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Welkom 

Voor u ligt de informatiegids van praktijkschool De Sprong, locatie Sliedrecht. Hierin vindt u alle 

belangrijke informatie die u nodig heeft voor schooljaar 2019-2020. Voor informatie over 

onderwijsinhoudelijke zaken verwijzen wij u naar onze website www.sprong.spon.nu, waarop u ook 

onze schoolgids en verschillende protocollen terug kunt vinden. Voor overige vragen kunt u contact 

opnemen met een van onze medewerkers.  

Met vriendelijke groet, 

Dhr. B. van Noordenne (directeur) 

Mw. D. van Tilburg (teamleider locatie Sliedrecht) 
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Bewaar het informatieboekje goed, zodat u er het gehele schooljaar 

wat aan heeft! 
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Contactgegevens 

De Sprong locatie Sliedrecht    De Sprong locatie Zwijndrecht  

Elzenhof 124     Laurensvliet 2R      

3363 HE Sliedrecht    3331 HW Zwijndrecht     

0184-430150     078-6256470     

 

Stagekantoor 

Elzenhof 124 

3363 HE Sliedrecht 

0184-433005 

E-mail: infosprong@spon.nu 

Website: www.sprong.spon.nu 

 

Secretariaat bestuur 

SPON – Specialisten in Aangepast Onderwijs 

Postbus 23, 3350 AA Papendrecht 

College van bestuur 

Noordersingel 1 

3351 ED Papendrecht 

078-6449734 

Ziekmelden en verlofaanvragen 

Ziekmelden 
Ziek melden van uw zoon/dochter graag telefonisch tussen 8:00 en 8:45 uur bij de conciërge of bij de 
teamleider, Mw. D. van Tilburg. Zij zijn te bereiken via het algemene nummer 0184 – 430150 of via 
06 – 30378120. 
 

In verband met de AVG wet is het niet meer toegestaan om WhatsApp te gebruiken. Ziekmelden kan 

alleen door een van de ouders/verzorgers gebeuren, via bellen of sms-en.  
 
Wij stellen het op prijs dat u uw zoon/dochter ook weer beter meldt. Zo weten wij dat wij uw 
zoon/dochter weer op school kunnen verwachten. Bij zorgwekkend ziekteverzuim werken wij 
volgens het Ziekteverzuimprotocol van regio Zuid-Holland Zuid.  
Deze is te vinden op onze website. 
 
Ziek meldingen tijdens stagedagen dient u, op de betreffende dag, aan zowel school als het 
stageadres te melden. Indien er geen bericht is ontvangen en uw zoon en/of dochter is niet op 
school, proberen wij u telefonisch te bereiken. Ongeoorloofd verzuim wordt gemeld bij de 
leerplichtambtenaar. 
 
Afspraken 

Wij vragen u dokters- en tandartsafspraken zoveel mogelijk na schooltijd te plannen en vooral niet op 

stagedagen.  
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Verlofaanvraag 

Voor bijzonder verlofaanvraag kunt u via de website een verlofaanvraagformulier downloaden. Dit 

formulier dient ingevuld ingeleverd te worden bij de Mw. D. van Tilburg.  

De directie bespreekt de aanvraag en geeft daar een oordeel over.  
Hierbij zijn de regels van de leerplicht leidend (zie website).  
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Medewerkers locatie Sliedrecht 

Directie 

Dhr. B. van Noordenne  Directeur    b.vannoordenne@spon.nu 

Management Team 

Dhr. B. van Noordenne  Directeur    b.vannoordenne@spon.nu 

Mw. D. van Tilburg  Teamleider locatie Sliedrecht  d.vantilburg@spon.nu 

Mw. A. Kerpitzis  Teamleider locatie Zwijndrecht               a.kerpitzis@spon.nu 

