
 
 
 

Praktische informatie  
 
 
 

Openbare basisschool 
‘De Springplank’ Marum 

 

 
 

Schooljaar 2022-2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

Inhoudsopgave 
Openbare basisschool ............................................................................................................................. 1 
‘De Springplank’ Marum .......................................................................................................................... 1 
VOORWOORD ......................................................................................................................................... 3 

De belangrijkste school- en pleinregels zijn ook de regels voor alle kinderen in ons gebouw. ...................... 3 
ADRESGEGEVENS .................................................................................................................................... 4 

obs De Springplank .......................................................................................................................................... 4 
Stichting Quadraten ........................................................................................................................................ 4 

SCHOOLTIJDEN ........................................................................................................................................ 5 
Aanmelding en inschrijving ............................................................................................................................. 5 
Allergieën ........................................................................................................................................................ 6 
Voor schooltijd / Inloop .................................................................................................................................. 6 
Werken op de leerpleinen .............................................................................................................................. 6 
Ziekmeldingen ................................................................................................................................................. 6 
Buitenschoolse opvang ................................................................................................................................... 6 

COMMUNICATIE ..................................................................................................................................... 7 
Rapportages .................................................................................................................................................... 7 
MijnSchool....................................................................................................................................................... 7 

PERSONELE BEZETTING IN DE GROEPEN ................................................................................................ 8 
VAKANTIEROOSTER EN VRIJE DAGEN SCHOOLJAAR 2022-2023 ......................................................... 10 

Marge(mid)dagen ......................................................................................................................................... 10 
Woensdag 28 juni .................................................................................................................................. 10 

Verlofaanvragen ............................................................................................................................................ 10 
Bijzondere data ............................................................................................................................................. 11 

OVERIGE LESSEN .................................................................................................................................... 11 
Gymnastiek ................................................................................................................................................... 11 
Zwemmen en schaatsen ............................................................................................................................... 11 
Vormingsonderwijs GVO en HVO .................................................................................................................. 11 
Ateliers .......................................................................................................................................................... 11 

OUDERPARTICIPATIE ............................................................................................................................ 12 
Het LOT .......................................................................................................................................................... 12 
Ouderraad ..................................................................................................................................................... 12 
Ouderbijdrage en kosten schoolreis/ kamp .................................................................................................. 12 
Stichting Leergeld Westerkwartier-Noordenveld: ........................................................................................ 13 
Medezeggenschapsraad ................................................................................................................................ 13 
Klankbordoverleg/ Koffie Ochtend ............................................................................................................... 13 
Oud papier en lege batterijen ....................................................................................................................... 13 

PARKEERWIJZER .................................................................................................................................... 14 
Verkeersafspraken O.B.S. De Springplank .................................................................................................... 14 
De school gaat uit .......................................................................................................................................... 15 

CONTACTPERSONEN EN COÖRDINATOREN ......................................................................................... 15 
ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS PERSONEN EN INSTANTIES ................................................................ 15 
Tot slot .......................................................................................................................................................... 16 

 
  



 3 

VOORWOORD 
 
 
 
Geachte ouder(s), verzorger(s), 
 
Het schooljaar 2022-2023 wordt een bijzonder schooljaar, omdat we gelijk starten in een nieuw 
schoolgebouw. Dat zal best wel anders zijn.  
We gaan zoveel mogelijk de goede gewoontes die we hadden in ons oude schoolgebouw voortzetten in het 
nieuwe. Er zullen echter ook nieuwe gewoontes ontstaan.  
We hebben deze zo goed mogelijk beschreven in dit informatieboekje. Hierin vindt u de nodige praktische 
informatie over het reilen en zeilen binnen onze school, zoals de schoolregels, schooltijden, vakanties en 
marge(mid)dagen, ouderparticipatie en de personele bezetting. Wilt u nog meer informatie over onze 
school? Kijk eens op www.scholenopdekaart.nl. U vindt daar tevens de schoolgids 2022-2023.  
 
Langs deze weg wensen we alle leerlingen en ouders een ontzettend fijn schooljaar toe!  
  
Team De Springplank 
 
        

 
 

De belangrijkste school- en pleinregels zijn ook de regels voor alle kinderen in ons 
gebouw.  

1. School is een veilige omgeving voor alle betrokkenen en iedereen dient dit te respecteren.  
 

2. Kinderen komen op tijd, dat wil zeggen dat de lessen om 8.30 uur kunnen starten. 
 

3. Kinderen worden niet zonder toestemming meegegeven aan derden. De school dient er altijd van in 
kennis gesteld te worden, als uw kind door iemand anders wordt opgehaald. 
 

4. Mobiele telefoons worden door leerlingen alleen gebruikt als de leerkracht daar toestemming voor 
geeft. WhatsApp en sociale media worden onder schooltijd niet gebruikt.  
 

