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MAANDAG 3 FEBRUARI 2020 

 

Inspectie 

 

Vorige week was bij ons de onderwijsinspectie op bezoek.  

Elke school wordt eens in de vier jaar door hen bezocht om te kijken of de 

basiskwaliteit op orde is.  

Wij zijn door ons bestuur voorgedragen voor een onderzoek naar de kwalificatie 

‘Goed’. Hieronder vindt u de uitleg hiervan (bron: inspectie).  

Op 1 januari 2019 zijn er van de 7000 scholen 87 reguliere basisscholen en 

2 speciale basisscholen met de waardering goed. Goede scholen zijn op 

meerdere gebieden sterk ● Besturen kunnen sinds augustus 2017 hun 

scholen voordragen voor een onderzoek naar ‘goed’. Dat kan als de school 

de basiskwaliteit op orde heeft en de geformuleerde eigen ambities 

overtuigend waarmaakt. Om de waardering goed te krijgen, moet de 

school ook een goede kwaliteitscultuur laten zien. Bovendien moet de 

school aantonen dat minimaal twee onderdelen van het onderwijsproces of 

het schoolklimaat goed zijn. Deze goede scholen kenmerken zich ook door 

het pedagogisch klimaat, de samenwerking, het aanbod, de kwaliteitszorg 

en het zicht op ontwikkeling.  

We kunnen u melden dat de Piet de Springer de beoordeling ‘goed’ heeft gekregen. 

12 van de 14 onderdelen zijn als ‘goed’ gewaardeerd, twee als voldoende.  

Dit is vrij uitzonderlijk. De beoordeling ‘goed’ betreft onder andere: het 

schoolklimaat, veiligheid, onderwijsresultaten, breed onderwijsaanbod, zicht op 

ontwikkeling van kinderen, extra ondersteuning, samenwerking en alle onderdelen 

van kwaliteitszorg.  

We kregen onder andere als compliment dat de kinderen en het team opvallend 

veel plezier uitstralen en dat er een passend, breed en toekomstgericht aanbod is 

voor elk kind.  

Onze stichting krijgt een rapport over alle vijf de scholen. Zodra dit is toegestuurd 

zullen we het op onze website plaatsen.  

Trots op team, kinderen en ouders van onze school, want samen zijn wij de Piet de 

Springer!  

 

 

Springernieuws 



Nascholing juf Chantal 

 

Juf Chantal is vandaag en morgen afwezig in verband met nascholing. Wij hebben 

een aanvraag gedaan voor vervanging bij de Ippon-poule. Mocht er niemand 

beschikbaar zijn, dan neemt juf Denise de groep onder haar hoede. 

 

Voorleesontbijt 

 

Woensdag 22 januari vond het jaarlijkse voorleesontbijt plaats. Dit keer werd 

voorgelezen door iemand die ze al heel goed kennen, onze vrijwilligster juf Nienke. 

Zij las voor uit het prentenboek van het jaar:’Moppereend’.  

 

De kinderen hebben genoten en Nienke overladen met complimenten. Wat maakte 

ze het verhaal spannend zeg. Dank je wel juf Nienke! 

 

In de bovenbouw klassen hebben de winnaars van de voorleeswedstrijd tijdens de 

kinderboekenweek voorgelezen. Ook daar genoten de kinderen van leuke verhalen 

onder het genot van een croissantje en wat te drinken.  

 

Voorleeswedstrijd Wijk bij Duurstede 

 

Woensdag 22 januari nam Ilse uit groep 8 deel aan de 

plaatselijke voorleeswedstrijd.  

Vergezeld door klasgenootjes, beide leerkrachten en 

familie las zij voor uit ‘De verschrikkelijke badmeester’ 

van Jozua Douglas.  

 

Ilse las erg goed voor; helaas behoorde ze net niet bij de 

winnaars die doorstromen naar de regionale 

voorleeswedstrijd. 

Goed gedaan Ilse, wij zijn trots op jou!  

 

Biestpannenkoeken 

 

 

Wat was dat boffen voor de kinderen.  

Afgelopen woensdag kwam mevrouw van Donselaar alle 

groepen trakteren op biestpannenkoeken.  

 

Biest is de eerste melk die een koe geeft na de geboorte 

van een kalfje.  

 

De kinderen (en leerkrachten) vonden ze erg lekker; dank 

mevrouw van Donselaar! 
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Nieuwe leerlingen 

 

We heten Ionica en Wessel van harte welkom in groep 1/2. Ionica is 23 januari vier 

jaar oud geworden en mag nu echt naar school. Ze geniet van de kinderen en 

werkjes die ze mag doen.  

 

Wessel woont sinds kort in Langbroek en is ingestroomd in groep 2; hij komt met 

veel plezier naar school. Hij geniet ervan om een knikkerbaan of een hele hoge 

toren van Kapla te maken.  

 

Ionica en Wessel, heel veel plezier en succes op de Piet de Springer! 

 

Rapport en rapportgesprekken 

 

Aanstaande donderdag krijgt uw kind het rapport mee naar huis. Volgende week 

vinden de rapportgesprekken plaats.  

 

U kunt hierop inschrijven via ‘Schoolgesprek’ in onze school-app. Schoolgesprek 

hebben wij opengesteld van woensdag 5 tot en met vrijdag 7 februari (22:00 uur). 

Ouders met meer dan twee kinderen op school kunnen zich een dag eerder, op 

dinsdag 4 februari, al inschrijven.  

 

We verwachten deze keer alle ouders bij de gesprekken. 

 

Schade aan chromebooks  

 

Op school hebben wij een protocol over de wijze waarop wij werken met onze 

chromebooks. Dit betreft onder andere ook de voorzichtigheid waarmee kinderen 

hiermee dienen om te gaan. Dit is bekend bij alle kinderen. De afgelopen tijd is er, 

door onvoorzichtig omgaan met het chromebook, enkele malen schade veroorzaakt. 

Reparatie kost ons minimaal €50,- per keer. Tot nu toe is dit betaald door school.  

 

We hebben de leerlingen hierop opnieuw gewezen. 

Vanaf nu zal de schade, als deze veroorzaakt is door onvoorzichtig omgaan met het 

chromebook, verhaald worden bij de veroorzaker.  

 

Het volgende Springernieuws verschijnt maandag 17 februari. 
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