Teamleiding locatie Sliedrecht 

Mw. D. van Tilburg  Teamleider / theorie bovenbouw d.vantilburg@spon.nu 

Mw. C. van ‘t Hoff  Zorg coördinator / theorie bovenbouw c.vanthoff@spon.nu  

Mw. D. van de Pol  Coördinator Onderwijs   d.vandepol@spon.nu 

Mentoren onderbouw 

Dhr. L. Coerts   1A/Gymnastiek    l.coerts@spon.nu 

Dhr. H. Harmans  1B     h.harmans@spon.nu 

Mw. K. Gahrmann  2A     k.gahrmann@spon.nu 

Mw. M. Verhoeven  2B     m.verhoeven@spon.nu 

 

Mentoren bovenbouw 

Dhr. K. Bezemer  Groen     k.bezemer@spon.nu 

Dhr. A. van der Graaff  Gymnastiek    a.vandergraaff@spon.nu 

Mw. A. Meulblok  Horeca/Maatschappelijke stage  a.meulblok@spon.nu 

Mw. D. van de Pol  Coördinator Onderwijs   d.vandepol@spon.nu 

Mw. M. Streefkerk  Zorg en Welzijn / theorie bovenbouw m.streefkerk@spon.nu 

Mw. J. van der Bliek  Techniek    j.vanderbliek@spon.nu 

Mw. R. Keller   Horeca / theorie bovenbouw  r.keller@spon.nu 

Mw. D. de Bruijne  Zorg en Welzijn / theorie bovenbouw d.debruijne@spon.nu 

Onderwijsondersteunend personeel 

Dhr. D. van Driel  Conciërge     

Dhr. M. van Gastelen  Conciërge        

Mw. M. Kooijman  Administratie    m.kooijman@spon.nu 

Mw. M. van Es   Administratie    m.vanes@spon.nu 

Mw. A. Velthuis   Catering    a.velthuis@spon.nu 

Mw. I. Palit   Economie    i.palit@spon.nu 

Mw. J. Fletcher   Zorg en Welzijn    j.fletcher@spon.nu 

 

Vakdocenten 

Dhr. J. van de Linden  VCA/lassen/techniek (metaal)  j.vandelinden@spon.nu 

Dhr. K. Bezemer  Groen     k.bezemer@spon.nu 

Mw. I. Palit   Economie    i.palit@spon.nu 

Mw. J. van der Bliek  Techniek    j.vanderbliek@spon.nu 

Mw. A. Meulblok  Horeca     a.meulblok@spon.nu 

Mw. R. Keller   Horeca     r.keller@spon.nu 

Mw. J. Fletcher   Zorg & Welzijn    j.fletcher@spon.nu 
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Zorgondersteuning 

Mw. van Heese   GZ-psycholoog     

Dhr. M. Noorland  Begeleider Passend Onderwijs 

Mw. L. Spijker   Begeleider Passend Onderwijs 

Mw. N. Mrahorovic  Schoolarts 

Mw. E.M. van Rooijen  Leerplichtambtenaar 

Dhr. S. Stremler   Wijkagent  

Mw. A. Rietveld   Schoolmaatschappelijk werkster 

 

Team Stagewerk 

Dhr. M. Gahrmann  Stage coördinator   m.gahrmann@spon.nu 

Mw. A. Barth   Stagebegeleidster   a.barth@spon.nu 

Mw. M. Coerts   Stagebegeleidster   m.coerts@spon.nu 

Dhr. C. Goos   Stagebegeleider   c.goos@spon.nu 

Mw. N. van Tuijl  Stagebegeleidster   n.vantuijl@spon.nu  

Mw. N. van de Wal  Stagebegeleidster   nicky.vandewal@spon.nu 
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Contact ouders-school 
 
Mentor 
De mentor is het eerste aanspreekpunt voor de leerling en ouders/verzorgers. De mentor verzorgt 
het contact met ouders. Mocht er vanuit de ouders/verzorgers behoefte zijn om met mentor,  
zorg coördinator of teamleider te spreken, dan is het maken van een aparte afspraak altijd mogelijk. 
Onder lestijd is het voor mentoren lastig om telefoontjes te beantwoorden. Wij adviseren u na 
schooltijd te bellen, mailen kan natuurlijk altijd. 
De e-mailadressen en contactgegevens zijn in het informatieboekje te vinden.  
 
