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Voorwoord

Voor u ligt de schoolgids 2016 - 2017 van de openbare basisschool De Springbok.

De school is gesitueerd in Transvaal en heeft twee locaties, aan de Wolmaransstraat 100 en aan de 
Pretoriusstraat 123, te Den Haag.

De Springbok is een school die uw kind het beste onderwijs biedt in een veilige omgeving met een duidelijke 
structuur. Wij willen dat uw kind zich optimaal kan ontwikkelen en daarom bieden wij uw kind de kans al zijn 
of haar talenten te ontdekken en te verbeteren.

De Springbok, een brede buurtschool plus

Sinds schooljaar 2010-2011 is de Springbok een Brede Buurtschool Plus. Dit betekent dat wij 
uw  kind meer kunnen bieden door samen te werken met alle instellingen in de omgeving 
van de school en met de ouders.

Ons motto is: 

Samen leren, goed presteren

In deze gids vindt u allerlei praktische informatie over de school, maar ook hoe wij ons onderwijs willen 
inrichten. De schoolgids laat u zien wat u als ouder van de school kan verwachten en wat u voor de school 
kan betekenen.

Alle informatie in deze gids is ook terug te vinden op de website van onze school.
www.obsdespringbok.nl

Als u meer wilt weten over de inhoud van ons onderwijs, dan kunt u op school het schoolplan opvragen. 
Daarin staat alles wat wij van plan zijn met de Springbok in de komende vier jaar.

Wij hopen dat u de gids met veel plezier en interesse leest. 
Als u vragen, opmerkingen of suggesties hebt, neemt u dan contact met ons op.
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Hoofdstuk 1

Ieder kind is 
welkom

Op onze school is ieder kind welkom. Onze 
school is daardoor een ontmoetingsplaats 
voor alle levensbeschouwelijke en culture-
le opvattingen. Iedere leerling maakt ken-
nis met verschillende levensbeschouwin-
gen; zowel in de lessen als daarbuiten. Het 
aanleren van verdraagzaamheid en respect 
voor ieders opvatting, binnen de grenzen 
van maatschappelijk aanvaarde normen 
en waarden, beschouwen wij als kerntaak.



ik graag met mijn vrienden sport.

De Springbok, mijn school omdat
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Dit doen we niet alleen door het aanbieden van de 
cognitieve vakken, zoals rekenen en taal, maar 
ook door het aanbieden van kunst, muziek en sport. 

In al het aanbod houden wij rekening met de 
verschillen tussen kinderen. 
Centraal staat ons motto: 

     Samen leren, goed presteren

Wij vinden het belangrijk dat de kinderen samen 
leren spelen en samen leren werken. Dit telt niet 
alleen voor de leerlingen, maar ook voor de hele 
school. De school werkt samen met alle partners in 
de buurt om uw kind de maximale mogelijkheden 
te geven.

De Springbok heeft gekozen voor een langere 
leertijd voor alle leerlingen.

Ook deze leertijdverlenging biedt uw kind weer de 
beste kansen op een goede ontwikkeling.

Dit alles moet ervoor zorgen dat uw kind met veel 
plezier naar school gaat.

Het klimaat van de school
Met plezier naar school gaan, een uitgangspunt van 
onze school, kan alleen in een voor de kinderen 
duidelijke structuur met duidelijke regels. Regels 
die voor alle kinderen gelden en waar ook op wordt 
gelet dat de kinderen zich eraan houden.
Samen met de leerkracht stellen de kinderen aan 
het begin van het schooljaar de groepsregels op. 
Deze regels worden in de klas opgehangen. Verder 
zijn er algemene schoolregels waaraan alle kinderen 
van alle groepen zich moeten houden. Deze 
schoolregels zijn vastgelegd in het huishoudelijk 
reglement. Het huishoudelijk reglement ligt ter 
inzage op school.
Wij vinden het belangrijk dat de kinderen goed 
omgaan met elkaar. Dat houdt in dat zij respect 
hebben voor de verschillen tussen kinderen, dat zij 
goed samen kunnen werken, spelen en leren en dat 
zij goed kunnen luisteren naar elkaar. 
Soms gebeurt er toch iets wat niet hoort binnen 
de school. Hiervoor zijn verschillende protocollen 
aanwezig op school. Het protocol tegen pesten en 
het protocol escalerend gedrag zijn voor de ouders 
en verzorgers in te zien op school.
Om de sociaal-emotionele ontwikkeling van de 
leerlingen te volgen is ‘SCOL’ schooljaar 2012 - 2013 
ingevoerd.

Ieder kind is welkom

Richting 
De Springbok is een openbare basisschool voor 
alle leerlingen van vier tot en met dertien jaar. 
Op onze school is ieder kind welkom. Geloof, 
levensbeschouwing, ras, geslacht, sociaal-culturele 
achtergrond of fysieke verschijningsvorm maakt 
daarbij niet uit. De schoolbevolking bestaat uit 
meer dan 30 verschillende nationaliteiten.
De Springbok hoort bij de Stichting De Haagse 
Scholen, zij vormen het bestuur.

Situering van de school
Locatie Pretoriusstraat
De school is gebouwd in 1904. We hebben het 
gebouw natuurlijk wel aangepast aan deze tijd. Het 
gymnastieklokaal ligt tegenover de school aan de 
Pretoriusstraat 156.
Het gedeelte tussen de school en het 
gymnastieklokaal is afgesloten voor verkeer en mag 
door de school gebruikt worden als speelplaats 
voor de groepen drie tot en met acht. De 
speelplaats is vanwege de herinrichting van de wijk 
opnieuw betegeld en voorzien van belijning voor 
het buitenspel. Achter het schoolgebouw is een 
kleinere speelplaats. 
Deze speelplaats wordt gebruikt door de kinderen 
van de groepen één en twee.

Voor de kinderen die jonger zijn dan vier jaar 
hebben we in het gebouw een peuterspeelzaal 
’De Pretmaker’ met drie groepen. Twee reguliere 
groepen en een startgroep voor 4 dagdelen.
Het buurthuis ‘Bario’  waarmee intensief wordt 
samengewerkt, ligt aan de Kockstraat 175.

Locatie Wolmaransstraat
De Springbok, locatie Wolmaransstraat is te vinden 
in de Wolmaransstraat 100. Tegenover dit moderne 
schoolgebouw ligt het Buurthuis Boerenplein waar 
mee wordt samengewerkt in het kader van de 
Brede Buurtschool Plus. 
De school heeft een groot schoolplein aan 
de achterzijde van de school en inpandig een 
gymnastiekzaal.
Voor de kinderen die jonger zijn dan vier jaar 
hebben
we tegenover de school een peuterspeelzaal 
‘Thusanong’ met twee groepen.

Uitgangspunten van de school
De Springbok is een school die uw kind het beste 
onderwijs biedt in een veilige omgeving met een 
duidelijke structuur. Wij willen dat uw kind zich 
optimaal kan ontwikkelen en daarom bieden wij uw 
kind de kans al zijn of haar talenten te ontdekken 
en te verbeteren.
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Schorsen en verwijderen
In een enkel geval kan het voorkomen dat het 
gedrag van een kind niet toelaatbaar is. Daarvoor 
hebben wij een protocol op school: Schorsen en 
verwijderen.
Gelukkig heeft de Springbok hier zelden mee te 
maken.

Tijden
Schooltijden 
De groepen één tot en met acht van beide locaties 
hebben de volgende schooltijden:
Alle schooldagen van 8.30 tot 15.00 uur met een 
half uur pauze, het 5-gelijke dagen model.

De leerlingen krijgen hiermee wekelijks 30 uur 
onderwijs.
In een schooljaar van 39 weken gaan zij 1170 uur 
naar school. Over acht jaar is dat 9360 uur. Dat is 
ruim meer dan de wettelijk vastgestelde 7520 uur.

Inlooptijd
Tien minuten voor het begin van de school, om 
08.20 uur,  kunnen de leerlingen naar hun klas om 
alvast aan het werk te gaan, te gaan computeren, 
knutselen, een boek te lezen of iets dergelijks. 
Door deze inlooptijd breiden wij de 
onderwijstijd uit.

Aanmelding van leerlingen
Toelating
Om als leerling op onze school te worden 
toegelaten, moet een kind vier jaar oud zijn. Als 
uw kind drie jaar en tien maanden oud is, mag uw 
kind een aantal dagdelen komen wennen in de 
basisschool. Uw kind wordt hiervoor uitgenodigd 
door de school. 

