Waar samen geleerd, gespeeld en gewerkt wordt, gelden regels en afspraken. Ook op
De Springplank.
Op onze school gelden heldere, duidelijke regels. Deze regels hangen op meerdere plekken in
ons gebouw en zijn makkelijk te onthouden. Zo houden we het samen en voor iedereen prettig.
1. We praten netjes over God en het geloof
2. We vertrouwen elkaar
3. We helpen elkaar
4. Niemand is zielig
5. Niemand lacht uit
6. Niemand speelt de baas

Pesten
Pesten wordt op De Springplank niet getolereerd. Om dit te voorkomen, maar ook om te leren hoe
kinderen zich kunnen weren tegen pesten, werken wij in groep 1 t/m 8 met de methode
'Kanjertraining'. Het belangrijkste doel van de kanjertraining is dat een kind positief over zichzelf en
de ander leert denken. Alle teamleden zijn gecertificeerde trainers en geven de training aan uw kind.
Daarnaast nemen onze leerlingen in groep 6 deel aan de lessen 'Kom op voor jezelf'. Tijdens deze
lessen leren onze leerlingen op een passende manier voor zichzelf op te komen met respect voor de
ander. Dit gebeurt vanuit drie invalshoeken: denken, voelen en handelen. Herhalingslessen vinden
plaats in groep 8.
Klachten
Ondanks alle regels en afspraken kan het gebeuren dat uw kind zich niet prettig voelt op school.
Hij of zij kan dan contact opnemen met juf Monique of juf Antoinette. Zij bieden een luisterend
oor en kunnen uw kind helpen door hem of haar door te verwijzen naar de juiste persoon of
instantie. Is contact zoeken lastig voor uw kind? Dan mag een briefje in de postvakken van de
juffen in de teamkamer gedaan worden, waarna Monique of Antoinette contact kan opnemen met
uw kind. Uiteraard gebeurt dit niet zichtbaar voor anderen. Kinderen kunnen bij (ernstige)
problemen altijd contact opnemen met de Kindertelefoon, T: 0800 - 0432.
Het kan gebeuren dat u zich als ouder(s) niet prettig voelt op school. Uw klacht, hoe lastig soms
ook, kunt u altijd kwijt bij de leerkracht van uw kind. Is dat niet mogelijk, neem dan contact op met
Bert Hardeman.

Als dit overleg geen oplossing biedt, kunt u contact opnemen met één van beide contactpersonen:

(juf) Antoinette
T: 0317 - 615525
E: aferwerda@cbsdespringplank.nl

(juf) Monique
T: 06 - 4788 2213
E: mspelbos@cbsdespringplank.nl

Daarnaast bestaat de mogelijkheid contact op te nemen met contactpersoon van het VPCO bestuur,
Arjan Grevengoed, T: 06 - 22550219. De contactpersoon kan u met uw klacht doorverwijzen naar
de vertrouwenspersoon van VPCO Rhenen, José van Leeuwen, 06-49958193 of
info@josevanleeuwen.nl.
Heeft u bovenstaande stappen genomen en voelt u zich onvoldoende gehoord of erkend? Dan kunt u
contact opnemen met de Stichting Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs (GCBO) in Den Haag, T:
070 - 3861697 of E: info@gcbo.nl.

