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Sterk – Onze schoolvisie
Basisschool De Springplank is een kleinschalige basisschool, een
minimaatschappij binnen een snel evoluerende wereld. Een wereld
die continue evolutie en transitie kent inzake vereiste competenties,
technologie, samenstelling van de leefgemeenschap,…
Dergelijke wereld heeft nood aan mensen die op diverse vlakken

STERK in hun schoenen staan.
Binnen onze school zijn we doordrongen van dit besef. Vanuit dit
bewustzijn stemmen we ons onderwijs af op het vormen van
kinderen tot

STERKe jongeren die klaar zijn voor het secundair

onderwijs en het deelnemen aan een vlug evoluerende maatschappij.
Vanuit deze overtuiging houdt ons gemotiveerd, dynamisch en
complementair team de focus op de toekomst continu scherp.
Bovendien wensen we ons duidelijk te profileren als unieke speler in
de omgeving. We zijn immers een onderwijspartner met een strak
observerend oog voor elk individueel kind.
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Op basis van onze overtuigingen hebben we een sterke
hedendaagse schoolvisie uitgewerkt. Onze schoolvisie kwam tot
stand met de hulp van alle verschillende schoolactoren. Zowel
leerlingen, ouders, personeelsleden, directie als Scholengroep 24K van
het GO! reikten zeer bruikbare zaken aan. Aan de hand hiervan en
het Pedagogisch Project van het GO! werden vijf waarden
weerhouden waarop wij onze schoolwerking verankeren.

Samenwerken
Talenten
Enthousiasme
Respect
Kwaliteiten
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Samenwerken
We zijn een klein team en bijgevolg sterk op elkaar aangewezen tot
samenwerken. We dragen dit elke dag uit naar onze kinderen. We
weten immers allen dat samenwerken leidt tot succes! De sleutel
tot succes in het samenwerken is het combineren van Talenten
van ons team en de kinderen.

Talenten
Ben je een goede voetballer? Ben je een uitmuntende wiskundige?
Heb je een onwaarschijnlijke talenknobbel? Schitterend! Je bent
ongelooflijk welkom op onze school. Wat je talenten ook mogen zijn,
we zullen ze versterken en groter maken. We zullen dit doen met
wat jou en ons drijft: Enthousiasme.

Enthousiasme
Wat zou een mens zonder zijn? Het is het meest essentiële
fundament voor motivatie en “goesting”. Ons team gaat bijgevolg
continu actief op zoek naar het stimuleren van het enthousiasme
bij alle kinderen. Op deze manier voelen de kinderen dat ze groeien.
Wanneer je getuige bent van het groeien van anderen en jezelf,
brengt dit heel veel teweeg. Bovenal ga je voor jezelf en voor
anderen een overschot aan Respect hebben.
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Respect
Respect is, zonder enige twijfel, de absolute basis van een
aangename en warme maatschappij. Onze school zet bijgevolg
enorm in op sociaal gedrag dat gebaseerd is op empathie,
zorgzaamheid, zelfredzaamheid,… Al deze betrachtingen zijn samen
te brengen onder het motto van het GO!: Samen leren, samenleven.
Vanuit dit perspectief wensen we kinderen te laten groeien naar
verdraagzame wereldburgers die zich bewust zijn van hun eigen
kunnen en werkpunten. Hier zijn het erkennen en herkennen van

Kwaliteiten van zichzelf en anderen ontzettend belangrijk.

Kwaliteiten
In onze school zijn we ervan overtuigd dat elk kind heel veel
kwaliteiten heeft. Ongeacht wat deze kwaliteiten zijn, gaan we elke
dag op zoek naar het ontdekken en versterken ervan. Er is immers
niks mooier dan kwaliteiten in kinderen aanwakkeren die soms
onontgonnen terrein zijn. In onze school ontdekken kinderen
bijgevolg dat ze allen STERK zijn.
We gaan er samen voor!

