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SAMEN VERANTWOORDELIJK
Beste ouders, verzorgers, opa’s, oma’s en andere betrokkenen,
De dagelijkse inloop vanaf 8.15 uur is na vier weken voor kinderen
en ouders een vertrouwde gang van zaken geworden. We zien dat
de leerlingen van de groepen 1 tot en met 8 de weg inmiddels
goed kennen. In de middag gaat het ophalen stukken beter, zeker
nu de Millingenstraat tijdelijk is afgezet voor auto’s tussen 14.15
en 14.45 uur. Ouders houden beter afstand van elkaar en er ontstaan (nagenoeg) geen onveilige verkeerssituaties meer. Bedankt
voor jullie medewerking!
In deze Sporcktinfo vind je alle informatie over de inloopmomenten die we gaan organiseren voor ouders. Om ouders in de school
te mogen ontvangen moeten wij voldoen aan de richtlijnen vanuit
het RIVM en ons bestuur. We vragen dan ook aan alle ouders om
zich aan die richtlijnen te houden. Deze zijn verplicht. Samen zijn
we daar verantwoordelijk voor. We vertrouwen erop dat het een
succes gaat worden, want dan kunnen we dit soort inloopmomenten (denk aan de driehoeksgesprekken) toch fysiek blijven organiseren. Écht contact blijft, zeker in deze tijd, heel erg belangrijk in
de samenwerkingsrelatie die we met elkaar hebben. Niemand weet
hoe lang deze pandemie zorgt voor aangepaste richtlijnen. Vandaar dat we binnen alle mogelijkheden het contact met elkaar
moeten blijven zoeken. Hoe lastig dat soms ook is.
De komende weken staan deze inloopmomenten op de planning,
de exacte planning met inschrijflijsten ontvangen ouders deze
week, uiterlijk vrijdag, via de mail. Meer informatie vind je op pagina 3. Daarnaast is de ouderkalender klaar en staat die op de
website. Deze kun je downloaden zodat je alle belangrijke data
kunt overnemen in jouw privé-agenda. Op de website vind je altijd
de actuele jaarkalender, de schoolgids en alle Sporcktinfo’s van dit
schooljaar.
Ik wens iedereen alvast veel plezier toe bij de inloopmomenten de
komende periode.
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DE VISIE VAN BS DE SPORCKT
Persoonlijke ontwikkeling

Met vriendelijke groet,

Vertrouwde & veilige omgeving
Educatief Partnerschap
Actief & doelgericht leren

Volg ons ook op Twitter (@BSSporckt) en Facebook (facebook.com/
BSSporckt) om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes en foto’s.

SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERK (SMW)
Mijn naam is Koen van Nisselrooij ik ben de schoolmaatschappelijk werker op
uw school. Ik ben werkzaam vanuit het Instituut voor Maatschappelijk Werk
(IMW Tilburg, en verbonden aan Toegangsteam Tilburg Reeshof.
In samenspraak met school, willen wij een spreekuur voor ouders gaan faciliteren. Tijdens dit spreekuur kunt u bij mij terecht met vragen over de opvoeding, of ontwikkeling van uw kind. Maar ook als u zich zorgen maakt over hoe
het met u kind gaat op school en/of thuis. Hierbij kunt u denken aan:

OP DE KALENDER

U merkt dat uw kind moeilijk gedrag vertoont (bijvoorbeeld veel ruzie
maken, schelde, of niet luisteren)

30 september - SPORCKTinfo (#4)

Uw kind pest of wordt gepest

30 september - Kinderboekenweek

Uw kind voelt zich niet begrepen, voelt zich eenzaam of is teruggetrokken
Uw kind heeft last van (de gevolgen van) een echtscheiding of sterfgeval

21 september tot 7 oktober inloopmomenten groepen 2 t/m 7

U merkt dat uw kind moeite heeft met de omgang met andere kinderen.
Bovendien kunnen er zaken spelen die niet direct het kind aan gaan, maar
het kind indirect wel raken. Denk hierbij aan relatieproblemen, problemen
met huisvesting, echtscheiding, financiële vragen/problemen of het inzetten
van vervolg hulpverlening. Ik kan samen met u kijken welke hulp het meest
passend is, indien wenselijk, verwijs ik naar de juiste instantie en begeleid ik
u daarbij. Hulp van het schoolmaatschappelijk werk is gratis en vertrouwelijk.

SPREEKUUR SMW
13 oktober van
14:00—15:00 uur
SMW is de afkorting voor School
Maatschappelijk Werk (SMW)

Het spreekuur is gepland op:
Locatie: Basisschool de Sporckt
Gespreksruimte: spreekruimte beneden in het rode gebouw tegenover de lift
Tijd: 14:00 tot 15:00
Data: 13-10, 17-11 en 8-12
Omdat ouders nog niet op het schoolplein mogen komen, is het nodig om
vooraf een afspraak te maken. Het is natuurlijk ook mogelijk om buiten bovenstaande tijdstippen een afspraak te maken.

