgt ervoor dat je informatie begrijpt en geeft ook ‘gewoon’ plezier. De kleuters maken spelenderwijs kennis met de letters en vanaf groep 3 leren alle kinderen lezen
vanuit een methode. Wij betrekken ouders bij het leesproces door hen
hierover informatie te geven en hen te vragen om op een speelse manier samen met hun kind te lezen. Kinderen die samen met anderen lezen,
vinden het leuk om te leren lezen en leren dit sneller. De kinderen lezen in
groep 3 daarom ook in tweetallen.
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Vanaf groep 1 bespreken alle kinderen minstens één keer per jaar een boek.
Wij dagen de kinderen uit om zelf voor te lezen en organiseren in dat kader jaarlijks een voorleeswedstrijd. De winnaar hiervan doet in Ede mee aan de gemeentelijke voorleeswedstrijd.

Spreken
Kinderen moeten niet alleen woorden leren kennen, ze moeten ze vooral ook leren gebruiken. Wij leren kinderen daarom om naar elkaar te luisteren en te reageren op wat de ander zegt. Alle groepen voeren regelmatig een kringgesprek en vanaf groep 3 geven
alle kinderen regelmatig een presentatie voor de groep. Vanaf groep 5 houden zij
jaarlijks een spreekbeurt over een zelfgekozen onderwerp.
Schrijven
Vanaf groep 3 leren alle kinderen via een methode met de hand schrijven. Dit
schrijven is niet alleen gericht op de ontwikkeling van een leesbaar handschrift, maar ook op de ontwikkeling van de fijne motoriek.
Rekenen
Rekenen betekent bij ons dat kinderen hun rekenvaardigheid in echte situaties leren toepassen. De methode waarmee wij werken, leert ze hoeveel geld ze terug krijgen als ze boodschappen doen. Of hoeveel stenen ze nodig hebben om een huis te bouwen. Wij leren hen automatisch het antwoord te weten op eenvoudige rekensommen. Alle kinderen leren de tafels van 1 t/m 10.
In het voorjaar kunnen de kinderen vanaf groep 4 meedoen aan de
landelijke Kangoeroe rekenwedstrijd. Zij kiezen hier zelf voor.
Engels
Wij bieden alle kinderen vanaf groep 1 Engels aan. Ze leren Engelse
woordjes begrijpen en eenvoudige gesprekken voeren. Kinderen met
een havo/vwo-advies krijgen in groep 8 van een externe docent Engels
op het niveau van de brugklas havo.
ICT
ICT is de afgelopen jaren steeds meer een ondersteuningsmiddel bij alle andere vakken geworden. De kleuters werken al met iPads en vanaf groep 4 werken
de kinderen met Chromebooks. Ze gebruiken deze om informatie op te zoeken,
werkstukken en presentaties te maken, taallessen te verwerken en aan opdrachten
te werken. Wij gebruiken de Chromebooks ook om kinderen de leerstof extra te laten
oefenen of hen verdiepingsopdrachten te laten maken.
Om kinderen te laten ervaren hoe leuk ICT is, werken wij samen met iXperium. De materialen en programma’s die zij bij ons op school brengen, bieden de kinderen de kans om te programmeren, ICT in te zetten om muziek of kunst te maken of bijvoorbeeld te verbinden met techniek.
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Bewegingsonderwijs
De groepen 1 t/m 4 hebben iedere week vijf kwartier bewegingsonderwijs in Ut Sporthuus
in Lunteren. Vanaf groep 5 is dit wekelijks anderhalf uur. De groepen 6 t/m 8 doen ieder jaar mee aan de Schoolsport Olympiade in Ede en de groepen 3 t/m 8 doen
ook mee aan het schoolvoetbaltoernooi dat Voetbalvereniging Lunteren organiseert. Voorafgaand aan dit toernooi organiseren ouders een aantal trainingen.
Ouders functioneren tijdens dit toernooi ook als coach.
Alle kinderen bewegen niet in de laatste plaats dagelijks op het mooie plein
bij onze school.
Verkeer
Wij werken vanaf groep 4 met een methode voor verkeersonderwijs.
Deze is erop gericht kinderen een juist en veilig verkeersgedrag aan
te leren. De methode behandelt de praktijk van alledag en maakt de
kinderen vertrouwd met alles wat zij hierin tegen kunnen komen. In
groep 7/8 doen de kinderen mee aan het landelijke verkeersexamen. Dit examen bestaat uit een theoriegedeelte en een praktijkgedeelte.

