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Beste ouders/verzorgers,

Wij vinden dat ieder kind kansrijk, gezond en gelukkig moet op kunnen groeien. Kinderen gaan naar 
school om zich te ontwikkelen. Ze ontdekken wie ze zijn, ze leren er kennis en vaardigheden en 
ontwikkelen zelfkennis. Als school spelen wij daarin een essentiële en voorwaardelijke rol. Wij bieden 
kinderen een veilige en vertrouwde omgeving, waarbinnen elk kind zich met kwalitatief goed onderwijs 
optimaal kan ontwikkelen. 

Een belangrijk deel van je jeugd breng je op de basisschool door. Het is een plek waar je als kind vele 
dagen naar toe gaat. Voor kinderen en voor ouders, jarenlang is er diezelfde weg van huis naar school 
en weer terug. Wij willen alle leerlingen en ouders dan ook een veilige en vertrouwde omgeving bieden. 
Daar werken wij dagelijks aan vanuit onze vier stelregels. 

Wist je dat in de loop van de jaren kinderen in totaal minstens 7520 uur toevertrouwt aan de zorg van de 
leerkrachten van onze school? Dat is een belangrijk deel van een kinderleven. Een school kies je dan 
ook met zorg.

Deze schoolgids is geschreven om alle huidige en toekomstige ouders te informeren over diverse 
onderwijskundige- en praktische zaken. Ouders van nieuwe leerlingen ontvangen de schoolgids op 
papier. De ouders van onze huidige leerlingen kunnen de tekst van de schoolgids via de website van de 
school opvragen: www.sporckt.nl of via de website van Scholen op de Kaart. Dat is een dynamische 
schoolgids met actuele gegevens en cijfers.   

Mocht u na het lezen nog vragen, opmerkingen of suggesties hebben, dan horen we dat graag.  

Namens het team en de medezeggenschapsraad,  

Jos Montulet 

Directeur Basisschool De Sporckt

Voorwoord
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Contactgegevens

Basisschool De Sporckt
Meerssenstraat 1b
5045JB Tilburg

 013-5710843
 http://www.sporckt.nl
 bs.de.sporckt@xpectprimair.nl

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens
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Schooldirectie

Functie Naam E mailadres

Directeur Jos Montulet bs.de.sporckt@xpectprimair.nl

De dagelijkse schoolleiding wordt gevormd door de directeur en de intern begeleider. Dit noemen we 
ook wel de tandem. 

Aantal leerlingen

Aantal leerlingen in 2018-2019 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

466

2018-2019

De school telt aan het begin van het schooljaar ongeveer 435 leerlingen, een aantal dat in de loop van 
het schooljaar groeit naar ongeveer 460. De leerlingen worden geplaatst in parallelle jaargroepen. 
In totaal hebben wij 18 groepen gehuisvest in twee schoolgebouwen. 

De Sporckt is door een veranderende samenstelling van de wijk in leerlingenaantal gedaald. 
Het leerlingenaantal is nu stabiel. 

Schoolbestuur

Stichting Xpect Primair
Aantal scholen: 20
Aantal leerlingen: 6.457
 http://www.xpectprimair.nl

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij Passend Onderwijs  PO 30-04.

1.2 Profiel van de school
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Kernwoorden

SolidairAuthentiek

Openheid Vertrouwen

Missie en visie

Als school zijn we de afgelopen twee jaar bezig geweest met het opstellen van een nieuwe, 
gezamenlijke visie. Onze ambitie hebben we vertaald naar een aantal stelregels die voor ons het 
toetsingskader zijn in het kijken naar en het denken over kinderen. Onze vier stelregels zijn:   

1.     Actief en doelgericht leren 

Leren is een actief proces. We willen dat leerlingen op een gemotiveerde en betekenisvolle wijze tot 
leren komen. Daarom integreren wij vakgebieden zodat er voor leerlingen samenhang in het leren 
ontstaat. De onderwijs- en ontwikkelbehoefte van het leerling staat hierbij centraal, ingevuld vanuit het 
vakmanschap van de leerkracht. We werken daarbij vanuit leerlijnen en de referentieniveaus om de 
kwaliteit te borgen. Zo werken we doelgericht aan de totale ontwikkeling van het kind.   

2.     Een vertrouwde en veilige omgeving 

We werken vanuit wederzijds vertrouwen en respect in verbinding met onze omgeving. Leerkrachten 
zijn professionals in groepsvorming en -begeleiding. Zij creëren op hun eigen wijze een veilige en 
gestructureerde leeromgeving voor de groep. Voor leerlingen is dit een voorwaarde om zichzelf en 
elkaar beter te leren kennen. Dit is voor ons de basis om te komen tot leren. Vanuit veiligheid van de 
groep ontstaan er groeps- en paralleloverstijgende activiteiten waarbij we de leerlingen uitnodigen en 
uitdagen om zichzelf te ontwikkelen. 

3.     Persoonlijke ontwikkeling 

Vanuit een positieve en veilige sfeer, werken wij aan onze pedagogische opdracht als school. Voor een 
optimale ontwikkeling is het van belang dat de leerkracht iedere leerling ziet en kent. Als leerlingen 
weten waar ze goed in zijn en wat ze lastig vinden, kunnen ze leren om keuzes te maken in het eigen 
leerproces. We stimuleren actief en bewust verschillende kanten op cognitief, sociaal-emotioneel en 
creatief gebied. Leerlingen zijn trots op hun prestaties en deze successen worden gevierd. Het 
ontwikkelen van een onderzoekende houding, krijgt een centrale plaats in ons onderwijs. Met het 
portfolio brengen we de ontwikkeling van leerlingen in kaart. 

