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Welkom aan nieuwe ouders/verzorgers
Fijn dat u gekozen hebt voor onze school!
Het team van basisschool De Duinsprong heet u en uw kind van harte welkom
op de basisschool. Wij wensen jullie vele leuke en plezierige schooljaren toe.
In dit informatieboekje is veel informatie te vinden, maar mocht u dingen
missen, dan horen wij dat erg graag.
Dit boekje is vooral bedoeld als een praktisch naslagwerk. Voor meer
achtergronden over De Duinsprong kunt u de schoolgids en het schoolplan
lezen. Deze zijn te vinden op onze website.
De Duinsprong is een op leren gerichte school waarbij de volgende onderdelen
een grote rol in het aangeboden onderwijs spelen:
- Kaleidoscoop
- Structureel Coöperatief leren
- Werken met 'Kanjers'
- Interactief Onderwijs op Maat

Goed om te weten, zo gaat het op De Duinsprong
Schooltijden voor alle groepen:
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag: 8.30 – 14.30 uur
woensdag:
8.30 – 12.30 uur
Op woensdag zijn de 4-jarigen van groep 1 vrij!

Op onze school hebben we een continurooster. Dat betekent dat alle kinderen
met hun leerkracht in de eigen groep eten. De groepen 1-2 en 7-8 eten om
11:45 uur en de groepen 3-4 en 5-6 eten om 12:15 uur. De kinderen hebben
een kwartier om hun meegebrachte lunch te nuttigen en gaan daarna met
overblijfkrachten een half uur buiten spelen. Kinderen die nog niet klaar zijn in
dat kwartier mogen met een overblijfkracht nog verder eten. De verdeling is
gemaakt zodat het met het buitenspelen niet te druk is op de speelplaats. Bij
slecht weer blijven de kinderen na het eten in de klas en mogen dan vrij spelen
onder begeleiding van een overblijfkracht.
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Locaties
Hoofdgebouw De Duinsprong:
Nevengebouw Het Duinsprongetje:
Nevengebouw de Zijsprong:

Groepen 3 t/m 8
Groep 1-2 A t/m E
Twee groepen 5

Hoofdgebouw:

Duinsprongetje:
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Informatie voor groep 1-2
Uw kind gaat voor het eerst naar de basisschool. Het gaat op school anders
dan op de peuterspeelzaal of op het kinderdagverblijf. Niet alleen voor uw kind
is de basisschool nieuw en onwennig, waarschijnlijk ook voor u als ouder of
verzorger. Om u daarin wegwijs te maken hebben wij dit informatieboekje
samengesteld.
Met behulp van dit boekje hopen wij dat u en uw kind zich zo snel mogelijk thuis
zullen voelen op onze school.
Als u vragen heeft of wanneer er zaken zijn waar u tegen aan loopt, dan kunt u
altijd terecht bij de leerkracht.
Voor het eerst naar de basisschool
Voorafgaand aan de vierde verjaardag neemt de leerkracht contact op voor het
maken van een afspraak voor een intakegesprek en het afspreken van de
oefen-momenten.
Kinderen die jarig zijn in juni, juli en augustus en kinderen die binnen 2 weken
na de zomervakantie vier jaar worden, starten meteen na de zomervakantie.
Deze kinderen mogen op de doorschuifmiddag aan het einde van het
schooljaar alvast een keer komen proefdraaien in hun nieuwe klas. Zij hebben
geen oefenmomenten. Een intake vindt dan plaats in de eerste schoolweken na
de zomervakantie.
Eind mei krijgen de ouders van deze kinderen bericht met daarin de datum en
tijd van de doorschuifmiddag. De groepsindeling wordt pas later bekend.
Hiervan wordt u door de school op de hoogte gebracht.
Intakegesprek
Het intakegesprek vindt plaats op school. Dit gesprek is bedoeld om uw kind
alvast een beetje te leren kennen. Graag horen wij hoe uw kind zich in de
eerste vier jaar ontwikkeld heeft en of er dingen zijn waar wij als school
rekening mee kunnen houden. Ook worden tijdens dit gesprek enkele
belangrijke en praktische dingen verteld die betrekking hebben op de groep van
uw kind.
Oefenmomenten
Op de oefenochtenden mag uw kind een beker drinken en fruit meenemen. Op
de hele oefendag mag uw kind fruit, een trommeltje brood en 2 keer drinken
meenemen.
De eerste paar weken, mag u eventueel mee naar binnen. Kinderen nemen in
principe buiten afscheid van hun ouder(s).
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Goed om te weten, voor groep 1-2