5. Op het plein fietsen we niet, we mogen er wel rennen!  
 

6. Bij vragen of opmerkingen over het onderwijs dat wij verzorgen, vinden we het belangrijk dat u ons 
tijdig informeert, we staan u graag te woord. 
 

7. Voor schooltijd wordt er zonder spelmaterialen gespeeld.  
 
 
 
  

http://www.scholenopdekaart.nl/
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ADRESGEGEVENS 
 

obs De Springplank 
Bezoekadres     :  Hoornweg 44a, 9363 EH Marum 
Postadres     :  Postbus 47, 9363 ZG Marum 
Telefoon     :  0594-642755 
E-mail      :  springplank@quadraten.nl 
MijnSchool (ouderportaal)   : 18ri00.mijnschool.nl                                    Website
     : https://springplank.quadraten.nl  
Facebook     https://www.facebook.com/despringplankmarum  
Instagram             https://www.instagram.com/obs_despringplank_marum/  
 
 
 
 

   
  
 
Onze school valt onder Stichting Quadraten: 
 

Stichting Quadraten   
Directeur bestuurder    :  Patrick Tuil  
Bezoekadres     :  Hoofdstraat 44, 9861 AJ Grootegast 
Postadres     :  Postbus 10, 9860 AA Grootegast 
Telefoon     :  0594-514519 
Website     : www.quadraten.nl 
 
 
 
 

    

https://springplank.quadraten.nl/
https://www.facebook.com/despringplankmarum
https://www.instagram.com/obs_despringplank_marum/
http://www.quadraten.nl/
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SCHOOLTIJDEN 
 
Op onze school hanteren we een continurooster, waarbij er op meerdere dagen op school wordt gegeten. 
Tussen het ochtendprogramma en het middagprogramma hebben de kinderen een half uur pauze op het 
plein. Er is dan altijd een groepsleerkracht of medewerker van school op het plein om toezicht te houden.  
 

Dag Groepen 1-8 (25 lesuren) 

Maandag 8.30-14.15 

Dinsdag 8.30-14.15 

Woensdag 8.30-12.30 

Donderdag 8.30-14.15 

Vrijdag 8.30-14.15 

 
Op de dagen dat de kinderen tot 14.15 uur naar school gaan, wordt er op school gegeten in de klas. In 
onderstaand schema kunt u zien hoe we dit doen: 
 

 Ma – vrij  Ma,di,do,vrij  Ma,di,do,vrij 

 Ochtend pauze Middagpauze Eten in de klas 

Groep 1-8           10.15-10.30   

Groep 1-5  12.00-12.30 11.45-12.00  

Groep 6-8  12.15-12.45 12.00-12.15 

 
Het pauze-eten bestaat uit fruit, een boterham en iets te drinken. Kinderen eten zoveel mogelijk aan 
tafeltjes bij het ‘middageten’. Wij zetten in op bevordering van gezond gedrag en vragen u als ouder/ 
verzorger hierin te participeren en daarom geen snoep of chocoladekoeken mee te geven. Op deze manier 
zorgen we er samen voor dat kinderen goed en genoeg eten en drinken tijdens de schooltijden.  
Bij een verjaardag hoort een traktatie. Wij begrijpen dat kinderen op iets ‘lekkers’ willen trakteren. We 
vragen u echter rekening te houden met een redelijke ‘proportie’ van de traktatie.  
 
Gedeeltelijk gezamenlijke middagpauze 
Tijdens de middagpauze zal er een gezamenlijk pauzemoment zijn met de kinderen van CBS De Bron.  
Dit komt overeen met wat we gewend waren op de oude locatie van het Malijksepad.  
 

Aanmelding en inschrijving 
Wanneer u uw kind wilt aanmelden op onze school vult u ons aanmeldformulier in (te vinden op onze site of 
in ons ouderportaal) en levert u dit in op school. Inscannen en mailen mag ook. Wanneer uw aanmelding is 
verwerkt nodigen we u uit voor een intakegesprek met onze intern begeleider. Na dit gesprek schrijven we 
uw kind in en wordt er een eerste wenochtend afgesproken. In totaal mag uw kind 5 dagdelen wennen 
voordat hij/zij vier jaar oud wordt. 
 