Het convenant één aanmeldingsleeftijd is 
ingevoerd. Alle kinderen mogen in Den Haag pas 
vanaf de leeftijd van één jaar worden aangemeld.
Ouders kunnen hun kind nog maar bij één Haagse 
basisschool aanmelden. Dat geldt voor alle kinderen 
die geboren zijn op of na 1 oktober 2012 en die 
naar groep 1 gaan. De Haagse schoolbesturen en 
de gemeente hebben hierover afspraken gemaakt 
en zijn van mening dat het aanmelden voor ouders 
duidelijker en eerlijker zal gaan. Belangrijk voordeel 
van de afspraken is dat  kinderen niet langer op 
verschillende wachtlijsten staan en dat scholen 
bij het aanmelden ondersteund worden door een 
digitale aanmeldapplicatie, die vanaf oktober 2013 
operationeel wordt:
- Aanmelden kan pas vanaf 1 jaar
- Als uw kind 11 maanden is, krijgt u een brief van    
de gemeente. Zie ook www.aanmeldleeftijd.nl

Aanmelding en inschrijving
Wanneer een kind voor het eerst naar school gaat, 
is dit meestal een grote stap. Samen met u willen 
we deze stap zo goed mogelijk voorbereiden en 
begeleiden. 
U kunt voor de aanmelding van uw kind een 
afspraak maken met de locatiedirecteur. Er vindt 
dan een kennismakingsgesprek plaats en als u wilt, 
kunt u dan de school even bekijken. Tevens maakt 
u dan alvast kennis met de toekomstige leerkracht 
van uw kind. 
Vervolgens wordt uw kind ingeschreven bij ons in 
de leerlingenadministratie.
Als uw kind van een andere basisschool in 
Nederland komt, dan hebben wij van de vorige 
school een uitschrijfbewijs nodig. Wij nemen 
contact met deze school op. Zij geven ons, door 
middel van een onderwijskundig rapport, alle 
relevante informatie over uw kind.

Uitschrijving
Soms wisselt een kind in de loop van de 
basisschoolperiode van school, bijvoorbeeld door 
een verhuizing. Wij informeren de nieuwe school 
van uw kind door middel van een onderwijskundig 
rapport met daarbij de toets- en testgegevens van 
uw kind.
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In het schooljaar 2016- 2017 worden nog enkele 
dagdelen (margedagen) vrijaf gegeven aan uw 
kinderen onder andere in verband met nascholing 
van de leerkrachten. 

Margedagen en middagen in schooljaar 2016- 2017
locatie Pretoriusstraat:
dinsdag 30 augustus
woensdagmiddag 7 september
maandag 19 september
woensdag 16 november
maandagmiddag 5 december
vrijdagmiddag 23 december
dinsdag 14 februari
dinsdag 6 juni
vrijdagmiddag 7 juli

locatie Wolmaransstraat:
dinsdag 30 augustus
maandag 19 september
woensdag 21 september
woensdag 16 november
maandagmiddag 5 december
vrijdagmiddag 23 december
dinsdag 14 februari
donderdag 15 juni
vrijdagmiddag 7 juli

Mogelijk komt er dit schooljaar nog een extra 
margedag.

Nablijven
Soms moet uw kind nog iets afmaken in de klas, 
krijgt uw kind extra les of mag de juf of meester 
helpen. 
De leerkracht kan dan besluiten de leerling een 
kwartier langer in de klas te houden. Als de 
leerkracht uw kind langer dan een kwartier op 
school houdt, wordt u daarvan van tevoren op de 
hoogte gesteld.

Pauze
De groepen één en twee hebben, behalve 
tussen de middag, geen vaste pauzetijden. Er 
wordt geprobeerd de kleuters elke dag te laten 
buitenspelen, behalve als het weer het niet toelaat. 
De groepen drie tot en met acht hebben in de 
ochtend vijftien minuten pauze. De groepen drie en 
vier kunnen in de middag ook nog pauze hebben.

Continurooster
De Springbok heeft er voor gekozen om te werken 
met een continurooster.
Dit betekent dat alle leerlingen tussen de middag op 
school blijven. Zij eten en drinken met hun eigen juf 
of meester. Daarna spelen de leerlingen een half uur 
buiten onder professionele begeleiding.

Schoolvakanties en vrije dagen
 Prinsjesdag  
dinsdag 20 september 2016

Herfstvakantie 
maandag 17 oktober 2016 t/m 
vrijdag 21 oktober 2016

Kerstvakantie
maandag  26 december 2016 t/m 
vrijdag 6 januari 2017

Voorjaarsvakantie 
maandag 27 februari 2017 t/m
vrijdag 3 maart 2017

Paasweekeinde 
vrijdag 14 april 2017 t/m 
maandag 17 april 2017

Meivakantie 
maandag 24 april 2017 t/m vrijdag 5 mei 2017

Hemelvaart 
donderdag 25 mei en vrijdag 26 mei 2017

Tweede Pinksterdag
maandag 6 juni 2017

Zomervakantie 
vrijdagdagmiddag 10 juli 2017 t/m 
vrijdag 18 augustus 2017



Hoofdstuk 2

Ons onderwijs is 
modern 
en vernieuwend

We zetten ons in voor optimale
ontplooiingsmogelijkheden van onze 
leerlingen. Ons onderwijs is vernieu-
wend en modern naar inhoud, didactiek 
en methodiek. Wij richten ons daarbij, 
naast traditionele vakken, ook op ei-
genschappen en vaardigheden die nodig 
zijn om te kunnen functioneren in de 
complexe, multiculturele samenleving.
Te denken valt aan sociale en communica-
tieve vaardigheden, gevoel voor normen 
en waarden en een flexibele instelling.



De Springbok, mijn school omdat

ik alles leuk vind.
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Groepen één en twee
Op de Springbok wordt in de groepen één en 
twee gewerkt met heterogene groepen en een 
instroomgroep. 
Alle kinderen die vanaf juni 4 jaar worden starten 
het nieuwe schooljaar in deze groep 0. 
Net als in de voorschool wordt er in de groepen 
veel aandacht besteed aan het mondeling 
Nederlands. Hiervoor wordt NT2 proof gewerkt. 
Verder is er in de groepen één en twee veel 
aandacht voor de letters en de getallen.
Natuurlijk mogen de kinderen ook nog veel zingen, 
spelen, knutselen en tekenen. 
De kinderen worden nauwkeurig gevolgd door 
middel van het digitale volgsysteem ‘Kijk’.

Groep drie
In groep drie wordt er gewerkt met de nieuwste, 
digitale, versie van Veilig Leren Lezen. In de 
middag wordt er gewerkt met thema’s om zo de 
woordenschat van de kinderen te vergroten. 

Hiervoor zijn de methodes ‘Ko heeft praatjes’ 
en ‘Veilig de wereld in’ aangeschaft. Voor de 
overige vakgebieden worden dezelfde methodes 
gehanteerd als in de volgende leerjaren.

Groep vier tot en met acht
Op school wordt gewerkt met moderne methodes:

 
Vakgebied Methode Pret. Methode Wol.
Taal Taal in beeld Taal in beeld
Spelling Spelling in beeld Spelling in beeld
Begrijpend 
lezen

Nieuwsbegrip XL Nieuwsbegrip XL

Rekenen Wereld in 
getallen

Wereld in     
getallen

Biologie Natuurzaken Natuurzaken
Aardrijkskunde Wereldzaken Wereldzaken
Geschiedenis Tijdzaken Tijdzaken

Aan taal en rekenen wordt de meeste aandacht 
besteed. Dit doen wij niet alleen door goede 
methodes te gebruiken, maar ook door middel van 
software op de computer. Als kinderen de leerstof 
niet goed begrijpen of als de kinderen juist beter 
kunnen leren, heeft de school de beschikking over 
een uitgebreide taal- en rekenorthotheek met veel  
oefenmateriaal.

Ons onderwijs is modern en vernieuwend

Wij willen uw kind de optimale ontwikkelingskansen 
bieden. Om dat te realiseren, proberen wij ons 
onderwijs steeds verder te ontwikkelen en te 
vernieuwen. In dit hoofdstuk staat beschreven hoe 
wij ons onderwijs hebben ingericht om die optimale 
ontwikkelingskansen waar te maken.

Groepen
Op beide locaties wordt lesgegeven aan alle 
groepen, één tot en met acht en een Prismagroep, 
een opvangklas voor nieuwkomers. 
Naast de reguliere groepen maakt de Springbok 
gebruik van schakelklassen. Beide locaties hebben 
een schakelklas taal. 
De locatie Pretoriusstraat heeft daarnaast nog een 
schakelklas 7/8 en een schakelklas 3/4. De locatie 
Wolmaransstraat heeft een schakelklas 3/4.

De voorschool
Op beide locaties van de Springbok wordt 
samengewerkt met een voorschool. De voorschool 
is een peuterspeelzaal die nauw samenwerkt 
met de basisschool en is bedoeld voor kinderen 
vanaf twee en een half jaar oud. Er wordt op de 
dezelfde manier gewerkt als in de groepen één en 
twee, waardoor de kinderen zo snel mogelijk  goed 
Nederlands leren praten. Zij krijgen dan ook minder 
problemen met de overgang naar groep één van de 
basisschool. 

Op de locatie Pretoriusstraat heet de voorschool 
‘de Pretmaker’ en beschikt over drie groepen. 
Deze groepen bevinden zich in het gebouw van de 
basisschool. 

Op de locatie Wolmaransstraat heet de voorschool 
‘Thusanong’. De voorschool bevindt zich in het 
buurthuis Boerenplein. Thusanong heeft twee 
groepen, verdeeld over de ochtend en de middag.

Eén keer in de week hebben de twee voorscholen 
Samenspel. Moeders en vaders kunnen samen 
met hun kind komen leren en spelen. Dit is voor 
kinderen vanaf twee jaar.

