
Schoolsecretariaat
mw. M.M. Kramer,
m.kramer@sprengeloo.nl
mw. M. Aalpoel,
m.aalpoel@sprengeloo.nl
dhr. L. Breden,
l.breden@sprengeloo.nl

Roostermakers
dhr. J. Aaltink
mw. T. Fredriks 

Conciërges
mw. F. Krouwel (hoofdconciërge) 
dhr. G. Doeve (plv hoofdconciërge) 
dhr. L. van Eelen 
dhr. J.W. van der Geer
mw. A. Vos 
dhr. B. Slok 
mw. H. Bijkerk 
dhr. A. Streppel 
(verzuimcoördinator)
mw. G. Olthof-van Nunen 
(medewerker OLC) 

Examenleiding
dhr. R. Koopmans 
(examencoördinator)
mw. A. Visser (examensecretaris) 
mw. M. Kramer 
mw. T. Fredriks
dhr. N. Zintel

Vertrouwenspersonen
mw. N. Sirre, 
n.sirre@sprengeloo.nl
dhr. M. Boeve,
m.boeve@sprengeloo.nl

Vertrouwenspersoon bij de GGD 
mw. Y. Bos T (088) 4433131, 
y.bos@ggdnog.nl

Veluwse Onderwijsgroep 
Kanaal Noord 350
7323 AM Apeldoorn
T (055) 5779799

Schoolarts
mw. M. Haafkes 
CJG Apeldoorn
T (055) 3578875
info@cjgapeldoorn.nl

Ouderraad
Sprengeloo heeft een actieve 
ouderraad. Wilt u met hen in 
contact komen, mailt u dan via 
info@sprengeloo.nl

Ouderpanel
Sprengeloo organiseert tweemaal 
per jaar een ouderpanel. In dit panel 
kunt u meedenken over ons 
onderwijs en de gang van zaken op 
school. U kunt zich hiervoor 
opgeven via info@sprengeloo.nl. 

Rijksinspectie
Inspectiekantoor Utrecht
T (088) 6696000

Namen en adressen

Directeur
dhr. G.J. van Dijken,
g.vandijken@sprengeloo.nl

Adjunct-directeuren
dhr. R. Termaat, 
r.termaat@sprengeloo.nl
mw. A. Visser,
a.visser@sprengeloo.nl
dhr. T. Zoet,
t.zoet@sprengeloo.nl

Leerjaar 1
dhr. A. Snijder, 
a.snijder@sprengeloo.nl

Leerjaar 2
mw. S. van Beesten, 
s.vanbeesten@sprengeloo.nl
dhr. J. Kleinpaste,
j.kleinpaste@sprengeloo.nl

Leerjaar 3
mw. L. van Kesteren, 
l.vankesteren@sprengeloo.nl

Leerjaar 4
dhr. R. Koopmans,
r.koopmans@sprengeloo.nl

Ondersteuningscoördinator 
dhr. A. Wissink,
a.wissink@sprengeloo.nl

Verzuimcoördinator
dhr. A. Streppel, 
verzuim@sprengeloo.nl 
T (055) 3575312 of 06-23221092
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Beste leerling,

Van harte welkom op Sprengeloo. In deze 
schoolinfo staat per leerjaar een aantal 
belangrijke gegevens vermeld. Deze 
informatie is ook nuttig voor jouw 
ouders/verzorgers, dus laat het hen ook 
lezen. Bij deze schoolinfo hoort ook 
informatie over de schoolkosten en het 
digitale betalingssysteem Schoolloket. 
Alle overige zaken kun je vinden in de 
digitale schoolgids op de website. Deze 
schoolinfo vervangt de schoolgids niet!

Ik wens je veel leerplezier en een 
fijn schooljaar!

G.J. van Dijken,
directeur

Bezoekadres
Sprengeloo, christelijke school voor vmbo 
Sprengenweg 81

Bankrekeningnummer
IBAN: NL48 INGB 065 009 1701 t.n.v. 
Sprengeloo Apeldoorn

Het is belangrijk dat bij elke betaling naam, klas 
en factuurnummer worden vermeld.