De eerste, echte schooldag is bij ons altijd de dag na de vierde verjaardag. De verjaardag kan dan nog 
gezellig in huiselijke kring gevierd worden. Op school wordt de vierde verjaardag niet gevierd, omdat wij 
vinden dat dit te veel vraagt van een kleuter. Voor het eerst naar school is al spannend genoeg. De eerste 
week adviseren wij uw kind alleen de ochtenden naar school te laten gaan, maar in overleg kan anders 
besloten worden.  
Daarnaast moet uw kind zindelijk zijn. Het dragen van luiers is niet toegestaan kinderen moeten zelfstandig 
naar de wc kunnen gaan.  
Na 6 – 8 weken zal er een huisbezoek worden gepland door de leerkracht van uw kind. In dit oudergesprek 
zal aandacht zijn voor een warme overdracht om te zien in hoeverre uw kind op zijn/haar plek is bij ons op 
school.  
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Allergieën 
Mocht uw kind allergisch zijn voor iets dan is het, bv. in verband met traktaties, van groot belang dit te 
melden bij de groepsleerkracht! Wij vragen u om aan het begin van elk schooljaar de leerkracht van uw kind 
op de hoogte te stellen van de betreffende allergie. Indien nodig kunt u dan een trommeltje met een 
alternatieve traktatie bij de leerkracht in bewaring geven. De jarige kan uw kind dan trakteren vanuit dat 
trommeltje. 
 

Voor schooltijd / Inloop  
De schooldeuren gaan ’s morgens om 8.15 uur open. Alle groepen gebruiken hiervoor hun eigen ingang.  
De groepen 1,2 en 3 gaan door de hoofdingang, waarna ze naar hun eigen leerplein gaan (kleur groen).  
De groepen 4 en 5 gaan door de zijingang, waarna zij met de trap omhoog gaan, naar hun eigen leerplein 
(kleur oranje).  
De groepen 6, 7 en 8, blijven ’s morgens op het plein tot de eerste bel gaat. Daarna gaan zij zelfstandig naar 
binnen via de ingang aan de achterkant van het gebouw, waarbij ze de trap omhoog nemen naar hun eigen 
leerplein (kleur rood).  
Heeft u een (belangrijke) mededeling voor een leerkracht dan kan dit voordat de lessen beginnen. Wilt u een 
afspraak maken dan kan dat via MijnSchool.  
Vijf minuten voor aanvang, om 8.25 uur, gaat de schoolbel ten teken dat alle kinderen naar hun lokaal 
moeten gaan. Ouders nemen dan afscheid van hun kind. Om 8.30 uur starten de lessen.  
 

Werken op de leerpleinen 
De leerpleinen (de gang) worden door beide scholen gebruikt, net als de extra ruimtes zoals het 
technieklokaal en het speellokaal.  
Na schooltijd maken de kinderen van de BSO van Het Zonnetje gebruik van de leerpleinen.  
 

Na schooltijd 
Om alle kinderen de ruimte te geven om de school rustig te verlaten hebben we de volgende afspraken ten 
aanzien van het uitgaan van de school: 

➢ De groepen 1 en 2 houden we extra goed in de gaten bij het naar huis gaan. De groepen staan als ze 
uit schoolkomen links van de hoofdingang (voor de muziekschool). De ouders staan bij het hek en als 
de kinderen aan de leerkracht melden dat zij hen zien, mogen ze naar de ouders lopen. 

➢ Alle groepen gaan via hun eigen ingang naar buiten.  
 
We verwachten dat de kinderen tot de herfstvakantie een gewenningsperiode nodig hebben in het nieuwe 
schoolgebouw. 
 

Ziekmeldingen 
Wanneer uw kind ziek is of om een andere geldige reden niet naar school kan komen, heeft u de verplichting 
dit door te geven aan de leerkracht/ school vóór aanvang van de lessen, bij voorkeur tussen 8.00-8.15 uur. U 
kunt dit doen door een bericht in het ouderportaal te plaatsen (via het kopje ‘schoolplein - ziekmeldingen). 
Bellen kan ook.  
 

Buitenschoolse opvang 
In Marum zijn twee grotere kindercentra voor opvang, namelijk: 
 

1. Kindercentrum “Het Zonnetje”, Hoornweg 44b, 9363 ZG, Marum. Tel.: 0594-769073, website: 
www.kindercentrumhetzonnetje.nl      

 
2. Kindercentrum “Baloo”, Langestraat 65 te Marum. Tel.: 0594-644704, website: www.baloo.nl.  

Deze organisaties voldoen aan alle eisen van de Wet Kinderopvang.  

http://www.kindercentrumhetzonnetje.nl/
http://www.baloo.nl/
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COMMUNICATIE 
 
Op onze school willen we zo goed mogelijk ouders informeren. Onze uitgangspunten in de communicatie 
zijn:  
- Communiceer zoals jezelf geïnformeerd wil worden - Communiceer voorspelbaar (tijdig en consequent) 
- Communiceer duidelijk en overzichtelijk  
- Kom na wat je zegt  
- Bij onduidelijkheden; vraag na wat er bedoeld of niet begrepen wordt 
 

Rapportages 
Als school hechten we veel waarde aan een goede onderlinge communicatie. We willen u als ouder zo goed 
mogelijk informeren over de gang van zaken in de klas en de individuele ontwikkeling van uw kind(eren):  
 

- Aan het begin van het schooljaar vindt er in de eerste drie weken een startgesprek plaats tussen de 
leerkracht en ouders om wederzijdse verwachtingen door te nemen.  

