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Leren in Beweging!
Op obs De Springplank gaan we met kinderen in 
gesprek over wát we (willen) leren. We maken kinderen 
medeverantwoordelijk voor hun eigen ontwikkeling. 
We bespreken wat er goed gaat en wat we willen 
verbeteren. In de groepen 5 t/m 8 werken de kinderen 
aan het nastreven van eigen gestelde doelen en zijn er 
ouder-kindgesprekken. Dit noemen we ‘leren in 

beweging’.

   Welbevinden  
We vinden een veilige leeromgeving van groot belang, 
alleen dán kunnen kinderen tot leren komen. Om dit te 
realiseren maken we in alle groepen gebruik van Kwink, 
een methode voor sociaal-emotioneel leren die we in 
alle groepen hanteren. Hiermee besteden we preventief 
aandacht om pestgedrag zoveel mogelijk te voorkomen 
en kinderen handvatten te geven bij veel voorkomende 
sociale situaties.  

   Goed onderwijs 
Goed onderwijs begint bij het geven van het juiste 
voorbeeld. Onze leerkrachten beschikken over passende 
didactische- en pedagogische vaardigheden om aan te 
sluiten bij de leerbehoeften van de kinderen. Om goed 
onderwijs te geven aan de kinderen gebruiken we moder-
ne leermiddelen en inzichten, zoals: nieuwe methodes, 
ondersteunende software op Chromebooks, digibor-
dlessen en bewezen leerstrategieën. We volgen elk kind 
in zijn of haar ontwikkeling door goed te observeren en 
door toetsen af te nemen. We kijken dan of de kinderen 
de leerdoelen beheersen en of ieder kind op zijn of haar 
niveau de juiste vorderingen maakt. 

    Speerpunten van onze school 
\ Woordenschatontwikkeling; we geven gericht les om 

de woordenschat van kinderen te vergroten.
\ Sport; we ondernemen veel sportieve activiteiten  

(o.a. schoolzwemmen, schoolschaatsen).
\ Cultuur; we gaan jaarlijks naar musea en doen aan 

cultureel erfgoed onderwijs.
\ Basisvakken rekenen en taal; we bieden de basisvak-

ken aan via de digitale leeromgeving van Gynzy in 
combinatie met verwerking op papier.

   Ouderbetrokkenheid
Wij zien ouders als gelijkwaardige partners; we doen een 
wederzijds beroep op elkaar in het belang van de ontwik-
keling van het kind. We vinden het belangrijk om ouders 
wekelijks op de hoogte te houden van het reilen en zeilen 
op school. Hiervoor gebruiken we een digitaal ouder-
portaal (MijnSchool). Verder is er een actieve ouderraad, 
medezeggenschapsraad en klankbordwerkgroep.

   Interesse?
Mocht u een rondleiding willen op onze school? Dat kan! 
Mail naar directie-despringplank@quadraten.nl voor het 
maken van een afspraak. 