Schoolgegevens

Postadres 
Sprengeloo
Postbus 2939
7301 EH Apeldoorn Website 
www.sprengeloo.nl E-mail 
info@sprengeloo.nl

Informatie

Zie Magister voor cijfers, absentie, naw-
gegevens, roosters en huiswerk (ELO). Ouders en 
leerlingen hebben elk hun eigen account in 
Magister. Graag de gegevens als adres, 
telefoonnummers en mailadres up-to-date 
houden, zodat we contact met thuis kunnen 
onderhouden. 

Wij versturen steeds meer informatie digitaal 
naar u! Bent u uw gebruikersnaam kwijt, dan kunt 
u een mail sturen naar info@sprengeloo.nl. Zie ook
de website: ouders/contact/magister.

DIRECT CONTACT 
(055) 357 53 00

ZIEKMELDING 
(055) 357 53 12

2

1 sept

2 sept
21 - 25 sept 

14 okt 
12 - 16 okt 

19 - 23 okt 

30 okt 

9 nov                 

3 dec 

10 dec 
14-18 dec

 introductiedag en kennis- 
maken klas/mentor 
start lessen
schoolfotograaf 
leerlingenpanel
 week met lesrooster- 
doorbrekende activiteiten 
herfstvakantie  
leerlingen techniek / 
BWI / D&P hebben 
bedrijfsbezoeken 
NXTLVL-avond mbo bij 
ROC Aventus 
rapport 1 uit 
Paarse vrijdag
 sportactiviteiten 
+ kerstactiviteiten

17 dec schoolfeest 

21 dec - 3 jan kerstvakantie 

4 jan 

12 jan 
13 jan 
15 - 19 feb 

22 - 26 feb     

17 mrt 
18 mrt 
19 mrt

lessen starten 3e uur 
open dag Sprengeloo 
les 1 en 2 vrij
week met lesrooster- 
doorbrekende activiteiten 
krokusvakantie 
SHOWTIME 
rapport 2 uit 
presentatie aan ouders/
verzorgers beroepsgericht 
vak en voorlichting mavo 3 
voor keuzes in mavo 4

2 apr 

26 apr - 7 mei          tulpvakantie        

13 + 14 mei 
24 mei 
8 juli 

8 juli 
9 juli 

12 - 16 juli 

hemelvaart (vrij) 
tweede pinksterdag (vrij) 
laatste lesdag sportdag
schoolfeest
Walibi (vrijwillige basis)

 lesvrij, leerlingen kunnen op 
school geroepen worden 
i.v.m. overgang

16 juli rapport ophalen 

19 juli - 27 aug   zomervakantie

1e uur   08.10 - 09.00 uur 
2e uur   09.00 - 09.50 uur 
3e uur   09.50- 10.40 uur 
pauze    10.40 - 11.00 uur 
4e uur   11.00 -11.50 uur

5e uur  11.50 - 12.40 uur 
pauze  12.40 - 13.10 uur 
6e uur  13.10 - 14.00 uur 
7e uur  14.00 - 14.50 uur 
8e uur    14.50 - 15.40 uur

40-minuten rooster
In verband met leerlingbesprekingen hebben we een
40-minuten rooster op de dinsdagen in de maanden november en
maart.
Zie de website voor de lestijden van het 40-minutenrooster.

PTA en examenreglement
Voor leerlingen en ouders/verzorgers zijn deze belangrijke 
documenten te vinden op onze website bij leerlingen.

3kd     dhr. A. IJzerman (Ijz) a.ijzerman@sprengeloo.nl 
3ma    dhr. T. Franssen (Fra) t.franssen@sprengeloo.nl
3mb    mw. M. Huijkman (Hkm) m.huijkman@sprengeloo.nl
3mc    mw. S. van Meggelen (Meg) s.vanmeggelen@sprengeloo.nl

Geplande activiteiten

Lestijden leerjaar 3 en 4

Mentoren leerjaar 3

3ba    mw. M. Smits (Smm) m.smits@sprengeloo.nl
           mw. K. Stevens (Svk) k.stevens@sprengeloo.nl 
3bb    mw. S. Jansen van 't Laar (Jsl)

s.jansenvantlaar@sprengeloo.nl
mw. A. Konings (Kng) a.konings@sprengeloo.nl

3bc    mw. M. Hoogenkamp (Hgk) 
m.hoogenkamp@sprengeloo.nl

3ka    dhr. E. Hurenkamp (Hrk) e.hurenkamp@sprengeloo.nl
           dhr. S. Mulder ((Mds) s.mulder@sprengeloo.nl 
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goede vrijdag (vrij)

tweede paasdag (vrij)5 apr

3kb    dhr. S. Hupkes (Hpk) s.hupkes@sprengeloo.nl
            mw. E. van den Hazel (Hle)
            e.vandenhazel@sprengeloo.nl
3kc     dhr. B. Elings (Elg) b.elings@sprengeloo.nl