- Voor de groepen 5, 6, 7 en 8 is er een ‘tafeltjesmiddag’ in november waarin de kinderen zelfstandig 
over hun vorderingen vertellen aan hun ouders.  

- In februari en juni vinden de rapportagegesprekken plaats. Kinderen uit groep 1 t/m 8 zijn bij deze 
gesprekken aanwezig.   

- We streven er als school naar om bij alle startende kleuters een huisbezoek af te leggen. 
- De inloop tussen 8.15-8.25 uur is niet bedoeld voor uitvoerige gesprekken met de leerkracht. U kunt 

vragen om een afspraak na schooltijd te maken. We staan u dan graag te woord. 
 

MijnSchool 
Naast de rapportagegesprekken communiceren wij wekelijks via ons ouderportaal MijnSchool, waar elke 
ouder een inlogcode per mail voor ontvangt nadat uw kind (voor het eerst) naar school gaat, met daarin uw 
inloggegevens.   
 
Hoe blijf ik op de hoogte? 
Middels de ‘mail van de week’ en het Weekjournaal ontvangt u wekelijks informatie vanuit de leerkracht en 
administratie/ directie. Ook via de digitale agenda, het digitale schoolplein en de fotogalerijen wordt u 
geïnformeerd en blijft u volledig op de hoogte van alle activiteiten in de klas en op school. U ontvangt een 
notificatie wanneer er een nieuw item geplaatst is in het ouderportaal. 
 
De foto’s in MijnSchool zijn alleen voor ouders van De Springplank te bezichtigen. Ouders mogen foto’s voor 
eigen gebruik downloaden, maar niet op sociale media plaatsen (behalve wanneer alleen uw eigen kind op 
de foto staat). Via MijnSchool geeft u aan het begin van het schooljaar aan welk beeldmateriaal door school 
van uw kind gebruikt mag worden. Wij zullen hier in het kader van de AVG uiteraard rekening mee houden. 
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PERSONELE BEZETTING IN DE GROEPEN 
 
We hebben in het schooljaar 2022-2023 8 groepen. In onderstaand schema kunt u zien hoe de personele 
bezetting is tot de kerstvakantie.  
                            

Groep Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 
1 ochtend  Lidy Lidy Margriet Margriet Margriet 

1 middag Lidy Lidy  Margriet Margriet 

2 ochtend Paulien Paulien Paulien  Mette Mette 

2 middag Paulien Paulien  Mette Mette 

3 ochtend Miranda Margreet Margreet Miranda Miranda 

3 middag Miranda Margreet  Miranda Miranda 

4 ochtend Grea Grea Mette Grea Grea 

4 middag Grea Grea  Grea Grea 

5 ochtend Nathalie Nathalie Nathalie Marco  Marco 

5 middag Nathalie  Nathalie   Marco Marco 

6 ochtend Anita Anita Anita Margreet Margreet 

6 middag Anita Anita  Margreet Margreet 

7 ochtend Sylvia Sylvia Sylvia  Sylvia Sylvia 

7 middag Sylvia Sylvia   Sylvia Sylvia 

8 ochtend Marco Marco Linda Linda Linda 

8 middag Marco Marco    Linda Linda 

 
Veranderingen na pensionering Lidy Kooistra. 
 

Groep Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 
1 ochtend  Paulien Paulien Margriet Margriet Margriet 

1 middag Paulien Paulien  Margriet Margriet 

2 ochtend Mette Mette Paulien  Paulien Mette 

2 middag Mette Mette  Paulien Mette 

4 ochtend Grea Grea Mette Grea Grea 

4 middag Grea Grea  Grea Grea 

LiO 02-2023 LiO-er LiO-er LiO-er Grea Grea 

februari LiO-er LiO-er  Grea Grea 

 
Naast het lesgeven aan de groepen zijn er personeelsleden die andere taken hebben in school. Onderstaand 
schema heeft daar betrekking op. 
 

