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De stichting SSBG heeft van de 
Belastingdienst de goedkeuring-
gekregen voor deelname aan de 
ANBI-regeling (Alg. Nut Beogen-
de Instelling). Uw gift aan SSBG 
is derhalve fiscaal aftrekbaar.

EEN BIJZONDERE TIJD.
Als ik dit schrijf staan er misschien weer nieuwe maatregelen van het kabinet voor de deur. Er is veel te doen over Covid 19. 
Iedere dag worden we op de hoogte gehouden van de aantallen.

Opeens kan het heel dichtbij komen. Het raakt je als je het van een familielid verneemt of van je vrienden, kennissen of 
collega’s.

Veel mensen zijn bang. En terecht; het kan een dodelijk virus zijn. 

Voor oudere mensen in onze maatschappij kunnen de maatregelen gevolgen hebben in de zin dat de eenzaamheid toeneemt. 
Weinig bezoek van kinderen en kleinkinderen, niet weg kunnen of durven.

De vraag is: Hoe lang gaat dit nog duren? We weten het niet!

Een ding weten we zeker. Onze hemelse Vader weet van dit alles. Hij is er bij. Ook wanneer u/jij zich eenzaam voelt. Als je 
geïsoleerd bent, afgesneden van allen die je lief zijn. Hij is er bij ook als het virus je treft.  Hij is bij de leerlingen in België 
die door een lastige tijd gaan. Ook voor de kinderen is het moeilijk om dit alles te begrijpen. Zeker als je niet of nauwelijks 
vatbaar bent. Zij willen graag naar school om te leren, zonder al die lastige omstandigheden. Kunnen spelen met vriendjes 
en vriendinnetjes.

In deze lastige tijden mogen we ons richten op onze hemelse Vader. Hij is er bij!

Toen ik door zorgen werd overstelpt, was Uw troost de vreugde van mijn ziel. (Ps 94:19)

Daar mogen we ons aan vasthouden!      

De heer Johan Terwel, onze voorzitter, is op dit moment ziek. Hij zal zijn werkzaamheden de komende tijd niet kunnen doen. 
Wilt u voor hem bidden? We zullen u op de hoogte houden hoe het met hem gaat.

Gods zegen toegewenst. Blijf gezond! 

Namens het bestuur van SSBG 
Bas Pellikaan

DE SPRINGPLANK… kleine school met een 
groot hart, waar elk kind uniek is!
De Springplank is een school met de bijbel gelegen in het Vlaams-Brabantse Aarschot. Zoals de slogan van onze school 
het zo mooi verwoord, zijn we een kleine school met een groot hart, waar elk kind uniek is. Onze school telt gemiddeld 60 
leerlingen tussen 2,5 en 12 jaar. Het schoolteam bestaat uit 9 enthousiaste personeelsleden (directie, secretariaatsme-
dewerkster en leerkrachten) en wordt ondersteund door vele vrijwilligers.

De Springplank gelooft dat er een enorm potentieel ligt in elk kind. Vanuit een christelijke grondhouding willen we dit po-
tentieel ontwikkelen en laten schitteren. We bieden daartoe een kwalitatieve vorming aan, aangepast aan de talenten en 
competenties van elk kind.
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De Springplank vormt kinderen om met een sterke identiteit en liefde voor de ander, actief hun plaats in te nemen 
in de samenleving. Omdat wij geloven dat elk kind uniek is, willen we alle kinderen een optimale ontwikkeling 
aanbieden die aangepast is naar ieders talent en competenties. We geloven in groei en werken continu op zorg-
zame wijze aan ontwikkelingskansen. Dit is iets wat echt leeft binnen de schoolmuren. Het is een manier van 
kijken naar en van denken over. Het gaat over een zorgbrede aanpak op alle terreinen. Het is een manier van zijn. 
Want een kind kan pas groeien wanneer het zich goed voelt. Onze school is daarom als een tweede thuis.

Het team heeft als doel om met kwaliteitsonderwijs optimale ontwikkelingskansen te bieden aan alle leer-
lingen. We kijken verder, passen ons aan en stimuleren de zelfstandigheid door middel van contractwerk, hoeken-
werk, talentenarchipel en projectwerk, over de klassen heen. In onze graadsklassen zorgt elke leerkracht voor een 
veilig klasklimaat dat leidt tot een krachtige leeromgeving met een gestructureerde basisaanpak. Op 
die manier komt elk kind, ongeacht zijn leervermogen, zijn voorkennis, zijn sociale situatie of afkomst, aan zijn 
trekken. De leerkracht probeert in te spelen op de leerlingen, wetende dat kinderen ontwikkelen volgens een eigen 
tempo en eigen ritme.

In september 2019 kregen we de onderwijsinspectie over de vloer. We mochten de hoogste beoordeling in 
ontvangst nemen: een gunstig advies zonder meer! Met een grote pluim voor het leer- en leefklimaat! Een 
uitmuntend resultaat voor visie en strategisch beleid. De kwaliteit van ons aangeboden onderwijs in com-
binatie met onze overtuiging - dat God pertinent aanwezig is in de onderwijspraktijk - maakt, elke dag opnieuw 
het verschil.

Dankzij jullie steun konden we de afgelopen jaren belangrijke investeringen doen. In de zomer van 2017 lieten 
we een afdak plaatsen over de speelplaats en een bijgebouw plaatsen voor het secretariaat. Vorig jaar konden we 
een nieuwe schoolbus aankopen. Deze werd nog net voor kerst geleverd. Wat een geweldig kerstcadeau voor onze 
Springplank kids! We zijn jullie hiervoor enorm dankbaar!

Naar de toekomst toe hebben we nog heel veel plannen en dromen. We dromen van de beloofde start van een 
nieuwbouwproject op de gronden achter onze school. Door politieke verschuivingen kwam dit op de lange baan 
terecht. Op korte termijn hebben we een degelijke fietsenstalling nodig. Als groene school staat de fiets heel cen-
traal. We willen zoveel mogelijk uitstappen per fiets doen. Zo dragen we ook ons steentje bij aan de zorg over de 
schepping.

Voor de uitbreiding van de kleuterschool zijn we momenteel op zoek naar middelen voor een containerklas. Een 
werkgroep is ook aan het onderzoeken naar de eventuele mogelijkheden om onze doelgroep uit te breiden met 
type 9 leerlingen (kinderen met een autismespectrumstoornis, die geen verstandelijke beperking hebben). Deze 
leerlingen vinden al vaak hun weg naar De Springplank omdat ze op onze school kunnen genieten van een klein-
schalige aanpak, prikkelarme klassen, graadklassen... Dat is bijzonder, maar vraagt ook wel wat van de draagkracht 
van het team omdat de school er niet naar ingericht is. Deze kwetsbare groep willen we dan ook heel graag onder 
onze vleugels meenemen. Ook daarvoor zullen we extra ruimtes nodig hebben.

Er staat in de toekomst dus nog heel wat op onze planning.
Voor meer informatie en vragen kan u ons contacteren op het nummer: +32 (0)16 437 879 
of via  info@despringplank.net.  U kunt uiteraard ook een kijkje nemen op onze website: 
www.despringplank.org

Namens de directie en het schoolbestuur, 
Evelien Hakelbracht en Frédéric Braekelaere