Brengen en halen
van school

Dagritme

Fruit eten en
Lunchen

Einde schooltijd

Heeft u vragen of
een mededeling?
Kleuterplein
Digikeuzebord

Indien mogelijk vragen wij uw kind te voet te brengen.
Kinderen die op de fiets komen kunnen hun fiets kwijt in de
stalling op de onderbouwspeelplaats.
De bel gaat om 8:25 uur.
De groepen 1-2 komen in de rij staan bij de
eigen leerkracht, die neemt de kinderen mee
naar binnen. Geef even door aan de leerkracht
als uw kind door iemand anders wordt
opgehaald.
In de groepen 1-2 wordt gewerkt met een vast dagritme.
De ochtend bestaat uit de kring, speel-werkles, fruit eten en
buiten spelen. Daarna gaan de kinderen lunchen. De
middag ziet er net zo uit als de ochtend, met uitzondering
van het fruit eten. Op maandag beginnen alle groepen in de
kring met een vertelrondje over het weekend. Het is goed
als de kinderen iets meebrengen wat hen helpt te vertellen
(voorwerp, foto, folder). Op andere dagen geen spullen mee
naar school brengen.
Iedere dag mogen de kinderen een gruithapje (groenten of
fruit) en een beker drinken (kan gekoeld worden bewaard)
meebrengen voor in de ochtendpauze. Graag voorzien van
naam, in stukjes en niet te veel.
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag blijven de
kinderen over op school. De kinderen mogen een gevulde
broodtrommel en drinken meenemen. We gaan ervan uit dat
wat ze meekrijgen op moet. S.v.p. geen snoep.
Als de school uit is worden de kinderen door de leerkracht
naar buiten gebracht. Wij spreken altijd met de kinderen af
dat wanneer ze hun papa of mama niet zien, ze goed bij ons
moeten wachten. Wordt uw kind door iemand anders
opgehaald dan horen wij dat graag vooraf.
Na schooltijd mag u altijd even binnen lopen. Voor school is
daar helaas de tijd niet voor, de aandacht gaat dan naar de
kinderen. Dringende zaken of bijv artsenbezoek doorgeven
kan telefonisch via Socialschool.
Op onze school wordt gewerkt met de methode Kleuterplein.
Gedurende het schooljaar komen diverse thema’s aan bod.
Digikeuzebord is een ontwikkelingsvolgmodel voor de
groepen 1 en 2. De leerkracht volgt de leerling en weet
wanneer hij/ zij de leerling in de gaten moet houden of
wanneer hij in actie moet komen. Dit wordt tijdig met de
ouders gecommuniceerd.
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Gymlessen

Rapport

Oudergesprekken

Verjaardag van uw kind

Verjaardag ouders

Verjaardag leerkracht

Activiteiten

Voor de gymles brengen de kinderen een tas met
gymschoenen zonder veters, een shirt en (korte) broek
mee, graag voorzien van naam. Geef uw kind
gemakkelijke kleding aan, zodat het zich zoveel
mogelijk zelf kan aan- en uitkleden.
De kinderen van groep 1 krijgen hun werkmap mee
naar huis om te laten zien. De kinderen van groep 2
hebben daarnaast 2x een rapport (feb en juni).
Maakt u zich zorgen over de ontwikkeling van uw kind
of heeft u een vraag, maak dan een afspraak voor een
gesprekje. Dit kan altijd!! Er zijn in september en in
februari vaste oudergesprekken. Uitleg hierover vindt u
bij de informatie voor alle groepen.
Vanaf de 5e verjaardag van uw kind wordt deze
gevierd in de klas. Loop vooraf even binnen om een
afspraak te maken. De ouders zijn ook welkom!
Kinderen mogen een (gezonde) traktatie meebrengen
om op te eten. S.v.p. evt. uitnodigingen voor
kinderfeestjes niet op school uitdelen.
In groep 1-2 wordt iets leuks gemaakt door uw kind
voor jarige ouders.
In iedere groep 1-2 wordt de verjaardag van de
leerkracht met juffendag gevierd. Het is leuk als de
kinderen iets knutselen of tekenen voor de leerkracht,
maar het is niet de bedoeling dat er cadeautjes
gekocht worden. De groepsouder zorgt ook voor een
knutselcadeautje namens de hele groep.
De activiteiten die in de groepen 1-2 ieder jaar voorbijkomen en waarvoor ouderhulp vaak wenselijk is, zijn de
volgende;
Herfstwandeling
Pepernoten bakken en pietengym
Sinterklaas
Voorleesdagen
Carnaval
Kinderboerderij
Schoolreis
Technieklessen
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Het team
Directeur