 Groep Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 
DIR ochtend  Titia  Titia Titia Titia  

DIR middag Titia Titia Titia Titia  

IB ochtend  Tiny   Tiny Tiny 

IB middag  Tiny  Tiny Tiny  

Schoolopleider -AOS ochtend      Tiny      

ADM ochtend Nelleke Nelleke   Nelleke Nelleke  

VAKLKR ochtend Ramon         Ramon 

VAKLKR middag Ramon           

ONDASS ochtend    Marijke  Marijke  

ONDASS middag        

ONDASS ochtend  Esmée   Esmée  Esmée  

ONDASS middag     Esmée  

CON ochtend Jennifer Jennifer/ Gjalt Jennifer/ Gjalt Jennifer Gjalt 

CON middag   Gjalt Gjalt   Gjalt 
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CON   conciërge 
ONDASS onderwijsassistent 
VAKLKR  vakleraar 
ADM  administratief medewerker 
IB   intern begeleider 
DIR   directeur  
 

• Tiny Venema-Strating is onze internbegeleider en schoolopleider. Dit houdt in dat Tiny 

ondersteuning biedt aan leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften en begeleid studenten 

stage lopen en die onderzoek doen op onze school, omdat we een academische opleidingsschool 

zijn.  

• Esmée Medema geeft als onderwijsassistent ondersteuning in verschillende groepen.  

• Er staan maximaal twee leerkrachten per groep ingedeeld, dit zorgt voor rust en duidelijkheid.  

• Lidy Kooistra gaat dit schooljaar met pensioen. Na de kerstvakantie zal er in de onderbouw 

geschoven worden met leerkrachten.  

• Anita van Dam neemt komend schooljaar ouderschapsverlof op, dit wordt door verschillende 

leerkrachten opgevangen.  

• In februari 2023 verwachten we dat in groep 4 een LiO (leraar in opleiding) de opleiding aan de Pabo 

gaat voltooien.  Grea Wilpstra is op dat moment de coach van de Leraar in opleiding en gaat 

daarnaast ambulante taken doen.    

• Christa Brondijk begeleidt de plusklas. Komend schooljaar is dit op de dinsdag.  
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VAKANTIEROOSTER EN VRIJE DAGEN SCHOOLJAAR 2022-2023 
 

Vakantierooster  

 Eerste dag Laatste dag 

Herfstvakantie 17 oktober 2022 21 oktober 2022 

Kerstvakantie 26 december 2022 6 januari 2023 

Voorjaarsvakantie 27 februari 2023 3 maart 2023 

Goede vrijdag + Pasen Vrijdag 7 april 2023 10 april 2023 

Meivakantie 27 april 2023 5 mei 2023 

Hemelvaart 18 mei 2023 19 mei 2023 

Pinkstermaandag 29 mei 2023  

Zomervakantie 24 juli 2023 1 september 2023 

 

Marge(mid)dagen 
De groepen 1 t/m 4 zijn wettelijk verplicht om per schooljaar 880 uren te maken. De groepen 5 t/m 8 
moeten 1000 uren naar school. Omdat leerlingen meer naar school gaan dan wettelijk verplicht is na aftrek 
van de vakantiedagen, blijft er zogenaamde marge over. Deze (mid)dagen worden na overleg met de MR 
vastgesteld. Dit schooljaar zijn de margedagen voor alle kinderen hetzelfde. Bij een margemiddag zijn de 
kinderen vrij om 12.00 uur. Tijdens de marge(mid)dagen werken de leerkrachten o.a. aan schooltaken of 
vinden er overlegmomenten plaats. 
 
Op onderstaand schema kunt u aflezen wanneer de kinderen een marge(mid)dag hebben. Deze data worden 
ook in de digitale agenda van MijnSchool geplaatst. 
 

 Margedagen en margemiddagen obs De Springplank 2022-2023  
  

Datum  Alle groepen hele dag vrij  Alle groepen de middag 
vrij   

Maandag 19 september X 
 

Woensdag 16 november X   

 Vrijdagmiddag 23 december   X * 

Vrijdag 24 februari  X  

Dinsdag 11 april  X  

Dinsdag 30 mei X  

Woensdag 28 juni  X  

Vrijdag 21 juli  X  

Totaal aantal margeuren 
beschikbaar  

50  

Totaal ingezette margeuren (na 
compensatie met Kerstdiner*)  

34,25   

Margeuren ‘over’ en beschikbaar 
voor calamiteiten  

15,75   

 

Verlofaanvragen 
Wanneer u verlof wilt aanvragen voor uw kind(eren) dient u hiervoor een formulier in te vullen dat te 
verkrijgen is bij de administratie (ook te downloaden via onze site of MijnSchool). Verlofaanvragen dienen zo 
mogelijk twee weken van te voren ingediend te worden bij de administratie of directie. U dient zelf de 
groepsleerkracht van het verlof op de hoogte te stellen, nadat er toestemming verleend is. 
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Bijzondere data 
Elk schooljaar vinden er leuke activiteiten plaats op school en per klas. We zullen de data van deze 
activiteiten via de digitale agenda van het ouderportaal MijnSchool vroegtijdig bekend maken. 
 