4.     Educatief partnerschap 

Als school willen we in een actieve verbinding staan met onze omgeving. Als kindcentrum trekken we 
samen op met onze partners in onderwijs en opvoeding. Op diverse manieren betrekken wij ouders bij 

Wat is het profiel?
In het profiel van de school staat wat de school belangrijk vindt en wat de school anders maakt dan 
andere scholen. Kernwoorden omschrijven dit kort maar krachtig en in de ‘missie en visie’ staat dit 
uitgebreider.
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de ontwikkeling van hun kind. Dat gebeurt door middel van vieringen maar ook door verbindende 
gesprekken tijdens thema-avonden, inloopmomenten en de driehoeksgesprekken in het kader van het 
portfolio. 

Prioriteiten

Wij werken vanuit de 4 stelregels die u hierboven kunt lezen. Het portfolio is voor ons het middel om 
deze stelregels zichtbaar te maken in de school en met elkaar te verbinden. Dit is voor ons het 
instrument waardoor de stelregels tot leven komen. Met een portfolio maken we de mijlpalen in de 
ontwikkeling van het kind zichtbaar. Met een portfolio werken de kinderen vanuit de natuurlijke 
nieuwsgierigheid aan leer- of onderzoeksvragen. Ook stellen ze zelf doelen op om aan te werken. In de 
verbindende gesprekken met kinderen en ouders evalueren en reflecteren we op het leerproces. 
Hierdoor wordt de zone van naaste ontwikkeling voor zowel ouders als kinderen zichtbaar. Op deze 
wijze maken we kinderen mede-eigenaar van het eigen leerproces.

Identiteit

Onze maatschappij is er een met een diversiteit aan culturen. Om de leerlingen daar een weg in te 
helpen vinden, besteden wij daar aandacht aan. Wij willen in positieve zin een afspiegeling van de 
maatschappelijke ontwikkelingen zijn. De school verzet zich tegen negatieve maatschappelijke 
ontwikkelingen als racisme, discriminatie en vandalisme. De school juicht maatschappelijke integratie 
toe. Daarom staan we open voor verschillen. Wij dragen een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor 
elkaars eigendommen en het goed omgaan met regels. De rol van en de samenwerking met ouders is 
daarbij wezenlijk, wij kunnen het niet alleen, maar zijn partners in opvoeding.

U heeft een relatie met Xpect Primair of een van onze scholen. Daarom willen we u op de hoogte 
brengen van onze visie op onze katholieke identiteit. Wij vinden dat het begrip ‘katholiek’ niet beperkt 
moet blijven tot een toevoeging aan de schoolnaam. Wat ons betreft gaat het om de vertaling van 
wezenlijke waarden. De manier waarop we verbinding maken en oog hebben voor elkaar. Het bestuur 
van Xpect Primair heeft de katholieke waarden 'verwondering, vertrouwen, respect en 
vergevingsgezindheid' vertaald naar de tijd van nu. Hieronder leggen wij uit wat we met deze 
katholieke waarden bedoelen: 

We geloven in verwondering 
We prikkelen de nieuwsgierigheid van leerlingen, maar ook van elkaar. We staan open voor verrassende 
nieuwe denkbeelden en mogelijkheden, maar we beseffen ook dat verwondering heel dichtbij is en elke 
dag overal zichtbaar. We stimuleren de verwondering door gewone dingen te herwaarderen, door te 
beseffen hoe bijzonder het is dat we stromend water hebben, door alles wat vanzelfsprekend is met 
nieuwe ogen te zien. We onderzoeken hoe zaken nog beter en leuker kunnen. We inspireren leerlingen 
en elkaar om verder te komen. We geven elkaar geregeld extra aandacht, omdat het de ander een 
warm gevoel geeft en omdat we er zelf voldoening door krijgen.   

We versterken vertrouwen 

We streven naar relaties op basis van eerlijkheid, gelijkwaardigheid en integriteit. We werken aan een 
veilige basis waarin we elkaar tegemoet kunnen treden en waarin we samen kunnen groeien. We 
bevestigen het vertrouwen waard te zijn doordat we gemaakte afspraken nakomen en beoogde doelen 
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realiseren. We versterken vertrouwen als we open en eerlijk zijn tegen elkaar, als we iemand 
onvoorwaardelijk geloven en als we waarmaken wat we van elkaar verwachten.  

We zijn respectvol 

We zijn tolerant ten opzichte van andersdenkenden en hebben begrip voor andere standpunten. We 
benaderen verschillen positief en luisteren naar wat een ander te vertellen heeft. We staan open voor 
nieuwe zienswijzen en waarderen elkaar zoals we zijn. Respect is voor ons de grondhouding voor 
verwachtingen en voor communicatie. We zijn respectvol als we beseffen dat iedereen uniek is en als 
we doen wat we afspreken.   

We zijn vergevingsgezind 

We geloven onvoorwaardelijk in de goede bedoelingen van mensen. We geven de ander altijd een 
tweede kans en accepteren dat er omstandigheden zijn waarom iemand tot een keuze is gekomen. We 
zijn barmhartig naar elkaar en in staat om ons oordeel uit te stellen. Vergevingsgezindheid is samen tot 
een oplossing komen, ook als het moeilijk is. Vergevingsgezindheid is fouten mogen maken en 
vertrouwen dat je altijd een nieuwe start kunt maken.   
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Op onze school zitten kinderen van dezelfde leeftijd bij elkaar in de groep. We werken met homogene 
groepen in een parallel. In een parallel zitten alle groepen van hetzelfde leerjaar. Bijzonder is dat de 
leerlingen in de groepen 1 en 2 apart zijn gegroepeerd. Om aan de onderwijsbehoeften van onze 
leerlingen tegemoet te komen, werken we binnen de parallellen regelmatig groepsoverstijgend. Dit 
kan vakoverstijgend zijn zoals bij bijvoorbeeld technisch lezen waar in de parallel op verschillende 
niveaus instructie wordt gegeven. Ook kan er een keuze-uur of keuze-dag binnen de parallel worden 
gepland. De leerlingen kunnen dan naar gelang hun leerbehoefte kiezen aan welk onderdeel wanneer 
en waar wordt gewerkt. Kinderen werken dan aan persoonlijke leerdoelen die visueel worden gemaakt 
in het portfolio.