Managementteam
Groepsleerkrachten

Leraar ondersteuner
Interne Begeleiders

Basisschoolcoach

De directeur op De Duinsprong is mevrouw Heidi Smits.
mevrouw Heidi Smits heeft geen lesgevende taken.
De directeur is onder schooltijd aanspreekbaar voor
kinderen, ouders en anderen, liefst na (telefonische)
afspraak.
Het managementteam op onze school bestaat uit directeur
Heidi Smits en management- lid Marieke van Nistelrooij.
De groepsleerkrachten vormen het grootste deel
van het personeelsbestand. Zij zijn verantwoordelijk
voor de begeleiding van de kinderen in hun
groep en de uitvoering van het lesprogramma. Op onze
website kunt u zien welke leerkrachten in welke groepen
staan.
Op onze school werkt een leraar ondersteuner. Zij voert les
(ondersteunende) en leerling begeleidende taken uit.
De interne begeleiders Marion van erven (groep 1-2-3),
Lonneke van Erp (groep 4-5) en Anja van der Pol (groep 67-8) coördineren alle taken en werkzaamheden die te
maken hebben met het aanbieden van onderwijs op maat in
de groep. Daarbij gaat het om de onderwijsinhoud en om
de specifieke onderwijsbehoeften van een aantal kinderen.
Onze school is opleidingsschool voor studenten die leraar
willen worden. Daartoe hebben wij een
samenwerkingsverband met de Fontys-pabo
(=pedagogische academie basisonderwijs) in ’sHertogenbosch. De basisschoolcoach Carola van Loon
coördineert alle werkzaamheden die met het opleiden van
deze studenten samenhangen.
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Praktische zaken voor alle groepen

Binnenkomen in de
ochtend

Kinderen die op de fiets komen kunnen hun fiets kwijt
in de fietsenstalling van de eigen speelplaats. Groep
5 t/m 7 gebruikt de bovenbouwspeelplaats en de
groepen 1 t/m 4 de onderbouwspeelplaats. De
groepen 3 gaan naar binnen bij de
onderbouwspeelplaats, de groepen 4 bij de nooddeur
aan de zijkant, de groepen 5 t/m 8 via de ingang aan
de bovenbouwspeelplaats. De bel gaat om 8.25 uur.

Groepsouder

Iedere groep heeft 1 of 2 groepsouders. Aan het begin
van het schooljaar kunnen ouders aangeven of ze
groepsouder willen worden. Tijdens de Kick-off worden
de groepsouders bekend gemaakt. De groepsouders
ondersteunen de leerkracht bij het organiseren van
activiteiten, bij het regelen van vervoer of hulpouders.

Huiswerk

Per jaargroep wordt bij de Kick-off besproken hoe er
wordt omgegaan met (indien van toepassing) huiswerk.

Agenda

Verjaardag kind

Ouderhulp

OV (oudervereniging)