De Springbok doet mee aan de pilot ‘NT2 proof’.
Met de pilot creëeren we een doorgaande lijn 
in de taaldidactiek van de voorschool tot en 
met groep 8, met het uiteindelijke doel om de 
kinderen nog beter te leren spreken, schrijven 
en lezen in het Nederlands.
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In de schakelklas worden hoge resultaten gehaald. 
Zo is de woordenschat het vorige schooljaar met 
maar liefst 33% gestegen.

De speciale groep neveninstromers
Deze groep is voor leerlingen die later naar 
Nederland zijn gekomen en moeite hebben met 
leren. Het onderwijs in de reguliere groep is te 
moeilijk. Na 2 jaar in deze groep gaan de kinderen 
naar het speciaal basisonderwijs of naar het 
(speciaal) voortgezet onderwijs.

Leerkansenprofiel
In het schooljaar 2010/2011 is de Springbok 
begonnen met het leerkansenprofiel in het kader 
van de Brede buurtschool Plus. Het komende 
schooljaar gaan we hiermee door.
Alle groepen gaan daardoor zes uur per week meer 
naar school.De kinderen blijven alle schooldagen 
van 8.30 tot 15.00 uur op school.
Het doel van deze leertijdverlenging is het verder 
verbeteren van de Nederlandse taal.

Gezond gedrag en sport
Gezond gedrag heeft een goede invloed op het 
leren van kinderen. Een belangrijk onderdeel van 
gezond gedrag is bewegen. Daarom doen wij veel 
aan sport, zowel onder schooltijd als na schooltijd. 

In het schooljaar 2012-2013 is de Springbok de 
sportiefste school van Nederland geworden. 
Daarnaast heeft de school het vignet ‘gezonde 
school’ mogen ontvangen.

Zo gaan de groepen één en twee elke dag 
naar het speellokaal. Daar krijgen ze les van de 
groepsleerkracht en wekelijks van de vakleerkracht. 
Verder spelen de kinderen van groep één en twee 
ook nog dagelijks buiten.
De leerlingen van de groepen drie tot en met acht 
hebben twee keer per week gymnastiek van de 
vakleerkracht. 
In de pauzes kunnen de kinderen buiten spelen. 
Tussen de middag spelen de kinderen een half uur 
buiten. Zij doen dit onder professionele begeleiding 
die de school inhuurt bij ‘KCAL’.
‘KCAL’ zorgt ervoor dat alle kinderen lekker actief 
bezig zijn.
In verband met de veiligheid van de kinderen 
tijdens de sportactiviteiten in en om de school 
mogen er geen sieraden en hoofddoeken gedragen 
worden. Als de leerlingen van de school naar 
sportactiviteiten buiten de school gaan mag er 
wel een hoofddoek gedragen worden. Echter, een 
hoofddoek die de keel vrijlaat is dan verplicht.

Net als alle andere scholen streven wij er 
naar te voldoen aan, de door het ministerie 
verplicht gestelde, eisen. De controle hierop 
wordt uitgevoerd middels bezoeken van de 
Rijksinspecteur. 
De Springbok streeft er naar de leerlingen te laten 
voldoen aan de vastgestelde referentieniveaus.

In het schooljaar 2013-2014 is de Springbok door de 
inspectie bezocht. De inspectie was zeer tevreden.

Centrale opvang neveninstromers
Neveninstromers zijn leerlingen in de leeftijd tussen 
de zeven en de dertien jaar oud die nog maar net 
een jaar in Nederland wonen (minder dan één jaar) 
en die nog niet of nog onvoldoende Nederlands 
beheersen. De hele week worden deze leerlingen 
extra begeleid door speciale leerkrachten. Hiervoor 
worden speciale, aangepaste methodes gebruikt. 
Deze leerkrachten bieden de leerling extra hulp bij 
het leren van de Nederlandse taal. De vooruitgang 
van de kinderen, wordt net als bij alle andere 
kinderen, nauwkeurig bijgehouden. 

Neveninstromers 2/3
Ook voor leerlingen, maar dan in de leeftijd tussen 
5 en 8 jaar oud die nog maar net in Nederland 
wonen en nog niet of onvoldoende Nederlands 
kunnen.

De schakelklas 2/3
De schakelklas 2/3 is voor leerlingen die van 
groep 2 naar groep 3 gaan en die op een enkel 
gebied nog extra ondersteuning nodig hebben om 
optimaal te kunnen profiteren van het onderwijs in 
groep 3.

De schakelklas taal
De schakelklas taal is voor kinderen die in de 
centrale opvang neveninstromers hebben gezeten, 
maar voor wie de lessen Nederlands in de reguliere 
groep nog te moeilijk zijn. Deze kinderen worden 
een aantal keer per week, voor een totaal van acht 
uur, uit de reguliere groep gehaald en volgen dan 
Nederlandse les in de schakelklas taal. Dit met het 
doel zo snel mogelijk de lessen in de reguliere groep 
te kunnen volgen.

De schakelklas groep zeven en acht
In deze groep zijn leerlingen geplaatst uit de 
groepen zeven en acht die extra ondersteuning 
nodig hebben om de Nederlandse taal op hun 
niveau te leren beheersen. Zo willen we de 
overgang van de basisschool naar voortgezet 
onderwijs vereenvoudigen. 
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De kinderen van de groepen vier, vijf, zes en de 
centrale opvang neveninstromers gaan, naast de 
gymnastieklessen ook nog één maal per week 
zwemmen. Kinderen die in groep zeven hun 
A-diploma nog niet hebben gehaald, kunnen de 
eerste helft van het schooljaar nog meedoen aan 
de zwemlessen. 
De leerlingen uit de Centrale Opvanggroep 
Neveninstromers hebben een keer per week extra 
zwemles.

Naast de hierboven genoemde activiteiten doet de 
Springbok mee aan andere gezonde activiteiten, 
zoals:
a. Het Nationaal Schoolontbijt; zo’n 3000    
basisscholen krijgen in novenber een gezond 
ontbijt.
b. De Groente- en Fruitdagen; elke dag verse 
groente of fruit op school.
c. Lekker Fit!; een lespakket voor de groepen 1 t/m 
8 over gezond eten en meer bewegen.

Een digitale leeromgeving
Alle klaslokalen zijn inmiddels voorzien van een 
digitaal schoolbord.  
In alle lokalen zijn moderne computers beschikbaar 
voor de leerlingen. Om te zorgen dat de leerlingen 
op de juiste manier met de computers omgaan, is 
er in alle klaslokalen een internetprotocol zichtbaar 
aanwezig.
Naast de computers in de lokalen heeft de school 
ook nog een computerlokaal met laptops. 
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Het Leerorkest
Om in te zetten op de ontwikkeling van talenten 
werkt de school samenwerken met het 
Residentie-orkest.
Leerlingen uit groepen 7 en 8 van beide locaties 
mogen een muziekinstrument leren bespelen. 
Zij bespelen de volgende instrumenten viool, cello, 
klarinet, hoorn, dwarsfluit en trompet.
Wekelijks krijgen zij les van muzikanten van het 
Residentie-orkest. 
Eén keer per maand hebben de kinderen 
orkestrepetitie.

Hiervan kunnen kinderen onder en na schooltijd 
gebruik maken. We maken gebruik van software die 
aansluit bij de leerstof van de methoden. De school 
oriënteert zich op de aanschaf van tablets.

Expressie
De Springbok hecht ook belang aan het ontwikkelen 
van de expressieve kant van de kinderen.

Naast muziek worden er op school ook tekenlessen 
en handvaardigheidslessen gegeven. Veel 
kunstlessen worden gegeven in de leertijdverlening.

Techniek
De technieklessen worden op deze school gegeven 
in de leertijdverlenging. Voorbeeld hiervan is  
technikids. 



Hoofdstuk 3

Het kind staat 
centraal

De mogelijkheden van de leerling vor-
men het uitgangspunt voor het leer- en 
ontwikkelingsproces. Elke leerling heeft 
recht op zorg op maat en op kwalitatief 
hoogstaand onderwijs, in een inspireren-
de, maar ook geborgenheid biedende en 
veilig omgeving. We stimuleren de ont-
wikkeling van eigen verantwoordelijk-
heid en zelfstandigheid van de leerling.



De Springbok, mijn school omdat

ik graag aan het stuur zit.
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en Cito rekenen en wiskunde in groep 4 en 6. De 
eindopbrengsten met de centrale eindtoets van 
Cito. Het gaat hierbij om de deelgebieden rekenen 
en wiskunde, begrijpend lezen en technisch lezen.
De tussenopbrengsten op begrijpend lezen 
kunnen nog wel wat verbeteren. Zo kunnen we de 
eindopbrengsten nog meer verhogen.
De gemiddelde gecorrigeerde Cito-eindtoetsscore 
naar leerlingengewicht was 
535 op de locatie Pretoriusstraat en 538 op de 
locatie Wolmaransstraat. Het landelijk gemiddelde 
was 534.2.
 
Extra toetsen
Om goed te kunnen weten op welk niveau uw kind 
minimaal kan presteren nemen wij in groep drie 
en vijf een klassikale intelligentietest af: het Derde 
Groepsonderzoek en het Vijfde Groepsonderzoek. 

