We zijn weer open!
Beste ouders, verzorgers, opa’s, oma’s en
andere betrokkenen,
Eindelijk mochten we afgelopen maandag weer onze
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De afgelopen vijf weken hebben we onderwijs op afstand moeten verzorgen
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die weer écht mogen lesgeven. Kortom, fantastisch om weer een volle school
te hebben. Wij genieten er van met het hele team. Dit maakt de intensieve
voorbereiding en het telkens omschakelen weer helemaal goed
Maandag hebben we ook officieel ons nieuwe logo met slogan gepresenteerd aan alle leerlingen en ouders. Ieder gezin heeft een flyer mee naar huis
gekregen. We zijn de afgelopen jaren hard aan de slag geweest met onze
missie en visie. Dit is vooral inhoudelijk en intern gericht geweest, daarom is

Persoonlijke ontwikkeling
Vertrouwde & veilige omgeving

het logo en de uitstraling het laatste stuk van onze verandering. We hopen

Educatief Partnerschap

dat u, en vooral uw kind het ook passend vindt bij onze school en wat we

Actief & doelgericht leren

willen uitstralen.
We hebben al veel positieve reacties ontvangen, daar zijn we erg blij mee!
Binnenkort krijgen de kinderen nog een verrassing mee naar huis, die heeft
ook te maken heeft met het nieuwe logo.
Tenslotte zijn we achter de schermen druk bezig met de allerlaatste voorbereidingen van onze nieuwe schoolapp. Op dit moment worden de laatste
technische zaken geregeld, zodat u er na de vakantie gebruik van kunt maken. Straks kunt u via de app alle informatie ontvangen, absenties doorgeven, verlof aanvragen, intekenen voor de driehoeksgesprekken en nog veel

De Sporcktinfo is onze vaste
nieuwsbrief voor alle ouders
van de school. Deze nieuwsbrief verschijnt om de twee
weken en ontvangt u via de email of de schoolapp.

meer. Enorm gebruiksvriendelijk en niet meer weg te denken in deze tijd.
Hierover ontvangt u zeer binnenkort meer informatie, houdt uw e-mail en de
sociale media in de gaten.

Met vriendelijke groet,

Volg ons ook op Twitter (@BSSporckt) en Facebook (BSSporckt) om
op de hoogte te blijven van alle informatie, nieuwtjes en foto’s.
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Aangepaste Carnavalsviering
Wegens de omstandigheden rondom COVID-19 zijn we genoodzaakt carnaval op een
andere manier in te richten dit schooljaar. We nemen onze verantwoordelijkheden en
vinden het daarom gepast dit jaar carnaval te laten vervallen.
We vieren in de week van 8 februari dat we weer samen mogen op school mogen zijn!
Na vijf weken thuis onderwijs is het voor kinderen belangrijk dat ze de structuur op
school weer terug krijgen. Daarnaast besteden we uitvoerig aandacht aan het klassenklimaat, groepsbinding en andere sociale activiteiten.
Voor de vrijdagochtend, 12 februari, betekent dit het volgende:

•

2 t/m 12 maart - Driehoeksgesprekken
Kinderen mogen die ochtend wel verkleed naar school (onesie/pyjama/
verkleedkleding), met het idee dat we weer allemaal blij zijn dat we weer naar school
mogen. Het verkleden is niet verplicht.

•

Leerkrachten bieden tot de kleine pauze het gewone lesprogramma aan. Dit om de
onderwijstijd voor kinderen te vergroten.

•

Na de kleine pauze gaat iedere groep in eigen klas vieren dat ze weer samen zijn
(door spellen te spelen, te knutselen etc.).

3 maart - SPORCKTinfo (#11)
12 februari - Carnaval op school

Let op! De studiedag van 23
februari vervalt, dit wordt
voor alle leerlingen een
gewone lesdag.

Stichting Leergeld
Stichting Leergeld helpt gezinnen met een laag inkomen
In steeds meer gezinnen is het niet haalbaar om kinderen mee te laten doen met de
sportclub, zwemles of muziekles. Ook de kosten voor het voortgezet onderwijs zijn voor
steeds meer ouders niet op te brengen. Stichting Leergeld Tilburg helpt gezinnen met
kinderen van 4 tot 18 jaar.
Meedoenregeling? Als u in aanmerking komt voor de Meedoenregeling van de gemeente Tilburg dan komt u ook in aanmerking voor hulp van Stichting Leergeld. Op onze website leest u meer en kunt u meteen een aanvraag doen. www.leergeld.nl/tilburg/ . Heeft u
geen Meedoenregeling dan heeft Leergeld uw inkomensgegevens nodig. U komt in aanmerking voor hulp bij een inkomen tot 130% van een bijstandsuitkering.
Wat kunt u aanvragen? Voor de basisschool een bijdrage voor schoolreis of schoolkamp.
Als het nodig is een fiets (tweedehands) om naar school te fietsen, een laptop of computer. Zwemles, diploma A en B. naschoolse activiteit per kind per jaar: Sport: contributie
Cultuur: muziekles, dansles Scouting: contributie Er is ook een tegemoetkoming voor
kleding en/of benodigdheden
Krijg ik geld van Stichting Leergeld? Nee u krijgt geen geld. Stichting Leergeld werkt samen met heel veel verenigingen en organisaties. Als u een aanvraag doet en hij wordt
goedgekeurd dan betaalt Leergeld de contributie direct aan de vereniging of organisatie.
Voor de aanschaf van kleding, schoolspullen, laptop of een fiets hebben we afspraken
met winkels. U krijgt dan de laptop of fiets of ontvangt een pasje of bon met een tegoed
om de spullen te kopen.