Team BS De Springplank
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Ons gemotiveerd team
Directie
Dhr. Bjorn Moerman
Zorgcoördinator

ICT-coördinator

Juf Cindy

Meester Thomas

SES-leerkrachten

Secretariaat

Juf Joke

Juf Lieve

Juf Laurien

Juf Cindy

Juf Sofie
Juf Lien
Klastitularissen
K1

Juf Sofie

K2

Juf Daisy

K3

Juf Charlotte

L1

Juf Ann & Juf Audrey

L2

Juf Michelle

L3

Juf Sylke

L4

Meester Thomas & Juf Laurien

L5

Juf Nathalie & Juf Lien

L6

Juf Adinda & Juf Laurien
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Bijzondere leerkrachten
Lichamelijke Opvoeding

Juf Sofie

Rooms Katholieke Godsdienst

Juf Miranda

Niet-confessionele Zedenleer

Juf Inge

Islamitische Godsdienst

Juf Zakia

Ondersteunend personeel
Kinderverzorging

Juf Kirsten

Opvang

Juf Kathleen & Juf Martine

Keuken en poetsen

Juf Chantal

Keuken, poetsen en minibus

Juf Claudine

Busvervoer

Juf Dorine

Busbegeleiding

Juf Rosita

Klusjes

Meester Rudy
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Contact met de school en het team
U kan de school en het team elke dag bereiken via 051/40.27.63 van
08.00u tot 16.30u (op woensdag tot 12.00u) of per mail (zie
onderstaand overzicht).
OPGELET
Omwille van privacy en deontologie kunnen teamleden nooit
gecontacteerd worden via hun persoonlijke privékanalen (telefoonen/of gsm-nummer, sociale media accounts,…).
Directie
Dhr. Bjorn Moerman

directie@despringplank-tielt.be

Secretariaat
Juf Lieve

secretariaat@despringplank-tielt.be

Zorgcoördinator
Juf Cindy

cindy.de.smidt@despringplank-tielt.be

BS De Springplank
Tulpenlaan 14 - 8700 Tielt
051/40.27.63
www.despringplank-tielt.be

SES - leerkrachten
Juf Joke

joke.wittebolle@despringplank-tielt.be

Juf Laurien

laurien.borglevens@despringplank-tielt.be

Juf Sofie

sofie.bastoen@despringplank-tielt.be

Juf Lien

lien.de.zutter@despringplank-tielt.be

Klassen & titularissen
Juf Sofie

k1@despringplank-tielt.be

Juf Daisy

k2@despringplank-tielt.be

Juf Charlotte

k3@despringplank-tielt.be

Juf Ann & juf Audrey

L1@despringplank-tielt.be

Juf Michelle

L2@despringplank-tielt.be

Juf Sylke

L3@despringplank-tielt.be

Meester Thomas

L4@despringplank-tielt.be

Juf Nathalie

L5@despringplank-tielt.be

Juf Adinda

L6@despringplank-tielt.be

Onze school: Deel van een groter geheel…
Onze school behoort tot Scholengroep 24K van het GO!
Meer info betreffende de samenstelling en werking van onze
scholengroep vindt u via www.scholengroep24K.be.
In Tielt behoort onze school tot de Associatie GO!-scholen Tielt.
Meer info vindt u via https://goscholentielt.be/.

School in de 21ste eeuw
Sinds oktober 2019 beschikken we over een knappe en
overzichtelijke website die uitblinkt in het geven van heldere
informatie. Via dit kanaal communiceren we vlug en
professioneel. U mag via onze website en de algemene
Facebookpagina van de school, wekelijks informatieve updates,
weeknieuws en leuke foto’s verwachten, U krijgt het
weeknieuws eveneens per mail op vrijdag.
Met het milieu in ons achterhoofd zijn we blij op deze manier
veel nodeloze kopieën uit te sparen.
Dus voeg alvast volgende URL toe aan uw favorieten!!