In groep acht maken alle kinderen een eindtoets. 
Afhankelijk van het uitstroomniveau van uw kind, 
is dat de NIO, de niveautoets Cito of de centrale 
eindtoets. 
U wordt hiervan van tevoren op de hoogte gesteld.
Alle toetsen die in dit gedeelte van het hoofdstuk 
beschreven staan, worden door de directie, 
groepsleerkracht, intern begeleider en psycholoog 
van de onderwijsbegeleidingsdienst besproken 
en vergeleken met de resultaten van alle eerder 
genoemde toetsen. Onze bevindingen, die 
voortkomen uit dit overleg, worden met u 
besproken.

Het kind staat centraal

Op de Springbok staat het kind, de leerling centraal. 
Wij willen dat alle kinderen in onze school zich 
optimaal ontwikkelen en dat zij naar hun beste 
kunnen presteren.
Daarvoor volgen en begeleiden wij uw kind heel 
nauwkeurig, zowel op het gebied van de rekenen en 
taal als op het gebied van het sociaal welbevinden.

Het volgen van de kinderen
Het werk in de klas
De Springbok geeft les aan de hand van het 
‘Directe instructiemodel’. Dit houdt in dat uw kind 
ingedeeld wordt in een instructieniveau. Uw kind 
krijgt de instructie die het nodig heeft om het 
werk in de klas te kunnen maken. Door middel van 
observaties tijdens de les en het nakijken van het 
gemaakte werk na de les kan de leerkracht zien of 
uw kind voor de aangeboden stof nog wat hulp van 
de leerkracht nodig heeft. Dat wordt genoteerd in 
de voorbereidingsmap van de groep.
Alle leerkrachten bieden NT2 proof onderwijs.

Reguliere toetsen
Om te kunnen zien of uw kind de leerstof 
heeft begrepen, wordt er getoetst met 
methodegebonden toetsen. Valt uw kind op een 
bepaald onderdeel uit, dan kan de leerkracht uw 
kind extra aandacht geven op dat gebied. Soms kan 
dit ook betekenen dat uw kind extra werk in de klas 
of huiswerk mee naar huis krijgt.
Om de resultaten van uw kind te vergelijken met 
die van andere kinderen in Nederland, worden er 
op school Cito-toetsen afgenomen. Die toetsen 
zijn niet afhankelijk van de methode die in de klas 
gebruikt wordt. 
De laatstgenoemde toetsgegevens worden door de 
school ook gebruikt om de groepsresultaten met 
elkaar te kunnen vergelijken en om de prestaties 
van de hele school te bekijken. 
Deze reguliere toetsen worden drie keer per jaar 
door de intern begeleider met de leerkracht van 
uw kind besproken. Twee keer per jaar stellen zij 
samen de leerdoelen vast per leerling.

Opbrengsten
Om de opbrengsten te verhogen is de school 
opbrengstgericht gaan werken. Toetsresultaten 
worden geanalyseerd en in kaart gebracht en met 
het hele team besproken. 
Voor de verantwoording van de opbrengsten naar 
de inspectie van onderwijs toe, gebruiken wij de 
Cito-eindtoets. 
 
De tussenopbrengsten worden verantwoord met 
de toetsen Cito technisch lezen in groep 3 en 4 
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Uitstroom gegevens 2015- 2016

      onderwijsvorm     aantal leerlingen
    Pret. Wol.

Praktijkonderwijs    9 1

Basisberoepsgerichte    9 3
  leerweg  

Kaderberoepsgerichte    8 4
  leerweg  

Theoretische leerweg   16 2

HAVO       9 2

VWO       4 2 
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De school voor voortgezet onderwijs ontvangt over 
elke leerling een onderwijskundig rapport van de 
basisschool.
Dit onderwijskundig rapport wordt mondeling 
toegelicht door de groepsleerkracht van uw kind 
aan de mentor van de school voor voortgezet 
onderwijs waar uw kind is ingeschreven.

Nadat uw kind van school is gegaan wordt het nog 
één keer besproken door de leerkracht die hij of zij 
in groep acht had met de school voor voortgezet 
onderwijs. 

Pesten 
Het kind staat centraal op de Springbok. Dat 
betekent dat er dus ook geen kinderen mogen 
worden gepest. Hiervoor hebben we op school een 
protocol: het anti-pestprotocol.

Als er in een groep toch gepest wordt, dan zet de 
schoolmaatschappelijk werkster een lessenserie in. 
Zij doet dat samen met de groepsleerkracht. De 
school praat met de kinderen die pesten en hun 
ouders. De school bekijkt ook wat het kind, dat 
gepest wordt, nodig heeft.

Het volgen op sociaal-emotioneel gebied
In het schooljaar 2011/2012 is een digitaal systeem 
ingevoerd om uw kind op sociaal-emotioneel 
gebied te kunnen volgen, SCOL. De leerkracht zal 
twee keer per jaar een vragenlijst invullen over uw 
kind. De uitslag van deze vragenlijst zal aangeven 
waar uw kind eventueel extra aandacht voor 
nodig heeft. De uitslagen zullen ook met de intern 
begeleider besproken worden. Opvallende zaken 
op groepsniveau zullen aan de directie overlegd 
worden. Met behulp van de methode ’Ik, jij, wij, 
samen’ kunnen sociaal-emotionele zaken klassikaal 
aangepakt worden.

Het leerlingdossier
Alle hierboven genoemde toetsen en dergelijke zijn 
vastgelegd in een leerlingendossier. 
Langzamerhand zijn we overgegaan tot een digitaal 
systeem. Het leerlingendossier van uw kind is 
door u in te zien. Naast de leerkrachten kan ook 
schoolmaatschappelijk werk de dossiers inzien.

Rapporten 
Alle zaken die in dit hoofdstuk beschreven staan, 
worden door de leerkracht voor u vastgelegd in een 
rapport. Twee keer per jaar, voor de groepen drie 
tot en met zeven, worden de rapporten uitgereikt 
en met u besproken op een rapportenavond. Het 
schooljaar wordt begonnen met een startgesprek.

Naar het voortgezet onderwijs
Als uw kind in groep acht zit, worden de volgende 
stappen ondernomen, om uw kind en u als ouder 
zo goed mogelijk te begeleiden:

In groep 7 wordt eventueel de NIO-toets 
afgenomen.

In december vindt er een ouderavond plaats, waar 
informatie wordt gegeven over het voortgezet 
onderwijs.

In november wordt aan de ouders het schooladvies 
voor het voortgezet onderwijs gegeven. 

In april 2017 wordt de Centrale eindtoets 
afgenomen. Wijkt de uitslag sterk af van ons advies, 
dan volgt er een tweede adviesgesprek met de 
ouders.

In het voorjaar van 2017  moet uw kind zijn 
aangemeld bij een school voor voortgezet 
onderwijs. 
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Hoofdstuk 4

Onze school werkt 
samen 
met anderen

We willen leerlingen kennis laten maken 
met een breed aanbod aan activiteiten op 
het gebied van sport en cultuur. Samen met 
ouders en omgeving spannen we ons tevens 
in voor een veilige en leefbare woonwijk. 
Onze school zoekt daartoe samenwerking 
met welzijn, sportverenigingen en cultu-
rele instellingen. De school is een actie-
ve partner in deze voorzieningenketen.



De Springbok, mijn school omdat

samenwerken belangrijk is.
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Schoolgericht maatschappelijk werk plus
De school ondersteunt ouders bij de opvoeding 
van hun kinderen middels het schoolgericht 
maatschappelijk werk plus. 

HCO
Haags Centrum Onderwijsbegeleiding. De school 
kan deze organisatie inschakelen voor zaken 
als onderzoeken bij leerlingen, teamcursussen, 
leerkrachtbegeleiding, etc.

Jeugdtandzorg
Voor alle leerlingen bestaat de mogelijkheid 
om tweemaal per jaar hun gebit door 
de schooltandarts te laten controleren. 
Uitzonderingen worden gemaakt voor oudere, 
nieuwe leerlingen die hun tanden en kiezen niet 
verzorgd hebben en voor leerlingen die na herhaald 
verzoek weigeren zich te laten helpen. 
Indien uw kind kiespijn heeft, kunt u contact 
opnemen met de schooltandarts. Inschrijven kan 
via school. U krijgt dan een oproep voor een eerste 
afspraak. De volgende keren kan uw kind via school 
tweemaal per jaar naar de tandarts.
Als uw kind op een ander moment kiespijn 
heeft, zult u als ouder met het kind zelf naar de 
schooltandarts moeten gaan.

Jeugdgezondheidszorg in Den Haag 
Kinderen maken in hun schooljaren een grote 
ontwikkeling door. Zowel lichamelijk, geestelijk als 
sociaal is het kind in de groei. 

Alle kinderen die in Den Haag naar school gaan 
worden daarom op vaste momenten opgeroepen 
voor een onderzoek door de Jeugdgezondheidszorg 
(JGZ) van de GGD Den Haag. 

Zo kunnen in een vroeg stadium bedreigingen voor 
een gezonde ontwikkeling worden opgespoord en 
eventueel passende maatregelen genomen worden. 

