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Beste ouder/verzorger, 
 

De school is weer begonnen! Regelmatig houden we u op de hoogte van activiteiten die wij als school 
ondernemen, dit doen wij door middel van deze nieuwsbrief. U bent dit al van ons gewend, maar voor de 
ouders/verzorgers van leerlingen van leerjaar 1 is dit nieuw. We informeren u over wat er in en rondom 
de school speelt en wij laten zien wat we op Sprengeloo DOEN.  
Fijn dat we alle leerlingen weer op school mogen en kunnen ontvangen na een roerige tijd, een bijzondere 
tijd die nog niet voorbij is, het corona-virus is nog niet weg! Daarom hebben we afspraken met u gedeeld 
over de corona-maatregelen die wij nemen. Naar aanleiding van vragen van enkelen van u hebben wij 
deze afspraken duidelijker gemaakt, groen aangegeven in de tekst. In de bijlage staan onze afspraken nog 
een keer op een rijtje. 
 

De leerlingen zijn afgelopen week actief begonnen met een kennismaking met de mentor, die de spil is in 
de begeleiding van onze leerlingen. Op 2 september zijn ook onze nieuwe leerlingen begonnen aan het 
avontuur in het voortgezet onderwijs, spannend voor hen en voor u! Om leerlingen en u te helpen om 
snel de weg te vinden, ontvangen u en uw kind een ‘Schoolinfo 2020-2021’. Dit is geen vervanger van 
onze schoolgids, maar het geeft een handig overzicht van belangrijke gegevens, zoals geplande 
activiteiten, namen en mailadressen, aan- en afwezigheidsmeldingen. De schoolgids kunt u vinden op 
onze website www.sprengeloo.nl 
 

Sprengeloo is DOEN, ook zoveel als mogelijk in coronatijd. Binnenkort zijn er geplande DOE-activiteiten 
die invloed hebben op het reguliere lesrooster. Deze activiteiten vindt u ook in de ‘Schoolinfo 2020-2021’. 
Door de corona-maatregelen kunnen deze aangepast worden, hierover wordt u dan geïnformeerd. 
 

We wensen onze leerlingen, u en onze collega’s een fijn en goed schooljaar toe. Veel plezier met het lezen 
van deze eerste nieuwsbrief! 
 

T.M. Zoet, adjunct-directeur 

 
 
Agenda 
 

di.   08-09  ouderavond leerjaar 3 (digitaal) 
wo.  09-09  ouderavond leerjaar 1 (digitaal) 
di.   15-09  ouderavond leerjaar 2 (digitaal)  
wo.  16-09  ouderavond leerjaar 4 (digitaal)  
         21 -  25-09  schoolfotograaf 
di.   22-09  deel-medezeggenschapsraad 
         12 -  16-10  activiteitenweek 
di.   13-10  40-minutenrooster 
wo.  14-10  leerlingenpanel 
         19 -  23-10  herfstvakantie 
   26-10 -  06-11  stage leerjaar 4 
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Personeel 
 

Vertrekkende en nieuwe collega’s  
Voor de zomer hebben we afscheid genomen van een aantal collega’s: mw. Van der Weg, dhr. Horstman, 
dhr. Van Boven, mw. Balkoe, mw. Poen, dhr. Van den Berg, mw. Setrakian, dhr. Buisman, dhr. Vunderink, 
dhr. Kroes. De redenen waren verschillend: een nieuwe baan, bij ons geen uren meer, de vervanging voor 
een zieke collega was niet meer nodig.  
 

Dit schooljaar hebben we ook nieuwe collega's:  
mw. Ahuis voor wiskunde, informatica en rekenen; dhr. Renkema voor wiskunde, informatica;  
dhr. Azeem voor biologie.  
Daarnaast hebben we 11 stagiaires die meelopen met onze collega's en door hen begeleid worden. 
 