www.despringplank-tielt.be

Hoe ziet een schooldag eruit?
Uur

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

7.00 – 8.15

Opvang

Opvang

Opvang

Opvang

Opvang

8.15 – 8.45

Toezicht

Toezicht

Toezicht

Toezicht

Toezicht

8.45 – 9.35

Les

Les

Les

Les

Les

9.35 – 10.25

Les

Les

Les

Les

Les

10.25 – 10.40

Pauze

Pauze

Pauze

Pauze

Pauze

10.40 – 11.30

Les

Les

Les

Les

Les

11.30 – 11.55

Les

Les

Opvang

Les

Les

11.55 – 13.15

Pauze

Pauze

11.45 -13.00

Pauze

Pauze

13.15 – 14.05

Les

Les

Les

13.20 – 14.10
Les

14.05 – 14.55

Les

Les

Les

14.10 – 15.00
Les

14.55 – 15.10

Pauze

Pauze

Pauze

Opvang
van 15.15u

15.10 – 16.00

Les

Les

Les

16.15 – 18.00

Opvang

Opvang

Opvang

tot 17.40u

De school is alle dagen open vanaf 7.00u.
Op maandag, dinsdag en donderdag eindigt de school om 16.00u,
op woensdag om 11.30u en op vrijdag om 15.00u.
De allerkleinsten kunnen, indien nodig en gewenst, ‘s middags
een dutje doen in de klas van juf Sofie (K1).
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Brengen en afhalen
De kinderen worden elke dag ten laatste om 8.40u op school
verwacht, zodat de lessen en activiteiten stipt om 8.45u kunnen
starten.
Kinderen die tijdens de middagpauze naar huis gaan worden
afgehaald aan de schoolpoort (kleuters vanaf 11.30u en lager
vanaf 11.55u)
Op het einde van de schooldag worden de kinderen afgehaald
aan de schoolpoort:
✔ Op maandag, dinsdag en donderdag om 16.00u.
✔ Op vrijdag om 15.00u.
✔ Op woensdag om 11.30u.
Wij vragen met aandrang om de schooluren nauwgezet te
respecteren en uw kind tijdig te brengen en af te halen.
Afhalen tijdens de lesuren kan enkel mits voorafgaande
toestemming van de directie.
We vragen aan alle ouders om bedachtzaam om te gaan met
de auto bij het brengen en ophalen. We raden sterk aan om de
wagen achter te laten op de parkeerstrook op de hoek van de
Rozenlaan en de Begonialaan.
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Busvervoer
Het leerlingenvervoer wordt in Tielt georganiseerd voor alle
kinderen die verder dan 4 km van de school wonen en de
dichtste school van het GO! bezoeken. Als referentie wordt
steeds de afstand tussen woonplaats en school genomen.
Omwille van de veiligheid en een vlot verloop van de dienst dient
u uw kind tot aan de deur van de bus te brengen en af te halen.
Op de grote bus is er, naast de chauffeur, een begeleider
voorzien. In de minibus (max 8 passagiers) is er enkel een
chauffeur. Kinderen worden door de busbegeleiders niet
achtergelaten wanneer er niemand thuis is.
Voor meer informatie over het gebruik van de bus kunt u
terecht bij de directie en/of het secretariaat.
Het busvervoer wordt aangerekend op de schoolfactuur.
De tarieven voor 2022 – 2023 bedragen:
●

Trimestrieel abonnement
o

o

o

September – december

€ 60

Januari – maart

€ 55

April – juni

€ 55

●

Jaarabonnement

€ 170

●

Per rit

€ 1,70

Bovenstaande tarieven zijn op dit ogenblik geldig, maar kunnen
mogelijks nog wijzigen naar volgend schooljaar toe.
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Opvang
Juf Kathleen & juf Martine verzorgen alle dagen de opvang. Zij
doen, samen met de kinderen, diverse en gevarieerde leuke
activiteiten. Er staan eveneens speelgoed en spelletjes ter
beschikking.
De ochtendopvang start elke dag om 7.00u tot 8.15u.
De avondopvang start om 16.15u tot 18.00u (maandag, dinsdag
en donderdag).
Op vrijdag is de avondopvang van 15.15u tot 17.40u
Op woensdagnamiddag is dit van 11.45u tot 13.00u.
Voor de opvang worden volgende tarieven gehanteerd:
✔ Middagopvang (enkel tijdens de maaltijd): € 0,90 per
leerling.
✔ Ochtend- en avondopvang: € 0,035 per minuut.
✔ U bent als ouder verantwoordelijk om zich aan te
melden bij de verantwoordelijke van de opvang, dit zowel
bij aankomst als vertrek van uw kind.
✔ Bij overschrijden van de uren van de opvang worden
volgende tarieven gehanteerd:
∞

