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Spannend: voor het eerst naar 
school! Voor uw kind, maar 
ook voor u. Daarom laten we 
u eerst uitgebreid kennismaken. 
Met de schoolgids, een gesprek 
met de directie en een rond- 
leiding. Zo krijgt u alle infor-
matie die u nodig heeft en kunt 
u vast proeven van de sfeer.  Uw 
keuze gemaakt? Dan volgt de 
inschrijving waarin alle bijzon-
derheden worden besproken 
en genoteerd. Vlak voor of tij-

dens het wennen krijgt u een in-
take-gesprek met de leerkracht.

Wennen
Kinderen mogen naar school 
als ze (minimaal) vier jaar zijn. 
Maar in de laatste weken voor 
hun verjaardag kunnen ze wel 
alvast komen wennen. Aan de 
school, aan de klas, aan de juf 
of meester en aan de kinderen 
– die staan te springen om het 
hulpje te zijn voor uw kind. 

Ontwikkeling
Vanaf de eerste schooldag 
houden we een dossier bij van 
de kinderen. Dit dossier wordt 
de hele basisschoolperiode 
aangevuld met de vorderingen, 
observaties, handelingsplannen, 
toets- en rapportcijfers, even-
tuele speciale onderzoeken en 
gespreksverslagen. Wij weten 
dus altijd hoe het gaat met uw 
kind en zijn of haar ontwikkeling 
– cognitief en sociaal-emotio- 
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neel. Daar kunt u ook altijd om 
vragen. En zien we iets opval-
lends, dan nemen we contact 
met u op.

Op pagina 5 leest u meer over 
De Spelwert. De Walsprong 
stelt zich voor op pagina 7. 
Beide zijn we Stroomm-scho-
len: we vallen onder Stichting 
Regionaal Openbaar Onder-
wijs Maas en Meierij. En beide 
staan we voor een fijne, vei-
lige school waar kinderen zich 
gewaardeerd, gestimuleerd en 
thuis voelen. Zodat ze elke dag 
huppelend naar school gaan.

meer weten? Wij nodigen 
u van harte uit voor een 
kennismakingsgesprek. 
Bel of mail, dan maken 
we graag een afspraak. 
Voor meer informatie 
kunt u ook terecht op 
onze websites.

Huppelend naar school

OBS De Spelwert
paul Van den Bossche, 
directeur
0418 – 51 28 15
directie@spelwert.nl
www.spelwert.nl

OBS De Walsprong
Joep de Boer, directeur
0418 – 51 23 06
directie@walsprong.nl
www.walsprong.nl

Bij het maken van de schoolkeuze voor uw kind gaat u niet over één nacht ijs. 
Daarom stellen wij ons in deze krant graag even aan u voor: De Spelwert en De 
Walsprong. Samen vertegenwoordigen wij het openbaar onderwijs voor de ge-
meente Zaltbommel. Open voor ieder kind. Open de wereld tegemoet. Welkom!

Eenmalige uitgave over het openbaar onderwijs in Zaltbommel - maart 2017

StrOOmm
De Walsprong en De Spel-
wert vallen onder het bestuur 
van STROOMM (Stichting Re-
gionaal Openbaar Onderwijs 
Maas en Meierij). STROOMM 
is een jonge, professionele 
onderwijsorganisatie die on-
dernemen aanmoedigt en ge-
looft in eigenzinnig, openbaar 
onderwijs. Daarom krijgen 
STROOMM-basisscholen alle 
vrijheid om hun eigenwijze 
visie zelf vorm en inhoud te 
geven. Met de gemeenschap-
pelijke ambitie om het opti-
male te halen uit ieder kind. 
Hierbij horen de volgen-
de kernwaarden: Kwaliteit, 
Openheid, Betrokkenheid, 
Onderscheidend en Ambi-
tieus. 

STROOMM-scholen staan 
voor:
•  hoogstaand, vernieuwend 

onderwijs
•  enthousiaste en compe-

tente medewerkers
•  openheid en samenwer- 

king
•  een brede, ononderbroken 

ontwikkelingslijn van 0 tot 
12 jaar

•   een stevige en brede basis 
voor de toekomst



“Ieder mens wil te vertrouwen 
zijn. En vrijwel ieder mens heeft 
de intentie het goede te doen.” 
Dat is volgens Anneke het 
uitgangspunt van de Kanjer-
training. “Alleen, soms lukt dat 
niet zo goed. En dan biedt de 
Kanjertraining heel praktische 
handvaten. Voor elke situatie 
hebben we oplossingen paraat.”

