Alvast vooruitblikken
Beste ouders, verzorgers, opa’s, oma’s en
andere betrokkenen,
Na de meivakantie staan er nog tien schoolweken op de
planning. Dit jaar, net als komend schooljaar, hebben we een
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‘lang’ schooljaar. Mijn ervaring is dat deze laatste tien weken voorbij vliegen.
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Hopelijk lukt het ons om ook de laatste tien weken de continuïteit in ons
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onderwijs te behouden. De laatste weken is het ons samen gelukt om de rust
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te bewaren. Complimenten voor alle ouders die zich nog steeds aan de

Berichten vanuit de MR ........... 3

maatregelen houden en ook dank voor de flexibiliteit van alle teamleden.

Koningsroute ............................... 3

Iedereen heeft zich de afgelopen maanden extra ingezet, wat dat betreft is
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het erg fijn dat de meivakantie voor de deur staat.
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Na de meivakantie gaan we met nieuwe energie vooruitblikken naar volgend
schooljaar! We hebben een mooie plannen bedacht om ons onderwijs nog
verder te verbeteren en om het voor de leerlingen meer betekenisvol te laten
zijn. Naast het uitdenken van deze activiteiten staat ook nog de jaarkalender
en de groepsindeling voor volgend schooljaar op de planning. Niet te vergeten ook nog het schoolkamp, de musical en de sportdag.
Tenslotte maken we met het team een plan om de NPO middelen voor de
komende jaren in te zetten. Vanzelfsprekend wordt hier ook de MR erbij be-
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trokken. NPO staat voor Nationaal Programma Onderwijs. Iedere basisschool
in Nederland ontvangt de komende twee jaren extra middelen om te werken aan eventuele achterstanden op didactisch of sociaal gebied bij leerlingen. Deze middelen worden beschikbaar gesteld omdat er twee schoolsluitingen zijn geweest vanwege COVID-19.
In deze info vind je ook ons beleid omtrent de groepsindeling, zeker voor
nieuwe ouders belangrijk om te weten. Daarnaast nog verslagen van diverse
activiteiten, de planning voor de schoolfoto’s en een leuke doe-activiteit (de
Koningsroute) voor het hele gezin in de meivakantie.
Veel leesplezier!

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.

De Sporcktinfo is onze
vaste nieuwsbrief voor alle
ouders van de school. Deze
nieuwsbrief verschijnt om de
twee weken en ontvangt u via
de e-mail of de schoolapp.
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Koningsspelen
De Koningsspelen: maar dan een beetje anders!
Afgelopen vrijdag was het dan zover, de Koningsspelen! Vorig jaar nog vanuit
huis maar nu in elke klas geheel coronaproof. Om 9:00 uur werd er afgetrapt,
op elke Tilburgse school, met de koningsdans van Kinderen voor Kinderen.
Daarna ging elke klas, van kleuters tot bovenbouw in het eigen lokaal aan de
slag met de challenges. Door de spellen te voltooien werden er puzzelstukken
verdiend om per klas een speciale “Koningsspelen puzzel” te leggen. Tussen de
challenges door konden de groepen een door de OR geregeld ijsje halen bij de
ijskar op het schoolplein. Super fijn dat we samen met de OR de kinderen een
leuke dag hebben kunnen bezorgen! Wat een fantastisch weer! De jaarlijkse
Koningsspelen waren een groot succes.

24 mei - Tweede Pinksterdag
(alle kinderen zijn de hele dag vrij)
25 t/m 27 mei - Groepsfoto’s
26 mei - SPORCKTinfo (#16)
31 mei t/m 4 juni - Portretfoto’s

Met dank aan de hulp en organisatie van de OR,
Groeten van de Koningsspelen commissie
Fatos, Charlotte, Esther en Evelien

Afscheid Anja
Vanwege gezondheidsredenen heeft Anja
besloten om per 1 mei te stoppen met werken. Anja is op 23 augustus 1999 begonnen op
De Sporckt. Ze heeft dus ruim 20 jaar gewerkt
op onze school. Ze heeft jarenlang als groepsleerkracht gewerkt, waarvan de laatste jaren
als vakdocent muziek.
Afgelopen maandag en vandaag heeft Anja,
voor de leerlingen aan wie ze muziekles geeft,
getrakteerd. Met het team nemen we later
afscheid van Anja, dat doen we op het einde
van het schooljaar. We wensen Anja nog veel
fijne en gezonde jaren toe!