Groepen op school

Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:

• Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd
• Groepsdoorbrekende niveaugroepen: leerlingen met verschillende leeftijden zijn op niveau 

gegroepeerd voor bepaalde instructie of activiteiten

Verlof personeel

De wijze van vervanging bij ziekte, studieverlof of scholing 

Wij proberen om het aantal verschillende leerkrachten waarmee uw kind te maken krijgt te beperken. 
Soms is dit door verschillende maatregelen van rechtspositionele of organisatorische aard echter niet 
te vermijden. Bij vervanging proberen we ook zoveel mogelijk dezelfde leerkrachten voor de groepen te 
krijgen. Wij werken volgens een protocol: wanneer een leerkracht zichzelf ziek meldt, dan gaat er een 
stappenplan in werking. We hebben diverse mogelijkheden voordat we overgaan tot het naar huis 
sturen van groepen leerlingen. Dit is wat ons betreft altijd de laatste stap indien er niets anders 
mogelijk is. 

Als een leerkracht zich ziek meldt, dan wordt dit door de leiding van de school direct doorgegeven aan 
de collega die in onze schoolschil de vaste invaller is. Een volgende stap is dat de vervangingspool 
aangesproken wordt. De medewerkers van deze vervangingspool gaan dan op zoek naar vervanging 
binnen de vervangersschil van ons eigen bestuur. Mocht dat niet lukken dan wordt op de 
vervangersschil van de coöperatie T-Primair (samenwerkende besturen van Tilburg e.o.) een beroep 
gedaan.

Soms lukt het niet om tijdig vervanging bij ziekte te regelen. Om een dergelijke situatie voor uw kind zo 
goed mogelijk op te lossen is er in elke klas een noodplan aanwezig. Daarin wordt aangegeven hoe de 
groep wordt opgedeeld over de overige klassen en wat voor werk de leerlingen meekrijgen. Natuurlijk 
proberen we dan alsnog vervanging te krijgen. In het noodplan wordt in het uiterste geval voorzien de 
leerlingen thuis te laten blijven. Mocht dit zich voordoen dan wordt u uiterlijk één dag van tevoren op 

2 Het onderwijs

2.1 Groepen en leraren
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de hoogte gesteld. 

Vakleerkrachten

Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Spel en beweging / 
bewegingsonderwijs

2.2 Invulling onderwijstijd

Wat is Onderwijstijd?
Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De invulling van 
onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs.

Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2

Vak Leerjaar 1 Leerjaar 2

Leergebieden totaal
24 u 50 min 24 u 50 min

In de groepen 1 en 2 wordt de onderwijstijd over dezelfde gebieden verdeeld als in de hogere groepen 
(zie hieronder). Met het verschil dat in de groepen 1 en 2 nog veel tijd vrijgemaakt wordt voor spel. 
Deze jonge kinderen zijn ongeveer 2 uur per dag buiten.

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

Alle groepen hebben dezelfde schooltijd; bijna 25 uur per week. Deze tijd besteden wij aan: lezen, taal, 
rekenen en wiskunde,  wereldoriëntatie, kunstzinnige en creatieve vorming, bewegingsonderwijs, 
levensbeschouwing, Engels, burgerschap, sociale redzaamheid en wetenschap en techniek.

Wij zetten de onderwijstijd zo effectief en flexibel in. Zo spelen wij in op de leer- en onderwijsbehoefte 
van de kinderen per leergebied. De onderwijstijd verschilt per kind. Ieder kind heeft een ander 
leertempo en -niveau. Het kan dus van leerjaar tot leerjaar en van groep tot groep verschillen. 

Vak Leerjaar 3 Leerjaar 4 Leerjaar 5 Leerjaar 6 Leerjaar 7 Leerjaar 8

Leergebieden totaal
24 u 50 min 24 u 50 min 24 u 50 min 24 u 50 min 24 u 50 min 24 u 50 min
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Pilot onderwijstijd

In schooljaar 2019-2020 starten wij met een pilot onderwijstijd. Het gaat hierbij om een andere invulling 
van de pauzetijd en meer tijd voor beweging in het lesprogramma. Dit kan mogelijk leiden tot een 
aanpassing in de eindtijden van school. Voor deze pilot is er tijdelijk een vakdocent gym aangesteld. 
Deze pilot duurt twee jaar. 

De druk op het onderwijsprogramma van de leerkracht is de laatste jaren groter geworden, er komt 
steeds meer bij, zowel binnen als buiten het lesprogramma. Daardoor ook de druk op de leerling. Er 
moet steeds meer in dezelfde tijd. Er is minder tijd om te ontspannen, dat is nodig op een dag waarbij 
leerlingen veelal bezig zijn met concentreren, inspannen, luisteren en verwerken. Wij denken dat deze 
aanpassing nodig en passend is bij wat leerlingen op de Sporckt nodig hebben. 

Daarnaast zijn we ook bezig met onze schoolontwikkeling. Dat kost veel onderwijstijd, met het team 
zijn er meer inhoudelijke studiemomenten nodig om hier aan te werken. In die tijd willen we 
doorgaande leerlijnen creëren om te zorgen voor een betere pedagogische en didactische afstemming 
op de leerling. Echter deze studiemomenten zijn er op jaarbasis te weinig. Om meer studiemomenten 
met het team te creëren is vaak een verlenging in schooltijden nodig. Leerlingen gaan in Nederland al 
940 uur per jaar naar school, dat is ver boven het Europees gemiddelde van 784 uur. 

Het doel van deze pilot is om te onderzoeken of we zonder verlenging schooltijden, meer 
studiemomenten met het team kunnen creëren. Het uiteindelijke doel van meer studiemomenten is 
om de onderwijskwaliteit en professionaliteit van onze leerkrachten en school te verhogen. 

2.3 Extra faciliteiten
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Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:

• Bibliotheek
• Speellokaal
• Twee speelzalen
• Kinderopvang De Teddybeer
• Schoolplein14 met watertappunt
• Groen schoolplein (realisatie okt/nov 2019)

Onze school is geen VVE-school. We werken voor de voor- en vroegschoolse educatie samen met een 
peuterspeelzaal/kinderdagverblijf in het gebouw van de school.