Toets momenten 

In januari en in mei/ juni zijn er Cito toets weken. Het is fijn om dan de hele groep aanwezig te hebben, wilt u 
tijdens deze weken zo mogelijk geen tandarts of orthodontist afspraken maken voor u kind(eren)?  
 

 

OVERIGE LESSEN 
 

Gymnastiek   
Onze groepen 1 en 2 krijgen meerdere keren per week een bewegingsactiviteit in het speellokaal of op het 
plein, zowel van de eigen leerkracht als van onze gymdocent.  
De groepen 3 t/m 8 krijgen 2x per week les van onze vakleerkracht in sporthal De Holten. Wij gaan lopend 
vanaf school naar de sporthal en weer terug naar school.  
  

Groep  Tijden op maandag  Tijden op vrijdag  

3    8.30-  9.15    8.30-  9.15  

4   9.15-10.00    9.15-10.00  

5  10.15-11.00  10.00-10.45  

6 11.00-11.45  10.45-11.30  

7  12.45-13.30  11.30-12.15  

8 13.30-14.15  12.45-13.30  

 
• Kinderen uit groep 3 worden door hun ouders bij de sporthal gebracht tussen 8.15-8.20 uur.  
• De kinderen van groep 8 gaan na afloop van de gymles op de maandag zelfstandig naar huis. 
 

Zwemmen en schaatsen 
We zijn er trots op dat we als school tijdens het zwemseizoen kunnen zwemmen onder schooltijd. Per 
schooljaar staan er meerdere zwemlessen gepland. U krijgt ruim voor aanvang bericht over de zwemtijden 
van de verschillende groepen. In verband met de veiligheid hanteren we een schoolzwemprotocol, waarbij 
er duidelijke afspraken zijn vastgelegd tussen school, zwembadpersoneel en ouders. 
In november maakt de OR het mogelijk dat de groepen 5 t/m 8 gaan schaatsen in Kardinge. Er zijn dan 
schaatsclinics en er kan op de 400-meterbaan vrij geschaatst worden.  
 

Vormingsonderwijs GVO en HVO 
In groep 7 en 8 bieden wij Godsdienstig Vormingsonderwijs (GVO) en Humanistisch Vormingsonderwijs 
(HVO) aan. Vormingsonderwijs is een onderdeel van ons curriculum. De lessen GVO en HVO worden één 
keer per week gedurende 30-45 minuten gegeven. Vooraf aan een nieuw schooljaar vragen we aan de 
kinderen om een keuze te maken tussen HVO en GVO. Het vak kan worden aangeboden indien er zich 
tenminste 7 kinderen zich hebben aangemeld voor het betreffende keuzevak en er een docent beschikbaar 
is.  
 

Ateliers 
Om recht te doen aan de talenten van alle kinderen worden er jaarlijks meerdere ateliers gegeven in de 
groepen 3 t/m 8, waarbij ook ouders mogen participeren. Tijdens deze ateliers wordt er gewerkt aan 
verschillende expressievakken als muziek, tekenen en handvaardigheid. Maar ook textiele werkvormen, dans 
en programmeren behoren tot de mogelijkheden. 
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OUDERPARTICIPATIE 
 
Ouders op onze school zijn op diverse gebieden actief. Hier zijn we erg blij mee! Zo is er een actieve 
Ouderraad (OR), Medezeggenschapsraad (MR) en klankbordgroep. Daarnaast zijn er ouders actief met het 
het assisteren bij de ateliers, het meelopen, rijden of fietsen naar excursies of activiteiten. Ook wordt de 
hulp van ouders op prijs gesteld bij het begeleiden van bijvoorbeeld de schoolreizen, sportdag of tijdens 
projecten. Inschrijven voor ouderhulp gaat via ons ouderportaal. 
 

Het LOT 
Hoofdluis is zeer hardnekkig en eigenlijk alleen te bestrijden als de kinderen regelmatig gecontroleerd worden. 
Wilt u wanneer u bij uw kind hoofdluis constateert dit doorgeven aan de groepsleerkracht? De ouders in de 
groep kunnen dan op de hoogte worden gebracht, om te voorkomen dat het verder uitbreid. 
Het “Luizen Opsporings Team” zal net als in het afgelopen schooljaar geen controles doen op school. Mocht er 
door een uitbraak toch nodig zijn om op school een controle uit te voeren, zullen we u hiervan op de hoogte 
stellen via MijnSchool.  
 

Ouderraad 
De ouderraad vergadert elke eerste dinsdag van de maand. Vanuit het team is er altijd een leerkracht 
aanwezig bij de vergaderingen van de ouderraad. 
De ouderraad bestaat uit ongeveer tien ouders en richt zich op het totale gebeuren in en rond de school. De 
ouderraad organiseert in samenwerking met het team allerlei leuke, gezellige, sportieve en leerzame 
activiteiten, zoals Sinterklaas, Kerst, sportdag, schoolreizen, schoolkrant en de algemene ouderavond. Hierbij 
roept zij soms de hulp in van andere ouders.  
 