Tussen 0’ en 15’

€ 10

∞

Tussen 15’ en 30’

€ 20

∞

Meer dan 30’

€ 40
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Eetmaal
Uw kind kan op onze school genieten van een volle maaltijd of
een lunchpakket van thuis meebrengen. Wie een lunchpakket
meebrengt, kan, indien gewenst, soep krijgen.
De maaltijden bestaan uit soep en een hoofdgerecht. In het
kader van gezondheidsbeleid, werd in onze Scholengroep beslist
om geen desserts meer aan te bieden.
Tarieven maaltijden:
Gewoon

Vervang

Dagmenu

Veggie

Warme maaltijd kleuter

€ 3,40

€ 5,00

Warme maaltijd L1 en L2

€ 4,20

€ 5,00

Warme maaltijd L3 en L4

€ 4,50

€ 5,00

Warme maaltijd L5 en L6

€ 4,90

€ 5,00

Soep

€ 1,00

De keuze van een maaltijd wordt op het maaltijdblad genoteerd,
dat meegegeven wordt met uw kind. De eetkeuze kan daarna
niet meer veranderen (enkel bij afwezigheid door ziekte). In alle
andere gevallen van wijziging zal de gevraagde maaltijd
aangerekend worden.
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Gezondheid
Gezondheid is een actueel thema waarop wij, in het kader van
onze schoolvisie, zeer sterk inzetten.
In het kader van gezondheidsbeleid wensen wij de strijd aan te
gaan tegen overtollige suikers en vetten die kinderen vaak eten.
✔ Elk kind dient elke dag een vers stuk fruit (of groente)
mee te krijgen van thuis (ochtendpauze).
✔ Een koek kan, op voorwaarde dat het over een droge
koek gaat (namiddagpauze). (geen chocolade)
✔ Water en ongesuikerde melkdranken mogen
meegebracht worden in een herbruikbare drinkfles.
✔ Voor verjaardagen kan er uiteraard een klassikale
traktatie zijn. Deze moet echter ook voldoen aan de, door
school gehanteerde, afspraken. Opteer steeds voor een
gezonde keuze!
✔ Snoepgoed, chips, frisdranken, suikerhoudende dranken
en dergelijke meer zijn niet toegestaan (ook niet als
traktatie voor verjaardagen).
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Milieu
Ook het milieu en de natuur liggen ons nauw aan het hart. Wij
wensen als school bijgevolg ons steentje bij te dragen in het
reduceren van de afvalberg, het ontraden van plastic,
beschermen van het klimaat, …
✔ Drank wordt steeds meegebracht in een herbruikbare
stevige drinkfles, waarop de naam van het kind vermeld
staat.
✔ Fruit en een koek worden steeds meegebracht zonder
verpakking in een herbruikbare lunchbox.
✔ Op school gaan we inzetten op recycleren en sorteren.
✔ Het thema milieu zal onder verschillende hoedanigheden
geïntegreerd worden in onze forums.