SMW is de afkorting voor School
Maatschappelijk Werk (SMW)
melden via:
k.vannisselrooij@imwtilburg.nl
Het spreekuur van SMW
is nu telefonisch of digitaal:

14:00 - 15:00 uur

De eerstvolgende vergadering
van de OR en de MR is:
Woensdag 19 mei 2021

Eindtoets groepen 8
Op 20 en 21 april hebben alle leerlingen van de groepen 8 de eindtoets gemaakt. Wij nemen (sinds 2019) de AMN eindtoets af. Dit is een digitale, adaptieve eindtoets. De kinderen in de groepen 8 worden getoetst op twee verplichte vakgebieden: taal en rekenen.
We zijn blij dat alle kinderen op school aanwezig waren en we geen groepen
of leerlingen in quarantaine hadden.
Onze eerste indruk is dat de leerlingen de toets goed hebben gemaakt, maar
zijn heel benieuwd naar de uiteindelijke uitslag van de toets. We hopen die
rond 24 mei te ontvangen.

Meivakantie
3 mei t/m 14 mei

Berichten vanuit de MR
Op maandag 19 april jl. is de MR weer digitaal bijeengekomen. We hebben de
schoolanalyse besproken waarin de tussentijdse resultaten op groepsniveau
opgenomen zijn. Ondanks de lastige onderwijssituatie vanwege de tweede
lockdown zijn er mooie resultaten behaald. Dat betekent een compliment
voor de leerkrachten en leerlingen, maar ook voor de ouders die thuis onderwijs hebben moeten verzorgen! Verder heeft Kristel Schoenmakers zich aangemeld als nieuw ouderlid voor de MR. Hieronder zal zij zich voorstellen. Voor
vragen of feedback zijn wij nog steeds bereikbaar via: MRsporckt@gmail.com

Even voorstellen

Ik ben Kristel Schoenmakers, getrouwd met Gijs en samen hebben wij 2 kinderen. Daan in groep 3A en Cas in groep 2A. In het dagelijks leven ben ik
werkzaam als intern begeleider op een basisschool in Tilburg. Vanaf komend
schooljaar mag ik zitting nemen als ouderlid in de MR. Samen met de andere
leden van de MR hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling
van De Sporckt, zodat de leerlingen van De Sporckt een fijne schoolperiode
kunnen hebben, waarin ze goed worden voorbereid op de toekomst.
Groet,
Kristel Schoenmakers - Hamers

Koningsroute
Het Beweegteam onderwijs heeft een leuke sportieve activiteit bedacht. In verschillende wijken is een sportieve route uitgezet. Een Koninklijke route. Deze
route kun je bijvoorbeeld fietsend, hardlopend, skatend, steppend of wandelend uitvoeren. Op verschillende plekken kom je posters tegen waarop een
meerkeuzevraag staat. Deze vraag beantwoord je op een sportieve manier. Je
kan op 2 manieren meedoen met deze quiz:

•

•

Digitaal: Scan de QR-code op de poster. Je krijgt dan een
filmpje te zien waarin de vraag voorgelezen wordt en de
bewegingen die bij de antwoorden horen worden voorgedaan. Je krijgt meteen te zien of je de vraag goed of
fout hebt beantwoord.
Analoog: Voor de analoge versie is het handig om pen en
papier mee te nemen om de antwoorden te noteren. Je
beantwoordt elke vraag en aan het einde van de quiz
kan je de antwoorden downloaden om te kijken hoeveel
vragen je goed beantwoord hebt.

De route is ongeveer 5 km (behalve Reeshof 12 km) en er zijn 15 vragen. Via
kaartlezen kun je de posters vinden op de route. Je kan meedoen vanaf Koningsdag tot het einde van de meivakantie. Een sportief uitje voor het hele gezin. Kijk op https://www.sportintilburg.nl voor een route bij jou in de buurt.
Veel plezier en groeten van onze vakdocent gym Evelien

Schoolfoto’s
Dit schooljaar willen we niet voorbij laten gaan zonder groepsfoto’s van alle
groepen. Een herinnering aan weer een bijzonder jaar op de Sporckt. Noteer
alvast in uw agenda. In week 21 op 25 en 26 mei worden de groepsfoto’s gemaakt op school. Op donderdag 27 mei mogen de kinderen van groep 8 op de
foto.
In week 22 op 31 mei, 1, 2 en 3 juni van 15.00 tot 17.30 uur en op 4 juni van 13.00 tot
15.00 uur, worden de portretfoto’s gemaakt in de studio van Dina-Portretfoto op
het Ketelhavenplein 39, net als vorig jaar komt er een indeling op alfabetische
volgorde. De exacte planning per groep volgt nog later via de schoolapp.