Vanaf groep 7 werken de kinderen met een agenda. De
kinderen krijgen aan het begin van groep 7 een uitleg
over hoe ze de agenda moeten gebruiken.
Een belangrijk moment is de verjaardag van uw kind.
Met u als ouder, wordt afgesproken op welk moment de
verjaardag gevierd wordt. Vanaf groep 5 zijn de ouders
niet meer aanwezig bij het verjaardagsfeest. De
kinderen mogen ook iets (gezonds) trakteren om op te
eten. Uitnodigingen voor feestjes mogen niet op school
worden uitgedeeld!
Op de website http://www.gezondtrakteren.nl vindt u vele
leuke ideeën.
Op onze school zijn er regelmatig grote en kleine
activiteiten waarbij hulp van ouders zeer gewenst is.
Deze hulp wordt vaak gevraagd via de groepsouders of
via een inschrijflijst op Socialschools.
Uw kind vindt het heel leuk als u helpt!
Basisschool De Duinsprong heeft een actieve
oudervereniging en het is van belang dat u lid wordt
van de oudervereniging zolang uw kind(eren) op school
zit(ten). Meer informatie over de OV is te vinden op
onze website.
Bij dit boekje vindt u een brief over het lidmaatschap en
het inschrijfformulier van de OV.
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Vindt u het leuk om mee te denken over allerlei dingen
binnen de school, dan is de MR misschien iets voor u.
De MR is een wettelijk verplicht overlegorgaan dat de
MR
belangen behartigt van iedereen die betrokken is bij de
(Medezeggenschapsraad) school. De MR is samengesteld uit vijf ouders en vijf
personeelsleden van onze school. Zij zijn gekozen uit
vrijwillige kandidaten. Meer informatie over de MR is te
vinden op onze website.
De Duinsprong werkt met een horizontaal lesrooster,
ook wel een continurooster genoemd. Om de
tussenschoolse opvang goed te organiseren, is er een
Hapjespan
samenwerkingsverband gezocht met Stichting TSO ’t
Hapjespan. Deze stichting bestaat uit 20
overblijfkrachten die de tussenschoolse opvang
verzorgen.
Rond de klok van 10 uur wordt in iedere groep fruit
Fruit eten
gegeten.
De kinderen mogen hiervoor een beker drinken en iets
van fruit of groente meenemen.
Lunch
Voor tussen de middag mogen de kinderen een
trommel met brood en een beker drinken meenemen.
De bekers kunnen in een de klas in een bak worden
gezet, zodat ze gekoeld worden bewaard.
De kinderen lunchen met elkaar in het eigen lokaal en
met de eigen leerkracht. Na de lunch gaan zij met
overblijfkrachten een half uur buiten spelen.

Gymlessen

Kanjertraining

Wijzigingen gegevens

Het rooster wordt voor de gymlessen aan het begin van
het schooljaar bekend gemaakt.
De kinderen nemen op de dag dat ze gymles hebben
een tas mee met een korte broek, een shirt en
gymschoenen met lichte zolen. Er wordt bij ons op
school niet gedoucht na de gymlessen.
Om het leerklimaat op De Duinsprong zo optimaal
mogelijk te maken, doen we ons uiterste best om:
- pestproblemen hanteerbaar te maken en op te lossen,
- leerlingen een veilig gevoel te geven,
- leerlingen meer bij elkaar betrokken te laten voelen,
- leerlingen te stimuleren hun gevoelens onder woorden
te brengen,
- leerlingen meer zelfvertrouwen te geven
Wij werken in alle groepen met de materialen van de
Kanjertraining. http://www.kanjertraining.nl/
Wilt u, indien er sprake is van een wijziging in adres of
telefoonnummer, dit aan ons doorgeven, zodat we altijd
de juiste gegevens in ons bezit hebben.
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Maatjes

Spannend Speelplein

Luizencontrole

Op De Duinsprong werken wij met maatjes. Dat
betekent dat iedere leerling gekoppeld is aan een
leerling uit een andere groep. Een groep uit de
bovenbouw wordt gekoppeld aan een groep uit de
onderbouw. Gedurende het schooljaar doen ze
regelmatig dingen samen.
Stichting Spannend Speelplein is een zelfstandige
stichting opgericht 27 maart 1998, die als doel heeft
ervoor te zorgen dat de kinderen fijn buiten kunnen
spelen. Wij zorgen voor verantwoorde en veilige
speeltoestellen. Gelden zamelen we in door
verschillende activiteiten zoals de Fancy Fair.
In de eerste week na iedere vakantie vindt er
luizencontrole plaats door ouders die zich hiervoor
hebben opgegeven. Zij controleren de haren van uw
kind op hoofdluis. Indien uw kind hoofdluis heeft, dan
krijgt u hiervan dezelfde dag bericht.

Ziekte leerkracht

Indien een leerkracht ziek is, probeert de directie altijd
een vervangende leerkracht te vinden. Dit kan een
vervanger zijn of een eigen leerkracht. Mocht dit niet
lukken, dan kan worden besloten om de leerlingen op
te delen over verschillende groepen.