Veiligheid
U vertrouwt elke dag uw kinderen aan ons toe, waardoor het
voor zich spreekt dat wij sterk zullen waken over hun veiligheid.
Ons schooldomein is tijdens de schooluren bijgevolg afgesloten.
Indien u, om welke reden ook, op het schoolterrein wenst te
komen tijdens de schooluren, dient u zich aan te melden via de
videofoon aan de poort van de lagere afdeling.
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Partnerschap en schooldeelname ouders
Partnerschap met en schooldeelname van de ouders vormen
één van de hoekstenen van onze schoolvisie. Wij nodigen elke
ouder uit om te allen tijde open en positief communicatief met
ons samen te werken. Opvoeding van uw kind is immers een
wisselwerking tussen u als ouder, wij als school en vele andere
partners. Wij wensen verantwoordelijkheid en eigenaarschap
van de ouders te stimuleren ten einde de schoolloopbaan van
hun kind mee in handen te kunnen nemen. Wij vragen graag
jullie uitgesproken engagement aangaande volgende zaken:
✔ De agendamap (lager) en de klasmail (kleuter en lager)
zijn de instrumenten voor dagelijkse communicatie
tussen de ouders en de school. U wordt verondersteld
deze dagelijks te ondertekenen/checken.
✔ Opvolgen van eventuele huistaken.
✔ Aanwezigheid van minstens één ouder tijdens het
oudercontact.
✔ Strikte opvolging omtrent invullen en ondertekenen van
documenten.
✔ Wekelijkse consultatie van de nieuwsrubriek op de
schoolwebsite en weeknieuws op mail.
✔ Het engagement dat is aangegaan en ondertekend bij
inschrijving t.a.v. PPGO!, visie, pedagogisch project en
reglement van onze school steeds naleven en uitdragen.
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Huiswerk
Ons team is er van overtuigd dat een correct huiswerkbeleid een
grote meerwaarde kan betekenen voor het leerproces van een
kind.
Omdat het basisonderwijs een goede voorbereiding voor het
secundair onderwijs dient te zijn, hanteren we, zoveel als
mogelijk, onderstaand progressief groeiprincipe aangaande
huiswerk.
Kleuters

Geen huiswerk.

Eerste graad (L1 & L2)

Huiswerk op maandag,
dinsdag en donderdag.
Elke dag leesblaadje (10
minuten lezen) voor L1.

Tweede graad (L3 & L4)

Huiswerk o.b.v. een
weekplanning.

Derde graad (L5 & L6)

Huiswerk o.b.v. een
weekplanning.

Vanaf half september wordt er huiswerkklas georganiseerd (op
ma - di - do) (voor L1 pas vanaf januari). Leerlingen krijgen dan
tussen 16.00u en 16.30u begeleiding en ondersteuning tijdens het
maken van hun huiswerk. Huiswerkklas volgen kan op eigen
initiatief, alsook o.b.v. de nood die de titularis inschat.
Huiswerkklas is betalend aan hetzelfde tarief als de opvang. Dit
betekent € 1,05 per dag van deelname, ongeacht de tijd dat uw
kind deelneemt.
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Elk kind is een uniek wezen
Ons team is er zich zeer goed van bewust dat elk kind een
unieke persoonlijkheid is met eigen sterktes en zwaktes. In
beide richtingen kan er soms nood zijn aan extra ondersteuning
en/of zorg.
Onze zorgwerking en leerlingenbegeleiding wordt in de kleuteren lagere afdeling als volgt georganiseerd:
✔ De titularis biedt hulp, ondersteuning en extra uitdaging
waar nodig.
✔ Op het ogenblik dat er noden zijn die klasinterne
ondersteuning overstijgen, wordt door de titularis een
signaal gegeven aan de zorgcoördinator.
✔ De zorgcoördinator heeft wekelijks overleg met de SESleerkrachten en stuurt hen aan.
✔ Elke klas krijgt ondersteuning van de SES-leerkracht(en).
✔ De evolutie wordt op het digitaal schoolplatform
bijgehouden en staat steeds ter beschikking van het
pedagogisch team.
Zorg en ondersteuning kunnen zowel in als buiten de klas
gebeuren. Dit is steeds afhankelijk van de specifieke situatie.
De zorgcoördinator betrekt, indien nodig, de ouders en/of
externen bij het zorg- en ondersteuningsproces.
Ook het CLB (Centrum voor Leerlingenbegeleiding) kan hier een
rol in spelen.
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Een gezonde geest in een gezond lichaam
Sporten vormt voor elk individu, zowel volwassenen als kinderen,
een gegeven dat zowel fysieke als mentale gezondheid
stimuleert.
Onze kinderen sporten op school volgens onderstaande principes.
LO