In oktober hebben alle
ouders een brief ontvangen over
de vrijwillige ouderbijdrage voor
dit schooljaar.
Net als vorig jaar is de
bijdrage vastgesteld op
€ 45,00 (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

Groepsindeling 2021 - 2022
Hierbij ontvangt u informatie over ons beleid over de jaarlijkse groepsindeling. Hierbij de uitgangspunten bij het formeren van groepen.
De instroom van vierjarigen vindt in groep 1 plaats. De plaatsing in een van
de groepen is op basis van de aantallen, jongens/meisjes en ondersteuningsbehoefte in de groep. Eventuele familieleden worden bij voorkeur
niet bij elkaar in de groep geplaatst. Leerlingen uit de drie groepen 1 stromen door naar twee groepen 2. Aan het eind van groep 2 worden de kinderen ingedeeld in nieuw samengestelde groepen 3. Bij voorkeur blijven
de kinderen vanaf groep 3 steeds twee schooljaren bij elkaar. De samenstelling van de groepen wordt gedaan door de huidige leerkracht en de
intern begeleider. Ook de voorkeur van de leerling wordt meegenomen,
dit wordt door de groepsleerkracht geïnventariseerd.
Daar kiezen wij als school bewust voor om de volgende redenen:

•

Om leerlingen in sociaal opzicht sterker en vaardiger te maken;

•

Om leerlingen nieuwe vaardigheden, die ze leren bij de Kanjertraining,
toe te passen in een groep met nieuwe groepsdynamiek;

•

Om verschillen tussen leerlingen, die in de loop van de jaren ontstaan,
in balans te houden en goed over verschillende groepen en leerkrachten te verdelen;

•

De jaarkalender voor ouders
wordt na de zomervakantie
met u gedeeld.
Dit jaar zal dat via de
schoolapp gebeuren, zodat
u alle vakanties, vrije dagen
en studiedagen gelijk kunt
synchroniseren met uw
eigen (digitale) agenda op
uw telefoon.
Na de meivakantie wordt
alvast het vakantierooster
gedeeld in Sporcktinfo #16.
Op die manier kunt u alvast
vooruit plannen.

Om kinderen de mogelijkheid te geven om nieuwe relaties op te bouwen en te leren van en met elkaar.

Iedere twee jaar wordt er herverdeeld, voor komend schooljaar gaat het
om de huidige groepen 2, 4 en 6. Daar kan van worden afgeweken indien;

•

•

•

•

Het aantal leerlingen in de school/parallel/groep daalt kan het nodig
zijn om van bijvoorbeeld drie groepen twee groepen te formeren of
andersom;
Een groep niet voldoende functioneert in onderwijskundig en/of sociaal-emotioneel opzicht, dit kan een aanleiding zijn om de kinderen
eerder te herverdelen over de groepen;
Een groep al herverdeeld is. Dan kan het zijn dat een groep ook voor 3
jaar samenblijft. Hiermee willen we voorkomen dat er in groep 7 nog
herverdeeld moet worden voor het laatste schooljaar;
Er een grote toestroom van 4-jarigen is, dan kan gekozen worden voor
een instroomgroep. Na het schooljaar kan deze instroomgroep weer
toegevoegd worden aan de groepen 1.

Het aantal te formeren groepen wordt ieder jaar opgesteld door de
schoolleiding in een formatieplan en ter advies en instemming besproken
in de MR.
Op 17 juni 2021 vindt de oefenmiddag plaats. Dan oefenen de kinderen
een middag in de nieuwe samenstelling. Zoals u van ons gewend bent,
ontvangen alle ouders de groepsindeling op tijd om deze alvast thuis door
te nemen. We streven er naar om de indeling op 9 juni 2021 te delen.
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