Methodes
Wij werken met de volgende methodes:
Technisch lezen: Veilig Leren Lezen (groep 3), Estafette (groep 4 t/m 8)
Begrijpend lezen: Nieuwsbegrip
Taal (woordenschat): Taal op Maat, Taalzee
Spelling: Spelling op Maat
Schrijven: Pennenstreken
Rekenen: Rekenrijk
Wereldoriëntatie en techniek: Da Vinci
Creatieve vakken: Moet je doen
Topografie: Mijn Bosatlas
Verkeer: Veilig Verkeer Nederland		
Sociaal-emotionele vorming: Kanjertraining
Engels: Join in

Zingeving en vormingsonderwijs
Wij laten kinderen ervaren wat hun leven waarde geeft en gaan met
hen in gesprek over de vraag wat zij geloven. Wij inspireren hen om
met een open houding naar elkaar te luisteren en geven hen waarden mee. De belangrijkste daarvan is ‘verbinding’.
Vanaf groep 5 bieden wij ouders de mogelijkheid om hun kinderen
godsdienstonderwijs of humanistisch vormingsonderwijs te laten volgen.
Huiswerk
Wij geven kinderen huiswerk mee en bouwen de frequentie waarin dit gebeurt langzaam op. Het verwachte uitstroomniveau van de kinderen in groep
8 bepaalt de aard en de hoeveelheid huiswerk.
Kinderen die het leuk vinden om thuis aan de slag te gaan, vinden op onze educatieve site links naar speelse websites met een educatief karakter (obsdesprong.yurls.net).
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ZORG EN AANDACHT
VOOR IEDER KIND
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Ontwikkeling vergt aandacht. Wij zien ieder kind en zien ook wat het nodig
heeft om zich goed te ontwikkelen. Voor het ene kind is dit een aai over de
bol, voor het andere extra uitdaging of extra oefenstof. Wij kijken niet alleen naar de cognitieve ontwikkeling van kinderen, maar ook naar de sociaal-emotionele. Kinderen die niet goed in hun vel zitten, kunnen zich
immers niet optimaal ontwikkelen.
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Werken vanuit groepsplannen
Wij werken vanuit groepsplannen aan de ontwikkeling van onze
kinderen. Dit betekent dat we voor elk vakgebied vastleggen welke
opbrengsten we nastreven en hoe we het onderwijs passend maken
voor iedere leerling. We evalueren dit twee keer per jaar en stellen de
plannen dan eventueel bij. De groei van de kinderen leggen we vast in
een groepsoverzicht en een schooloverzicht.

