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Openbare basisschool “Spr@nkel”
Tel:
0313 – 651451
Bezoekadres: Beethovenstraat 18
6961 BE Eerbeek
Email:
obssprankel@archipelprimair.nl
Website:
www.obssprankel.nl

Beste ouders/verzorgers,
Hierbij ontvangt u de Startgids voor het
schooljaar 2021– 2022. Deze gids bevat
praktische informatie over onze school.
Al deze informatie, inclusief de jaarkalender, kunt
u ook vinden op onze website
www.obssprankel.nl.
Deze Startgids is een jaarlijkse bijlage van de
Schoolgids. U ontvangt bij de inschrijving een
(digitale) Schoolgids, met daarin uitgebreide
informatie over ons onderwijs en andere
belangrijke zaken. Deze schoolgids is ook te
vinden op onze website.
Hebt u nog tips, op- of aanmerkingen, kom dan
gerust.
Wij wensen iedereen wederom een fijn
schooljaar toe.
Team Spr@nkel
Eerbeek, augustus ‘21

Voorwoord namens het bestuur;
Beste ouders, verzorgers,
Hoe ondersteunen we uw kind het beste in zijn of
haar ontwikkeling? Die vraag houdt ons op alle
kindcentra van Stichting Archipel Onderwijs &
Kinderopvang dagelijks bezig. En dat is best een
uitdagende vraag. Omdat alle kinderen
verschillend zijn; omdat alle kinderen
onderscheiden talenten hebben; omdat alle
kinderen een andere achtergrond hebben. Maar
één ding hebben ze gemeen: allemaal willen ze
leren, spelen en gelukkig zijn.

Stichting Archipel Onderwijs & Kinderopvang is
het overkoepelende bestuur waar twintig
kindcentra in de gemeenten Brummen, Voorst en
Zutphen zijn aangesloten, ook Spr@nkel.
Kindcentra? Jazeker! We noemen het bewust
geen scholen meer. Want we doen zoveel meer
dan alleen onderwijs. We verzorgen ook
kinderdagopvang, peuterspeelgroepen en
buitenschoolse opvang. Soms doen we dat in
samenwerking met partners, soms doen we dat
zelf. In deze informatiegids leest u hoe dat is
georganiseerd bij Spr@nkel.
U leest ook meer over de visie, missie,
uitgangspunten en werkwijze van Spr@nkel.
Daarin onderscheiden onze twintig kindcentra
zich onderling duidelijk, zodat voor ieder kind een
passende manier van leren en spelen binnen
handbereik is. Wat de kindcentra gemeen
hebben, is dat zij openbaar en algemeen
toegankelijk zijn en een uitdagende, innovatieve
pedagogische leeromgeving bieden. Dat
medewerkers hoge verwachtingen hebben van
kinderen en dat zij inspelen op het feit dat zij
verschillen in capaciteiten, tempo en leerstijl.
De komende jaren richten we ons op het
professionaliseren van onze cultuur, op het
harmoniseren van de samenwerking met andere
professionals in onderwijs, kinderopvang en zorg
én op een impuls van kinder- en
ouderbetrokkenheid. In alles wat we doen,
hanteren we de kernwaarden van het openbaar
onderwijs die onze koers bepalen:
gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting.
Van harte wensen we u een plezierige en
leerzame tijd toe op onze kindcentra!
Met vriendelijke groet,
Stichting Archipel Onderwijs & Kinderopvang

Toon Geluk
college van bestuur

Contactinformatie
Directeur a.i.:
• Peter de Bruijn
peterdebruijn@archipelprimair.nl
Leerkrachten:
• Suzan Alberts
suzanalberts@archipelprimair.nl
• Miriam Bouwmeester
miriambouwmeester@archipelprimair.nl
• Mirella Engels-Bibo
mirellaengels@archipelprimair.nl
• Wendy Brokken
wendybrokken@archipelprimair.nl
• Hanne-Loes van Houten
hanne-loesvanhouten@archipelprimair.nl
• Manon Hartgers
manonhartgers@archipelprimair.nl
• Evelien Westerbeek (ondersteuning)
Evelienwesterbeek@archipelprimair.nl
Onderwijs assistenten:
• Anne Brouwer
Annebrouwer@archipelprimair.nl
• Diana Brouwer
Dianabrouwer@archipelprimair.nl