Mw. A. Visser, adjunct-directeur  
 
 

Vanuit de school 
 

Leerjaar 1 
Vorige week, 1 (en 2) september was het dan zover… het begin van een nieuw avontuur op de grote 
nieuwe school. Voor de ene leerling heel erg spannend en daardoor wat minder leuk, voor de ander wat 
minder spannend en daardoor wel wat leuker. De hele dag met je klas en je mentor kennismaken en 
vooral ook met de school. Met spelletjes, rondleidingen / speurtochten en uitleg. 
Leuk om te zien hoe fanatiek en enthousiast ze zijn als je dan het Ken-je-mentorspel gaat doen. De 
mentoren zijn minstens zo fanatiek, want die schromen niet met grootschalig valsspelen de winst voor 
zich op te eisen. Met dank aan de strenge jury feliciteren we klas 1kb, 1ma en 1mc met de overwinning in 
dit spel! 
3 september was de dag dat er voor het eerst echte lessen waren. Hoe zou de klas zijn? Hoe zou de 
docent zijn? Welke boeken moet ik meenemen naar huis? Kom ik wel op tijd? Waar is dat lokaal nou 
weer? Waar is mijn klas gebleven? Allemaal hele normale zaken die ieder jaar, bij het grootste deel van de 
eerste leerjaarleerlingen door het hoofd schieten. Bij de vraag aan leerlingen hoe ze het hebben gehad op 
hun eerste dag, verschijnt er gelukkig vaak een brede glimlach. Ze vonden het erg leuk. Als je vraagt wat 
ze dan leuk vonden: Alles! Voor de ene leerling zal dit ook weer wat meer gelden dan voor de andere, 
maar over een paar weken is alle onzekerheid weg en voelt het echt als de school van deze leerlingen! 
 

Activiteiten 
Van 15 t/m 25 september staan voor alle eerste klassen allerlei activiteiten op het programma: 
1. Cito: Iedere eerste klas maakt in deze weken zes taken van de Cito 0. Deze Cito is een onderdeel van 

het leerlingvolgsysteem wat wij als school gebruiken.  

2. Verkeerslessen: In een blokuur maken alle klassen op een speelse en interactieve manier kennis met 

een aantal onderdelen van het verkeer. De voorstelling die de leerlingen krijgen en het nagesprek 

staan onder leiding van een externe theatergroep. 

3. En dan is er nog het brugklaskamp. Helaas heeft u al moeten lezen dat dit niet doorgaat in de 

geplande vorm. We zijn nog op zoek naar een geschikte locatie om het grootste deel van de 

kennismaking doorgang te laten vinden. In principe is er afgesproken dat we de twee dagen vullen met 

activiteiten.  

• Dag 1 duurt van 12.00 - 18.00 uur (inclusief avondeten).  

• Dag 2 duurt van 10.00 - 16.00 uur (inclusief lunch).  
Verdere informatie hierover volgt in de loop van deze week. 

 

Dit is het programma voor alleen leerjaar 1. We proberen voor iedere klas een zo goed mogelijk gevuld 
rooster voor elkaar te maken op de momenten dat ze geen activiteiten hebben. We kunnen echter niet 
voorkomen dat er wat minder lessen zijn op een bepaald moment, vanwege de inzet van collega’s als 
begeleiding bij de verschillende activiteiten. We vragen hiervoor uw begrip. 
 

Dhr. A. Snijder, coördinator leerjaar 1 
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Schoolboeken 
Onze leerlingen hebben afgelopen weken het boekenpakket ontvangen dat zij dit jaar nodig hebben voor 
het volgen van lessen. Voor een enkeling geldt dat nog niet alle boeken binnen zijn. We verwachten dat 
deze laatste boeken snel geleverd worden. Ouders die hierover gemaild hebben ontvangen (nog) een 
reactie. 
De boeken zijn eigendom van school en worden aan het eind van het jaar weer ingeleverd, met 
uitzondering van de werkboeken. Leerlingen weten welke boeken dit zijn. Wij zijn zuinig op onze boeken 
en dit verwachten wij van onze leerlingen ook. Daarom is het op Sprengeloo verplicht dat de boeken die 
leerlingen in bruikleen hebben van school het hele schooljaar gekaft zijn. 
 
Schoolfotograaf  
In de week van 21 - 26 september komt de fotograaf op school. Per klas worden van alle leerlingen foto’s 
gemaakt, die ouders daarna zelf via internet kunnen bestellen met de code die de leerlingen ontvangen 
van de fotograaf. Groepsfoto’s worden er in deze week niet gemaakt. 
 