De jeugdartsen, -verpleegkundigen en medisch 
teamassistenten van JGZ geven voorlichting 
en advies aan kinderen en iedereen die bij het 
opgroeien betrokken is. 
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Onze school werkt samen met anderen

Contacten en samenwerking met andere scholen 
en instellingen
Hieronder geven wij een overzicht van de 
belangrijkste contacten die wij hebben:

Voor- en naschoolse opvang
Met Kindercentrum ‘Tirza’ zijn afspraken gemaakt 
over voor- en naschoolse opvang (7.30 –17.30 uur). 
Wilt u hier gebruik van maken, overleg dan met de 
directie. De kosten voor deze voorziening worden 
door de ouders gedragen. Via de werkgever en de 
belastingen is er een deel van deze kosten terug te 
krijgen.

De bibliotheek
Het bezoek aan de bibliotheek wordt gestimuleerd 
door er met verschillende klassen heen te gaan. Het 
lidmaatschap voor kinderen is gratis.
Ook komt de bibliotheek op school lessen 
verzorgen om zo het leesplezier bij de leerlingen te 
vergroten. 

Buurthuis Bario / Buurthuis Boerenplein
Er bestaat een goede samenwerking met het 
buurthuis, zeker voor wat betreft de activiteiten 
tijdens en na schooltijd binnen de leertijdverlening. 

Peuterspeelzaal ´De Pretmaker /́ ‘Thusanong’
In het kader van de Voorschool mag uw kind vanaf 
2 1/2 jaar vier halve dagen komen spelen en leren 
met leeftijdgenootjes. Het doel van de Voorschool 
is om peuters op speelse wijze vaardigheden aan te 
leren op onder andere het gebied van taal, rekenen, 
motoriek en sociaal emotionele ontwikkeling. 
Hierdoor zal de overgang naar groep 1 van de 
basisschool soepeler verlopen.
 
Voor Ooievaarspashouders is de Peuterspeelzaal 
gratis, niet Ooievaarspashouders betalen € 20 per 
maand. Geeft u uw kind wel tijdig op want het 
aantal plaatsen is beperkt.
Als u uw kind(eren) inschrijft op de peuterspeelzaal 
houdt dit automatisch in dat uw kind(eren) 
doorstromen naar de groepen 1 van de openbare 
basisschool ‘de Springbok’.
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CJG Centrum
Jeugdgezondheidszorg afdeling Centrum
Paviljoensgracht 1
2512 BL Den Haag
Telefoonnummer JGZ: 070-7529602
Telefoonnummer CJG Centrum: 070-752 96 00
Fax CJG Centrum: 070 – 752 97 00
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 
17.00 uur
 www.cjgdenhaag.nl

Zij zijn experts op het gebied van gezondheid, 
gedrag en leefomgeving en worden vaak betrokken 
bij projecten op het gebied van bijvoorbeeld 
opvoedingsondersteuning, gezond gewicht, 
verzuimbegeleiding en alcohol, roken en drugs. 

JGZ maakt gebruik van de adresgegevens uit de 
leerlingadministratie van de school. Ouders die 
bezwaar hebben kunnen dit melden bij de directie 
van de school. 
Zodra bekend wordt de school op de hoogte 
gesteld van de datum en het tijdstip van het 
onderzoek.
Bij niet verschijnen zonder bericht op een 
uitnodiging zal de JGZ telefonisch contact leggen 
met de ouders/verzorgers. Indien dit niet lukt zal 
op school worden geïnformeerd hoe het met het 
kind gaat. 
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Hoofdstuk 5

Wij hebben de regie 
in de zorg 
voor kinderen

We bieden passende zorg voor elke leer-
ling. Onze school is regisseur bij de af-
stemming en de inzet van andere zorg-
aanbieders, zoals jeugdhulpverlening, 
maatschappelijk werk en gezondheidszorg.



De Springbok, mijn school omdat

uitrusten ook kan.
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Om de kinderen die extra zorg nodig hebben 
maximale mogelijkheden te bieden, zijn er binnen 
de school speciale materialen aanwezig. Zo beschikt 
de school over een uitgebreide kleuter-, reken-, 
taal- en leesorthotheek.

Zorg voor het jonge kind
Op school wordt extra aandacht geschonken aan 
het jonge kind. Door spelend leren werken wij aan 
de ontwikkeling en wij volgen dit naauwkeurig met 
het kleutervolgsysteem ‘Kijk’.

Arbo-beleid
De school voert een degelijk Arbo-beleid afgestemd 
op de veiligheid en het welzijn van leerlingen en 
leerkrachten en alle andere personen die zich in het 
gebouw bevinden.

Hiervoor vinden wij de volgende zaken belangrijk:
De frisse school: 
De toiletten zijn sinds het schooljaar 2010/2011 
voorzien van gietvloeren. De toiletten worden 
dagelijks schoongemaakt en krijgen tussendoor 
dagelijks een opfrisbeurt. 

De school is inmiddels voorzien van een modern 
ventilatiesysteem en de school koopt maximaal 
schoonmaak in. 
De leerlingen hebben bij toerbeurt klassendienst 
waarbij zij meehelpen aan het schoonhouden van 
hun eigen lokaal.
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De instructie en differentiatie
Kinderen leren op hun eigen manier. Om alle 
kinderen een eerlijke kans te geven werken wij 
aan de hand van convergente differentiatie. Door 
drie instructieniveaus te hanteren, proberen wij 
alle kinderen de leerstof, passend bij het leerjaar, 
aan te bieden. Dit wordt ook wel het Directe 
Instructiemodel genoemd.  
Differentiatie wordt aangebracht door 
aanpassingen te doen in leertijd, instructie en/of 
leerstof.
Voor elke leerling wordt in groep drie en groep vijf 
een prognose voor uitstroom vastgelegd. Dit is het 
niveau dat de leerling minimaal moet bereiken aan 
het einde van de basisschoolloopbaan. Gedurende 
de tijd op de basisschool wordt nauwgezet in de 
gaten gehouden of de resultaten van leerling wel 
overeenkomen met de prognose. Daar waar de 
resultaten niet overeenkomen, wordt er door 
de leerkracht gehandeld. Dit handelen kan op 
verschillende manieren plaatsvinden: een ander 
instructieniveau, huiswerk, een handelingsplan, 
enz.
Voor de kinderen met een prognose lager 
dan basisberoepsgerichte leerweg, wordt een 
ontwikkelingsprofiel gemaakt. Hierin worden de 
tussendoelen betreffende de resultaten voor deze 
leerling vastgelegd en gevolgd.
Alle stappen die worden genomen om de 
ontwikkeling van uw kind te stimuleren en de 
prestaties te verbeteren, worden genomen in 
overleg met de, speciaal daarvoor aangestelde, 
intern begeleiders.

Passend onderwijs
Sinds 1 augustus 2014 is in heel Nederland de wet 
op passend onderwijs in werking. Zie ook de bijlage 
op bladzijde 28.

Scholen hebben zorgplicht voor de kinderen die 
bij hen worden ingeschreven. Vanaf het moement 
van inschrijving heeft de school 6 weken de tijd 
om goed te bekijken of zij de zorg voor het kinde 
binnen hun onderwijs kunnen bieden. Welke zorg 
de school kan bieden, staat beschreven in het 
schoolondersteuningsprofiel.

De Springbok hoort bij het samenwerkingsverband 
SPPOH. Het samenwerkingsverband biedt 
alle vormen van onderwijs.  Als de school het 
kind niet het juiste onderwijs kan bieden, 
kan de school ondersteuning inkopen bij het 
samenwerkingsverband of het kind verwijzen naar 
een school binnen het samenwerkingsverband die 
het passende onderwijs wel kan bieden.
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Privacy
De school handelt vanuit de volgende visie op 
privacy van leerlingen, ouders en medewerkers:

1. DHS is transparent en communiceert actief naar 
alle betrokkenen, ouders, leerlingen, medewerkers 
en leveranciers en dienstverleners, over de wijze 
waarop zij met gegevens en informatie omgaat;
2. DHS zorgt voor een adquate technische 
beveiliging van gegevens en informatie;
3. DHS werkt met erkende instumenten op het 
gebied van beveiliging en afspraken;
4. DHS werkt uitsluitend met gegevens en 
informatie die noodzakelijk zijn om het 
vooraf bepaalde doel te realiseren (gegevens 
minimalisatie).

Uiteraard geldt in alle gevallen dat de school 
blijft binnen de kaders van wet en regelgeving 
blift, waarbij vooral de Wet bescherming 
persoonsgegevens relevant is

De veilige school: 
Omdat wij willen dat de kinderen zich veilig voelen 
op school, heeft de school zich voorzien van een 
aantal belangrijke protocollen zoals het protocol 
escalerend gedrag die voor tevens voor de ouders 
telt, een anti-pestprotocol, een ontruimingsplan. 

De Springbok zal doorgaan met het registreren van 
incidenten.

