De laatste loodjes
Beste ouders, verzorgers, opa’s, oma’s en
andere betrokkenen,
Het einde van het schooljaar komt nu in zicht, samen
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Sportdag ........................................ 2
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en komt het afscheid voor een aantal van onze leerlingen steeds dichterbij.
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inloopmomenten van volgend schooljaar. We hebben een bijzonder school-
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jaar achter de rug, vanwege een schoolsluiting en allerlei extra maatregelen
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hebben we elkaar niet (vaak) kunnen zien. Vanuit onze pijler Educatief Partnerschap willen we juist graag actief in verbinding staan met onze ouders.
Die ambitie hebben we vanwege COVID-19 niet waar kunnen maken. Al
deze maatregelen hebben positieve en negatieve effecten gehad. Zo hebben
we dit schooljaar samen met het team geëvalueerd en zijn we heel benieuwd wat u van ons voorstel vindt. Lees er meer over op pagina 3.
Het zou fijn zijn als zoveel mogelijk ouders de tijd nemen om deze vragenlijst

Persoonlijke ontwikkeling
Vertrouwde & veilige omgeving

in te vullen, die is vanaf nu beschikbaar via de Sporcktinfo en de schoolapp

Educatief partnerschap

en staat precies één week open. Na 14 juli is de vragenlijst gesloten. Dit geeft

Actief & doelgericht leren

ons voldoende tijd om de resultaten mee te nemen in onze besluitvorming.
Een tijdje geleden hebben we via een prijsvraag aan leerlingen tips voor een
nieuwe naam van ons kindcentrum gevraagd. Helaas zijn hier geen bruikbare namen uit naar voren gekomen. Daarom hebben we samen met een aantal leerkrachten en pedagogisch medewerkers van de Teddybeer een nieuwe naam voor ons kindcentrum gekozen. We zijn blij om de nieuwe naam te
onthullen. Het is geworden: Kindcentrum Tuindorp. De naam is passend bij
het groene schoolplein en refereert naar de naam van de wijk. Deze naam
gaan we na de zomervakantie middels nieuwe borden en een stuk PR naar
buiten toe uitdragen. Daarover later meer!
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.

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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Sportdag dinsdag 13 juli
In onze jaarplanning heeft u kunnen lezen dat de sportdag op dinsdag 13 juli gepland staat gelukkig kunnen we u vertellen dat hij door gaat!
Alle kinderen starten de dag gewoon op school, u kunt uw kinderen dus gewoon
brengen zoals u dat gewend bent. Vanuit de klas vertrekken de groepen 3 tot en
met 8 richting voetbalclub ’t Zand om daar lekker te gaan sporten met de juffen en
de meesters. De kleuters blijven op school waar hun sportdag zal plaatsvinden. Nadat iedereen weer terug is gekomen op school krijgen alle kinderen vanuit de OR
een ijsje in de klas.
Daarna kunt u zoals gewoonlijk de kinderen weer buiten om 14:35 uur bij het
schoolplein ophalen. De kinderen sporten het fijnst in sportieve kleding en dichte
schoenen. Wanneer het zonnig wordt zou u uw kind dan goed willen insmeren en
bij regen graag een regenjas meegeven.
We verzoeken u tijdens de sportdag niet naar ’t Zand te komen om te kijken, alvast
hartelijk dank daarvoor.

12 juli - Vergadering MR en OR
13 juli - Sportdag
21 juli - Laatste SPORCKTinfo (#20)
van dit schooljaar.

Wijzigingen in de formatie
Joyce werkt volgend jaar fulltime in groep 3. Kirsten was één dag in de week aan
de groep van Joyce gekoppeld. De reden voor deze wijziging is dat het Traineeship,
een tweejarig traject voor startende leerkrachten, niet doorgaat. Joyce werkt dus
komend jaar fulltime in groep 3. Kirsten blijft wel aan Joyce en de groepen 3 gekoppeld en heeft zo extra ambulante dagen.
De tweede wijziging gaat over onze vakdocent gym Evelien. Zoals jullie hieronder
kunnen lezen gaat Daphne vanaf komend schooljaar de groepen 3 tot en met 8
lesgeven. Dit betekent dat we een heuse gymsectie van 3 man krijgen! Want
ik (Evelien) blijf op de donderdag de groepen 1 en 2 lesgeven. Samen met Daphne
en Inge gaan we het gymonderwijs verder ontwikkelen voor De Sporckt, we hebben er super veel zin in!
Verder ben ik op de maandag en dinsdag te vinden bij Bs De Boemerang om daar
het bewegingsonderwijs voor de groepen 1 tot en met 8 te verzorgen. Op woensdag start ik op met de nieuwe kleutergroepen van Kindcentrum WillemsPoort, dit
is een nieuwe school van Xpect Primair die komend schooljaar zijn deuren opent in
de buurt van de Willem II Kazerne. Tot komend schooljaar!