Het volgen van de leerlingen
Het volgen van de ontwikkeling van onze kinderen, begint bij de leerkracht
in de klas. Deze ziet elke dag opnieuw of het goed gaat met een kind en merkt
het direct als dit niet het geval is. Al onze leerlingen worden daarnaast met enige
regelmaat getoetst. De kleuters toetsen we op de gebieden taal en voorbereidend
rekenen. Vanaf groep 3 toetsen we de leerlingen op de gebieden rekenen, spelling,
technisch lezen en begrijpend lezen. We gebruiken hiervoor de toetsen die bij de methodes horen en de tussentijdse toetsen van Cito. De kinderen van groep 8 maken allemaal de
IEP Eindtoets. Om een helder beeld te krijgen van de ontwikkeling van onze kinderen, werken wij
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Kanjertraining
Alle kinderen krijgen bij ons de Kanjertraining. Belangrijke kernwoorden van deze training zijn: vertrouwen, rust, respect, sociale
redzaamheid, gezond gedrag en duurzaamheid. Kinderen leren
door deze training zichzelf te laten zien, de ander te zien en naar
elkaar te luisteren. Ze leren om zichzelf in anderen te verplaatsen
en zich in iemand in te leven. Grenzen te stellen en grenzen te respecteren. De Kanjertraining helpt ons om te werken aan rust en
een fijne sfeer waarin een kind zich veilig weet.
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met een leerlingvolgsysteem. Wij hebben daarbij gekozen voor Parnassys. De sociaal-emotionele ontwikkeling van onze kinderen leggen wij vast in Kanvas, het volgsysteem dat bij de
Kanjertraining hoort. In de groepen 1 en 2 werken we met het observatie- en registratiesysteem BOSOS om de ontwikkeling van de kinderen in kaart te brengen.
Interne begeleiding
Het observeren en toetsen van de kinderen biedt ons de kans om vroegtijdig problemen bij individuele leerlingen te signaleren. Constateert een leerkracht dat
het niet goed gaat met een leerling, dan probeert deze dat in eerste instantie
binnen de groep op te lossen. Lukt dit niet, dan bespreekt de leerkracht de
leerling met de intern begeleider. Indien nodig observeert de intern begeleider de leerling in de groep om daarna, samen met de leerkracht en de
betrokken ouders, te bepalen wat de volgende stap kan zijn.
Externe ondersteuning
Soms heeft een kind problemen die te ingewikkeld voor ons zijn. Wij
kunnen dan externe deskundigen uit ons samenwerkingsverband inschakelen. Onze school is onderdeel van het Samenwerkingsverband
Rijn en Gelderse Vallei. Alle scholen voor (speciaal) basisonderwijs
en de regionale expertisecentra uit de gemeenten Barneveld, Ede,
Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen
werken hierin samen aan passend onderwijs. De scholen voor speciaal onderwijs bieden indien nodig ambulante begeleiding aan kinderen met specifieke behoeften. Zij kunnen bovendien een deskundig advies geven met betrekking tot de hulp die een kind nodig heeft.
Wanneer wij externe hulp inschakelen, bepreken wij dit uiteraard met de
ouders van het betreffende kind. In de meeste gevallen zijn wij zelf in staat
om een kind de benodigde hulp te bieden.
Naast de organisaties uit dit samenwerkingsverband, werken wij in het kader
van de zorg voor onze leerlingen samen met de volgende organisaties:
• Schoolbegeleidingsdiensten
• Orthopedagogen
• Logopedisten
• GGD (jeugdarts, jeugdverpleegkundige, sociaal-verpleegkundige)
• Centrum voor Jeugd en Gezin Ede
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Veiligheids- en gezondheidsregio Gelderland-Midden: GGD
Medewerkers van de GGD onderzoeken in groep 2 de spraak- en taalontwikkeling, het
gehoor- en gezichtsvermogen en de lengte en het gewicht van uw kind. U kunt daarbij ook aangeven of u prijs stelt op een gesprek of onderzoek. De verpleegkundige
van de GGD meet in groep 7 de lengte en het gewicht van uw kind en vraagt u
om van te voren een vragenlijst over zijn of haar gezondheid in te vullen. De
verschillende onderzoeken worden uitsluitend gedaan wanneer de ouders
hiervoor toestemming geven. Ouders kunnen hun kind ook zelf opgeven
voor een onderzoek of een afspraak maken met de jeugdarts of jeugdverpleegkundige.