In het kader van VVE hebben wij met De Teddybeer doorgaande leerlijnen op de belangrijkste 
ontwikkelingsgebieden voor de 3-jarigen en 4-jarigen vastgelegd. Wij zorgen zo voor een 
ononderbroken taalontwikkeling.

Peuter-kleutergroep in het kader van NT2

In het kader van onze veranderde populatie gaan wij komende schooljaar 2019-2020 onderzoek doen 
naar het opzetten van een peuter-kleutergroep op het gebied van taal. Een leerkracht wordt hiervoor 
gefaciliteerd om te onderzoeken wat er nodig is voor deze doelgroep. Dit kan leiden tot het opzetten 
van een nieuw aanbod, ter ondersteuning van leerlingen op het gebied van taal in de voor- en 
vroegschoolse periode. 

2.4 Voor- en vroegschoolse educatie

Wat is voor- en vroegschoolse educatie?
Kinderen met een risico op achterstanden krijgen via speciale programma’s extra aandacht voor hun 
ontwikkeling. Zo kunnen ze goed van start op de basisschool. Vóórschoolse educatie wordt 
aangeboden op de peuterspeelzaal of op de kinderopvang. Vróégschoolse educatie wordt gegeven in 
groep 1 en 2 van de basisschool. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur. 
Bij zowel voor- als vroegschoolse educatie is het betrekken van ouders zeer belangrijk.
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3 Ondersteuning voor leerlingen

3.1 Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
In het schoolondersteuningsprofiel omschrijft de school hoe leerlingen met een extra 
ondersteuningsvraag begeleid worden. En welke middelen de school hiervoor ter beschikking heeft. 
Ook het contact met de ouders hierover komt aan bod. Leerlingen met een extra 
ondersteuningsvraag hebben die ondersteuning nodig vanwege bijvoorbeeld een lichamelijke- of 
verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een gedragsprobleem of een leerstoornis.

Om alle leerlingen de ondersteuning te bieden die zij nodig hebben werken wij vanaf schooljaar 2019-
2020 met een ondersteuningsteam. Om goede kwaliteit te bieden begrenzen wij onze rol als smalle 
ondersteuningsschool. De hoeveelheid specialistische zorg die in de klas gegeven kan worden, is o.a. 
afhankelijk van de problematiek van de groep en het aantal leerlingen dat in die groep zit. In het 
intakegesprek met de IB-er wordt de benodigde zorg voor het kind en de verwachtingen van ouders 
besproken. Indien het kind al op een andere school zit, wordt na toestemming van de ouders, voor het 
intakegesprek de benodigde informatie ingewonnen. Na het intakegesprek wordt een afweging 
gemaakt of het haalbaar is om de benodigde zorg binnen de groep aan te kunnen bieden. 

Gediplomeerde specialisten op school

Specialist Aantal dagdelen

Gedragsspecialist 10

Intern begeleider 16

Onderwijsassistent 10

Rekenspecialist 6

Remedial teacher 10

Schoolmaatschappelijk werker 2

Vakdocenten bewegingsonderwijs18

Beeldbegeleider 6

De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:

3.2 Veiligheid

Anti-pestprogramma

De Sporckt is KANJERschool en gebruikt de kanjermethode.

Sociale en fysieke veiligheid
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Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via 
KanVAS Volg- en Advies systeem voor KANJERscholen.

Vorig jaar zijn wij met de Kanjertraining begonnen en gebruiken de vragenlijsten van deze methode. De 
leerkrachten vullen deze lijsten twee keer per jaar in en dat is het uitgangspunt voor een 
groepsbespreking met de intern begeleider. Vanaf groep 5 vullen ook de leerlingen twee keer per jaar 
een vragenlijst in.

Als er signalen van leerlingen, ouders of leerkrachten komen wordt één van de coördinatoren sociale 
veiligheid betrokken bij de vervolgstappen naar aanleiding van het signaal. Deze vervolgstappen 
kunnen zowel groepsgewijs als op individuele basis plaatsvinden. Ouders worden hierbij 
vanzelfsprekend betrokken.

Het stappenplan grensoverschrijdend gedrag is afgelopen schooljaar herzien.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

De anti-pestcoördinator op onze school is mevr. Pauline Vonk en Kirsten van Wanrooij. U kunt de anti-
pestcoördinator bereiken via bs.de.sporckt@xpectprimair.nl.

De vertrouwenspersoon op onze school is mevr. Pauline Vonk, Kirsten van Wanrooij, Annemiek de 
Rooij en Wilma Verhoeven. U kunt de vertrouwenspersoon bereiken via 
bs.de.sporckt@xpectprimair.nl.
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Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:

Brede informatie krijgen de ouders door deze schoolgids. De school staat er volledig in toegelicht. 
Nieuwe en belangstellende ouders krijgen de schoolgids uitgeprint mee.

Meer gedetailleerde en onderwijstechnische informatie kunnen de ouders krijgen door inzage te vragen 
in het schoolplan. Dit is het verantwoordingsdocument van de school naar het bestuur en de 
rijksinspectie toe. U kunt bij de administratie een verzoek doen om dit document in te zien. 

In het begin van het schooljaar krijgen de ouders digitaal een schoolkalender waarop de voor school 
belangrijke data staan afgedrukt. Deze kalender staat ook op de website als google-kalender die u aan 
uw eigen agenda kunt toevoegen. Deze agenda wordt steeds geactualiseerd.

Verder krijgt u eenmaal per veertien dagen digitaal op woensdag een nieuwsbrief, de Sporcktinfo om 
door te lezen. De Sporcktinfo wordt digitaal verspreid, op school is een papieren versie bij de 
administratie af te halen. 

Bij de ingangen van de school hangen prikborden waarop relevante informatie voor ouders en kinderen 
te vinden is. 

