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Persbericht
Basisschool de Sporckt

De Sporckt viert 20‐jarig bestaan met
spectaculaire feestweek!
Vanaf dinsdag 4 september is het groot feest op Basisschool De Sporckt in Tilburg, want de school bestaat 20
jaar. Ruim 680 kinderen vieren dit bijzondere moment een hele week lang met verschillende activiteiten zo‐
als een spectaculaire themadag, een schoolreis en sponsorloop waarbij het goede doel niet vergeten wordt!
Jubileumweek
Tijdens de jubileumweek wordt er volop feest gevierd. De kinderen starten met een spectaculaire themadag,
waarin zij zichzelf gaan overtreffen. Op woensdag maken de kinderen zich op voor de verkoop van hapjes en
eigen producten tijdens een hap‐en‐stap‐event. Donderdag gaat de hele school op schoolreis en vrijdag wordt
er een grote sponsorloop gehouden. Het geld dat tijdens de jubileumweek wordt opgehaald gaat naar het
Liliane fonds. Zij zetten zich in voor kinderen met een beperking in ontwikkelingslanden, zodat zij later beter
kunnen functioneren in de maatschappij.
Van 5 auto’s naar 15 bussen
7 september 1992 was de eerste schooldag van de Tilburgse basisschool De Sporckt. De school, gelegen in de
wijk De Kiviet in het stadsdeel de Reeshof, startte toen met 19 leerlingen in 2 groepen en groeide uit tot de
grootste basisschool van Tilburg met meer dan 1000 leerlingen in 42 groepen.

Leuk om te weten is dat de eerste schoolreis plaatsvond met 5 auto’s. Donderdag 6 september vertrekken er 15 bussen voor een dagje uit.
Op dit moment telt de school 680 leerlingen. Ondanks dit grote aantal leerlingen kan De Sporckt met trots zeggen dat zij groot zijn
geworden door klein te blijven. Kleinschaligheid en persoonlijke aandacht uiten zich nu vooral in de open sfeer in de klas en de specifieke
zorg voor zwakke en sterke leerlingen.

Vaandeldrager in Passend Onderwijs
De Sporckt loopt in Nederland mee voorop als het gaat om passend onderwijs. Zo introduceerde de school in het schooljaar 2009‐2010 in
samenwerking met WSNS (Weer Samen Naar School) Leerrijk. Het project Leerrijk is een goed voorbeeld van hoe een basisschool de
zorgstructuur kan aanpassen en daarmee een belangrijke stap kan zetten naar meer passend onderwijs. Zwakke en hoogbegaafde
leerlingen worden dagelijks begeleid met een aangepast leerprogramma in de klas. Inmiddels heeft Leerrijk een vaste vorm gekregen op De
Sporckt. De school onderstreept hiermee nogmaals haar motto: De Sporckt, waar je jezelf mag zijn!
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