Ouderavond 
Alle ouders/ verzorgers worden aan het begin van het schooljaar op school verwacht voor de 
algemene ouderavond. Naast kennismaken met de mentor, worden de belangrijkste zaken 
besproken voor het nieuwe schooljaar. U ontvangt hier nog een uitnodiging voor. 
 
Huisbezoeken 
De mentoren van het eerste jaar komen op huisbezoek. Voor de leerling is dit belangrijk zodat ze 
hun thuissituatie kunnen laten zien. Voor de ouders is het belangrijk om in eigen omgeving over 
hun zoon/dochter te kunnen praten. Voor school is het belangrijk om de leefomgeving van de 
leerling te leren kennen. Ook bij nieuwe leerlingen die in een ander jaar instromen, wordt een 
huisbezoek afgelegd.  
 
OntwikkelingsPersPectief  (OPP) / Individueel Ontwikkel Plan (IOP) 
In de loop van het schooljaar wordt u drie keer uitgenodigd voor een OPP/IOP gesprek. De mentor 
bespreekt de voortgang en de toekomstverwachting voor de leerling met de ouders en leerling. U 
ontvangt hier een uitnodiging voor. 
 
Medezeggenschapsraad 
De directie legt een aantal in de wet omschreven besluiten voor aan de MR voor advies of 
instemming. Hiermee wordt de kwaliteit van het onderwijs en de school bewaakt. In de MR zitten 
twee leden namens de school (PMR) en twee leden namens de ouders/verzorgers.  
Voor vragen kunt u contact opnemen met een van de leden van de MR.  
 
Dit schooljaar bestaat de MR uit de volgende leden:  
Dhr. M. Dirven   docent locatie Zwijndrecht          m.dirven@spon.nu 
Mw. J. Stolk    ouder locatie Sliedrecht          jshstolk@gmail.com 
Mw. B. Flach    ouder locatie Zwijndrecht     barbara180476@gmail.com 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
10 

 

Schoolgeld 
 
De school is verantwoordelijk voor de aanschaf van alle boeken die uw kind nodig heeft op school. 
De overheid geeft de school hiervoor een bijdrage.  
Naast het leermateriaal zijn er nog andere kosten die wij maken, zoals veiligheidsschoenen, 
werkkleding, schoolreizen, excursies, certificering en dergelijke.  
Om dit mogelijk te maken, vragen wij aan u een ouderbijdrage van € 100,- per schooljaar. 
U ontvangt voor dit bedrag een factuur.  
U kunt dit bedrag storten op rekeningnummer: NL06 RABO 0140224408, ten name van ‘De Sprong’, 
o.v.v. ouderbijdrage en de naam van de leerling. 
 
Wij verzoeken u vriendelijk dit bedrag voor 1 oktober 2019 te voldoen. 
 
Mocht betalen (in een keer) een probleem zijn, dan kunt u in overleg met de administratie een 
betalingsregeling treffen.  
Ook kunt u overleggen of u evt. in aanmerking komt voor een tegemoetkoming door Stichting 
Leergeld. Neem dan contact op met de administratie van onze school: 0184-430150. 
 
Schoolkamp 
In het tweede leerjaar gaat uw zoon/dochter op schoolkamp. Hiervoor wordt een extra bijdrage 
gevraagd van € 65,-. U ontvangt voor dit bedrag een factuur.  
 
Schooltijden 
 
Op De Sprong starten wij iedere ochtend van 8:45 tot 9:15 uur met de coachclub. Deze coachclub kan 
per dag verschillen van inhoud. In de onderbouw vindt de coachclub drie dagen per week plaats met 
de gehele mentorklas, één dag wordt gebruikt voor individuele coachgesprekken en één dag voor 
extra ondersteuning. Op deze laatste twee dagen kan het dus voorkomen dat uw zoon/dochter geen 
afspraak heeft staan en daardoor om 9:15 uur begint.  
In de bovenbouw is er geen groepscoachclub. Alle bovenbouw leerlingen hebben op afspraak met de 
mentor individuele coachgesprekken. Als leerlingen geen afspraak hebben met hun mentor, worden 
zij om 9.15 uur verwacht voor aanvang van de les.  
De leerlingen hebben gemiddeld 10 keer per jaar een coachgesprek. 
De schooldagen eindigen om 14:30 uur.   
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Benodigdheden 
 