In het begin van elk schooljaar organiseren wij een inloopavond. Tijdens deze inloopavond geven de 
kinderen een rondleiding aan ouders en is er tijd om met de groepsleerkracht in gesprek te gaan. 
Praktische informatie over het schooljaar ontvangt u achteraf via de e-mail. Deze inloopavond heeft als 
doel om het eigenaarschap van kinderen te vergroten, dat doen wij door ze belangrijke rol te geven op 
deze avond. 

Verdere toelichting en verduidelijking op zaken uit deze gids kunt u vinden op onze website 
www.sporckt.nl. Alle bovengenoemde informatie of publicaties op de website vallen onder de 
verantwoordelijkheid van de school.

Europese privacywetgeving (AVG) 

De AVG is op 25 mei 2018 van kracht gegaan. Deze Europese wet vervangt de Wet Bescherming 
Persoonsgegevens (WBP) die alleen in Nederland geldig was. De AVG gaat over de privacy en 
beveiliging van informatie- en persoonsgegevens. Deze wet geldt voor alle werknemers, ouders en 
leerlingen van onze school. Voor kinderen onder de 16 jaar gaat dit via de ouders. 

Wij gaan uit van Educatief Partnerschap tussen ouders en school.

Als school willen we in een actieve verbinding staan met onze omgeving. Als kindcentrum trekken we 
samen op met onze partners in onderwijs en opvoeding. Op diverse manieren betrekken wij ouders bij 
de ontwikkeling van hun kind. Dat gebeurt door middel van vieringen maar ook door verbindende 
gesprekken tijdens thema-avonden, inloopmomenten en de driehoeksgesprekken in het kader van het 
portfolio. 

4 Ouders en school

4.1 Hoe ouders worden betrokken
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Ouderinspraak

Inspraak van ouders wordt op onze school op de volgende manier georganiseerd: 

• Ouderraad
• Medezeggenschapsraad

Klachtenregeling

De school hanteert bij de afhandeling van klachten het volgende uitgangspunt: klachten kunnen zowel 
mondeling als schriftelijk worden geuit. 

Een mondelinge klacht kan tegen eenieder worden geuit. De persoon binnen de school die de klacht 
ontvangt, heeft de verantwoordelijkheid om hier iets mee te doen. Deze fase is informeel. 

Schriftelijke klachten kunnen het vervolg zijn op een in eerste instantie mondelinge klacht, maar 
kunnen ook direct zijn ingediend, zonder dat de klager eerst mondeling de klacht neergelegd heeft, of 
zonder dat de klager eerst contact heeft gehad met de aangeklaagde(n). Als dit niet het geval is wordt 
de aangeklaagde(n) altijd geïnformeerd. Schriftelijke klachten worden ingediend bij de directeur van de 
school, die ervoor zorgt dat de klacht wordt afgehandeld. Uitgangspunt daarbij is dat de klacht wordt 
afgehandeld door de betrokkene(n)/aangeklaagde(n) zelf. Mocht dit niet mogelijk zijn dan neemt de 
directeur de afhandeling over. De registratie van klachten en de verslaglegging van het proces van 
klachtafhandeling vindt plaats op schoolniveau en per schooljaar. 

Elke klacht wordt gemeld bij het bevoegd gezag ten behoeve van het onderwijsjaarverslag van de 
stichting, waarin enkel aantallen en resultaten van afhandeling op bestuursniveau worden vermeld. 

Voor een verdere toelichting verwijzen wij naar de Klachtenregeling van Xpect Primair. 

Op basisschool De Sporckt vragen wij aan alle ouders om terughoudend om te gaan met het maken en 
delen van foto’s en video’s. Het is niet toegestaan, om deze foto’s en video’s zonder toestemming van 
betrokkenen te delen met derden. Aan het begin van ieder schooljaar vragen wij aan alle ouders van de 
school om (al dan niet) toestemming te geven m.b.t. het delen van foto’s en video’s. Daarnaast hebben 
wij een fotografe die namens de school foto’s maakt van de jaarlijkse activiteiten. Deze worden op onze 
website gepubliceerd, indien ouders hiervoor toestemming hebben gegeven. Per groep is er een 
overzicht voor de leerkracht die weet wat wel en niet gedeeld mag worden via welk medium. Indien 
ouders anders hebben aangegeven, vindt er eerst overleg plaats. 

Filmen in het kader van professionalisering 

Op onze school werken medewerkers en studenten continu aan professionalisering. In het kader van 
opleiding en intervisie worden er filmopnames gemaakt. Dat komt o.a. voor bij de methodiek van 
beeldbegeleiding. We hebben een leerkracht in ons team opgeleid tot gecertificeerd beeldbegeleider, 
die handelt vanuit een beroepscode. Het uitgangspunt is om leerlingen niet herkenbaar te filmen. Het 
kan voorkomen dat er leerlingen worden gefilmd. Indien leerlingen wel herkenbaar gefilmd worden, 
vragen wij schriftelijk toestemming aan ouders. De opnames worden alleen in het kader van scholing 
gebruikt en worden daarna z.s.m. verwijderd. Het filmmateriaal wordt alleen gedeeld met de 
betrokkenen.  
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Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 45,00

Daarvan bekostigen we:

• Activiteiten zoals Kerst, Carnaval, Pasen, de Kinderboekenweek en schoolschaatsen

• Kerst

• Schoolkamp

• Schoolreis

• Sinterklaas

Er zijn geen overige schoolkosten.

4.2 Vrijwillige ouderbijdrage

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?
Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage vrijwillig 
is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor 
activiteiten buiten de lesactiviteiten om.