Het spreekuur van SMW
is nu telefonisch of digitaal:

14:00 - 15:00 uur
SMW is de afkorting voor School
Maatschappelijk Werk (SMW)
Aanmelden via:
k.vannisselrooij@imwtilburg.nl

De eerstvolgende vergadering
van de OR is:
Maandag 8 maart 2021
Die van de MR is:
Maandag 15 maart 2021

Hulp nodig bij het aanvragen? In verband met de coronamaatregelen kunt u het best een
aanvraag doen via onze website. Misschien kan iemand in uw omgeving u hiermee helpen. Lukt dat niet dan hebben we op een aantal plekken al een spreekuur, dit staat op de
website. Deze informatie wordt steeds aangepast. www.leergeld.nl/tilburg/
U kunt Stichting Leergeld ook bellen van maandag tot en met donderdag van 09.0012.30 op telefoonnummer: 013-580 12 11.
Kijk in de bijlage van deze Sporcktinfo voor meer informatie.

15 februari t/m 19 februari 2021

Voorjaarsvakantie

Bericht vanuit de MR
In de laatste MR-vergadering van 8 februari hebben de ouder- en personeelsgeleding
de resultaten van de enquête over het thuisonderwijs besproken. De MR vindt het goed
te zien dat het thuisonderwijs bij veel ouders positief is ontvangen. Ook heeft de oudergeleding van de MR ingestemd met de verantwoording van de OR over de bestedingen
in het afgelopen schooljaar. Deze verantwoording vind je op de volgende pagina.
De eerstvolgende MR vergadering is 15 maart 2021. De vergaderingen van de MR zijn
digitaal.
Wanneer u vragen of opmerkingen heeft over zaken op school die u aan de MR zou
willen voorleggen, zijn wij te bereiken via MRSporckt@gmail.com.

De driehoeksgesprekken
De tweede ronde van de driehoeksgesprekken staan gepland van 2 maart t/m 12 maart.
Omdat we te maken hebben gehad met een schoolsluiting, kiezen we voor een andere
invulling van het driehoeksgesprek. Dit heeft ook te maken met het ontbreken van de
toetsresultaten. De toetsen gaan we wel afnemen maar die hebben we verplaatst.
Naast observaties en gesprekken gebruiken we de resultaten van deze toetsen om te
kijken waar uw kind staat in zijn of haar ontwikkeling. Door deze zaken krijgt het driehoeksgesprek een andere inhoud. Daarnaast zijn we natuurlijk ook heel benieuwd hoe
het de afgelopen periode is gegaan, zowel thuis als op school, dit maken we ook onderwerp van gesprek. Het driehoeksgesprek is met ouders, kind en leerkracht. Dit jaar vinden alle gesprekken digitaal plaats.
Na de voorjaarsvakantie kunt u zich voor deze gesprekken inschrijven. Dat gaat voor het
eerst op een andere manier dan dat u gewend bent. Het inschrijven voor de driehoeksgesprekken gaat via onze nieuwe schoolapp. In deze app vindt u straks een knop met
schoolgesprek. Die knop kunt u gebruiken om in te schrijven. Alles handig en overzichtelijk in één app op uw telefoon.
U ontvangt hiervoor nog een e-mail met daarin alle informatie, die komt komende
week. Op dit moment worden de laatste technische zaken afgerond zodat we de app
beschikbaar kunnen stellen in de diverse appstores.
Via de planner hebben we de mogelijkheid om het voor u en ons zo makkelijk mogelijk
te maken, de organisatie kan namelijk met bijna 460 leerlingen best een uitdaging zijn.
Ouders met meer dan één kind op school krijgen voorrang met inschrijven, voor deze
gezinnen is er een voorinschrijving die start op maandag 22 februari. Één dag later op
23 februari wordt het inschrijven voor alle overige ouders geopend. U heeft dan t/m 25
februari de tijd om in te schrijven voor een gesprek. Wanneer u niet zelf voor een gesprek inschrijft, zal de leerkracht dat voor u doen.
De inloggegevens voor het inschrijven ontvangt u maandag 22 februari via de e-mail.
Op deze manier willen we nog gebruiksvriendelijker voor onze ouders zijn en u de mogelijkheid geven om zelf voor een gesprek in te schrijven op de dag en het tijdstip dat
bij u past.
De precieze invulling van het driehoeksgesprek wordt nog met u gedeeld, zodat u en
uw kind zich ook op dit gesprek kunnen voorbereiden.
Groeten namens het schoolontwikkelteam Educatief Partnerschap,
Judith, Marieke, Vera en Marloes.