Intern begeleider:
• Judith Arendsen
juditharendsen@archipelprimair.nl
Mailadres medezeggenschapsraad
• mr.sprankel@archipelprimair.nl

Belangrijke adressen

Stichting Archipel
Bezoekadres: Houtwal 16b, 7201 ES Zutphen
Postadres: Postbus 4091, 7200 BB Zutphen
Telefoon: 0575 - 596 120
E-mail: info@archipelprimair.nl
Inspectie Onderwijs
www.onderwijsinspectie.nl
IJsselgroep
Postbus 10257, 7301GG Apeldoorn
055-5994455
Schoolarts
Mevr. Nicole Eiland
ggd@ggdnog.nl
088-4433000
Schoolverpleegkundige
Naam nog niet bekend
088-4433493
Team voor elkaar
Stuijvenburchstaat 66
0575-568568
Info@teamvoorelkaar.nl
Ambtenaar Leerplicht
Charlotte van den Berg
06 28 29 32 05
c.vandenberg2@apeldoorn.nl
Landelijke Klachten Commissie
Postbus 185, 3440 AD Woerden
0348-405245
www.lgc-lkc.nl
Vertrouwens-/contactpersoon van school
Wendy Brokken
Wendybrokken@archipelprimair.nl
Externe vertrouwenspersonen
Gerard Dijkstra
06-55 18 33 68
info@konfidi.nl
Helga van Silfhout
06 - 3488 0700
helgavansilfhout@gmail.com
Zie ook: www.archipelprimair.nl/klachten

Formatie

•

gegeten en gedronken (kinderen dienen zelf
drinken en eten mee te nemen). Wij hechten
waarde aan gezonde voeding. In de
ochtendpauze wordt er vaak fruit/groente
gegeten door de kinderen.
De middagpauze is van 12:00 tot 12:30 uur.

Continurooster: Samen eten
Op onze school hebben we een continurooster.
Dit betekent dat de kinderen tussendoor niet
naar huis gaan en op school eten. Dit doen ze
samen met de juf/meester in de klas. We zien het
eten en drinken als een gezellig en sociale
activiteit. De kinderen dienen zelf eten en
drinken mee te nemen. Bij voorkeur gezond!

Vakantierooster 2021/ 2022

Schooltijden
•
•
•
•

Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:

08.30 uur - 14.00 uur
08.30 uur - 14.00 uur
08.30 uur - 14.00 uur
08.30 uur - 14.00 uur
08.30 uur - 14.00 uur

Gymnastiekrooster
Woensdag: Alle groepen hebben gym in gymzaal
de Bhoele.
Vrijdag: Groep 1/2 heeft een gymactiviteit in de
speelzaal.
De lessen worden verzorgd door vakdocenten
van Sportkompas en de leerkrachten van groep
1/2.
Na de lessen in de Bhoele mogen de kinderen van
groep 5/6 en 7/8 zelfstandig naar huis, of kunnen
ze daar worden opgehaald.

Rondom de lessen
•

•
•

Vanaf 8.15 uur zijn de kinderen welkom op
het schoolplein, de lessen beginnen om 8.30
uur.
De kinderen zijn welkom vanaf 8.15 uur in de
klas. De ouders van de kinderen mogen dan
mee om samen te kijken naar werk/werkjes.
De ochtendpauze is van 10.00 tot 10.15 uur.
Vanaf 10.15 uur wordt er in de klas eerst wat

Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag /Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

: 16-10 t/m 24-10
: 25-12 t/m 9-01
: 26-02 t/m 6-03
: 15-4 t/m 18-4
: 23-04 t/m 08-05
: 26-05 t/m 27-05
: 06-06
: 09-07 t/m 21-08

Zie voor een volledig overzicht (inclusief de
studiedagen) de jaarkalender in de Parro app.
Voor aanvragen voor extra verlof verwijzen wij u
naar de algemene Schoolgids, het
aanvraagformulier kunt op school halen bij de
leerkracht of downloaden via
www.obssprankel.nl bij formulieren.