OR & MR
De eerstvolgende gezamenlijke
vergadering van de OR en MR:
dinsdag 14 oktober 2020

Misschien tot ziens!

EERSTVOLGENDE VRIJE
DAG OF VAKANTIE

Koen van Nisselrooij

15 oktober - Studiedag:

Schoolmaatschappelijk Werk
Generalistisch hulpverlener binnen het onderwijs, Toegang Team Reeshof
k.vannisselrooij@imwtilburg.nl
06-24865339

leerlingen zjin de gehele dag vrij

INLOOPMOMENTEN
Normaal gesproken houden wij in deze week de inloopavond. Tijdens deze avond
staan het kennismaken met elkaar centraal. Vanwege de richtlijnen rondom corona
kunnen we deze niet organiseren zoals u van ons gewend bent.
Omdat wij het contact met ouders belangrijk vinden, organiseren wij deze inloopmomenten conform de RIVM richtlijnen. Dit heeft even op zich gewacht omdat ook
wij als team moeten wennen aan de nieuwe situatie rondom corona. Dit brengt allerlei onzekerheden met zich mee, we hopen dat u daar begrip voor heeft.
Onderstaande momenten zijn beschikbaar. Het doel van de inloopmomenten is om
kennis te maken met de leerkracht van uw kind en de werkwijze van de groep.
Inloopavond:
Week 39:
(21 tot 25 september)

Maandag

Groepen 4

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Groepen 7

Groepen 7

Groepen 4

Groepen 4
Groepen 3

Week 40:
(28 sep tot 2 oktober)

Groepen 3

Groepen 4

Week 41:
(5 tot 9 oktober)

Groepen 6

Groepen 6

Groepen 3

Groepen 3

Groepen 2

Groepen 2
Groepen 5

Groepen 4

Groepen 5

De groepen 1 hebben voor alle leerlingen die nieuw gestart zijn al intakegesprekken
gevoerd (of staan ingepland). Voor de leerlingen en ouders die nog geen kennismaking hebben gehad, wordt er extra tijd ingeroosterd bij de driehoeksgesprekken.
Heeft u nu toch behoefte aan een inloopmoment? Neem dan contact op met de leerkracht van uw kind. De groepen 8 hebben geen inloopmoment, die voeren driehoeksgesprekken (van 16 t/m 24 september).
Hieronder vindt u 3 verplichte aanwijzingen:

•
•
•

Desinfecteer uw handen bij binnenkomst.
Neem de triagevragen door die bij de deur hangen.
Registreer uw bezoek bij de ingang, dan kan door het scannen van de QR code
die bij de deur hangt.

OUDERKALENDER
De ouderkalender voor schooljaar
2020—2021 staat op de website.
Op de ouderkalender vindt u alle
belangrijke data en activiteiten voor
dit schooljaar. Denk daarbij aan de
studiedagen, driehoeksgesprekken,
vieringen, vrije dagen en themaavonden.
Nieuw dit jaar zijn onze vier
thema-avonden:
8 oktober - Voortgezet Onderwijs
20 januari - Kanjertraining
15 maart - Lentekriebels
3 juni - Omgaan met ‘lastig’ gedrag
Deze thema-avonden organiseren
we vanuit onze visie op Educatief
Partnerschap, omdat we samen
willen optrekken in onderwijs en
opvoeding.
De avonden zijn gratis en worden
op school georganiseerd.

Basisschool De Sporckt
Meerssenstraat 1b
5045 JB Tilburg
Telefoonnummer:
013—571 08 43
E-mail adres:

bs.de.sporckt@xpectprimair.nl

U ontvangt van de groepsleerkracht van uw kind(eren) deze
week, uiterlijk vrijdag 18-09, een uitnodiging via de mail met
daarin een link om in te schrijven voor de inloopmomenten.
Daarnaast krijgt u via de mail nadere instructies over welke ingang u dient te gebruiken. Dit is belangrijk om de verkeersstromen met ouders goed te kunnen regelen. U kunt niet zomaar zelf een ingang kiezen. Het kan zijn dat u voor uw kinderen
verschillende dagen of tijden moet kiezen. Dit heeft te maken met de spreiding en
het aantal ouders dat wij mogen toelaten in ons schoolgebouw. De veiligheid van
kinderen, ouders en teamleden staat altijd voorop. Wij rekenen op uw begrip.
Mochten er vragen zijn dan kunt u die mailen naar bs.de.sporckt@xpectprimair.nl