Ziekmelding kind

Indien uw kind ziek is, kunt u via SocialSchools uw kind
afmelden voor die dag.
U kunt ook bellen naar school tussen 8.00 uur en
8.30 uur:
Voor de groepen 1-2 belt u naar: 0416- 373401
Voor de overige groepen belt u naar: 0416- 320281
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Oudercontacten en leerlingenzorg

Verwachtingsgesprekken

Een aantal weken na het begin van het schooljaar
vindt er met alle ouders een verwachtingsgesprek
plaats met de nieuwe leerkracht. De kinderen van de
groepen 5 t/m 8 zijn hierbij aanwezig.

Kick off

In de tweede schoolweek na de zomervakantie vindt
de informatieavond plaats. Hier wordt de inhoud van
het schooljaar besproken, er worden taken verdeeld
en er is gelegenheid tot kennismaking.

Rapporten en
Oudergesprekken

In november zijn er facultatieve oudergesprekken op
verzoek van leerkrachten of ouders. De kinderen van
de groepen 2 t/m 8 krijgen twee keer per jaar een
rapport. In februari krijgen de kinderen hun eerste
rapport mee en zijn er oudergesprekken voor alle
ouders. Aan het einde van het schooljaar krijgen de
kinderen van de groepen 2 t/m 8 hun tweede rapport
mee en zijn er weer facultatieve oudergesprekken.

CITO leerlingvolgsysteem

Adviesgesprekken
groep 8

Vanaf groep 3 worden twee keer per jaar de toetsen
afgenomen van het Cito leerlingvolgsysteem. Deze
worden afgenomen in januari en in mei/ juni.
Met deze gegevens uit deze toetsen volgen we de
leervorderingen op systematische wijze.
Bij het rapport in groep 7 is een pre-advies
toegevoegd. Dit advies wordt met ouders en kind
besproken op de verwachtingsgesprekken begin
groep 8.
Het eerste rapportgesprek in februari is voor de groep
8 leerlingen en hun ouders tevens een adviesgesprek.
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Activiteiten en feestdagen
Week van de
lentekriebels

In het voorjaar doet De Duinspring mee aan de Week van de
lentekriebels.
Op de website kunt u meer informatie vinden:
http://www.weekvandelentekriebels.nl

Bloemetjesactie

In het voorjaar organiseert de stichting “Spannend Speelplein”
ieder jaar de bloemetjesactie. Alle leerlingen mogen dan
bloemetjes verkopen. De opbrengst wordt gebruikt voor het
opknappen en onderhouden van de speelplaats.

Koningsspelen
Communie groep 4

Schoolreis

Schoolfotograaf

Ouder bedankochtend

Musical groep 8

Afscheidsavond
groep 8

Doorschuifmiddag

De dag bestaat uit sportieve activiteiten die worden
voorafgegaan door een gezamenlijk, feestelijk Koningsontbijt.
In groep 4 kunnen de kinderen hun Communie doen. Op een
zondag in het voorjaar wordt er een bijeenkomst gehouden in
de kerk.
Iedere groep gaat één keer per schooljaar op schoolreis.
Groepen 1-2:
Het Kwekkeltje in Rosmalen
Groepen 3 en 4: Dippie Doe of
Duinoord
Groepen 5 en 6: Toverland of
Drievliet
Groep 7:
De Efteling
Groep 8:
Schoolkamp
Ieder jaar komt de schoolfotograaf foto’s maken van de
groepen. Daarnaast worden ook individuele en
broer/zusjesfoto’s gemaakt.
Aan het einde van het schooljaar willen wij namens alle
kinderen en leerkrachten van De Duinsprong alle ouders en
andere vrijwilligers bedanken voor hun inzet in het afgelopen
schooljaar. Deze ochtend vindt plaats op de laatste woensdag
voor de zomervakantie.
In de laatste periode van het schooljaar gaat de leerkracht van
groep 8 met de leerlingen aan de slag om een geweldige
musical op te kunnen voeren. Alle ouders worden op een
avond uitgenodigd om naar de musical te komen kijken.
Op de laatste woensdagavond voor de zomervakantie neemt
groep 8 afscheid van de basisschool. Samen met hun ouders
en alle leerkrachten maken we er een top-avond van!
Op de laatste donderdagmiddag voor de zomervakantie is de
doorschuifmiddag. Op deze middag schuiven alle kinderen
door naar de groep waar zij na de zomervakantie zullen gaan
starten. Ook de nieuwe leerkrachten zijn op deze middag
aanwezig.
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Kamp groep 8
Verjaardag
leerkrachten