Belangrijke data

Rapport 3: 

Uitgifte rapporten 
Rapport 1: 
Rapportd 2: 

donderdag 3 december  
donderdag 18 maart
+ keuzewijzers voor leerjaar 4 
vrijdag 16 juli

Ouderavonden leerjaar 3
•  Dinsdag 8 september: kennismaking met de

school, mentoren en andere ouders
(onder voorbehoud, anders digitaal)

•  Maandag 14 december: spreekavond n.a.v.
rapport 1. Aanmelden via Magister

Open dag
Dinsdag 12 januari 2021. Leerlingen hebben 
geen les, maar helpen mee in de voorlichting 
aan leerlingen van groep 8 en hun ouders

Studiedagen personeel
Leerlingen zijn vrij op: 27 november, 
8 februari en 2 april

Nieuwsbrief
Deze wordt maandelijks digitaal verstuurd naar 
het mailadres van ouders/verzorgers (en staat 
op de website).

Ouderraad
Op de dinsdagen 1 december, 16 februari, 
13 april en 29 juni

Dinsdag 
12 januari 2021

16.30 - 20.30 uur 
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ZIEKMELDING EN 
TE LAAT KOMEN 
(055) 357 53 12
06-23221092
verzuim@sprengeloo.nl

Overige informatie

Zie ook de schoolgids en website met 
informatie over:
• missie en visie van Sprengeloo

• inhoud en organisatie van ons onderwijs
• begeleidingsstructuur op Sprengeloo
• leerlingenstatuut
• activiteiten
• klachtenregeling

e• zakelijke en financiële organisati
• doorstroomgegevens
• lesstofprogramma (LSP)

3

Aan- en afwezigheid

Ben je ziek, dan moeten je ouders dat elke dag 
telefonisch melden, tussen 7.30 - 8.00 uur bij de 
verzuimcoördinator, dhr. A. Streppel. Mailen kan ook: 
verzuim@sprengeloo.nl
Ook als je weet dat je te laat gaat komen, willen we 
graag dat je ouders dat vooraf melden. Ben je niet op 
school en ben je niet afgemeld, dan bellen we je 
ouders. Krijgen we geen contact, dan sturen we per 
mail een brief over je afwezigheid. Bij terugkomst op 
school lever je deze brief ingevuld in bij de 
verzuimcoördinator op het OLC.

Verlof

Bijzonder verlof (langer dan een dag) moet minimaal 
vier weken van tevoren aangevraagd worden. Op de 
website, bij ouders onder de 
‘knop’ verzuim & verlof vind je een link naar het 
formulier verlofaanvraag. Je kunt dit formulier ook bij 
de verzuimcoördinator ophalen. Inleveren van de 
aanvraag loopt via deze coördinator. De coördinator 
van jouw leerjaar moet toestemming geven voor 
langdurig verlof.

Roosterwijzigingen

Deze kun je vinden op Magister.

 
 

•  Donderdag 18 maart: presentatie van
leerlingen en voorlichting keuzevakken
beroepsgericht vak voor ouders van mavo-
leerlingen

•  Dinsdag 30 maart: spreekavond
n.a.v. rapport 2. Aanmelden via Magister



Schoolkosten

Boeken
Sprengeloo heeft een eigen boekenfonds. De 
schoolboeken hoef je niet te betalen. Je 
krijgt deze van ons te leen. Je moet er dus 
wel zorgvuldig mee omgaan. We verwachten 
dat je je boeken binnen een week kaft en 
gedurende het jaar gekaft houdt. Ben je een 
boek kwijt of is het erg beschadigd, dan moet 
je de kosten betalen.