OUDERS: ONZE
BELANGRIJKSTE PARTNERS
Ouders zijn de belangrijkste mensen in het leven van hun kind. Zij dragen de
verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van hun zoon of dochter en zoeken een school die hen daarbij ondersteunt. Een school die vanuit dezelfde waarden en visie aan de ontwikkeling van hun kind werkt als zij zelf
doen. Alleen dan ben je immers een sterk team. Andersom geldt dit ook:
voor ons is het belangrijk dat ouders voor onze school kiezen omdat zij
ons verhaal onderschrijven. Wij vinden het bovendien belangrijk dat
ouders betrokken zijn bij de ontwikkeling van hun kind en daar een
actieve rol in nemen.
Hoe kunnen we er samen voor zorgen dat uw kind zich goed ontwikkelt: dat is de vraag die centraal staat in onze samenwerking
met u, als ouder. Wat ons betreft begint dit met luisteren. Wij willen graag weten wat u van ons verwacht en hoopt als het om de
ontwikkeling van uw kind gaat. Denkt u dat het niet goed gaat met
uw zoon of dochter, dan horen wij dit graag meteen. Andersom
bespreken wij het met u wanneer wij ons zorgen maken en betrekken wij u graag bij de gang van zaken in de groep van uw kind.
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Actief meedoen in het ontwikkelingsproces van uw kind
Wij informeren u regelmatig over zaken die in de klas van uw zoon
of dochter spelen. Soms vragen wij u om uw kind actief te ondersteunen bij het leren. Ouders van de kinderen van groep 3 bijvoorbeeld,
vragen wij om thuis samen met hun kind het lezen te oefenen. Wij nodigen u dan ook uit om op school een leesles bij te wonen. Als kinderen
werkstukken moeten gaan maken, informeren wij ouders hoe zij hun kinderen hierbij kunnen ondersteunen.
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Informatieavond
In het najaar organiseren de medezeggenschapsraad en de oudervereniging een informatieavond voor alle ouders. Zij vertellen dan waarmee zij zich het afgelopen jaar
hebben beziggehouden. De oudervereniging informeert u bovendien over de wijze waar-
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op de ouderbijdragen besteed zijn. Daarna krijgt u informatie over onderwerpen die voor
de hele school belangrijk zijn.
Rapporten en oudergesprekken
Alle kinderen krijgen twee keer per jaar een rapport mee: in februari en in juni/
juli. Om u de kans te geven dit rapport met de leerkracht te bespreken, organiseren wij daarna een oudergesprek. Voorafgaand aan dit gesprek bespreekt
de leerkracht het rapport met uw kind. In het najaar nodigt de leerkracht u
uit om met hem of haar over de ontwikkeling van uw zoon of dochter te
spreken. Heeft u op een ander moment behoefte aan een gesprek, dan
kunt u altijd een afspraak met de leerkracht maken. Deze kan dat overigens andersom ook met u doen.
Nieuwsbrief en website
Wij hebben een eigen website (www.obsdesprong.nl) waarop
wij onze nieuwsbrief plaatsen. U vindt hierin alle actuele informatie die voor u belangrijk is. Wij beschikken bovendien over een
schoolapp waarin wij regelmatig foto’s en informatie plaatsen. De
schoolkrant van onze school, waaraan ook kinderen een bijdrage
leveren, verschijnt drie keer per jaar.
Op onze site vindt u de bovenschoolse schoolgids van Proominent.
Deze bevat informatie die voor alle scholen van Proominent geldt.
Actieve ouders
Ouders die het leuk vinden om actief te zijn binnen onze school, kunnen ons regelmatig helpen. Ze kunnen bijvoorbeeld contactouder worden en in die rol de ouderhulp in een groep coördineren. Ouders kunnen ook de kinderen begeleiden bij een excursie of helpen bij projecten.
Ze kunnen lid van een werkgroep worden, van de oudervereniging of de
luizencommissie. De oudervereniging ondersteunt het team bij de organisatie van activiteiten en brengt signalen van ouders en kinderen onder de aandacht van het team en de medezeggenschapsraad van de school. De oudervereniging vergadert regelmatig en de bijeenkomsten zijn openbaar.

sies en decemberfeesten. Het bedrag komt in zijn geheel ten goede aan de school en de kinderen. De vrijwillige ouderbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld op de algemene ouderavond.
Medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad biedt ouders en leerkrachten de kans om mee te praten en mee te beslissen over zaken die binnen onze school spelen. Daarbij valt
te denken aan benoemingen van vast personeel, de formatie, een belangrijke
verbouwing van de school en het schoolplan. De medezeggenschapsraad
stelt bovendien de schoolgids vast en moet erop letten dat zaken die voor
de school als geheel belangrijk zijn openbaar worden gemaakt en worden besproken.
De medezeggenschapsraad bestaat uit ouders en personeelsleden. Leden worden in principe voor drie jaar lid en om de drie jaar worden er
verkiezingen gehouden.
Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
De stichting waarvan onze school deel uit maakt, beschikt over een
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Ook hierin zijn ouders
vertegenwoordigd. De GMR heeft het recht om het bestuur te adviseren over zaken die voor alle scholen belangrijk zijn. Belangrijke beslissingen kunnen alleen door het bestuur genomen worden na advies
of instemming van de GMR.
Bestuur en stichting
De Sprong valt onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de stichting Proominent. Behalve onze school, vallen elf andere basisscholen
in Ede, Bennekom, Harskamp en Otterlo onder deze stichting. De directie van elk van deze scholen is verantwoordelijk voor het onderwijs aan
de kinderen en de dagelijkse gang van zaken binnen de school. Het bestuur en de dagelijkse leiding van de overkoepelende stichting is in handen
van een directeur-bestuurder. Meer informatie over Proominent is te vinden op
www.proominent.nl