• Ouderpanel
• Ouderenquêtes
• Thema-bijeenkomsten

Een aantal ouders nemen zitting in de ouderraad en de medezeggenschapsraad. Daarnaast 
ondersteunen ouders bijvoorbeeld bij:

• vieringen, bijvoorbeeld Sinterklaas, Kerst en carnaval 
• groepsuitstapjes
• luizencontrole na elke vakantie
• hulp in de klas bij diverse activiteiten 
• klassenouder (hand- en spandiensten voor de groep in samenwerking met de groepsleerkracht)
• biebouder (halen en brengen van boeken en begeleiden van leerlingen in het kiezen)
• hulp voor de conciërge bij onderhoudswerkzaamheden

Dit is activiteitgerichte hulp van ouders. Dit schooljaar worden er ook ouders actief uitgenodigd om 
deel te nemen aan werkgroepen die gaan over de vieringen en de jaarafsluiting. Daarnaast nodigen we 
ouders uit om aan een les deel te nemen van de Kanjertraining bij de groepsleerkracht in de klas. Dat is 
in de groepen 1 t/m 8. 
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Wij hebben een actieve ouderraad (OR) die zich enorm inzet voor de jaarfeesten en de daarbij horende 
versiering van de hele school.

De vrijwillige ouderbijdrage van € 45,- wordt verdeeld over de volgende activiteiten:

De ouderraad ontvangt € 17,50 voor het organiseren van de jaarfeesten met de daarbij horende 
versiering. Dit is inclusief het Sinterklaasfeest met een cadeautje voor de kinderen van de groepen 1 t/m 
4 en surprisegeld voor de kinderen van de groepen 5 t/m 8.

Er gaat € 12,50 in de spaarpot voor het tweejaarlijks schoolreisje.

Er gaat € 10,00 in de spaarpot voor het kamp voor de kinderen als zij in groep 8 zitten.

Er gaat € 5,00 in de spaarpot lustrum samen met eventuele reserves uit voorgaande jaren. 

De financiële zaken worden open en transparant gecommuniceerd naar alle ouders, inclusief de MR 
leden. Op deze wijze weten ouders ook hoe en waar we de ouderbijdrage aan besteden. De 
verantwoording is in de vorm van een jaarverslag. 

4.3 Schoolverzekering

Ons basispakket omvat:

• een aansprakelijkheidsverzekering voor scholen 
• een schoolongevallenverzekering

Er is sprake van een schoolverzekering.
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4.4 Ziek melden en verlof aanvragen

Op deze manier meldt u uw kind ziek:

Als uw kind ziek is, geeft u dit via het contact formulier op de website of per telefoon (013 – 5710843) 
door. U meldt dit voor aanvang van de school op de dag dat uw kind niet naar school kan vanwege 
ziekte. Ziekteverzuim is in principe geoorloofd verzuim. 

Regelmatig ziekteverzuim is een signaal van mogelijke schooluitval op latere leeftijd. Wij nemen 
contact op met de ouders als uw kind meerdere malen in het schooljaar ziek wordt gemeld, of te laat 
komt. Het uitgangspunt hierbij is dat bij driemaal verzuim van een leerling de ouders worden 
uitgenodigd voor overleg. In dit overleg met de ouders bespreken we de mogelijkheden om het verzuim 
te verminderen. Zo nodig schakelen wij hierbij de ondersteuning in van de schoolarts, het 
schoolmaatschappelijk werk of de leerplichtambtenaar. Voor meer informatie over verlof en verzuim 
zie deze link. Wij hebben een kwaliteitskaart verlof & verzuim opgesteld, daarin beschrijven we hoe wij 
omgaan met o.a. verzuim. Deze hebben we voor ouders inzichtelijk gemaakt via onze website. Klik hier 
voor onze kwaliteitskaart. 

Te laat komen wordt geregistreerd als ongeoorloofd verzuim. Ook hierbij is het uitgangspunt dat bij 
driemaal te laat komen van een leerling de ouders worden uitgenodigd voor overleg. In dit overleg met 
de ouders bespreken we de mogelijkheden om het verzuim te verminderen. Zo nodig schakelen wij 
hierbij de ondersteuning in van de schoolarts, het schoolmaatschappelijk werk of de 
leerplichtambtenaar. Voor meer informatie over verlof en verzuim zie bovenstaande link.

Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:

Over schoolverzuim
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan 
het zijn dat een leerling niet naar school kan gaan en er sprake is van geoorloofd schoolverzuim. Op 
de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat uitgelegd hoe en wanneer er sprake is 
van geoorloofd verzuim:

Voorwaarden voor geoorloofd schoolverzuim
• bij ziekte moet de directeur dit op tijd horen;
• bij een verplichting vanuit een geloofsovertuiging moet de ouder/voogd de directeur van 

tevoren informeren;
• voor afwezigheid wegens een huwelijk of uitvaart moet de directeur vooraf toestemming 

geven.
Is het niet mogelijk op vakantie te gaan tijdens de schoolvakanties? Dan kunt u bij de schoolleiding 
toestemming vragen voor schoolverlof buiten de schoolvakanties.

Bovengenoemde verzekeringen zijn voor leerlingen, vrijwilligers en medewerkers. 

Per ongeluk of opzettelijk gemaakte schade aan eigendommen van school en/of andere leerlingen valt 
onder de persoonlijke aansprakelijkheidsverzekering van de ouders van de betreffende leerling. Dit 
doen wij altijd in overleg met ouders. 
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Verlofaanvragen (verzoeken om geoorloofd te verzuimen) kunnen worden ingediend met het 
contactformulier op de website. De papieren versie kunt u bij de administratie ophalen en daar weer 
inleveren. Elke aanvraag voor verlof wordt getoetst aan de wettelijke richtlijnen. Bijzonder verlof dient 
acht weken vooraf en schriftelijk te worden aangevraagd. Voor meer informatie klik hier.