De school heeft tevens de beschikking over twee 
leerkrachten die zich bezig houden met de ARBO-
wetgeving en zijn er een aantal leerkrachten 
geschoold als bedrijfshulpverlener en/of EHBO-er. 
Om bij eventuele calamiteiten adequaat te kunnen  
reageren, wordt er jaarlijks met het vluchtplan 
geoefend, zodat wij het pand snel kunnen verlaten 
als het werkelijk nodig is.   
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Hoofdstuk 6

Onze school werkt 
samen met ouders

Ouders en school zetten zich gezamenlijk 
in voor de ontwikkeling van het kind. Daar-
om zijn ouderbetrokkenheid en ouderpar-
ticipatie erg belangrijk. We informeren 
ouders tijdig en volledig over de voortgang 
van hun kinderen. We maken bindende af-
spraken met ouders over hun bijdrage aan 
het onderwijs en de verantwoordelijk-
heid voor de opvoeding. Ouders blijven 
vanzelfsprekend wel eindverantwoorde-
lijk voor de opvoeding van hun kinderen.



De Springbok, mijn school omdat

ik tafeltennis leuk vind. 
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Schoolgericht maatschappelijk werk plus
Op dinsdag- en woensdagochtend is er op 
school een maatschappelijk werkster aanwezig. 
Bij haar kunt u terecht als u vragen hebt over 
het welbevinden van uw kind of als u graag 
ondersteuning wil bij het opvoeden. De 
maatschappelijk werkster kan ook advies geven 
over de juiste hulp voor u zelf of voor uw kind of u 
doorverwijzen naar de juiste hulpverlening.

Schoolkosten schooljaar 2015/2016

bedragen in euro per kind
Ouderfonds, verzekering en
schoolreis**

25/25

Schoolkamp groep 8 20 
Diverse excursies 7,50
Bus voor het zwemmen ong. 25

** Voor Ooienvaarspashouders  is dit gratis.

Sponsoring
Het kan in de toekomst noodzakelijk zijn om over 
te gaan tot sponsoring om bepaalde activiteiten te 
kunnen financieren. De Springbok onderzoekt de 
mogelijkheden.

Gesprekken met de leerkracht
Als u met de leerkracht van uw kind wilt praten, 
kunt u altijd na schooltijd bij de leerkracht terecht. 
Gaat het om iets dat meer tijd vraagt, dan kunt u 
met de leerkracht van uw kind een afspraak maken. 
Soms vindt de leerkracht het een goed idee om een 
huisbezoek af te leggen.

Afwezigheid van leerkrachten
Als een leerkracht afwezig is door ziekte of door 
persoonlijke omstandigheden wordt de groep in 
iedergeval de eerste dag verdeeld over de andere 
groepen volgens een verdeelrooster. Die dag doen 
de leerlingen eigen werk en heeft de school de tijd 
om vervanging van de leerkracht te regelen. 

Afwezigheid vanwege ziekte
Als uw kind niet kan komen vanwege ziekte, 
artsbezoek of andere oorzaken, bent u verplicht 
dit voor 8.30 uur te melden bij de school. Als uw 
kind zonder bericht wegblijft van school probeert 
de school u telefonisch te bereiken. Lukt dit niet, 
dan zijn wij verplicht om leerplicht hiervan op de 
hoogte te stellen.

Onze school werkt samen met de ouders
De Springbok vindt het noodzakelijk om goed 
samen te werken met de ouders. Ouders zijn erg 
belangrijk in de ontwikkeling van hun kind. Omdat 
uw kind een groot deel van de tijd op school 
doorbrengt, is het van groot belang dat de ouders 
en de school goed contact hebben met elkaar. 
We streven een goed samenspel tussen school en 
thuis na, daarom bent u altijd van harte welkom op 
school.

Samen moeten we het doen!

De informatievoorziening
Er wordt geprobeerd om u zo goed mogelijk te 
informeren over alles wat er in de school afspeelt. 
Hiervoor gebruiken wij de volgende 
communicatiemiddelen:
De schoolgids
De schoolkalender
Informatiebijeenkomsten gedurende het schooljaar
Rapportbesprekingen
Kijken in de klas/inloopochtenden voor de ouders 
van de leerlingen van de groepen één en twee.
Voorlichtingsavond voortgezet onderwijs voor de 
ouders van de leerlingen van de groepen acht.
De nieuwsbrief
VVE thuis
De digitale schoolkrant op het televisiescherm in de 
aula.
De website: www.obsdespringbok.nl 

Ouderraad
Als ouder kunt u deelnemen aan de ouderraad. De 
ouderraad bestaat uit een aantal ouders en een 
leerkracht. De ouderraad vervult een belangrijke 
rol binnen de school. Zij ondersteunen onder 
andere bij ouderavonden, feesten, schoolreisjes 
en dergelijke. De ouderraad doet inkopen voor de 
gezamenlijke maaltijd voor de kerstvakantie, voor 
Sinterklaas en voor het Paasontbijt. Verder helpen 
zij bij het aankleden van de school als we met de 
kinderen iets te vieren hebben.

Medezeggenschapsraad
Wilt u graag meepraten over schoolse zaken, dan 
kunt u lid worden van de medezeggenschapsraad. 
De keuze van de leden van de 
medezeggenschapsraad gebeurt via verkiezingen. 
Aan deze raad doen ouders en leerkrachten mee. 
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Melk drinken
Op school kunt u aangeven of uw kind 
schoolmelk mag drinken. U moet hiervoor een 
aanmeldingsformulier invullen. Dit formulier is op 
school aanwezig. Het ingevulde formulier kunt u op 
school inleveren. De betaling gaat door middel van 
incasso of acceptgirokaart. Dit wordt geregeld door 
Campina.

Schooltandarts
Op school kunt u aangeven of uw kind naar 
de schooltandarts mag. U moet hiervoor een 
aanmeldingsformulier invullen. Dit formulier is op 
school aanwezig. Het ingevulde formulier kunt u op 
school inleveren. 

Trakteren
Om tandverderf te voorkomen, vragen wij u de 
kinderen geen snoep mee naar school te geven. 
Snoepen op school mag alleen bij bijzondere 
gelegenheden. Probeer ook bij verjaardagen gezond 
te trakteren.

Foto’s en films
De mogelijkheid bestaat dat er van uw kind 
op school opnamen (video, film, tv, geluid, 
enz.) voor intern en extern gebruik gemaakt 
worden. Ook worden er foto’s van verschillende 
schoolactiviteiten met kinderen op de schoolsite 
geplaatst: 
www.obsdespringbok.nl
Hiervoor wordt éénmalig schriftelijke toestemming 
gevraagd.

Informatie over de klachtenregeling
Deze regeling gaat over het recht van ouders en 
leerlingen om klachten te kunnen indienen over 
gedragingen en beslissingen of het nalaten daarvan 
van het schoolpersoneel en het bevoegd gezag. 
Op de school zijn vertrouwens- en contactpersonen 
aanwezig, waar ouders en leerlingen met klachten 
en/of problemen over schoolse zaken terecht 
kunnen.

Afwezigheid vanwege andere redenen dan ziekte
Uw kind is vanaf de leeftijd van vijf jaar leerplichtig. 
Zo lang uw kind nog vijf jaar is, mag uw kind nog 
vijf uur per week verzuimen. Als ouders dat echt 
willen, kan dat worden uitgebreid naar tien uur. Het 
opsparen van die uren is niet toegestaan.
Vanaf zes jaar moet uw kind elke dag naar school en 
mag uw kind niet meer zonder reden verzuimen.
De leerkracht houdt in een absentielijst de 
aanwezigheid en afwezigheid bij van uw kind. 
De gegevens hieruit worden op het rapport 
vermeld. Vierjarigen zijn  niet verplicht om naar 
school te komen, maar de leerkracht vindt het 
toch fijn om een berichtje te ontvangen als ze niet 
komen.

In uitzonderingsgevallen kan uw kind verlof 
krijgen. Voor een periode van maximaal tien 
dagen beslist de directeur van de school. Bij 
een periode van meer dan tien dagen beslist de 
leerplichtambtenaar.
Gewichtige omstandigheden:
Bij bruiloften, familiefeesten, feest-en gedenkdagen 
krijgt uw kind  alleen vrij op de feestdag zelf.
Bij verlof voor ziekte, bevalling of overlijden, dient u 
dit te bewijzen door middel van een verklaring.
Voor deze zaken mag de directie tot 10 dagen verlof 
verlenen zonder te informeren bij of te melden aan 
leerplicht.
Zakelijke omstandigheden:
U kunt eerder vrij krijgen om op vakantie te gaan 
of op een ander moment dan in de vakantie als u 
daarvoor een werkgeversverklaring aan de school 
kunt overhandigen waaruit blijkt dat het om een 
verplichte afwijking van de schoolvakantieregeling 
gaat. U moet kunnen aantonen dat u ook niet in 
een andere vakantieweek weg kunt gaan. Dit mag 
niet voor meer dan twee aan eengesloten weken.

Geen redenen voor verlof zijn: financiële 
omstandigheden, meerijden met anderen, 
goedkoper buiten de seizoenen, geen ticket meer 
beschikbaar in de schoolvakantieperiode en 
aanverwante redenen.
Deze toestemming moet van tevoren worden 
aangevraagd en goedgekeurd. 