Magister 
Bij het begin van dit schooljaar hebben we gemerkt dat er problemen waren met inloggen in magister. 
Wilt u ons mailen: info@sprengeloo.nl of bellen als u dit niet lukt, dan zorgen wij dat dit opgelost wordt. 
 

 

□ □ □ 
Dyslexie 
Komende twee weken zullen alle leerlingen van de brugklas meedoen aan de 
dyslexiescreening. Ook  kinderen die al een verklaring hebben, doen mee. Mocht er 
naar aanleiding van de test reden zijn voor een vervolgonderzoek, dan nemen wij 
contact met u op. Met de leerlingen die al een verklaring hebben, heb ik 
binnenkort een gesprekje om kennis te maken. Ze kunnen dan waarschijnlijk al heel 
goed aangeven waar ze tegenaan lopen. We kunnen dan samen, natuurlijk ook in 
overleg met u als ouder, kijken welke hulpmiddelen we extra inzetten.  
Belangrijk is echter dat uw kind eerst went aan een nieuwe school. Daarna kijken we verder. Mocht u toch 
al eerder een gesprek willen dan kunt u mij mailen om een afspraak te maken: j.bosman@sprengeloo.nl 
 

Passend lezen 
Moeite met lezen voor je lijst? Lezen is al moeilijk genoeg, maar helemaal als je dyslectisch bent.  
Bij Passend Lezen kun je kiezen uit meer dan 75.000 gesproken leesboeken! En het is gratis voor iedereen 
tot 18 jaar met een leesbeperking. Aanmelden bij: passendlezen.nl/voorjelijst 
 

mw. J. Bosman, coördinator dyslexie 
 
 

Vertrouwenspersonen in de school 
Op Sprengeloo kennen we vertrouwenspersonen seksuele intimidatie. Als een leerling of personeelslid 
op dat gebied ongewenst gedrag ervaart, kan hij/zij naar een vertrouwenspersoon voor hulp. Hiertoe 
behoren: ongewenste aanrakingen, ongewenste uitnodigingen en aandacht, lastiggevallen worden, 
seksuele intimidatie via social media. 
Ook kunnen de vertrouwenspersonen een luisterend oor bieden voor leerlingen of personeel die even 
hun hart willen luchten of willen praten als ze in een moeilijke situatie zitten. 
 

Onze vertrouwenspersonen zijn op school te benaderen of via hun mailadressen: 
dhr. M. Boeve: m.boeve@sprengeloo.nl 
mw. N. Sirre:  n.sirre@sprengeloo.nl  
 

Ook zullen ze dit jaar op twee vaste momenten laagdrempelig beschikbaar 
zijn tijdens de pauzes op maandag en woensdag in de grote pauze, in de 
spreekkamer bij de ingang van het zorgplein. 

• Maandag is dat mw. Sirre  

• Woensdag is dat dhr. Boeve. 

mailto:info@sprengeloo.nl
mailto:j.bosman@sprengeloo
mailto:m.boeve@sprengeloo.nl
mailto:n.sirre@sprengeloo.nl
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RUST. 
Het RUST. is er speciaal voor diegene die dagelijks tijdens de lunchpauze echt 
behoefte heeft aan een rustige plek. Je kan er ontspannen zitten, wat eten en 
drinken en gezellig fluisteren. Het is erg belangrijk dat je aan het begin van de 
pauze komt en blijft tot het einde, zodat het lekker rustig blijft. 
Vijf minuten voordat de bel gaat zul je even moeten checken of je plek schoon is, 
of er een doekje over de tafel moet en een bezem over de vloer gehaald moet 
worden. Zo kan het RUST. een oase van schone rust blijven. 
 

Wil je gebruik maken van het RUST. ? Mail dan je aanvraag met korte toelichting 
naar het volgende emailadres: m.rustenburg@sprengeloo.nl 

 

Na je aanvraag wordt er persoonlijk contact met je opgenomen. 
 

mw. M. Rustenburg 
 
 

 
 