BASISSCHOOL
DE SPORCKT

THEMA-AVOND 8 OKTOBER
In het kader van Educatief Partnerschap willen we actief in verbinding staan met
onze omgeving. We willen samen met ouders optrekken in opvoeding en onderwijs.
Een voorbeeld daarvan is dat we dit schooljaar vier verschillende thema-avonden
organiseren voor ouders.
Op donderdag 8 oktober van 19.00 -20.00 uur organiseren wij op De Sporckt een
thema-avond over “Het Voortgezet Onderwijs”. De avond is bedoeld voor ouders
met kinderen in groepen 6, 7 en 8. Tijdens deze avond kunt u, in de vertrouwde
omgeving van de Sporckt, kennis maken met het VO. Voor deze avond hebben we
Marion Schoonen van het Beatrix College en Dave van Iersel van het Reeshofcollege
bereid gevonden om het een en ander te komen vertellen over hun school en de
verschillende richtingen die ze aanbieden.
Mocht u een zoon of dochter in groepen 6,7 of 8 hebben dan kunt u zich via onderstaand digitaal inschrijfformulier inschrijven voor deze avond. Inschrijven kan tot 30
september. Mochten er veel aanmeldingen zijn dan splitsen we de avond in twee
sessies, dit in verband met de richtlijnen vanuit het RIVM.

COMMUNICATIE
In de communicatie over Corona
hanteren we de volgende
uitgangspunten:

•

In deze periode komt het
dagelijks voor dat er
leerkrachten afwezig zijn.
Daarom communiceren we
alleen met ouders wanneer er
sprake is van belangrijk
nieuws. We hanteren het
principe: geen nieuws is goed
nieuws.

•

Bij een positief geteste leerkracht nemen wij altijd contact
op met de ouders van de groep
en de GGD.

•

Bij meer dan drie kinderen
(met corona gerelateerde
klachten) in één klas doen wij
een artikel 26 melding.

Hopelijk zien we u dan!

https://bit.ly/2GUguJ4

AFWEZIGHEID VAN LEERKRACHTEN
Afgelopen weken hebben we te maken gehad met veel afwezige leerkrachten. Volgens de RIVM richtlijnen moeten leerkrachten met lichte klachten (keelpijn, verkoudheid etc.) thuisblijven. Ze mogen met lichte klachten niet werken. Vervolgens
is het van belang dat ze zo snel mogelijk getest gaan worden, zodat ze na een negatieve testuitslag weer mogen lesgeven.
In de media wordt er gesproken over voorrang bij test voor leerkrachten, dat zal na
verwachting eind deze week geregeld zijn.
De afgelopen twee weken hebben we dit met meer dan 15 teamleden meegemaakt,
op dit moment hebben we nog geen groepen naar huis gestuurd. We maken ons
wel zorgen als het griepseizoen straks gaat beginnen.
Daarom is het zo belangrijk dat kinderen vanaf groep 3 met lichte klachten thuisblijven, dat doen we om de school Corona vrij te houden maar ook in het belang van
de gezondheid van de overige kinderen in de klas en het personeel. Wanneer het
personeel ook ziek wordt, zijn er straks geen inzetbare leerkrachten meer. Wij begrijpen dat dit ook iets betekent voor uw thuissituatie, het zijn echter wel de richtlijnen die we moeten volgen. Wij geven de kinderen liever onderwijs dan dat we ze
naar huis sturen met lichte klachten.

Wij begrijpen dat er onrust kan
ontstaan doordat er meer invallers
in de school zijn dan gebruikelijk.
Wij vragen hiervoor uw begrip en
uw vertrouwen dat wij dit goed en
adequaat afhandelen.

Basisschool De Sporckt
Meerssenstraat 1b
5045 JB Tilburg
Telefoonnummer:
013—571 08 43
E-mail adres:

bs.de.sporckt@xpectprimair.nl

In de MR van maandag 14 september is er ingestemd met het aangepaste vervangersprotocol. De belangrijkste wijziging is dat we hebben gekozen om geen groepen
op te gaan splitsen. Dit betekent in de praktijk dat we eerder groepen naar huis
gaan sturen als er geen vervanging beschikbaar is.
Hierbij dan ook de oproep aan ouders om zich te melden voor onze ouderpool. Geef
daarbij aan of je wel of geen bevoegdheid hebt voor het basisonderwijs. We gaan
ouders mét en zonder bevoegdheid eventueel inzetten wanneer er leerkrachten
thuis zitten die wel in staat zijn om te werken. Zo kan de leerkracht via de digitale
weg instructie verzorgen en helpen de ouders in de groep mee. De aanwezige
(parallel)leerkracht houdt toezicht en is op dat moment verantwoordelijk. Op die
manier voorkomen we dat kinderen nog meer onderwijs gaan missen. Dit is een
wijziging in het beleid, daarmee heeft de MR ingestemd.
Mocht u vragen hebben, of u wilt zich aanmelden voor de ouderpool, dan kunt u een
e-mail sturen naar: jos.montulet@xpectprimair.nl

BASISSCHOOL
DE SPORCKT