Bij ongeoorloofd verzuim, dus als u geen 
toestemming heeft gekregen van de school, wordt 
de leerplichtambtenaar ingelicht en kan er een 
proces verbaal worden opgemaakt en een boete 
worden opgelegd.

Als uw kind regelmatig te laat komt, zonder 
geldige reden, moeten wij dat doorgeven aan 
bureauleerplicht.
De folder ‘schoolverzuim’ van de bureau leerplicht 
is op school aanwezig.
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U kunt hiervoor een afspraak maken met 
Rebecka Buter, Walter Wijnbergen of Maria 
Schenke
Er is een onafhankelijke commissie ingesteld voor 
alle scholen van Den Haag waarbij u met klachten 
over de school of het bestuur van de school terecht 
kunt.

Vertrouwenspersonen Stichting De Haagse Scholen:
Mevrouw Marion Ferber tel. 06 466 118 33
e-mail marion_ferber@planet.nl
De heer Albert van der Zalm tel. 06 519 936 18
e-mail info@albertvanderzalm.nl

Stichting Onderwijsgeschillen (voorheen Landelijke 
Klachtencommissie):
Postbus 85191 
3508 AD Utrecht 
Telefoon 030 280 95 90

Geschillencommissie Passend Onderwijs:
onderdeel van de Stichting Onderwijsgeschillen.
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Tevens zijn er op school contactpersonen 
ongewenste intimiteiten aanwezig. Hier kunnen 
ouders en leerlingen terecht met klachten en 
problemen in de intieme sfeer. De contactpersonen 
behandelen geen klachten en stelt geen onderzoek 
in. Hij/zij kan wel, indien gewenst, doorverwijzen 
naar de centrale vertrouwenspersoon bij de Dienst 
Onderwijs. 
De contactpersonen zijn: 
Rebecka Buter, Patricia Jong en Maria Schenke.

De meldcode kindermishandeling
Vanaf juli 2013 is het voor organisaties die 
werken met kinderen en/of volwassenen 
verplicht om een meldcode huiselijk geweld en 
kindermishandeling te hanteren. Hiervoor is in de 
school een protocol aanwezig. De Springbok heeft 
vier aandachtsfunctionarissen die u voor deze 
meldcode kunt benaderen: Marge van Gardingen, 
Maria Schenke, Anja Douw en Kim de Groot.

Bij noodsituaties
Is er iets ernstigs aan de hand en de school is niet 
bereikbaar omdat de situatie buiten werktijden 
ontstaat, kunt u het bestuurskantoor bellen op 
telefoonnummer 070-3065200.
Het bestuurskantoor neemt dan contact op met de 
directeur van de school.



Hoofdstuk 7

Onze medewerkers 
zijn professionals

Onze medewerkers zijn professionals 
die hun vakmanschap ontwikkelen en op 
peil houden. Zij blijven voortdurend le-
ren. Ze zijn betrokken bij hun leerlin-
gen en werken samen met collega’s en 
andere relevante personen en organisa-
ties. We hanteren voor alle medewer-
kers een functionerings - en beoordelings 
systeem. Bij ons is afspraak afspraak!



De Springbok, mijn school omdat

alles interessant is...
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Onze medewerkers zijn professionals

Op de school werken veel mensen met verschillende functies;
Onderwijzend personeel
Onderwijsondersteunend personeel
Niet onderwijzend personeel
Stagiaires 

Overzicht van de medewerkers en hun functie
Directie:
Rebecka Buter
Patricia Jong 
Walter Wijnbergen
Maria Schenke

Groepsleerkrachten Pretoriusstraat    Wolmaransstraat
Startgroep  Linda Fu/ Bouchra El Mkadmi

Groep 1 - 2a  Holly Janssen    Sita Nakorikantodas
Groep 1 - 2b  Kitty Hilgersum/ Milou Peters  Marlieke du Chatinier/ Annemieke
Groep 1 - 2c  Marianne Habets / Milou Peters  Veldhoven

Groep 3a  Melanie van Rossum   Maroesja Regout
Groep 3b  Wia Zuurman

Groep 4  Petra de Haan/ Milou Peters  Janneke Vandeursen

Groep 5a  Sharda Ramhit    Josée Teunenbroek/ Andrea Koelewijn
Groep 5b  Maayke Conrads    

Groep 6a  Sandra de Booij/ Ruud Wouters  Nurten Polat/ Sandra van Dort
Groep 6b       Merve Kina/ Davini Rewat

Groep 7a  Eylem Eroglu    Tjarley Van Boheemen
Groep 7b  Jill Verlinden

Groep 8  Els Ruizenaar    Iris Ipenburg

Schakelklas 7/8  Sandra van Beek

Neveninstroom  Cobi de Cates/Lucille Lie Kim Chong Marion van Engelen/ Judith Gardenier
   Marijke Dek
        Mirjam van Leeuwen/ Lisette Blommers

Schakelklas 2/3  André Bastiaanse    

Schakelklas taal Laura Kooimans    Rosalina Baldan

Schakelklas NISBO Anja Douw
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Begeleiding nieuwe leerkrachten
Nieuwe leerkrachten krijgen op de Springbok een 
goede begeleiding. Wij proberen zo de leerkracht 
zo snel mogelijk in te werken in de school. Er is 
een school-video-interactie begeleider aanwezig, 
die klassenbezoeken aflegt, video-opnamen 
maakt en gesprekken voert bij en met de nieuwe 
leerkrachten. 

De nieuwe leerkracht heeft twee functionerings- 
gesprekken en een beoordelingsgesprek met de 
directie in het eerste schooljaar. De nieuwe collega 
kan altijd terecht bij de parallelcollega voor vragen.

Activiteiten ter verbetering van ons onderwijs
Elk schooljaar proberen wij ons onderwijs 
nog meer te verbeteren. Dit gebeurt door 
verbeteringstrajecten en scholing. Scholing vindt 
op teamniveau plaats, maar ook op individueel 
niveau. Het laatste meestal op eigen initiatief van 
de leerkracht en soms op initiatief van de school.
In het afgelopen jaar  hebben we onder andere de 
volgende trainingen gevolgd binnen de school:
Het directe instructiemodel
Intern begeleiden
Special needs: rekenen
NT2 proof onderwijs
Coöperatief leren

Een aantal leerkrachten volgt momenteel of heeft 
afgerond een Masteropleiding om in aanmerking te 
komen voor de functiemix. 

Onderwijsondersteunend personeel
Diana Hinsen/ Muhiddin Toran/
Angela op de Haar

Vakleerkracht gymnastiek
Jeroen Sprinkhuizen
Ryne Feliciana

Intern begeleiders
Esther Coers/ Liesbeth van Houten
Angelique van Ginkel/ Marge van Gardingen

Administratie
Safiye Tiryaki/ Marjolein Maasland
Wil Wijnants/ Willie Koelewijn

Conciërge
Aydin Gul

Peuterspeelzaal De Pretmaker
Diana Bontekoe/ Erna Holgen
Linda Fu/ Bouchra El Mkadmi

Peuterspeelzaal Thusanong
Oesha Nanda/ Laila el Batioui
Selcan Ergin/ Sharda Ramdien
Judith Vincent

Schoolmaatschappelijk werk/ schoolcoach
Marijana Bagariç/ Nici Huberts

Vrijwilligers
Hilda Sawikarta 
Letty Bezem

Naast de genoemde mensen werken er nog veel 
meer juffen en meesters bij de leertijdverlening en 
het begeleid buitenspel.

Beleid omtrent stagiaires
Op de Springbok zijn altijd veel stagiaires aanwezig. 
Zowel van het VMBO, MBO als HBO. Zij krijgen zo 
de mogelijkheid om praktijkervaring op te doen. 
Wij hebben zo extra handen in de klas. 
Wij nemen geen stagiaires aan die leerling zijn 
geweest bij ons op school. Ook nemen wij geen 
stagiaires aan waarvan familieleden leerling bij ons 
op school zijn ten tijde van de stage. 
De stagiaires moeten zich houden aan de 
gedragscode die in de school wordt gehanteerd.
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Hoofdstuk 8

Wij werken aan 
kwaliteit

De school en de ondersteuningsorganisatie 
formuleren binnen het kader van deze visie 
en de overeengekomen strategische doe-
len, meetbare kwaliteitsnormen. Inspec-
tierapporten en periodieke tevredenheids-
onderzoeken onder ouders en leerlingen 
vormen daarbij belangrijke indicatoren. 
De school en de ondersteuningsorgani-
satie werken op basis van deze normen 
systematisch aan kwaliteitsverbetering.



De Springbok, mijn school omdat

ik nu elke horde kan nemen.
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Wij werken aan kwaliteit

In het schooljaar 2013-2014 zijn de beide locaties bezocht door de inspectie voor het onderwijs. 
De inspecteur was zeer lovend over de leerlingenzorg, de kwaliteitzorg en de manier waarop de school 
omgaat met de resultaten van de leerlingen. Dit naast een voldoende eindresultaat maakt dat de beide 
locaties een basisarrangement hebben mogen ontvangen. Verbeterpunten zijn door de inspectie niet 
genoemd. Aangegeven is dat als wij zo doorgaan, de Springbok uitstekende resultaten zal gaan boeken.