De oudervereniging int de vrijwillige ouderbijdrage die is bedoeld voor de financiering
van extra activiteiten voor onze kinderen. U kunt daarbij denken aan schoolreisjes, excur-
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WANNEER NAAR SCHOOL
Kinderen kunnen vanaf het moment dat ze vier zijn naar school. Voordat het zover is,
mag uw zoon of dochter een aantal keren komen wennen.
Schooltijden
Wij werken iedere schooldag met dezelfde tijden: alle groepen gaan van
8.30 uur tot 14.00 uur naar school. De deuren van onze school gaan om
8.15 uur open en de kinderen kunnen dan al naar hun lokaal. Hun ouders
zijn tot 8.25 uur van harte welkom in de klas.

De leerkracht is ziek.....
Mocht een leerkracht ziek zijn, dan kijken we eerst of we een invaller kunnen
regelen via het invallersbestand van de stichting Ippon. Het schoolbestuur is aangesloten bij deze regionaal opererende stichting. Lukt dit niet, dan kijken we of wij
een andere leerkracht van onze school in de betreffende groep kunnen inzetten. In geval van nood worden de kinderen over de andere groepen verdeeld en na één dag noodopvang naar huis gestuurd.
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Schoolverzuim
Wij verlenen uw kind uitsluitend verlof in het geval van calamiteiten.
Is uw zoon of dochter ziek, dan verzoeken wij u dringend om dit
voor 8.30 uur aan ons te melden. Doet u dit niet, dan nemen wij contact met u op. Wij doen dit ook wanneer uw zoon of dochter regelmatig ziek is. Wij nodigen u dan uit voor een gesprek waarin wij met
u praten over de oorzaak van het verzuim en mogelijke oplossingen. Is
een kind vaak ziek of te laat op school, dan melden wij dit ook aan de
leerplichtambtenaar van onze gemeente.
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Alle kinderen krijgen aan het eind van groep 7 een préadvies. Dit zorgt ervoor
dat zij ruim de tijd hebben om een middelbare school te kiezen. In groep 8
krijgen de kinderen in het najaar een voorlopig advies en in februari een
definitief advies. Wij bespreken dit definitieve advies met het hele team.
De leerkracht van groep 8 kent alle scholen voor voortgezet onderwijs
uit de omgeving. Hij kent uw kind en kan u en uw zoon of dochter ondersteunen bij de keuze. De scholen voor voortgezet onderwijs houden
in de loop van een schooljaar open dagen. De leerkracht informeert u
hier tijdig over.
Uitstroomgegevens
Onze leerlingen stroomden de afgelopen jaren uit naar:
2017/2018
2018/2019
vmbo basis/kader
31%
36%
vmbo-t
31%
9%
havo
31%
27%
vwo
7%
28%
Referentieniveaus
De kinderen moeten aan het einde van de basisschooltijd de basiskennis en
basisvaardigheden beheersen voor taal en rekenen. Om vergelijking mogelijk te maken, werkt de Onderwijsinspectie hierbij met referentieniveaus.
Het fundamentele niveau dat ieder kind zou moeten bereiken, wordt door de
Onderwijsinspectie ‘1F’ genoemd. Het streefniveau wordt weergegeven als ‘1S’.
Onze resultaten over de afgelopen twee jaar ziet u hieronder.
Normen inspectie
De Sprong
Taal – Rekenen
Taal - Rekenen
Schooljaar
1F
1S/2F
1F
1S/2F
2017 - 2018
85%
45,5%
93,3% 56,7%
2018 - 2019
85%
45,5%
93,9% 50,5%

8
d

of

uk

Buitenschoolse opvang
De buitenschoolse opvang wordt in onze school verzorgd door De
Supersprong. Uw kind kan hier op alle schooldagen naartoe van
14.00 uur tot 18.15 uur.