Ouderbijdrage en kosten schoolreis/ kamp 
Basisonderwijs is gratis. Toch vragen alle scholen een vrijwillige bijdrage voor kosten die niet door de 
overheid worden vergoed. Van deze bijdrage betaalt onze school activiteiten die niet wettelijk verplicht zijn, 
maar eigen schoolbeleid. Hierbij gaat het om het schoolreisje, excursies, traktaties, Sinterklaas, Kerst, Pasen, 
schoolfeest, sportdag, deelname aan toernooien en attenties voor kinderen. 
De ouderbijdrage wordt elk jaar vastgesteld tijdens de Algemene Ouderavond in oktober en daarna 
gepubliceerd via MijnSchool.  
De ouderbijdrage is vrijwillig, maar erg nodig voor de leuke dingen waar scholen geen geld van de overheid 
voor ontvangen. Het niet betalen van de ouderbijdrage leidt niet tot uitsluiting van deelname aan 
activiteiten of programma's die door de school worden georganiseerd. Uw bijdrage wordt zeer op prijs 
gesteld. Tijdens de Algemene Ouderavond worden eveneens de kosten voor schoolreis en kamp 
bekendgemaakt. 
 
Wij verzoeken u de vrijwillige ouderbijdrage samen met de kosten voor schoolreis of kamp te voldoen door 
middel van automatische incasso. U kunt hierbij kiezen om het bedrag ineens of in drie termijnen te laten 
incasseren. Wij vragen u hiervoor een machtiging af te geven die loopt tot het moment van uitschrijving uit 
het leerlingenbestand van OBS De Springplank. Een blanco machtigingsformulier wordt aan het begin van 
het schooljaar verstrekt aan de leerlingen en is ook te downloaden via de website van de school. Uiteraard 
kunt u ook een formulier ophalen bij de administratie.  
U kunt de vastgestelde bedragen ook zelf overmaken op bankrekening NL41 RBRB 0697 5084 47 (ten name 
van Ouderraad De Springplank Marum) onder vermelding van de naam (namen) van uw kind(eren) en de 
groep. 
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Stichting Leergeld Westerkwartier-Noordenveld:    
Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen! 
Schoolgaande kinderen kosten tegenwoordig veel geld. Zeker in deze tijd kan het lastig zijn om dit financieel 
allemaal op te brengen. Stichting Leergeld Westerkwartier-Noordenveld kan u mogelijk helpen?  
Gezinnen met een laag inkomen kunnen een vergoeding krijgen voor onder andere zwemlessen, 
zwemabonnement in de zomer, een fiets, schoolspullen, lidmaatschap of kleding van een sportvereniging of 
culturele activiteiten.  
Wilt u meer informatie? De stichting is bereikbaar via mail http://info@wn.leergeld.nl  of telefonisch op 06-
15337620 (maandag t/m donderdag, 9.00-11.00). 
 

Medezeggenschapsraad 
De Medezeggenschapsraad, afgekort MR, is een wettelijk ingestelde raad waarin ouders en leerkrachten 
advies- en instemmingsrecht hebben over het gevoerde beleid. Onderwerpen die aan de orde komen in de 
MR zijn o.a. het schoolplan, personeelsbeleid en het zorgplan. 
De MR van onze school bestaat uit 6 leden: 3 ouders en 3 leerkrachten.  
 

Klankbordoverleg/ Koffie Ochtend 
Een paar keer per jaar vindt er op school, onder het genot van een kop koffie/thee, een informeel moment 
plaats waarop ouders feedback mogen geven over de ambities van de school, ouderbetrokkenheid, verkeer, 
etc. U kunt zich hiervoor opgeven via het ouderportaal bij ‘agenda’.  
 

Oud papier en lege batterijen 
Een speciale manier van ouderhulp is het inleveren van uw oud papier.  
De Springplank heeft een overeenkomst gesloten met de bedrijven die wekelijks in Marum oud papier e.d. 
ophalen. Zij garanderen De Springplank een goede bron van inkomsten als u uw oud papier op de voor u 
geldende ophaaldag aan de straat zet. Voor u een kleine moeite, voor de kinderen een groot aantal leuke 
extra's. Lege batterijen kunnen elke dag ingeleverd worden. De verzamelton staat in de open ruimte. Van de 
opbrengst bestellen we speelgoed voor de groepen. 
 