Leertijd
Binnen de Stichting Archipel werken wij
momenteel met een jaarlijkse lesurentabel van
940 u. We maken 25 lesuren in de week.
Het schoolurenmodel is na een ouderraadpleging
en instemming van de m.r. vastgesteld. De totale
onderwijstijd is in acht jaren per leerling
minimaal 7520 uur, zoals wettelijk vereist.
Leerjaar 1 en 2:
Lestijd: 25u. per week. Hiervan besteden we:
10.45 u. aan spelen met ontwikkelingsmateriaal,
werklessen, expressielessen en muziek
5.15 u. aan zintuiglijk-/bewegingsonderwijs
8.30 u. aan bevordering van het taalgebruik en
rekenvaardigheden
1.30 u. aan sociale redzaamheid

Leerjaar 3:
Lestijd 25 u. per week. Hiervan besteden we:
10.45 u. aan taal, lezen en schrijven
5.00 u. aan rekenen en wiskunde
2.00 u. aan de kennisgebieden en
wereldoriëntatie
2.00 u. aan zintuiglijk-/bewegingsonderwijs
5.15 u. aan bevordering van het taalgebruik en
expressievakken
Leerjaar 4/5/6:
Lestijd 25 u. per week. Hiervan besteden we:
9.45 u. aan taal, lezen en schrijven
4.45 u. aan rekenen en wiskunde
4.00 u. aan de kennisgebieden en
wereldoriëntatie
2.00 u. aan zintuiglijk-/bewegingsonderwijs
4.30 u. aan bevordering van het taalgebruiken
expressievakken
Leerjaar 7/8:
Lestijd 25 u. per week. Hiervan besteden we:
9.45 u. aan taal, lezen en schrijven
4.45 u. aan rekenen en wiskunde
4.00 u. aan de kennisgebieden en
wereldoriëntatie
2.00 u. aan zintuiglijk-/bewegingsonderwijs
4.30 u. aan bevordering van het taalgebruik
(waaronder Engels) en expressievakken

Onderwijsmethoden
Wij gebruiken bij het geven van ons onderwijs de
volgende onderwijsmethoden;
Kleuteronderwijs:
• Schatkist editie 3
• Met Sprongen Vooruit rekenen
Leesonderwijs:
• Veilig leren lezen KIM verzie in groep 3
• Flits voor voortgezet lezen in groep 4 t/m
8
• Nieuwsbegrip voor begrijpend lezen voor
groep 4 t/m 8
• Junior Einstein begrijpend lezen
(aanvullende oefeningen bij
nieuwsbegrip)
• Bouw (digitaal leesprogramma
onderbouw) bij leesproblemen.
Rekenonderwijs:

•
•
•
•

Wereld in Getallen versie 5.
Met Sprongen Vooruit aanvullend
rekenmateriaal.
Rekentuin (digitale oefeningen voor
automatiseren)
Rekenroute (ondersteuning voor passend
onderwijs)

Taalonderwijs:
• Staal Spelling
• Staal taal
• Taal in blokjes (ondersteuning voor
passend onderwijs)
Oriëntatie op de wereld:
• Faqta
Schrijfonderwijs:
• Pennestreken
Studievaardigheden:
• Blits
Engels
• Groove me
Expressie activiteiten:
• Moet je doen
Verkeer
• Verkeerskranten van Veilig Verkeer
Nederland (VVN) in groep 3 t/m 8.
Schoolveiligheid/Sociaal programma:
• Kanjertraining in alle groepen.
• Grip op de groep bij start van het
schooljaar.

Resultaten en uitstroom
Sinds schooljaar 2019-2020 gebruiken wij de IEP
eindtoets. De uitslag van de IEP toets lag het
afgelopen jaar net onder het niveau dat wij als
school moeten behalen. De score is natuurlijk
maar een getal. De uitslag is van meerdere
factoren afhankelijk. Zo kan de groep in z’n
geheel een hoog, laag of gemiddeld niveau
hebben. Maar ook persoonlijke omstandigheden,
zoals spanning kunnen een toets beïnvloeden.
Wij willen hiermee duidelijk maken dat de
gemiddelde score slechts een indicatie is. In de
advisering voor het VO houden wij rekening met

kansrijk adviseren. Het definitieve advies vanuit
school wordt al voor de eindtoets gegeven.
Mocht de eindtoets een hoger advies aangeven,
dan gaan wij hierover met ouders in gesprek.