Leerlingenraad

Kinderboekenweek
Nationale
Voorleeswedstrijd
Fancy Fair

Kerstmarkt

Nationaal
Schoolontbijt

Sinterklaas

Kerstmis

Schoolproject
Cultuur
Carnaval

Als afsluiting van de basisschooltijd gaat groep 8 aan het
einde van het schooljaar 4 dagen op kamp.
In iedere (jaar)groep wordt de verjaardag van de leerkracht(en)
gevierd. Het is niet de bedoeling dat er cadeautjes worden
gegeven. Iets knutselen mag natuurlijk wel.
Sinds schooljaar 2015-2016 heeft onze school een
leerlingenraad.
In de raad zit steeds 1 leerling uit iedere groep 5 t/m 8.
Meer info vindt u op de website.
De Kinderboekenweek is een jaarlijks terugkerende week
van 10 dagen in september en oktober ter promotie van het
kinderboek. Onze school heeft dan verschillende activiteiten.
De Nationale Voorleeswedstrijd is een voorleeswedstrijd voor
kinderen uit groep 7 en 8 van het basisonderwijs.
In de maand september, houden wij op school een Fancy
Fair waarbij de opbrengsten ten goede komen aan Stichting
Spannend Speelplein.
Op deze avond worden allerlei leuke activiteiten
georganiseerd waarbij alle kinderen, hun ouders, broers en
zusjes en andere belangstellenden van harte welkom zijn.
Het Nationaal Schoolontbijt is al jaren het grootste
educatieve ontbijtevenement van Nederland. Begin
november maken we van ontbijten een feestje in het hele
land. Op http://www.schoolontbijt.nl vindt u meer informatie.
Ieder jaar in december worden de halletjes in de
Decembersfeer gebracht met medewerking van de OV.
In de groepen 1-2 staat er ieder jaar een verhaal centraal, dat
uitgebeeld wordt in de hal van Het Duinsprongetje.
Op de vrijdag voor de kerstvakantie is het kerstviering.
Leerlingen komen al vroeg op school. Zij lopen dan met hun
maatjesklas in een lichtjesoptocht naar de kerk. In de kerk is
het kerstviering, ook ouders zijn welkom. Na de viering wordt
in de eigen klas een kerstontbijt genuttigd.
Elk jaar is er een Cultuurproject waar door alle groepen aan
gewerkt wordt. We sluiten af met een tentoonstelling voor alle
ouders.
Op vrijdag voor de Voorjaarsvakantie vieren we het
Carnavalsfeest bij ons op school.
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Naast dit informatieboekje heeft onze school nog andere informatiebronnen die
van belang zijn:
•
•
•
•
•
•
•

In de schoolgids staat informatie over de gang van zaken betreffende de
hele school. Deze gids is te vinden op de website van onze school.
In het schoolplan kunt u lezen aan welke ontwikkelpunten De
Duinsprong werkt. U vindt het schoolplan op onze website.
De Duinsprong maakt gebruik van SocialSchools. Dit is een
communicatiemiddel waarmee we u als ouder op de hoogte kunnen
brengen via de mail of via de SocialSchools-app.
In SocialSchools is een jaarkalender te vinden waarop alle activiteiten te
vinden zijn. Ook kunt u hier de vrije dagen terugvinden.
Regelmatig wordt via SocialSchools een nieuwsbrief verstuurd vanuit de
directie waarmee u op de hoogte gehouden wordt van belangrijke zaken.
Onze school heeft ook een website www.deduinsprong.nl
Onze school heeft ook een Facebookpagina en is te volgen via Twitter.
Twitter:
https://twitter.com/BsDeDuinsprong
Facebook:
https://www.facebook.com/Basisschool-de-Duinsprong182371808583432/ Hier worden regelmatig leuke berichten geplaatst uit
allerlei groepen.
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