Schoolspullen 
Etui met: 

- Kleurpotloden en/of viltstiften 
- 3 pennen (blauw) 
- 3 potloden 
- Liniaal van 30 centimeter 
- Lijm 
- Schaar 
- Gum 
- Puntenslijper 

 
Gymspullen 

- Gymkleding 
- Gymschoenen; zwarte zolen zijn niet toegestaan 
- Douchespullen 

 
Werkkleding 
Op school is het verplicht om werkkleding bij de praktijkvakken te dragen. Deze worden vanuit de 
school beschikbaar gesteld en worden betaald vanuit de ouderbijdrage. Werkkleding en 
werkschoenen voor techniek/groen zijn in eigen beheer van de leerling. Zij zijn dus zelf 
verantwoordelijk voor het schoonhouden van deze kleding. Wanneer kleding/schoenen te klein 
worden, kunnen deze worden omgeruild bij de praktijkdocent.  
Werkkleding bij de andere praktijkvakken blijven in beheer van de school. Hieronder een overzicht 
over de afspraken omtrent werkkleding in de praktijkvakken. 
 

Economie Groen Horeca Techniek Zorg en welzijn 

Platte schoenen Werkbroek Schort Werkbroek Werkschort 

 Werkshirt/trui Haar in een staart Werkshirt/trui 
of stofjas 

Platte schoenen 

 Werkschoenen Dichte, platte 
schoenen 

Werkschoenen  

  Lange broek Haar in een staart  

  Korte nagels   

 
Kluisjes 
Alle nieuwe leerlingen kunnen een kluissleutel aanschaffen voor € 5,00. Wanneer ze deze kwijtraken, 
dienen ze een nieuwe aan te schaffen. Het is mogelijk dat er onaangekondigd een kluisjescontrole 
wordt gehouden, eventueel in het bijzijn van de politie in het belang van de veiligheid van alle 
leerlingen.  
Wanneer de leerling uiteindelijk de school verlaat en de sleutel inlevert, krijgt hij/zij € 5,00 retour. 
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Schoolafspraken 
 
Voor een goede en veilige sfeer op school hebben wij zes schoolregels opgesteld die staan voor de 
manier waarop wij met elkaar om willen gaan. Daarnaast hebben wij ook 10 schoolafspraken met 
elkaar gemaakt, die voor iedere leerling gelden. Deze regels en afspraken zijn zichtbaar binnen de 
school. Op pagina 14 en 15 van het informatieboekje zijn deze regels terug te vinden. 
Uiteraard zijn er nog meer afspraken, gebruiken en regels die bij ons op school gelden. Hieronder 
vindt u een overzicht, zodat u weet hoe het bij ons op school is geregeld.  
 
Bij het komen en gaan van school 

- Niet fietsen op het schoolplein. 
- Fietsen plaatsen binnen de witte lijnen in de fietsenrekken. 
- Bij te laat komen door overmacht geldt geen maatregel. 
- Bij te laat komen wordt de te laat gekomen tijd ingehaald na schooltijd. 
- Na zes keer te laat komen worden zowel leerlingen als ouders/verzorgers op de hoogte 

gesteld, na negen keer wordt er officieel een melding gedaan bij leerplicht. 
 

In de klas  
- Wordt er geen kauwgom gegeten. 
- Controleert de leerkracht regelmatig het materiaal dat de leerlingen dienen te hebben 

volgens de materialen lijst. 
- Liggen jassen in het kluisje of worden opgehangen aan de kapstok. 
- Houden leerlingen zich aan de overige klassenregels die ze met de docent opstellen. 
- Zijn de mobiele telefoons opgeborgen. 

 
In de school 

- Mag er niet worden gerookt. 
- Wordt geen energydrank gedronken en is het verboden het in bezit te hebben.  
- Gebruiken/verhandelen leerlingen geen alcoholische dranken, drugs en verboden 

middelen. Het in bezit hebben van deze middelen op school is ook verboden. 
Overtreding leidt tot melding bij de politie en een schorsing of evt. verwijdering. 