Als uw kind om welke andere reden dan ook niet naar school kan komen, heet dat ook verzuim. Deze 
melding kan gaan over geoorloofd of ongeoorloofd verzuim. Bij de melding dat uw kind niet naar 
school komt, moet u de reden van verzuim aangeven. Dit verzuim wordt door ons geregistreerd in ons 
leerlingvolgsysteem, waarbij wij aangeven of het geoorloofd of ongeoorloofd verzuim is. Wij hanteren 
hierbij de wettelijke richtlijnen. Wij hebben een kwaliteitskaart verlof & verzuim opgesteld, daarin 
beschrijven we hoe wij omgaan met o.a. verzuim. Deze hebben we voor ouders inzichtelijk gemaakt via 
onze website. Klik hier voor onze kwaliteitskaart. 
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5.1 Tussentijdse toetsen

Tweemaal per schooljaar nemen wij de CITO-toetsen af. Naar aanleiding van de resultaten maakt de 
leerkracht een groepsanalyse en bespreekt deze met de intern begeleider. Vanuit deze besprekingen 
stellen de leerkrachten in overleg met de intern begeleiders ambitieuze doelen op groeps- en/of 
leerlingniveau. De intern begeleider maakt naar aanleiding van alle groepsgesprekken een 
schoolanalyse die met het team besproken en geëvalueerd wordt. Deze schoolanalyse wordt twee keer 
per jaar gedeeld met het bevoegd gezag (bestuur).

Op leerjaarniveau vindt tweemaal per jaar een bespreking plaats met de betreffende leerkrachten en de 
intern begeleiders. De resultaten van de CITO-toetsen (vaardigheidsgroei) worden middels het 
leerlingrapport in het portfolio met leerlingen en ouders gedeeld en besproken.

Afgelopen schooljaar zijn wij als team gestart met professionalisering op het gebied van HGW en het 
werken vanuit de leerlijn spelling. Dit heeft geresulteerd in hogere spellingsopbrengsten. Naar 
aanleiding daarvan hebben wij nieuwe jaardoelen opgesteld voor onze school. Dat doen wij op basis 
van niveauwaarde, niveauverdeling en niveau (I t/m V). De afspraken en werkwijze wordt geborgd in 
een ambitiekaart. 

5.2 Eindtoets

Onze resultaten van de Eindtoets AMN 2019 zijn naar verwachting. Alle leerlingen van de groepen 8 
hebben deze toets gemaakt. Voor 3 leerlingen geldt dat hun resultaten niet meetellen voor het 
schoolgemiddelde.

Wat is de eindtoets?
Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een eindtoets. Dit is verplicht. Met de 
eindtoets kunnen leerlingen laten zien wat ze op de basisschool hebben geleerd. De leerkracht geeft 
de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort de leerling op de 
toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan moet de school het advies heroverwegen. Bij een 
lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken.

5 Ontwikkeling van leerlingen
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Wat waren de gemiddelde scores op de 
AMN Eindtoets in de afgelopen jaren?

Wat waren de gemiddelde scores op de 
Centrale Eindtoets / Cito Eindtoets in 
eerdere jaren?

Schoolscore

Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

5.3 Schooladviezen

Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2017-2018?

Schooladvies Percentage leerlingen

vmbo-b 1,9%

vmbo-k 18,5%

vmbo-(g)t 22,2%

vmbo-(g)t / havo 3,7%

havo 20,4%

havo / vwo 5,6%

vwo 27,8%

De rapportages die wij terugkrijgen van het voortgezet onderwijs bevestigen onze adviezen.

5.4 Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten

Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een 
goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden 
zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee 
bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de 
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ontwikkeling van burgerschap.

Burgerschap en gezond gedrag

Rust en wederzijs respectVeilige en vertouwde omgeving

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

Als school zijn wij gestart met de Kanjertraining voor leerkrachten. Elke leerkracht heeft op dit moment 
kanjerlicentie A en gaat dit schooljaar licentie B halen. In alle klassen worden lessen en oefeningen 
volgens de Kanjertraining gegeven om een positieve groepsdynamiek te stimuleren. Als er signalen 
komen van leerlingen, leerkrachten of ouders wordt er binnen de groep door de groepsleerkracht actie 
ondernomen. Dit kan een groepsgesprek of individuele gesprekken zijn. Ook kunnen vanuit de 
Kanjertraining aangegeven extra oefeningen worden ingezet.

In ons ondersteuningsteam werken diverse gedragsspecialisten. Zij observeren in klassen en bieden 
ondersteuning aan voor leerkrachten, leerlingen en ouders. Op deze manier werken wij preventief en 
op een positieve manier aan een veilige en vertrouwde omgeving.

 

De kernwaarden van onze stichting zijn samengesteld en gebundeld in een koersplan voor 2020-2024. 
Deze kernwaarden staan beschreven in ons schoolplan. Onze kernwaarden zijn: open, solidair, 
authentiek en vertrouwen. Op school hebben we die vertaald in vier stelregels. 

Om het pedagogisch klimaat op school intern af te stemmen zijn wij vorig schooljaar gestart met de 
Kanjertraining om vanuit de leerkrachten dezelfde pedagogische taal en dezelfde pedagogisch bril te 
hanteren richting de leerlingen. We zijn nog steeds in opleiding en bezig om de Kanjertraining te 
implementeren, hier staat een periode van 3 tot 5 jaar voor. 

Wij monitoren de sociale veiligheid van onze leerlingen. Op groepsniveau vindt aan de hand van 
ingevulde vragenlijsten twee keer per jaar een bespreking plaats van de sociale resultaten. Vanaf groep 
5 vullen ook de leerlingen twee keer per jaar een vragenlijst in.De signalen van leerlingen, ouders en 
leerkrachten worden opgepikt en besproken met de coördinatoren sociale veiligheid, die hier een 
adviesrol hebben in de aanpak. 

Elk jaar presenteren wij de gegevens van de resultaten van de monitor sociale veiligheid. We gebruiken 
hiervoor de leerlingvragenlijsten van het Kanjer Volg- en Adviessysteem (KanVAS). 

Werkwijze Sociale opbrengsten
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5.5 Kwaliteitszorg

De inspectie geeft aan dat wij op alle gebieden minimaal voldoende scoren. Op de gebieden 
ondersteuning en veiligheid scoren wij zelfs goed. We hebben zicht op de gebieden waar we aan 
moeten werken. We zijn nu druk bezig om vorm en inhoud te geven aan onze 4 stelregels. De 
kwaliteitszorg op stichtingsniveau is voor ons een hulpmiddel om kritisch naar onszelf te blijven kijken 
om zo ook de kritische dialoog aan te kunnen gaan met onze (primaire) stakeholders: de leerlingen, de 
ouders en de leerkrachten. 

