We gaan er weer voor!
Beste ouders, verzorgers, opa’s, oma’s en
andere betrokkenen,
Ik hoop dat alle ouders en leerlingen een fijne meivakantie hebben gehad, wij zijn als team weer uitgerust om er volop
voor te gaan. Dit bijzondere schooljaar duurt nog negen weken. In die weken
staan er nog een aantal belangrijke zaken op de agenda.
Zo gaat groep 8 nog op schoolkamp en zijn ze aan het oefenen voor de musical. De schoolfoto’s worden nog gemaakt en de sportdag staat nog op het
programma. Straks volgen de E-toetsen in juni en is er op 17 juni een oefenmiddag, dan oefenen alle leerlingen in de nieuwe groep bij de nieuwe leerkracht(en). We zijn druk bezig met de groepsverdelingen en de formatie voor
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volgend schooljaar. Tenslotte in juli de laatste ronde van de driehoeksgesprekken. Een mooie manier om samen het schooljaar af te sluiten.
Morgen wordt er gefilmd op school door het RTL programma ‘Dit is Holland’.
In totaal komen er twee mensen (cameraman en regisseur) en die zorgen

Persoonlijke ontwikkeling

dat het corona-proof is. Ik en meneer Jeroen worden geïnterviewd en ze fil-

Vertrouwde & veilige omgeving

men in en rondom de school. Dit zijn sfeerbeelden en beelden van leerlingen

Educatief partnerschap

die aan het werk zijn of aan het buitenspelen. Dit programma wordt gebruikt
in een item dat op TV wordt uitgezonden. Uiteraard houden we rekening

Actief & doelgericht leren

met de privacy-voorkeuren die u heeft opgegeven. Voordat de beelden worden gemonteerd en uitgezonden is er nog een moment voor mij om naar de
opname te kijken. Daarin kan ik eventuele wijzigingen doorgeven. Op dat
moment zorg ik dat iedereen op de juiste manier in beeld wordt gebracht.
Bij twijfel neem ik even persoonlijk contact op met de ouders. Voor ons een
mooie kans om onze onderwijsvisie met mooie beelden te ondersteunen en
deze video vervolgens te gebruiken, bijvoorbeeld op onze website.

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.

In deze Sporcktinfo lees je o.a. over het schoolfruit, een oproep voor EHBO
ouders, een bericht vanuit de MR en het rooster van de schoolvakanties.
Ik wens iedereen veel leesplezier toe!

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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Schoolfruit stopt
De laatste levering van EU-schoolfruit zal gedaan worden op 2,
3 en 4 juni. Dan zitten de 20 weken van EU-schoolfruit er weer
op. Er zijn heel wat soorten groente en fruit aan bod gekomen
in die weken. Misschien heeft u inspiratie opgedaan voor de
laatste weken want vanaf 7 juni geeft u uw kind weer alle dagen fruit en of groente mee naar school vanuit thuis.

EHBO-ouder gevraagd

25 t/m 27 mei - Groepsfoto’s
9 juni - SPORCKTinfo (#17)
31 mei t/m 4 juni - Portretfoto’s

Middels deze weg wil ik graag gebruik maken om een EHBO-ouder-team oproep te plaatsen. Opa’s / oma’s die verbonden zijn aan de Sporckt zijn uiteraard ook van harte welkom :)
T.g.v. Covid-19 hebben we al een hele tijd een aangepast (school-)programma
gehad. We hopen dan ook heel erg met z’n allen dat v.a. volgend schooljaar
de leuke activiteiten zoals sportdag, carnaval, Koningsdag etc. allemaal weer
op een veilige, verantwoorde manier door kunnen gaan met fijne buitenactiviteiten. Bij dit soort activiteiten is extra hulp altijd erg welkom.
Inmiddels al weer enkele jaren geleden, hebben we hiervoor een kleine EHBO
-ouder-pool opgestart, die tijdens dit soort evenementen gevraagd wordt de
EHBO mee te willen verzorgen. Doordat 8e groepers de school verlaten, mensen verhuizen of andere redenen is er altijd wel wat verloop. Vandaar dat we
nu ook al weer aan het werven gaan voor het komende schooljaar. We zijn op
zoek naar enthousiaste ouder(s) / verzorger(s). Lijkt je het leuk om tijdens dit
soort activiteiten een EHBO-steentje bij te dragen? Heb je een geldig, erkend
EHBO-diploma, ben je BHV-er? Of verzorgende IG / verpleegkundige?