- Hebben leerlingen geen verboden bezittingen bij zich en ook geen bezittingen die als 
gevaarlijk gezien kunnen worden binnen de school. Overtreding leidt tot melding bij de 
politie en schorsing of evt. verwijdering. 

- Is het in bezit hebben, verhandelen en/of afsteken van vuurwerk verboden (dus ook in en 
rond de school). Overtreding leidt tot melding bij de politie en schorsing . 

- Schade aanbrengen aan schooleigendommen wordt in rekening gebracht bij de leerling en/of 
ouders/verzorgers. Is er schade toegebracht aan bezit van een medeleerling, dan brengt de 
teamleider beide ouders/verzorgers met elkaar in contact. 

- Wordt schade aan privé eigendommen in eerste instantie bij de eigen verzekering gemeld te 
worden.  

 
Tijdens de gymles 

- Gymnastiekkleding en gymschoenen (geen zwarte zolen) zijn verplicht. 
- Douchen is wenselijk, opfrissen is verplicht. 
- Telefoons, sieraden en horloges worden afgedaan en ingeleverd in de bak bij de gymzaal 

(om diefstal te voorkomen). 
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In de pauze hebben 

- Leerlingen van de onderbouw in de ochtend pauze in de klas bij hun mentor en gaan later 
naar het kleine schoolplein.  

- Leerlingen van de bovenbouw in de ochtend pauze in de klas en in de middag in de aula. 
De bovenbouwleerlingen hebben in de ochtend pauze op het grote schoolplein. 

- In de grote pauze hebben de onderbouw en bovenbouw leerlingen pauze op het grote 
schoolplein. 

- Leerlingen houden de school netjes, het afval wordt opgeruimd in de daarvoor bestemde 
bakken. 
 

Telefoongebruik 
- De telefoon is na het passeren van de klapdeuren niet zichtbaar aanwezig 
- In de pauze mag de telefoon gebruikt worden (niet tijdens het eten in de klas).. 
- Muziek wordt alleen met oordopjes beluisterd wanneer er toestemming is van de docent. 
- Er worden geen foto’s en filmpjes in de school gemaakt, ook livestreams zijn niet  

toegestaan. 
- Sociale Media wordt op een respectvolle manier gebruikt. 
- Alleen met toestemming van de docent, kan de telefoon onder lestijd gebruikt worden als 

dat voor de lesstof noodzakelijk is. 
- Telefoon is niet zichtbaar/hoorbaar aanwezig in de klas. Na een eerste waarschuwing, 

wordt de telefoon bij de docent ingeleverd en pas na schooltijd weer terug gegeven. 
 

Taalgebruik/gedrag 
- Docenten worden aangesproken met u en met mevrouw/meneer. 
- Leerlingen gaan respectvol met elkaar om, ook in taalgebruik en gedrag. 
- Leerlingen lossen een probleem op een goede manier op. 
- Vechten is niet toegestaan, dit kan een schorsing tot gevolg hebben. 

 
Kledingprotocol 

- Het kledingprotocol is terug te vinden op onze website. 
 

Administratief 
- Adres en andere wijzigingen zo spoedig mogelijk doorgeven bij de administratie van De 

Sprong. 
- Graag ook weer beter melden, zodat wij weten wanneer uw zoon/dochter weer op school 

zal zijn. 
- Kopie van een geldig legitimatiebewijs en zorgpas graag inleveren bij de administratie. 

 
Strafmaatregel 

- Time-out. De leerling wordt voor een dag(deel) naar huis gestuurd en mag weer terug 
komen nadat er een gesprek op school is geweest met ouders. 

- Bij een ernstige overtreding, bijvoorbeeld vechten of het meenemen van verboden 
middelen, kan de leerling geschorst worden. Als een leerling al één officiële time-out heeft 
gehad, wordt de tweede officiële time-out automatisch een schorsing.  
Schorsingen worden gemeld bij de inspectie. 