 
 
 

http://info@wn.leergeld.nl/
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PARKEERWIJZER 
 

 
 
Verkeersafspraken O.B.S. De Springplank 
Onderstaande gedragsregels gelden tijdens de schoolspits, voor alle ouders/verzorgers, medewerkers, 
bezoekers en kinderen van KC Marum.  
 
Afspraken 

➢ U brengt of haalt uw kind zo(veel) mogelijk lopend of op de fiets. 

➢ Als u toch met de auto komt, parkeert u uw auto op de parkeerplaats bij de voetbalkantine in de 

vissengraat (kortdurend parkeren) of op de parkeerplaats bij de Hoornweg  (langdurig parkeren).  

➢ Op de Alberdaweg, de Traverse en de Hoornweg geldt een parkeerverbod.  

➢ Let op de gemengde voetpad/ fietspad, wanneer u van de parkeerplaats naar de school loopt.  

➢ Brengt u uw kind met de auto en wilt u niet parkeren dan kan dit bij de K&R strook bij de 

voetbalkantine. Op deze plek mag u kort stoppen om uw kind te laten uitstappen.  

➢ Op de kortdurende parkeerplaats bij de voetbalkantine volgt u de aangegeven rijrichting.  

➢ Wachtplaats ouders: Langs de rand van het plein.  

➢ In- en uitgangen vrijlaten.  

➢ We wandelen op het schoolplein.  

➢ Houd rekening met omwonenden en overige verkeerdeelnemers.  

➢ Kinderen die op de fiets komen stallen de fiets in hun ‘eigen’ fietsenrek: 

- Groep 1 t/m 5 bij de fietsparkeerplaats op het plein  
- Groep 6, 7 en 8 bij de fietsparkeerplaats achter de voetbalkantine.  
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De school gaat uit 
In verband met de doorstroming én het overzicht op straat is het belangrijk dat alle doorgangen vrij worden 
gehouden van wachtende ouders en kinderen.   
Met name voor de ouders van de jongste kinderen geldt: zorg ervoor dat je goed zichtbaar bent voor je kind.  
 
Maak eventueel afspraken over waar je staat, zodat je kind je snel kan vinden. Geef deze informatie door 
aan iedereen die wel eens kinderen brengt of haalt. Zo zorgen we samen voor een veilige en overzichtelijke 
en veilige schoolomgeving! 
 

CONTACTPERSONEN EN COÖRDINATOREN 
 
Medezeggenschapsraad : Edwin de Bruin (mr-springplank@quadraten.nl) 
Ouderraad   : Nathalie Veenhuizen (nathalie_schiltkamp@hotmail.com) 
Verkeerscoördinator  : Nelleke van Veen  
Website   : Nelleke van Veen en Titia Bijma 
ICT     : Grea Wilpstra   
MijnSchool/ Weekjournaal : Nelleke van Veen    
GVO/ HVO   : Nelleke van Veen   
 

ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS PERSONEN EN INSTANTIES 
Directie    :Titia Bijma 
Telefoon   :0594 642755 of in noodgevallen: 06 20363636 
E-mail    :t.bijma@quadraten.nl  
 
Intern begeleider  :Tiny Venema-Strating 
E-mail    : t.strating@quadraten.nl 
 
Administratie   :Nelleke van Veen 
E-mail    : n.vanveen@quadraten.nl  
 
Vertrouwenspersoon en antipest-coördinator:  
     Sylvia Arouri 
E-mail    : s.arouri@quadraten.nl  
 
Leerplichtambtenaar Westerkwartier: Hilda Ploeg    
      : Hoofdstraat 97, 9861 AC Grootegast 
Tel.     : 06-46485322  
E-mail    : hildaploeg@westerkwartier.nl  
Inspectie: 
Algemeen Informatienummer inspectie, tel.: 0800-8051 
 
Landelijke klachtencommissie voor het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs: 
Postbus 162, 3440 AD Woerden, tel.: 0348-405245 
 
GGD afdeling Hulpverleningsdienst Groningen: 
Schoolverpleegkundige: Wypkje Stegenga 
E-mail: wypkje.stegenga@ggd.groningen.nl, www.ggdgroningen.nl 

 

mailto:t.bijma@quadraten.nl
mailto:t.strating@quadraten.nl
mailto:n.vanveen@quadraten.nl
mailto:s.arouri@quadraten.nl
mailto:hildaploeg@westerkwartier.nl
http://www.ggdgroningen.nl/
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Tot slot 
Leerkrachten en teamleden waarvan geen adres vermeld wordt in dit informatieboekje, zijn te bereiken via 
school (0594-642755) of via de mailfunctie in MijnSchool. We vragen ouders om rekening te houden met de 
werkdagen en -tijden van de teamleden. Vragen die gesteld worden via de mail proberen we spoedig te 
beantwoorden. 
 

 
 