De Kanjertraining is positief 
beoordeeld door de Onder-     
wijsinspectie, COTAN-gecertifi-
ceerd én heeft het hoogst mo-
gelijke effectiviteitsoordeel van 
de Erkenningscommissie In-
terventies van het Nederlands 
Jeugdinstituut.

De Kanjerregels
We vertrouwen elkaar, we 
helpen elkaar, niemand speelt 
de baas, niemand lacht uit en 
niemand blijft zielig. Dat zijn 
de afspraken waar ieder kind 
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elk jaar weer zijn handteke-       
ning onder zet. Sandra: “Op De 
Spelwert doen we dat aan het 
begin van het schooljaar, tijdens 
de Kanjerweek vol spelletjes en 
oefeningen rond (ongewenst) 
gedrag, pesten, eigenwaarde,  
verantwoordelijkheid en zelf- 
vertrouwen.” Daarmee is de 
basis gelegd. Vervolgens wordt 
er minimaal één keer per week 
geKanjerd in bijvoorbeeld Kan-
jerkringen en Kanjergymlessen. 
“Maar eigenlijk Kanjeren we de 
hele dag door.” 

De Kanjerpetten
De petten maken de Kanjer-
training concreet. De witte pet 
is de pet van vertrouwen. Met 
die pet op ben je jezelf, ben je te 
vertrouwen, ben je een Kanjer. 
En net als de politiepet geldt: de 
witte pet past ons allemaal. De 
zwarte pet staat voor stoer en 
krachtig. Dat kan negatief zijn, 
als in de baas willen spelen en 
pesten. Sanne: “Maar in com-
binatie met de witte pet ben 
je ondernemend en vertoon 
je leiderschap. Hetzelfde geldt 
voor de rode pet: met de witte 
pet erbij ben je niet iemand die 
uitlacht en de clown uithangt, 
maar blij en grappig. En met    
de geelwitte pet ben je geen 

zielig konijntje, maar rustig en 
bescheiden.”

Alle smileys op groen
Wordt er nu ook minder gepest 
op De Walsprong en De Spel-
wert? De Kanjercoördinatoren 
denken van wel. “Maar de kin-
deren weten in elk geval hoe ze 
daarmee om kunnen gaan,” zegt 
Sanne. “Zowel de kinderen die 
gepest worden als de omstan- 
ders, die pesters voorzien van 
de ‘benzine’ om door te gaan.” 

Bovendien kunnen de Kanjer-
coördinatoren snel en effectief 
ingrijpen. Anneke: “Bijvoorbeeld 
als een leerkracht merkt dat 
het onderling niet helemaal lek-
ker gaat in de klas. Dan doen 
we een interventie, al dan niet 
met de ouders erbij. Meestal is 
het een kwestie van onvermo-
gen: kinderen willen wel, maar 
weten soms even niet hoe. 

En dan werken we samen naar 
een oplossing. Is er echt sprake 
van onwil, ook bij de ouders, 
dan hebben we met de Kan-

jertraining de tools en onder- 
bouwing om een kind uit de 
klas te halen. Staan alle smileys 
op groen? Dán ben je welkom.” 

Respect!

Kanjers van scholen

Zowel De Spelwert als De Walsprong zijn gecertificeerde Kanjerscholen: zij ge-
bruiken de Kanjertraining voor vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds           
respect op school. een school waar geen plek is voor pesten en ander onge-
wenst gedrag. Wat houdt de Kanjertraining precies in? Hoe wordt de training 
vormgegeven op de scholen? met welk resultaat? Sandra Verdoot en Anneke 
Wijnen van De Spelwert en Sanne de Kort van De Walsprong zijn Kanjercoördi-
natoren en kunnen daar alles over vertellen.

Kanjers op 
school én thuis
Ouders worden nadrukke-
lijk betrokken bij de Kan-
jertraining op school. Met 
informatieavonden, bij inter-
venties en tijdens de Open 
Kanjerlessen, waar de kin-
deren graag laten zien wat 
een Kanjers ze zijn én dat 
Kanjeren hartstikke leuk is. 
“Vooral de vertrouwens-
spelletjes”, vindt Tijmen uit 
groep 6 van De Spelwert. En 
samen met zijn klasgenootjes 
doet hij er meteen een voor: 
in een groepje laat hij zich 
vallen, vol vertrouwen dat hij 
wordt opgevangen. Onder-

tussen verdiept groep 8 zich 
in social media en cyberpes-
ten en heeft groep 5 dolle 
pret bij de Open Kanjergym-
nastiekles, waarin ze bijna 
ongemerkt heel goed leren 
samenwerken bij de kruiwa-
genrace. Dus ook wie het 
laatste over de streep komt 
is een Kanjer!

v.l.n.r. Sanne de Kort,  Anneke Wijnen en Sandra Verdoot