Wij willen ervoor zorgen dat ieder kind op de juiste plek binnen het voortgezet onderwijs
terecht komt. Die juiste plek wordt bepaald door de resultaten van uw kind in de groepen 6 t/m 8. Wij kijken ook naar zijn of haar interesses, motivatie en werkhouding.
Al deze zaken betrekken wij in het adviesgesprek dat wij met u en uw kind voeren.
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Gezond eten en gezonde traktaties
Wij vinden gezonde voeding belangrijk en vragen u daarom om voor
een gezonde lunch en een gezond tussendoortje te zorgen. Als uw
kind jarig is, stellen wij een gezonde traktatie op prijs.

NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS
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Wij laten kinderen leren voor het leven. Alleen daarom al zijn ontwikkelingen
in het leven buiten de school van invloed op ons onderwijs. Daarbij valt te
denken aan ontwikkelingen in de samenleving, maar ook de invloed van
internet op onze leefwereld en bijvoorbeeld andere manieren van (samen)werken. Wij kijken voortdurend naar buiten om te zien hoe wij
ons onderwijs verder kunnen ontwikkelen en vragen anderen om onze
kwaliteit te beoordelen.
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WERKEN AAN DE ONTWIKKELING
VAN ONZE SCHOOL

Speerpunten voor de komende jaren
De komende jaren zetten wij voor wat betreft de ontwikkeling van
ons onderwijs in op de volgende speerpunten:
1. Inzetten van ICT bij rekenen, spelling, taal,
woordenschat en begrijpend lezen.
2. Integratie van 21e-eeuwse vaardigheden
in ons totale onderwijsprogramma.
3. De ontwikkeling van projecten met drama,
dans, muziek, handvaardigheid en techniek.
4. De integratie van het aanbod voor hoogbegaafde
kinderen in alle vakken.
5. Onderzoeken van de mogelijkheid om een
3+ groep te starten.
6. Samenwerking met maatschappelijke partners die
bijdraagt aan de persoonlijke ontwikkeling van
kinderen en burgerschapsvorming.

Werken aan onze kwaliteit
Wij nemen de kwaliteit van onze school serieus en kijken kritisch naar de wijze waarop
wij ons onderwijs aanbieden. De kinderen van groep 5 t/m 8 vullen ieder jaar een
vragenlijst in. Zij vertellen ons dan hoe zij het op onze school vinden en hoe zij ons
waarderen. Wij vragen ouders iedere twee jaar om een vragenlijst in te vullen en
onze teamleden doen dit jaarlijks. De uitkomsten van deze vragenlijsten houden
ons bij de les.
Externe beoordelingen
De Raad van Toezicht van de stichting waarvan wij onderdeel zijn en onze
directeur-bestuurder bezoeken jaarlijks gedurende een hele dag onze
school. Zij kijken naar onze waarden en de wijze waarop wij hieraan
werken en gaan naar aanleiding daarvan met ons in gesprek. Het afgelopen schooljaar bezochten ook vertegenwoordigers van het samenwerkingsverband, waarvan wij onderdeel zijn, onze school. Zij waren
positief over de wijze waarop wij aan passend onderwijs voor ieder
kind werken. Niet in de laatste plaats bezoekt de onderwijsinspectie
regelmatig onze school. De resultaten hiervan kunt u vinden op internet (www.onderwijsinspectie.nl). Het laatste inspectiebezoek leidde tot
een positief oordeel.
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Scholing
De ontwikkeling van ons onderwijs vergt dat onze leerkrachten zich blijven
ontwikkelen. Zij gaan daarom op cursus, volgen opleidingen en wonen workshops bij. De kennis die zij opdoen, delen zij met het team. Wij organiseren jaarlijks een aantal studiedagen voor het team. De stichting waarvan wij onderdeel zijn,
organiseert iedere twee jaar minstens één studiedag voor de teams van alle scholen.
Actuele ontwikkelingen in het onderwijs staan daarbij centraal.
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Marterlaan 20, 6741 BD Lunteren
telefoon: 0318 483 026
e-mail: obsdesprong@proominent.nl
www.obsdesprong.nl