In oktober hebben alle
ouders een brief ontvangen over
de vrijwillige ouderbijdrage voor
dit schooljaar.
Net als vorig jaar is de
bijdrage vastgesteld op
€ 45 (per kind).
Heeft u dit bedrag nog niet overgemaakt? Dan kunt u dan alsnog
doen op de rekening van de
school:

NL 64 RABO 0162 4869 01
t.n.v.

De Sporckt
o.v.v.
ouderbijdrage + naam kind(eren)

Basisschool De Sporckt
Meerssenstraat 1b
5045 JB Tilburg
Telefoonnummer:
013—571 08 43
E-mail adres:
bs.de.sporckt@xpectprimair.nl

Verantwoording ouderbijdrage
Omdat wij openheid en transparantie hoog in het vaandel hebben staan, vindt u hieronder de verantwoording van de ouderbijdrage
van het afgelopen schooljaar. Jaarlijks stelt de MR, op advies van de OR, de hoogte van de ouderbijdrage vast. Die is vastgesteld op € 45
per kind per schooljaar. Van dat bedrag reserveren wij een gedeelte voor het lustrum, schoolreis en kamp. Van de totale ouderbijdrage
blijft € 17,50 over voor de OR om alle activiteiten, feesten en andere zaken te organiseren. Hieronder vindt u de verantwoording over dat
deel van de ouderbijdrage. Deze verantwoording is vastgesteld in de laatste MR vergadering. De OR gaat voortaan begroten per kalenderjaar zodat het aansluit bij de begroting van de school. Dit jaar is daarom een overgangsjaar.
Bij een betalingsgraad van 90% betalende ouders, kunnen wij de activiteiten organiseren zoals u die van ons gewend bent. Afgelopen
schooljaar was de betalingsgraad ongeveer 90%. Dat is fantastisch. Hierdoor hebben we genoeg kunnen sparen voor de schoolreis en
het lustrum volgend schooljaar. Dan bestaat de school 30 jaar!
Afgelopen jaar zijn we ondanks het begrote tekort toch positief geëindigd. Dit heeft met name te maken door de diverse activiteiten die
niet of op een andere manier door laten gegaan. Denk ook aan de extra’s zoals de paas– en kerstkaarten, maar ook het springkussen
voor alle leerlingen in juli. We kijken terug op een leuk en intensief jaar, we zien komend jaar positief tegemoet.
Mochten er vragen zijn dan kunt u contact opnemen met de penningmeester van de OR. (Charlotte Soons)

OR begroting schooljaar 2019 - 2020
Uitgangspunten:
- aantal leerlingen
- bijdrage per kind
- bijdrage per kind voor OR
- betalingsgraad 90%

432
€
€

45,00
17,50

(De rest gaat naar schoolkamp, schoolreis en lustrum)
90%

begroting baten
verwacht baten 2020 (bij een
betalingsgraad van 90%)
overschot 2018/2019

€
€

Werkelijke kosten

6.804,00
1.550,00

activiteiten
Kinderboekenweek
Sinterklaas 2019
Sinterklaas 2020
Kerst 2019
Kerst 2020
Toernooien
Carnaval
Pasen
Koningsspelen
Sportdag
Versieringen
Representatie
Verjaardagen per leerkracht/
lief/leed
Overig

begroting lasten
€
50,00
€
2.750,00
€
2.750,00
€
600,00
€
900,00
€
750,00
€
400,00
€
400,00
€
250,00
€
250,00
€
400,00
€
300,00

werkelijk
€
€
2.556,50
€
2.232,87
€
299,35
€
704,47
€
476,46
€
329,25
€
571,51
€
€
€
231,15
€
109,70

verschil
€
50,00
€
193,50
€
517,13
€
300,65
€
195,53
€
273,54
€
70,75
€
(171,51)
€
250,00
€
250,00
€
168,85
€
190,30

€
€

350,00
300,00

€
€

170,00

€
€

Totale lasten
Totale baten

€
€

10.450,00
8.354,00

€

7.681,26

Totaal

€

-2.096,00

350,00
130,00

€ 2.768,74

Mede door overgangsjaar tweemaal Sint en Kerst.
De begroting gaat nu voortaan per kalenderjaar