- Bij een derde schorsing, wordt er overgegaan tot verwijdering van De Sprong. 
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Mentor indeling  
 
Onderbouw 
 

1A 1B 2A 2B 

Dhr. Coerts Dhr. Harmans Mw. Gahrmann Mw. Verhoeven 
 

Cyrano Ooms Cisse de Jongh Ceyda Akgul Bryan Rodenboog 

Denise van den Berg Dania Al-Jasim Dely Fenny Dylan de Haan 

Hussein Hasim Mohamed 
Amin 

Danique van Klei Dilaver Rassimoglu Furkan Ozdemer 

Isabelle Scheffer Devron Stolk Maurice Versluis Joaquin Munoz Fresco 

Janey Visser Jennefer Hrustic Mathijs Cordfunke Joeri Grootenboer 

Jay Franken Laura Pagliaro Melany Buchner Kris Weterings 

Kiara Mujica Sangiorgi Lisa Roodnat Mick Boekholt Lisanne van den Bos 

Lisa Batenburg Rik Batenburg Noa de Snoo Louise vd Vlies 

Nick van den Dool Ritchie Sprangers Quinty de Koning Megan Vermaat 

Niray Kulaksiz Seline Bijl Thomas den Hartog Niels Stok 

Sem Gesser Yasmine Harrak Walid Ahmed Abdulla Ali Passma Ibrahim 

Zakariah Wangui   Sem Sleijser 

 
Bovenbouw 
 

Mw. Streefkerk Dhr. vd Graaff Mw. Meulblok Mw. de Bruijne 

Abdoul Bah Arthika Sanmaguligam Carmen Held Divya Bohda 

Alicia Boateng Ferdinand Visser Charlotte van Rosmalen Senna den Ouden 

Dennis Stolk Jasper van Ballegooijen Jaihno van der Hel Mitchell Mohr 

Fleur van Hout Quinten Held Jennifer Treffers Ola Al Yassin 

Isa van der Waal Tim de Winter Kenan Akgul Marian Mohamed Hilowle 

Joeri van der Giessen Yannick van der Ploeg Quinty van der Es Seth de Vries 

Mitchel Zwijnenburg Touriya Ibirane Rajeev Bajnath David Tempelaar 

Naila Al-Boukhali Mellanie van Gemert Sherly Ersilia Nikita van der Mast  

Nevina de Goederen Damien Spies Moise Gerritsen Fleur van der Schriek 

Timothy Versteeg Judith Kievit Jahim Knook Levy de Ruiter 

  Ahmad Hamwi  

 

Mw. vd Pol Mw. Keller Mw. vd Bliek Dhr. Bezemer 
 

Lorenzo Broeken Anna van Delft Nuriye Tuscu Ian Campbell 

Luca Walraven Anthony Dias Silva Verena Fransooijs Leonard Boer 

Nick van Hilten Justin van der Rest Rivaldo Spruit Lucas de Jong 

Niels van Kempen Marcos da Cruz Jesse Kouwenberg Sidney van Dijk 

Tevanye Rach Merve Ozmen Jasper den Boef Senna Lob 

 Olivier de Jong Aymane Bouidah Randy van Voorden 

 Robert-Jan van Beijnum Sinem Kuscu Romano Schouten 

 Marc-Jan Smitsman Wessel van Utrecht Sifra van der Ree 

 Gosse Roodenboog  Willemijn de Jong 

 Romy de Waard   
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Vakantierooster 2019-2020 
 

Herfstvakantie Maandag 21 oktober 2019 Vrijdag 25 oktober 2019 

Kerstvakantie Maandag 23 december 2019 Vrijdag 3 januari 2020 

Voorjaarsvakantie Maandag 24 februari 2020 Vrijdag 28 februari 2020 

Goede vrijdag Vrijdag 10 april 2020 - 

Pasen Maandag 13 april 2020 - 

Meivakantie Maandag 20 april 2020 Dinsdag 5 mei 2020 

Hemelvaart Donderdag 21 mei 2020 Vrijdag 22 mei 2020 

2e Pinksterdag Maandag 1 juni 2020 - 

Zomervakantie Maandag 20 juli 2020 Vrijdag 28 augustus 2020 

 
 