Zwemmen

Kleuters

2u per week

Communicatie tijdens het schooljaar

L1 en L2

2u per week

Communicatie tijdens het schooljaar

L3 en L4

2u per week

Communicatie tijdens het schooljaar

L5 en L6

2u per week

Communicatie tijdens het schooljaar

De kinderen van de lagere afdeling dienen een T-shirt van onze
school te dragen voor het vak LO. Dit T-shirt kost € 10 en wordt
verrekend in de schoolfactuur. Er zijn soms ook extra
sportactiviteiten op woensdagnamiddag (voor kinderen van het
lager).
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Cultuurbeleving
Een gezonde geest wordt graag uitgedaagd door inspirerende
auteurs, artiesten, poëten, acteurs,…
Wij gaan bijgevolg vaak naar theatervoorstellingen (zowel
binnen als buiten de school), film, musea, diverse optredens,…

Levensbeschouwing
Deze cursussen worden in de lagere afdeling gegeven door
bijzondere leermeesters (2u/week).
U hebt de keuze uit rooms-katholieke, anglicaanse, protestantse,
islamitische, israëlitische of orthodoxe godsdienst en nietconfessionele zedenleer. Er is ook een onderlinge samenwerking
tussen de verschillende levensbeschouwingen.
De ouders, die hun keuze wensen te wijzigen, vragen een nieuw
keuzeformulier. Dit wordt voor 30 juni van het voorgaande
schooljaar terug bezorgd aan de directie.
De ouders die op basis van hun eigen religieuze of morele
overtuiging fundamentele bezwaren hebben tegen het volgen
van één der aangeboden levensbeschouwingen kunnen een
gemotiveerde aanvraag tot vrijstelling indienen bij de directeur.
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Grote stappen in het basisonderwijs
In het kader van schoolloopbaanbegeleiding stellen wij alles in
het werk om de “grote” stappen in het basisonderwijs vlot te
laten verlopen.
Hoe pakken wij dat aan?
De overgang van K3 naar L1.
✔ Infomoment voor de ouders.
✔ Kinderen van K3 gaan op bezoek in L1.
✔ Leerkrachten van L1 bouwen op diverse momenten
voeling op met K3.
De overgang van L6 naar het secundair onderwijs.
✔ Tijdens het schooljaar wordt een infomoment voorzien
voor ouders en leerlingen. De directie en personeelsleden
van het secundair zijn hierbij aanwezig.
✔ De leerlingen van L6 gaan op bezoek en beleven een
doe-dag in onze GO!-partnerschool Salto Humano –
Campus De Reynaert.
✔ In de klaswerking is voorbereiding op het secundair
onderwijs opgenomen.
✔ In juni is er de plechtige proclamatie voor L6.
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Elke mening telt
Partnerschap met en participatie van diverse actoren vormen
een basissteen van onze schoolwerking.
Dit uit zich in diverse participatieve groepen:
✔ De schoolraad is een decretaal bepaald orgaan en
bestaat uit: drie verkozen ouders en drie verkozen
personeelsleden. Deze zes personen coöpteren twee
leden uit lokale sociale, economische en culturele milieus.
De directeur woont de vergaderingen bij met
raadgevende stem. Zij krijgen een mandaat voor 4 jaar.
Alle info omtrent de schoolraad: https://despringplanktielt.be/schoolraad/
✔ De leerlingenraad werd opgestart in 2019 – 2020 en
kent een zeer sterke werking. U leest er alles over via
https://despringplank-tielt.be/leerlingenraad/
✔ Er is op onze school een actieve vriendenkring.
In het kader van partnerschap met de ouders en hen betrekken
bij de leefwereld van hun kind op school, zijn wij vragende partij
voor hulp en ondersteuning bij diverse activiteiten die in de
schoot van de school georganiseerd worden (schoolfeest,
Halloweentocht, klusdagen,…).
Hiertoe zullen warme oproepen gelanceerd worden via het
weeknieuws en www.despringplank-tielt.be.
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We dragen zorg voor alles
Zorg dragen heeft natuurlijk alles te maken met onze
kernwaarde ‘Respect’.
✔ Draag zorg voor alle materialen van jezelf, de school, de
leerkrachten, je medeleerlingen,…
✔ Zorg ervoor dat kledij, schoeisel, boekentas, turnzak,
rugzak, brooddoos, drinkfles, …. steeds voorzien zijn van
een label met de naam van je kind.