Andere leermiddelen
De school brengt wel kosten in rekening voor 
leermiddelen en excursies. Deze verschillen 
per leerjaar en leerrichting. Let op: sommige 
leermiddelen zoals een agenda, 
woordenboek, schriften, schrijfmateriaal  en 
sportkleding moet je zelf aanschaffen. Op de 
website vind je de schoolkosten per leerjaar. 

Schoolloket
Het schoolloket is een digitale omgeving 
waar je ouders/verzorgers 
de schoolkosten online kunnen betalen via 
iDEAL. Het is een soort webwinkel. Ouders 
krijgen een mail met een link naar 
schoolloket als er een betaling klaar staat 
voor een excursie, reis of leermiddel. Voor 
vragen over betalingen kunnen je ouders/
verzorgers contact opnemen met mw. 
M. Aalpoel, m.aalpoel@sprengeloo.nl

Op Sprengeloo… 

•    praat ik met je.
Ik gebruik geen geweld - niet met handen of voeten, niet 
met woorden of gebaren - dat maakt me sterk.

•  overtuig ik je met eerlijke argumenten.
Niet met intimidatie, manipulatie of ander
verbaal geweld.

•  vraag ik naar je motieven en gevoelens.
Voor racisme en vooroordelen is geen plaats.
Ik heb aandacht voor jouw kant van de zaak.

•  luister ik naar je.
Dit betekent dat discrimineren overbodig is,
ik weet immers wat je voelt.

•  accepteer ik hoe en wie je bent.
Ik spreek je niet aan op je uiterlijk of op
je seksuele geaardheid.

•  vertrouw ik je.
Daarmee weet je dat ongewenst ook ongewenst is, nee 
ook nee is en ‘kappen nou’ betekent
‘nu ophouden’.

•  bescherm ik je eigendommen.
Ik steel, verniel of verstop ze niet.

Op Sprengeloo 
respecteer ik je. Ik geef 
je ruimte om te leven, 
te leren en te werken.

Afspraken en wat 
wij verwachten

Op Sprengeloo verwachten we dat je… 
•  zuinig bent op jouw school en alle 

materialen, zoals bijvoorbeeld het meubilair 
en je boeken.

• je boeken gekaft hebt.
•  op tijd en met de nodige schoolspullen in de 

les bent.
•  je altijd meldt bij het Open Leer Centrum 

(OLC) als je te laat komt, ziek naar huis gaat 
of er uitgestuurd wordt.

•  gepaste kleding draagt.
• in de school geen hoofddeksel draagt.
• je jas niet meeneemt naar de les.
•  je mobiele telefoon of een andere beeld- 

of geluidsdrager alleen gebruikt buiten de 
lokalen (gebruik in de lokalen mag alleen 
in overleg met de leraar).

•  geen beeld- of geluidsopnames maakt 
zonder toestemming van de directie.

•  geen rommel achterlaat in en om
de school.

•  meedoet met verplichte corvee-activiteiten 
(via magister zie je wanneer jouw klas aan 
de beurt is).

•  alleen in de aula of op het plein eet en 
drinkt.

• niet rookt. Sprengeloo is rookvrij.
•  geen energy drinks gebruikt in school of op 

het plein.

•  het plein tijdens pauzes en tussenuren niet 
verlaat. 
In uitzonderingsgevallen kun je 
toestemming krijgen van de docent-
coördinator van de dag.

• voor en na schooltijd, tijdens de pauzes en 
tussenuren niet op de gang bent.

•  alleen met toestemming gebruik maakt van 
de lift (een liftpas vraag je aan bij het OLC).

•  alleen het binnenplein als pauzeruimte 
gebruikt.

•  in leerjaar 1, 2, 3 alleen fietst op het 
voorplein van en naar de fietsenkelder 
(ingang direct rechts om de hoek).

•  in leerjaar 4 met een scooter of fiets de 
ingang aan de Schuttersweg neemt en je 
scooter parkeert in het scootervak en je 
fiets in de fietsenkelder onder
de techniektoren.

•  je fiets met een brede bak/drager aan de 
voorkant in de daarvoor bestemde vakken 
zet.

• alleen gasten meeneemt de school in als je 
dit gemeld hebt bij de conciërge/receptie.

• na de lessen naar huis gaat
(binnen 15 min.) of naar het OLC 
voor studie.

•  uiteraard geen wapens,
vuurwerk, drugs of
alcohol bezit of
verhandelt.
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