Kwaliteitsverbetering
Wij willen ons voortdurend verbeteren. 
Het komende schooljaar gaan wij ons richten op de volgende zaken:
Het verbeteren van het onderwijs aan de leerlingen van de groepen 3.
De borging van ‘Kijk’ in de groepen 1 en 2.
De invoering van een nieuwe methode wereldoriëntatie.
De implementatie doorgaande lijn begrijpend lezen.
Woordenschat door ‘Logo 3000’ en ‘Met woorden in de weer’.

Samen 10+
De Springbok heeft er voor gekozen om samen met 10 andere scholen in de Schilderswijk 
en Transvaal te gaan samenwerken. We doen dit omdat wij het onderwijs aan de 
kinderen nog verder wil verbeteren. Samen staan we sterker!
We ontwikkelen zaken samen, kijken bij elkaar in de klassen en bespreken alles wat goed 
gaat, maar ook wat niet goed werkt.  
Zo bekijken we hoe we elkaar kunnen helpen en nog beter kunnen worden.
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Hoofdstuk 9

Adressen en 
telefoonnummers



De Springbok, mijn school omdat

ook de sportdag super is.
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Zwembad de Houtzagerij
Hobbemastraat 93, 2526 JG Den Haag 
Telefoon 070 389.04.04

Gemeente Den Haag/ Dienst OCW
Afdeling Leerplicht
Telefoon 070 353.54.54

Inspectie van het onderwijs
E-mail info@owinsp.nl
Website www.onderwijsinspectie.nl

Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, 
seksueel misbruik,
ernstig psychisch of fysiek geweld: 
vertrouwensinspecteurs 
Telefoon 0900 111. 31.11

Onderwijsgeschillen (voorheen Landelijke 
klachtencommissie) 
Postbus 85191 
3508 AD Utrecht 
Telefoon 030 280.95.90
Vragen over onderwijs: 0800 80.51 (gratis)

Adressen en telefoonnummers

Openbare basisschool de Springbok, locatie 
Pretoriusstraat, 
Pretoriusstraat 123, 2571VD Den Haag
Telefoon 070 345.86.05
Fax 070 345.23.94
E-mail obs@despringbok.nl

Locatie Wolmaransstraat
Wolmaransstraat 100, 2572 EM Den Haag
Telefoon 070 380.40.71 
E-mail obs@despringbok.nl

Bestuur de Springbok 
De Haagse Scholen, stichting voor primair en 
speciaal openbaar onderwijs
Johanna Westerdijkplein 1, 2521 EN Den Haag
Telefoon 070 306.52.00

Peuterspeelzaal ‘De Pretmaker’
Pretoriusstraat 123, 2571VD Den Haag
Telefoon Pretmaker 1: 06 305.677.82
Telefoon Pretmaker 2: 06 305.482.44

Voorschool Thusanong
Mandelaplein 1, 2572 HT Den Haag
Telefoon 070 380.54.74

Naschoolse Opvang 
Kindercentrum ‘Tirza’ (DAK)
Beyerstraat 72a, 2572 BH Den Haag
Telefoon 070 345.34.57

Jeugdgezondheidszorg rayon Centrum
Paviljoensgracht 1, 2512 BL Den Haag
Telefoon 070 752.96.02

Jeugdtandzorg West
Westeinde 128b, 2512 HE Den Haag
Telefoon 070 305.12.00

Bibliotheek Hobbemaplein
Herman Costerstraat 53, 2571 PB Den Haag
Telefoon 070 345.34.46

Buurthuis Bario/ Kinderkunstcentrum ‘Zebra’ 
Kockstraat 175, 2571 TD Den Haag 
Telefoon 070 424.81.00

Buurthuis Boerenplein
Mandelaplein 1, 2572 HT Den Haag
Telefoon 070 380.54.74
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Passend Onderwijs bijlage

Op 1 augustus 2014 is Passend Onderwijs van start gegaan. Onder het motto ‘Ieder kind een kans’ werken in 
de gemeenten Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk 27 schoolbesturen en een kleine 200 scholen 
samen aan een plezierige en succesvolle basisschooltijd van ruim 56.000 kinderen.

De samenwerking in onze regio vindt plaats binnen Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden 
(SPPOH). SPPOH houdt zich in het bijzonder bezig met de ondersteuning van leerlingen, met hulp bij 
het leren. Zo veel mogelijk wordt uitgegaan van de mogelijkheden van de kinderen. Wat spreekt dit 
kind aan, welke (kleine) succesjes kunnen worden geboekt en hoe kan daar vandaag zo goed mogelijk 
op worden ingespeeld? Passend onderwijs kijkt niet alleen naar de leerling. De mogelijkheden van de 
groep, de leerkracht, de school en de ouders zijn net zo goed bepalend voor plezier en succes. Passend 
onderwijs is dan ook meer dan het regelen van extra ondersteuning in de vorm van arrangementen en 
toelaatbaarheidsverklaringen. Een goede samenwerking van de schoolbesturen, scholen, professionals, 
ouders en externe partijen moet voor ieder kind leiden tot de best passende combinatie van onderwijs, 
ondersteuning, opvoeding en waar nodig zorg, bij voorkeur zo dicht mogelijk bij huis.

Basisondersteuning
Alle scholen die bij SPPOH zijn aangesloten, bieden een vast en stevig pakket van basisondersteuning. Dat 
betekent bijvoorbeeld dat alle scholen goed hebben nagedacht over het pedagogisch klimaat op school, dat 
de leerkrachten hun werkwijze iedere dag weer goed afstemmen op de (individuele) kinderen in hun groep, 
dat de school weet wat nodig is bij dyslexie of bij sociaal-emotionele vragen en dat de school samenwerkt 
met het Centrum voor Jeugd en Gezin. En nog veel meer.

Extra ondersteuning
Voor een klein gedeelte van de leerlingen (zo’n vijf procent) is meer ondersteuning nodig, soms in 
combinatie met zorg. Vaak kan die extra ondersteuning worden gegeven op de school waar de leerling zit of 
wordt aangemeld. De school bepaalt in overleg met de ouders hoe die ondersteuning het beste kan worden 
gegeven en kan daarvoor extra middelen aanvragen bij SPPOH. Vroeger heette dit een rugzakje. Omdat 
extra ondersteuning op basis van de ondersteuningsbehoefte van de betreffende leerlingen uniek is, en elke 
aanvraag daarom anders zal zijn, spreken we voortaan van een ‘arrangement’. We arrangeren als het ware 
iets wat speciaal voor dit specifieke kind nodig is.
Soms is het niet haalbaar om de extra ondersteuning op de eigen school te organiseren en wordt er voor de 
leerling een lesplaats in het speciaal (basis)onderwijs of op een andere basisschool georganiseerd. De school 
vraagt in zo’n situatie, in overleg met de ouders, een toelaatbaarheidsverklaring aan bij SPPOH. Het is dus 
niet zo dat met de komst van passend onderwijs de scholen voor speciaal basisonderwijs of voor speciaal 
onderwijs worden afgeschaft!

Wat is handig om over passend onderwijs te onthouden?
Binnen passend onderwijs hebben scholen de zorgplicht. Wanneer een leerling bij een school wordt 
aangemeld, gaat de school binnen zes weken na of zij de leerling een passende onderwijsplek kan bieden. 
Wanneer extra ondersteuning voor de leerling nodig is, probeert de school deze te organiseren. Wanneer 
dat niet haalbaar is, zorgt de school ervoor, in overleg met de ouders, dat een andere school de leerling wel 
inschrijft. Alleen wanneer de school geen plaatsingsruimte heeft of de ouders zich niet kunnen verenigen 
met de wijze waarop de school vormgeeft aan haar identiteit, telt de zorgplicht niet. Van ouders wordt wel 
verwacht dat zij bij aanmelding de school zo goed mogelijk informeren over de situatie van hun kind.
SPPOH heeft de samenwerking van de scholen georganiseerd in tien kleinere werkgebieden: acht stadsdelen 
en de gemeentes Leidschendam-Voorburg en Rijswijk. Binnen die werkgebieden werken de scholen 
onderling samen en vindt nauwe samenwerking met de Centra voor Jeugd en Gezin plaats. In elk werkgebied 
is een school voor speciaal basisonderwijs.
SPPOH probeert extra ondersteuning zo veel mogelijk in de eigen omgeving van de leerlingen te organiseren.
Het is de bedoeling dat ouders en school als partners samenwerken, als het gaat om de zorg of extra 
ondersteuning rond een leerling. Dat maakt de kans op succes voor de leerling veel groter!
Elke school heeft een schoolondersteuningsprofiel. In dit profiel beschrijft de school welke ondersteuning de 
school kan bieden. U kunt dit profiel (een samenvatting van dit profiel) inzien.
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Meer informatie
Voor meer en uitgebreide informatie over Passend Onderwijs verwijzen wij u naar de website van 
SPPOH: www.sppoh.nl 

Andere interessante sites zijn:  
www.passendonderwijs.nl 
Het centrale informatiepunt rond de invoering van Passend Onderwijs van het ministerie van OCW.
www.steunpuntpassendonderwijs.nl 
Een website over Passend Onderwijs, speciaal voor ouders. 
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