Dit schooljaar starten we met een nieuw schoolplan (2020-2024) voor de komende jaren. In dit 
schoolplan wordt onze visie beschreven en welke verbeterthema's de aandacht krijgen in de looptijd 
van het schoolplan. De kwaliteitszorg wordt in het schoolplan uitvoerig beschreven. 

Wat is kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om 
onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de 
manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.
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6 Schooltijden en opvang

De Sporckt werkt samen met de volgende kinderopvangorganisaties: Kinderdagverblijf De Teddybeer, 
Kindercrèche Reeshof, BSO Bibit en de Sport-BSO. De kinderen die gebruik maken van de opvang 
worden op school opgehaald en gaan onder begeleiding van de pedagogische medewerkers naar de 
opvanglocatie.

Het kinderdagverblijf De Teddybeer is onze samenwerkingspartner. Met hen groeien we naar een 
kindcentrum. We organiseren in samenwerking met hen een naschools aanbod: sportclinics, een 
typecursus, schaakles, huiswerkbegeleiding. 

We hebben het vignet gezonde school vanwege onze aandacht voor sport en bewegen. Ons 
schoolplein is ingericht als een schoolplein14 met o.a. een join-the-pipe watertappunt. Kinderen van 
school en de kinderen van de opvang bij De Teddybeer maken hiervan na schooltijd gebruik. Dit 
schooljaar gaan wij de speelplaats 'vergroenen'. Dit groene schoolplein wordt in de loop van schooljaar 
2019-2020 opgeleverd. 

 

6.1 Schooltijden

Continurooster (korte middagpauze, alle kinderen blijven over op school, vrijdagmiddag zijn alle 
leerlingen vrij)

Opvang

Schooltijd

Ochtend Middag

Voorschoolse opvang Schooltijd Schooltijd Naschoolse opvang

Maandag 07:00 - 08:30 08:30 - 12:00 12:00 - 14:35 14:35 - 19:00

Dinsdag 07:00 - 08:30 08:30 - 12:00 12:00 - 14:35 14:35 - 19:00

Woensdag 07:00 - 08:30 08:30 - 12:00 12:00 - 14:35 14:35 - 19:00

Donderdag 07:00 - 08:30 08:30 - 12:00 12:00 - 14:35 14:35 - 19:00

Vrijdag 07:00 - 08:30 08:30 - 12:00  - 12:00 - 19:00

Bewegingsonderwijs

Vak Groep(en) Dag(en) v/d week

Gymnastiek 6B, 5B, 5A en 7B maandag

Gymnastiek 1A, 1B, 1/2C, 2A en 2B dinsdag
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6.3 Vakantierooster

Vakanties 2019-2020

Vakantie Van Tot en met

Herfstvakantie 14 oktober 2019 18 oktober 2019

Kerstvakantie 23 december 2019 03 januari 2020

Voorjaarsvakantie 24 februari 2020 28 februari 2020

Voorschoolse opvang

Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met KDV De Teddybeer en Kindercrèche 
Reeshof, in en buiten het schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

Tussenschoolse opvang

Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met leerkrachten/het team en KDV 
De Teddybeer, in het schoolgebouw. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Naschoolse opvang

Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met KDV De Teddybeer, Kindercrèche Reeshof, 
BSO Bibit en Sportbso Reeshof, in en buiten het schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

6.2 Opvang

Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. 

De tussenschoolse opvang voor de groepen 1 en 2 wordt verzorgd door medewerkers van De 
Teddybeer. Voor de groepen 3 t/m 8 wordt de opvang door de leerkrachten verzorgd Kinderdagverblijf 
De Teddybeer is gehuisvest bij ons in het groene gebouw. 

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties

Gymnastiek 7A, 7C, 8A en 8B woensdag

Gymnastiek 6A, 4B, 4A, 3A en 3B donderdag

Gymnastiek Peuters Paddington Teddybeer dinsdag

Beweegmomenten Groepen  1 t/m 8 maandag t/m vrijdag

De groepen 8A en 8B gymmen in de gymzaal aan de Bergeijkstraat. Zij gaan op de fiets. 

De andere groepen gymmen in de gymzaal naast de school. Zij lopen naar de zaal. 

Naast één uur gym per week hebben alle kinderen in de groepen 1 t/m 8 ook nog een half uur in de 
week een bewegingsles. Deze lessen worden verzorgd door Inge, onze vakdocent gym. 
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Komend schooljaar zijn er de volgende studiedagen: 

4 oktober, 12 november, 6 december, 13 januari, 13 februari, 4 mei en 17 juni. 
Op een studiedag zijn de kinderen de gehele dag vrij. 

Komend schooljaar zijn er de volgende studiemiddagen: 
16 september en 1 april.
Op een studiemiddag gaan de kinderen tot 12 uur naar school.

Meivakantie 20 april 2020 01 mei 2020

Zomervakantie 13 juli 2020 21 augustus 2020

6.4 Wie is wanneer te bereiken?

Het is op school op de volgende momenten mogelijk om het personeel te spreken:

Spreekuur Dag(en) Tijd(en)

Wilt u een gesprek ? maandag t/m vrijdag Op afspraak

Wilt u een gesprek met de leerkracht dan kunt u met hem of haar een afspraak maken. Dat kan ook via 
het secretariaat van de school: 013-5710843. 

Wilt u een gesprek met de intern begeleider, de vertrouwenscontactpersoon of de directeur dan kunt u 
een afspraak maken via het secretariaat van de school, (zie telefoonnummer).

Wilt u een gesprek met onze schoolmaatschappelijk werker dan kunt u op het spreekuur 
donderdagmiddag 14.00 uur tot 15.00 uur bij hem binnenstappen. Hij zit dan in de spreekruimte 
beneden in het hoofdgebouw tegenover de lift.
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