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Startgesprekken 
Deze week houden wij als school weer de startgesprekken. We hebben een hoop in-

schrijvingen ontvangen. Mocht de leerkracht alsnog een gesprek willen voeren met 
degenen die niet in de gelegenheid waren bij het startgesprek aanwezig te zijn, dan 

neemt hij/zij contact met u op. 
 

Werkdrukvermindering 
Vorig schooljaar hebben we binnen het team afspraken gemaakt om de werkdruk te 

verminderen. Dit betreft ook de inzet van de middelen die we hiervoor hebben ont-
vangen. De volgende afspraken zijn gemaakt: 

 Van drie naar twee rapporten; 

 Aanpassing gesprekscyclus (snel rond de tafel als het nodig is; kort afstem-
men als alles naar wens verloopt); 

 Inzet van een onderwijsassistent in de onderbouw; Denise wordt drie dagen 
ingezet; 

 Inzet van invallers op piekmomenten in het jaar (bijvoorbeeld op het moment 
van de analyse van toets-gegevens); 

 “Werkdrukvermindering” voor de kinderen; geen toetsen afnemen die wij niet 
noodzakelijk vinden. Met ingang van dit schooljaar nemen we de CITO’s voor 

de kleuters niet meer af; we hebben een volledig dekkend observatiesysteem. 
Ook de woordenschattoets en de tempo toets voor het rekenen nemen we 

niet meer af. Dit toetsen we namelijk al met onze methodetoetsen; 
 Vanaf de herfstvakantie verschijnt het Springernieuws één keer per twee we-

ken. 
 

Even voorstellen 

Mijn naam is Denise Mos en ik ben de nieuwe, net afgestu-
deerde, onderwijsassistent van basisschool Piet de Springer. Je 

kunt mij zien op dinsdag, woensdag of donderdag in de groepen 
1/2 en 3/4. Ik zal hier het meest bezig zijn met het ondersteu-

nen van de juf, maar vooral de kinderen. Als onderwijsassistent 
help ik de kinderen die de stof iets moeilijker vinden, of juist de 

kinderen die de stof al goed beheersen en meer uitdaging nodig 
hebben. Voor de juffen zal ik er zijn om werk uit handen te ne-

men, waardoor zij zich op de wat ‘’belangrijkere’’ taken kunnen 
richten. 
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Ik ga aan het werk als onderwijsassistent, maar ook ga ik de deeltijd opleiding Pabo 
volgen (opleiding tot juf). Hiervoor moet ik op dinsdag- en donderdag avond naar 

school in Utrecht. Al vanaf jongs af aan zeg ik dat ik juf wil worden. Kinderen ma-
ken mij vrolijk en ik geniet ervan om de kinderen nieuwe dingen te leren. Met drie 

jaar stage ervaring in de onderbouw zit ik echt op mijn plek bij basisschool Piet de 
Springer. Ik ben blij dat ik deel mag uitmaken van dit gezellige en knusse team!   

 
Informatieavond 

De informatieavond voor alle groepen vindt plaats op 18 september van 18:30 uur 
tot 19:30 uur. Dan zijn alle ouders met hun kinderen van harte welkom! Deze avond 

krijgt u ook informatie van de AC en MR. De bijbehorende stukken hiervoor vindt u 
binnenkort op onze site www.obspietdespringer.nl onder het kopje “onderwijs-----

jaarverslagen”. De uitnodiging voor deze avond ontvangt u via de mail. 

Voor de ouders van groep 8 is er dinsdag 25 september een informatieavond over de 
verwijzing naar het voortgezet onderwijs. Ook de ouders van groep 7 zijn hierbij van 

harte welkom.  

Veiligheid 
Deze week gaat juf Jeanette alle klassen langs met de oplosbus. De oplosbus staat 

op de kast bij groep 1/2. Kinderen weten dat ze in deze oplosbus briefjes kunnen 
stoppen als ze een probleem hebben, als er wordt gepest of als er iets is waar ze 

over willen praten. Juf Jeanette checkt op haar werkdagen of er briefjes in de op-
losbus zitten.  

 

Uitslag ouder- en leerling enquête 
In uw mail ontvangt u de samenvatting van de resultaten van de ouder- en leerling  

enquête. 
 

App 

Voor de vakantie heeft u informatie ontvangen m.b.t. de inlog van de app. In ver-
band met de wet AVG is het nodig om een persoonlijke inlog aan te maken. Hieron-

der nogmaals de informatie: 

Hopelijk heeft u onze app al gedownload en bent u een enthousiaste gebruiker. Via dit bericht willen 
wij u mededelen dat we een grote nieuwe functionaliteit hebben toegevoegd aan onze app, namelijk 
een Persoonlijke Inbox. Achter deze nieuwe button kunnen wij u persoonlijke berichten sturen, en 
sturen we voortaan de groepsberichten, die de klas(sen) van uw kind(eren) aangaan. 

Waarom hebben we dit gedaan? 

Er zitten grote voordelen aan de Persoonlijke Inbox. Allereerst hoeven we u hierdoor niet meer te 
mailen en kunt u echt alles omtrent uw kind in de app lezen. Ten tweede kunnen we door middel 
van de Persoonlijke Inbox uw privacygevoelige gegevens beter beschermen. Aangezien u een ei-
gen inlog krijgt die u koppelt aan uw kind(eren), weten wij voor welke groepen u informatie nodig 

http://www.obspietdespringer.nl/
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heeft. U ontvangt alleen nog informatie van de klassen die voor u van toepassing zijn. Tot slot ver-
eenvoudigt het proces voor u ook enorm. U hoeft bij de wisseling van het schooljaar geen instellin-
gen meer te wijzigen, dit gaat automatisch. 

Wat moet u hiervoor instellen? 

Om toegang te krijgen tot de Persoonlijke Inbox, moeten wij dus weten wie u bent. We vragen u dan 
ook om uzelf aan te melden in de app. Dit doet u door op de button ‘Persoonlijke inbox’ of ‘Persoon-
lijke pagina’ te klikken en vervolgens te klikken op ‘vraag een inlog aan’. Vervolgens vult u uw eigen 
gegevens in en vult u de laatste 4 cijfers van het BSN nummer van uw kind in. Hierdoor koppelt u 
uzelf aan uw kind. U kunt na deze stap meerdere BSN cijfers toevoegen, indien u meerdere kin-
deren heeft op onze school. 

Uw wachtwoord aanvraag komt binnen op uw e-mail adres. Controleer ook even uw spambox. Hier 
kunt u vervolgens mee inloggen. Na het inloggen is ook automatisch het onderdeel Klassenboek ge-
updatet. U ziet nu alleen nog de klassen waar uw kind(eren) inzit(ten). 

Folders 
Wij krijgen als school aan het begin van het schooljaar veel folders met het verzoek 

dit uit te delen aan de kinderen. Het betreft hier onder andere folders van type- 
cursussen, tijdschriften etc. Een aantal folders geven wij mee aan uw kind. Puur ter 

info.  

 

 

 

 