Resultaten Cito/IEP eindtoets:
2016-2017

521

2017-2018

530.4

2018-2019

76,4 (IEP)

2019-2020

Geen score
i.v.m.
coronavirus
76,4

2020-2021

Deze protocollen en de Schoolgids kunt u vinden
op onze website.

Ziekmeldingen
Als uw kind door ziekte niet op school kan
komen, wilt u ons dit dan tijdig melden. Dan
hoeven wij ons geen zorgen te maken.
U kunt bellen tussen 8.00 uur en 8.30 uur.
Telefoonnummer: 0313-651451
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Voor meer informatie over onze resultaten en
uitstroom kijkt u op onze website.

Zorg in de school
Voor de zorgstructuur verwijzen wij naar de
betreffende paragraaf in de Schoolgids/ op onze
website en de website van het
samenwerkingsverband Passend Onderwijs
IJssel/Berkel, waar wij deel van uit maken.
www.ijsselberkel.nl

Veiligheid
Voor de maatregelen met betrekking tot
veiligheid verwijzen wij u naar de Schoolgids en
website.
http://www.obssprankel.nl/Info/Veiligheid
Contactgegevens van vertrouwenspersonen
/contactpersonen/ vertrouwensinspectie en
klachtencommissie vindt u voor in deze gids.
Protocollen en de Schoolgids
Op school zijn diverse protocollen aanwezig over
diverse onderwerpen:
-

Schorsing en verwijdering
Excellente leerlingen
Vervanging bij (geen) invaller

Spr@nkel weetjes

Uitstroomgegevens van de afgelopen 3 jaren:

2018-2019
2019-2020
2020-2021

-

Aanmelding en toelating
Pestprotocol
Privacy
Omgang met gescheiden ouders

BSO van Stichting Educatief Centra (SEC)
Op het moment dat kinderen naar de basisschool
gaan, kunnen de kinderen terecht bij de
buitenschoolse opvang (BSO), voor en na
schooltijd en in de schoolvakanties. In Eerbeek
heeft SEC ruimte voor 60 kinderen op drie
verschillende BSO-locaties voor verschillende
leeftijdsgroepen. Op iedere locatie worden
maximaal 20 kinderen opgevangen onder
begeleiding van 2 pedagogische medewerkers.
Daarnaast heeft SEC kinderopvang van 0-4 jaar en
peuterspeelgroepen van 2-4 jaar. Informatie over
onze peuterspeelgroepen vindt u op de website
van het SEC. (www.educatief-centrum.nl)
Hoofdluis
Hoofdluis heeft de vervelende eigenschap zich
heel goed thuis te voelen op scholen. Ook wij
worden regelmatig geconfronteerd met dit
ongemak.
Mocht u bij uw kind(eren) hoofdluis constateren,
behandelt u dat dan direct en waarschuw ons
onmiddellijk. Wij kunnen dan de overige ouders
waarschuwen, opdat ook zij maatregelen kunnen
nemen. Om de kans op een epidemie zo klein
mogelijk te houden, verzoeken we u om bij uw
kinderen regelmatig de haren en de hoofdhuid te
controleren. Omdat er met name in het verleden
al een aantal keren hoofdluis in de school is
geconstateerd hebben we een aantal ouders
bereid gevonden om regelmatig controles in
school uit te voeren.
In principe vindt er na elke vakantie een controle
plaats.

Contact inloop voor ouders
U bent na schooltijd altijd welkom op onze school
om met de leerkracht van gedachten te wisselen
over uw kind. Het kan voorkomen dat dit echter
niet mogelijk is, u kunt dan met de leerkracht een
afspraak maken. In voorkomende gevallen (b.v.
wanneer de ontwikkelingen rondom uw kind daar
aanleiding toe geven) zal de leerkracht ook direct
contact met u als ouder opnemen.
Mobiele telefoon
Sommige leerlingen zijn in het bezit van een
mobiele telefoon. Deze mag tijdens de
schooluren (en pauzes) niet aanstaan. Naar de
gymzaal worden geen mobiele telefoons
meegenomen. (In speciale gevallen kan hiervan
worden afgeweken, indien de ouders schriftelijk
hebben aangegeven dat hun kind(eren) op een
bepaalde dag een telefoon bij zich moeten
hebben.)
School is niet verantwoordelijk voor diefstal of
schade aan de mobiele telefoons.
Communicatie
Communicatie met ouders wordt door ons
belangrijk gevonden. Leerkrachten zijn daardoor
beter in staat de kinderen te leren kennen en te
begrijpen. Ouders begrijpen beter waar de
leerkrachten en de kinderen op school mee bezig
zijn. Wij bieden daarvoor:
•
•