Wat bij afwezigheid?
Bij afwezigheid van uw kind is de school gebonden aan
specifieke wetgeving. Deze houdt enkele verantwoordelijkheden
in voor de ouders.
Reden
wegens ziekte

Wettiging

Wanneer

schriftelijke

voor een afwezigheid tot en

verklaring van

met 3 opeenvolgende

de ouders

schooldagen, max 4x per
jaar.

wegens ziekte

medisch attest

voor een afwezigheid van
méér dan 3 opeenvolgende
schooldagen
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van rechtswege

van rechtswege

officieel

voor het bijwonen van een

document

familieraad

overlijdens-of

voor het bijwonen van een

huwelijksbericht,

begrafenis of

schriftelijke

huwelijksplechtigheid van

verklaring van

een persoon die onder

de ouders

hetzelfde dak woont of een
bloed- of aanverwant is

van rechtswege

officieel

bij oproeping of

document, bewijs dagvaarding voor een
van oproeping of rechtbank
dagvaarding
van rechtswege

schriftelijke

bij het beleven van

verklaring van

feestdagen verbonden aan

de ouders

de levensbeschouwelijke
overtuiging

mits

schriftelijke

toestemming

aanvraag bij

van de directeur

directie

bij persoonlijke redenen

✔ U vindt alles omtrent het wettelijk kader via:
https://www.vlaanderen.be/onderwijs-envorming/vakantie-ziekte-en-afwezigheid/regels-overafwezigheid-op-school
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Rapport en oudercontact
Rapporten (R) en oudercontacten (OC) vinden steeds plaats in de
week voorafgaand aan een schoolvakantie.
Kleuters
✔ Herfstvakantie: OC voor alle ouders.
✔ Krokusvakantie: OC op aanvraag of uitnodiging.
✔ Zomervakantie: OC voor alle ouders.
Lager
✔ Herfstvakantie: R & OC voor alle ouders.
✔ Kerstvakantie: R & OC op aanvraag of uitnodiging.
✔ Paasvakantie: R & OC op aanvraag of uitnodiging.
✔ Zomervakantie: R & OC voor alle ouders.

Samenwerking met externe partners
Al onze partners kan u terugvinden op
www.despringplank-tielt.be.
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Implementatie schoolvisie
Tijdens schooljaar 2018 – 2019 werd onze schoolvisie herwerkt
door alle betrokken participanten (personeelsleden, kinderen,
ouders en Scholengroep24K).
Van 2019 tot 2021 realiseerden we, met onze schoolvisie als
leidraad, reeds een aantal knappe zaken.
✔ De speelplaats van de kleuters werd verfraaid.
✔ De leerlingenraad werd opgestart en werkte knappe
initiatieven uit.
✔ Een herzien leesbeleid werd geïmplementeerd.
In 2021 – 2022 gingen we verder op de ingeslagen weg:
✔ Het leesbeleid werd verder uitgerold met de opening
van een heuse schoolbieb.
✔ Aandacht voor kunst en cultuur, dat resulteerde in het
KIDS-festival (Kunst In De Springplank).
✔ We voerden het vijfjarenplan 2020 – 2025, in het kader
van renovatie en verfraaiing van ons schoolgebouw en
schooldomein, verder uit.
In 2022 – 2023 gaan we de klemtoon leggen op
milieubewustzijn, duurzaamheid, zorg voor het klimaat,…
Meer info zal volgen in de loop van het schooljaar.
Alle initiatieven en vorderingen van onze acties zullen continu te
volgen zijn via onze website: www.despringplank-tielt.be.
BS De Springplank
Tulpenlaan 14 - 8700 Tielt
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Wij kijken uit naar een boeiende
samenwerking met u om uw kind
optimale ontwikkelingskansen aan te
bieden en leerwinst te laten ervaren. Dit
alles in een sfeer van openheid, speelsheid,
vrolijkheid, samenwerking, sterk
welbevinden,….

Team BS De Springplank