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

De eerstvolgende vergadering
van de OR en de MR is:

maandag 12 juli 2021

Even voorstellen: Daphne
Graag wil ik, Daphne van der Velden, mij voorstellen aan alle betrokkenen van de Sporckt. Komend schooljaar kom ik in de
plaats van Juf Evelien de gymlessen verzorgen aan de groepen 3
t/m 8 op dinsdag, woensdag en donderdag. Ik ben 36 jaar
oud, woon in Oosterhout samen met Thijs en ben moeder van
Ella (6 jaar) en Wies (4 jaar).
Werkervaring heb ik de afgelopen jaren opgedaan in Rotterdam,
waar ik 2 jaar lesgegeven heb op een Islamitische basisschool.
Daarna heb ik in het Voortgezet Onderwijs in Amsterdam en Raamsdonksveer gewerkt en de afgelopen 8 jaar op BS de Bloemaert hier vlakbij in de Reeshof. Ik kijk
er heel erg naar uit om na de zomer te starten en jullie te leren kennen. Tot dan!

26 juli 2021 t/m
5 september 2021
Zomervakantie

Stichting Leergeld
Laag inkomen?
Stichting Leergeld helpt!
Stichting Leergeld Tilburg helpt gezinnen met een laag besteedbaar inkomen
bij het betalen van het schoolreisje of schoolkamp. Ook voor activiteiten buiten
school zoals zwemles, lidmaatschap van een sportvereniging, muziekles, scouting of kindervakantiewerk, kunt u een aanvraag doen bij Stichting Leergeld.
Op de website van Stichting Leergeld ziet u wat u kunt aanvragen en of u in
aanmerking komt voor hulp.
Aarzel niet en neem contact op. Vandaag nog!
Voor uw kinderen. Meer informatie:

www.leergeld.nl/tilburg/

Inloopmomenten volgend schooljaar
Als school willen wij in actieve verbinding staan met onze ouders, dit doen wij vanuit onze pijler Educatief Partnerschap. Vanwege Covid-19 werd deze ambitie ons
flink moeilijk gemaakt. Momenten waarop u als ouder altijd welkom was, konden helaas niet meer.
Nu er na een lange tijd weer meer mogelijk is, hebben wij als team nagedacht over
hoe de inloopmomenten van ouders opnieuw vorm te geven. In de afgelopen
maanden hebben wij namelijk gemerkt dat het alléén naar binnen komen door de
leerlingen een stimulans is geweest in hun zelfstandigheid en het ook veel rust
bracht in de school. Het gaf ons in veel gevallen ook de mogelijkheid op tijd te kunnen beginnen met onze lesdag. Via deze weg willen we dan ook graag uw menig
peilen over het volgende voorstel:
- Vanaf maandag 6 september mogen alle ouders hun kind/kinderen weer begeleiden tot op de speelplaats. Zodra om 8.20 uur de deur opengaat, bij de eerste bel,
mogen alle ouders de eerste schoolweek met hun kind/kinderen meelopen tot in
het klaslokaal. Vanaf de tweede schoolweek gaan onze leerlingen zelfstandig naar
binnen.
- Na schooltijd is er voor ouders de mogelijkheid om tot 14.45 uur (op vrijdag tot
12.10 uur) een kijkje te komen nemen in de klas, de leerkracht iets te vragen of bijvoorbeeld een afspraak te maken met de leerkracht.
- Gedurende het schooljaar zorgen we voor diverse contactmomenten met u als
ouder. Denk hierbij aan de inloopavond, de driehoeksgesprekken, de ouderkindlessen van Kanjer, de thema-avonden en de vieringen van de IPC-thema die uitgevoerd gaan worden. Dit laatste is voor ons nieuw en we zien er naar uit om ouders
op deze manier ook inhoudelijk bij het onderwijs te betrekken.