•

•
•

•

De website van de school. Hierop staat
algemene informatie over onze school.
Het gebruik van de mail. Zowel van de school
naar ouders als van ouders naar de school
(leerkrachten).
Gebruik van de Parro app waarmee we snel
en makkelijk kunnen berichten naar ouders.
U kunt hierop ook de kalender van de school
vinden.
U bent altijd welkom om met de leerkracht
van gedachten te wisselen.
De informatieavond in september: per
stamgroep geven de leerkrachten u een
indruk van wat uw kind het komend jaar op
school zal gaan doen. Deze avond wordt
altijd gecombineerd met de ‘Back to
schoolparty.
4 x per jaar zijn er kindgesprekken waarbij
ouders èn kinderen worden uitgenodigd
voor een gesprek.

Gebruik van de Chromebook, koptelefoon

Kinderen vanaf groep 3 werken met een
Chromebook of een Ipad. Hiervoor hebben
kinderen een goed werkende koptelefoon nodig.
Deze moeten ouders zelf aanschaffen en de
koptelefoon blijft op school.
Privacy
Op onze school laten wij u, via de Parro app die
veilig gekoppeld is aan ons administratiesysteem,
met foto’s en video’s zien waar wij mee bezig
zijn. Deze opnamen worden gemaakt tijdens
verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens
activiteiten, schoolreisjes en lessen.
Via de Parro app kunnen ouders/verzorgers per
onderdeel toestemming geven voor het gebruik
van (digitale) media.
Wij zijn een kleine school waarbij kinderen op
talent en niveau soms lessen volgen in andere
groepen. Daarom hebben alle leerkrachten
toegang tot alle informatie (parnassys) die van
belang is bij het geven van onderwijs van alle
kinderen op onze school.
www.archipelprimair.nl/privacy

De ouderraad
De ouderraad (OR) helpt bij het organiseren van
allerlei festiviteiten op school, behartigt de
belangen van de ouders, bevordert dat de ouders
zich voor de school interesseren en stimuleert
ouders ondersteunende werkzaamheden te
verrichten.
Aan het begin van het schooljaar krijgt u via de
kinderen een overzicht van de activiteiten waarbij
de ouderraad en/of het team uw hulp vraagt. Op
onze site vindt u de namen van de ouders in de
ouderraad.

Inning van de ouderbijdrage
De school kent een schoolfonds dat beheerd
wordt door de ouderraad. Uit dit schoolfonds
worden de kosten betaald van de diverse
vieringen en andere zaken die niet betaald
kunnen worden vanuit het schoolbudget van de
directie, maar wel een meerwaarde hebben voor
de kinderen. De ouderbijdrage van onze school
bedraagt € 20,- Het bedrag wordt elk schooljaar
opnieuw vastgesteld. Mochten er wijzigingen

komen, dan zal er een ouderraadpleging
plaatsvinden.
Voor de goede orde: de ouderbijdrage voor het
schoolfonds is vrijwillig. Kinderen worden niet
uitgesloten van activiteiten als de ouderbijdrage
niet betaald wordt. Via onze Parro app krijgen
ouders een betalingsverzoek voor de bijdrage.

De medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk
verplicht orgaan, dat bedacht is om ouders en
leerkrachten invloed te geven op de
besluitvorming van de school. De MR richt zich
vooral op beleidsmatige zaken.
Wat doet de medezeggenschapsraad?
De MR heeft als taak het bevorderen van
openheid, openbaarheid en onderling overleg. De
MR volgt het beleid van de eigen school en van
het bestuur. De MR heeft op diverse punten een
instemming- of adviesbevoegdheid en kan ook
zelf met (beleid) voorstellen komen en
ongevraagd advies geven.
Informatie over de MR kunt u ook vinden op
www.obssprankel.nl. Tevens kunt u ook
persoonlijk contact opnemen met de leden van
de MR. Na elke vakantie wordt er op vrijdag van
14:00 uur tot 14:15 een inloopspreekuur
gehouden.