Als ouder/verzorger ziet u het liefst dat uw kind gezond opgroeit en dat hij/zij een fijne tijd op school 
heeft. Als school kunnen wij u ondersteunen als het even niet zo lekker loopt als verwacht; het 
terugdringen van het ziekteverzuim is hier een voorbeeld van. Deze ondersteuning geven wij vanaf 
schooljaar 2019-2020 vorm door te werken volgens de methode M@ZL (mazzel). 
M@ZL is een beproefde methode waarbij school, CJG en de gemeente samenwerken in het terugdringen 
van het ziekteverzuim onder leerlingen. Wanneer een leerling meer dan 7 schooldagen aaneengesloten of 
4 keer per 12 weken ziek is, voldoet hij/zij aan de criteria van M@ZL. In dat geval zal de mentor van uw 
zoon/dochter contact met u opnemen om met u en uw zoon/dochter in gesprek te gaan. Soms zal de 
ondersteuningscoördinator en/of jeugdarts betrokken worden om u te ondersteunen in het verminderen 
van het ziekteverzuim. Samen maken wij een plan om te werken aan de opbouw van de schoolgang. 
 

mw. N. Baars, ondersteuningscoördinator leerjaar 1 
dhr. A. Wissink, ondersteuningscoördinator leerjaar 2, 3 en 4 
 
 
Stage leerjaar 3 en 4 
Een belangrijk onderdeel van het leerproces en LOB is dat leerlingen ervaringen opdoen in het werkveld. 
De leerlingen van leerjaar 3 en 4 gaan dan ook elk jaar op stage. Ook dit jaar willen we deze zoveel 
mogelijk door laten gaan. 
 

• De stage voor leerjaar 3 basis wordt een lintstage op maat. Dit betekent dat leerlingen die eraan toe 
zijn om op stage te gaan dit één dag in de week kunnen doen. Dit gebeurt in overleg met de docent 
van het beroepsgericht vak. 

• De stage voor leerjaar 3 kader en 3 mavo wordt in april georganiseerd. Dit zal twee weken zijn waar 
de leerling volledig meedraait in een bedrijf en niet op school is. 

• De stage voor leerjaar 4 vindt plaats van 26 oktober t/m 6 november. Deze twee weken gaan de 
leerlingen zich oriënteren op diverse werkvelden. 

Voor alle stages geldt dat de leerlingen zelf op zoek gaan naar een 
stageplek. Via de vakdocenten worden de leerlingen geïnformeerd en 
begeleid. Uiteraard is de leerling tijdens de stage verzekerd. De stage 
telt ook mee voor de onderwijstijd.  
 

mw. L. van Kesteren, coördinator leerjaar 3 
dhr. R. Koopmans, coördinatoren leerjaar 4 
 
 
 
 
 

mailto:m.rustenburg@sprengeloo.nl
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Beeldend 
 
 
 
 
Klas 4 beeldend is begonnen met het 
herhalen van begrippen. Gelukkig leer je 
spelenderwijs ook heel veel. 
 

Mw. I. Wierts, docent beeldend 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

En dan nog even dit… 
 

AVG op Sprengeloo 
Op verschillende manieren informeren we (nieuwe) leerlingen en ouders over het onderwijs op onze 
school. Dit doen we onder andere door middel van foto’s en video’s. Opnames hiervoor worden gemaakt 
tijdens verschillende gelegenheden, bijvoorbeeld tijdens activiteiten, excursies en lessen. Ook uw 
zoon/dochter kan op deze foto’s en video’s te zien zijn; we gaan zorgvuldig om met dit beeldmateriaal. 
Tijdens lessen worden soms ook video-opnames gemaakt voor trainings- en ontwikkeldoeleinden. Deze 
beelden worden alleen gebruikt voor dit doel en niet op enigerlei wijze gebruikt voor publicatiemateriaal.  
Voor het publiceren van beeldmateriaal in onze voorlichtingsmaterialen, zoals een poster, brochure of op 
onze website, vragen wij eenmalig toestemming aan de ouder die het ouderlijk gezag heeft over zijn/haar 
zoon/dochter. Deze toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze opdracht 
worden gemaakt.  
 

U mag altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming. Wij wijzen u hier jaarlijks op in onze 
nieuwsbrief. Zodra uw zoon/dochter 16 jaar is, mag hij/zij zelf toestemming geven voor het publiceren 
van zijn/haar beeldmateriaal. 
Het kan voorkomen dat ouders of leerlingen zelf foto’s maken tijdens schoolactiviteiten. Wij hebben daar 
geen invloed op, maar we vragen ouders en leerlingen terughoudend te zijn bij het plaatsen van foto’s en 
video’s op internet en social media.  
 