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

Dan nodigen we je van harte uit om ons hierover te berichten (stuur hiervoor
een emailberichtje naar Yvonne Smits – Tuerlings.
Te bereiken via e-mail: info@ehboindepraktijk.nl, zodat we je in onze EHBOSporckt-pool kunnen opnemen.
Met vriendelijke groet,
Yvonne Smits – Tuerlings

De
eerstvolgende vergadering van
de OR en de MR is:
woensdag 16 juni 2021

School app
We hebben nu een paar weken de schoolapp in gebruik. We zien dat er al heel
veel ouders gebruik maken van de app, inclusief de koppeling met de persoonlijke inbox. We gaan de communicatie steeds meer via de schoolapp
vormgeven, het is daarom raadzaam om deze app te installeren (met de koppeling), zodat je geen informatie mist. Voorlopig blijven we nog twee kanalen
gebruiken, dat is namelijk de e-mail en de schoolapp. Na de zomervakantie zal
de communicatie via de schoolapp verlopen.
Op onze website wordt duidelijk uitgelegd hoe je de schoolapp kunt downloaden en op de juiste manier kan instellen. Ga naar www.sporckt.nl en klik bij het
menu op ouders en dan schoolapp.

30 juni 2021
Studiedag, alle kinderen zjin
de hele dag vrij.

Bericht vanuit de MR
Beste ouders, verzorgers en andere betrokkenen,

Met ingang van komend schooljaar zal ik namens
het personeel zitting nemen in de MR. Velen van u
kent mij vermoedelijk al als vaste invaller bij De
Sporckt vanuit de schoolschil. Op die manier heb
ik bijna iedere groep wel een bezoek aangedaan
en werkelijk alle leerlingen een keer les gegeven.
Ik hoor u al denken ‘wie is die snuiter eigenlijk?’.
Nou, dat komt dan goed uit: lees gerust verder!
Mijn naam is Steven van Rossum en ik ben op dit
moment ruim 2 jaar als leerkracht actief op basisschool De Sporckt. Het kan
zijn dat wij elkaar daarvoor al eens ontmoet hebben, bijvoorbeeld toen ik
naast mijn studie werkte als gastheer bij Theaters Tilburg of wellicht zelfs al
eens in de wijk. Ik ben namelijk opgegroeid in de Reeshof en mijn ervaring
met De Sporckt reikt verder dan die 2 jaar lesgeven, want ik heb zelf als leerling op deze school gezeten! Na de basisschool heb ik mijn loopbaan voortgezet op het Beatrixcollege en heb ik via MBO Bouwkunde en HBO Bouwkunde
een omweg gemaakt naar de PABO. Na mijn studie ben ik direct de slag gegaan bij Xpect Primair en terechtgekomen op De Sporckt. En daarmee is de
cirkel dus weer rond!
Ik ben een creatief en ontdekkend persoon en denk graag ‘out of the box’, iets
wat je ook wel terugziet in mijn onderwijs. Daarbij houd ik van een beetje uitdaging: net iets verder kijken en inzetten om verder te komen, zowel in theorie (beleidsmatig) als praktijk (uitvoering). Een leven lang leren is mijn uitgangspunt (niet te verwarren met ‘levenslang leren’, het moet natuurlijk wel
leuk blijven). Onderwijs maken we echt samen, met elkaar. Vanuit die gedachte heb ik ervoor gekozen om mij beschikbaar te stellen voor de MR.
Tot slot een persoonlijke noot en een andere plek waar ik in het wild gespot
kan worden (als de coronamaatregelen weer zijn opgeheven). De ijshockeyhal
van de Tilburg Trappers! Niet op het ijs maar als echte ijshockeyfanaat op de
tribune. Verder ben ik gek op dieren (in het bijzonder de ‘catus domesticus’, ik
heb er zelf 2), Formule 1 kijken en handen uit de mouwen steken met een
beetje klussen. Mocht u na dit alles nog vragen hebben over mij of over mijn
rol binnen de MR spreek me dan gerust aan, mijn deur staat altijd voor u
open!
Op 19 mei jl. heeft de MR weer digitaal vergaderd. Belangrijk agendapunt
was het bestedingsplan van de NPO (Nationaal Programma Onderwijs)middelen, die vanuit het Rijk ook aan De Sporckt beschikbaar worden gesteld. Er ligt een door de MR goedgekeurd werkdocument, waar het team
van leerkrachten, ouderleden en teamleden van de MR bij betrokken blijven,
zodat we de besteding goed kunnen monitoren en kunnen bijsturen waar
nodig. Ook heeft de MR de ouderbijdrage voor komend schooljaar goedgekeurd: deze zal net als andere jaren 45 euro bedragen. Tenslotte heeft de MR
ingestemd met het laten plaatsvinden van het schoolkamp in een wat aangepaste vorm. De MR is verheugd dat de kinderen in groep 8 een mooi afscheid tegemoet gaan, waarbij veel dank uitgaat naar de begeleiders die dit
mogelijk maken. Voor vragen en opmerkingen kunt u ons nog steeds bereiken via MRSporckt@gmail.com.