Klik hier om uw mening te geven, dit is een korte
vragenlijst. Invullen duurt enkele minuten.
https://bit.ly/3wn4rrH

Vacatures

Op dit moment loopt er een
sollicitatieronde voor diverse
ondersteuners. We zoeken
twee onderwijsassistenten,
een leraarondersteuner en
een vakdocent muziek.
De gesprekken zijn gisteren
geweest. Op deze vacatures
hadden we maar liefst 32
kandidaten gereageerd.
We zijn heel blij met zoveel
reacties. Straks in de laatste
Sporcktinfo van het jaar stellen deze nieuwe personeelsleden zich nog even voor.
Nog even geduld...

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

Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO)
Het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO) gaat over het verbeteren van het
onderwijs van onze school door wetenschappelijk onderzoek.
Onze school legt in het leerlingvolgsysteem gegevens over de schoolresultaten van
de leerlingen vast. Die gegevens zijn belangrijk om het onderwijs van onze school
te verbeteren en voor onze gesprekken met bijvoorbeeld de Inspectie van het Onderwijs. Sommige van deze gegevens zijn ook belangrijk voor wetenschappelijk
onderzoek. Vooral de resultaten van taal- en rekentoetsen kunnen hiervoor belangrijk zijn. Door de resultaten van taal- en rekentoetsen te analyseren weten we wat
de ontwikkeling van onze leerlingen is en hoe goed onze school het doet. Dit is
belangrijk, omdat dit ons helpt om het onderwijs op onze school beter te maken,
maar ook om het onderwijs in heel Nederland te helpen verbeteren.
Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs
De school gaat de resultaten van de taal- en rekentoetsen sturen aan het Centraal
Bureau voor de Statistiek (CBS) (www.cbs.nl), zodat het gebruikt kan worden voor
onderzoek naar de ontwikkeling van onze leerlingen. Voor de koppeling bij het
CBS is het nodig dat er ook identificerende gegevens van uw kind worden meegeleverd. Het gaat hier om het burgerservicenummer, onderwijsnummer, geslacht,
geboortedatum, volledige naam, postcode en huisnummer. Het CBS gebruikt deze identificerende gegevens alleen voor de koppeling aan onderwijsdata van het
Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (www.nationaalcohortonderzoek.nl). Na
koppeling worden deze identificerende gegevens vernietigd. Het CBS zorgt ervoor
dat deze onderwijsdata in een veilige omgeving worden opgeslagen. Daarnaast
zorgt het CBS ervoor dat leerlingen nooit herkenbaar zijn voor andere mensen.
Onderzoekers zien dus nooit om wie het gaat. Dit betekent dat onderzoekers nooit
een leerling of school kunnen herkennen. Wij ontvangen twee keer per jaar een
rapport over de ontwikkeling van onze eigen leerlingen. Wij kunnen in deze rapporten ook nooit leerlingen herkennen. Ook in openbare publicaties zullen leerlingen of scholen nooit te herkennen zijn. De verwerking van persoonsgegevens
vindt alleen plaats binnen de beveiligde omgeving van het CBS, volgens de wettelijke regels en de strenge regels van het CBS. Het CBS doet dit ook voor alle andere
statistieken die zij maakt.
Bezwaar tegen het delen van de gegevens van uw kind?
Scholen mogen gegevens over taal en rekenen aan het CBS sturen zonder dat de
school hiervoor expliciet uw toestemming moet vragen. Dat geldt ook voor de hierboven genoemde identificerende persoonsgegevens. Dat komt omdat deze gegevens niet beschouwd worden als ‘bijzondere’ persoonsgegevens (zoals bijvoorbeeld
gegevens over de fysieke en mentale gezondheid van leerlingen wel bijzonder
zijn). Doordat scholen volgens de onderwijswetgeving de plicht hebben hun onderwijs te verbeteren, mogen scholen de daarvoor verzamelde niet-bijzondere persoonsgegevens delen met het CBS voor wetenschappelijk onderzoek en statistische doeleinden. Mocht u toch bezwaar hebben tegen het gebruik van de gegevens
van uw eigen kind, dan kunt u dit laten weten bij de school. Dat kan via het algemene e-mail adres: bs.de.sporckt@xpectprimair.nl. De school zorgt er dan voor dat de
gegevens van uw kind niet aan het CBS gestuurd worden. Voor het gebruik van
bijzondere persoonsgegevens stelt de wet strengere eisen en moet u wél actief
toestemming geven. Dit is vooralsnog niet aan de orde.
Mocht er in de toekomst wel bijzondere persoonsgegeven worden verzameld voor
het NCO, dan wordt u hier apart van op de hoogte gebracht.
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