Via de schoolapp heeft u
een bericht gehad over het
opnieuw inplannen van de
schoolfoto’s.
Dit i.v.m. het ontbreken van
een aantal leerlingen vanwege thuisquarantaine.
Binnenkort ontvangt u
meer informatie over de
nieuwe datum, dit delen we
met u via de schoolapp en
de e-mail.

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

Schoolvakanties 2021 – 2022
De schoolvakanties, vrije dagen en studiedagen zijn vastgesteld en de MR heeft
instemming verleend met het vakantierooster voor het nieuwe schooljaar. In het
schooljaar 2021-2022 hebben we, naast de officiële vrije dagen en vakanties, 6 studiedagen en 5 studiemiddagen gepland. De exacte data voor de studiedagen volgen zo spoedig mogelijk.
Hierbij ontvangt u wel alvast een overzicht van de schoolvakanties voor het schooljaar 2021-2022. De studiedagen worden op dit moment gepland, vrijdag hebben
we daar een studiemiddag met het team over. Zodra deze planning rond is delen
we deze data met alle ouders in de Sporcktinfo.
Vóór de zomervakantie vullen we alle nieuwe data ook in de kalender van de
schoolapp. Via deze app kunt u alle data meteen synchroniseren en in je eigen
agenda van uw telefoon plaatsen.
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Tweede Paasdag
Koningsdag en bevrijdingsdag
(vallen beide in meivakantie 2022)
Meivakantie
Hemelvaart
Tweede Pinksterdag
Zomervakantie

25-10-2021
27-12-2021
28-2-2022
18-4-2022

29-10-2021
7-1-2022
4-3-2022
18-4-2022

25-4-2022
26-5-2022
6-6-2022
25-7-2022

6-5-2022
27-5-2022
6-6-2022
2-9-2022

De jaarkalender voor ouders
wordt vóór 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.

Uitslag AMN eindtoets groepen 8
Afgelopen maandag hebben wij de uitslag van de eindtoets van de groepen 8 ontvangen. Vanaf schooljaar 2018-2019 nemen we de AMN eindtoets af, dit is een digitale adaptieve toets.
We zijn tevreden over de uitslag, we zien dat ons advies goed overeenkomt met de
eindscore van de leerlingen op de toets. Het gemiddelde van de school bedraagt
429,3. De schaal bij AMN loopt iets anders dan dat je wellicht (van cito) gewend
bent. Bij AMN loopt de schaal van 300 tot 500. Om het te duiden: een score van
429 staat gelijk aan havo/vwo niveau. We scoren dit jaar 10 volle punten hoger dan
twee jaar geleden.
Gemiddeld zien we dat ongeveer 60% havo/vwo of hoger scoort, 40% scoort vmbo
basis tot havo. De eindtoets stelt vragen over drie vakgebieden: dat zijn: lezen, taal
en rekenen. De scores op deze drie onderdelen zijn ook hoger dan twee jaar geleden. Onze scores liggen op en boven het landelijk gemiddelde. Dit landelijk gemiddelde is gebaseerd op een schoolweging. Die schoolweging wordt jaarlijks vastgesteld op basis van specifieke CBS gegevens van onze ouders en kinderen.
We zien dat er nog groei mogelijk is op een aantal onderdelen, we zijn heel blij om
met name op het gebied van rekenen een enorme groei op het referentieniveau 1S
te zien. Dit zien wij dan ook als een resultaat van onze aanpak en het rekentraject
dat we afgelopen jaar ingezet hebben. Komend jaar gaan we hier mee verder.
We willen graag alle ouders en de leerkrachten bedanken, we zien dit als een
teamprestatie en zijn heel bij met de uitslag van de eindtoets en het behaalde uitstroomniveau. Dit geeft de kinderen een mooie basis om uit te vliegen naar een
nieuwe school op het voortgezet onderwijs!
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