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Hoofdstuk 1 DE SCHOOL
Openbare Basisschool De Voorpoort
Groenestraat 36
8325 AZ Vollenhove
Tel.:  0527- 241485

Sinds 30 september 1958 draagt onze school de naam “De 
Voorpoort”. 
De naam “De Voorpoort” is in de eerste plaats ontleend aan 
het feit dat ongeveer op de plaats waar de school is gebouwd 
een poort heeft gestaan. De officiële naam van die poort was 
“Landpoort”, in de volksmond werd hij de “Voorpoort” ge-
noemd. 
In de tweede plaats ‘vertelt’ de naam dat de kinderen tijdens 
hun basisschooljaren op onze school, via De Voorpoort, de 
onderwijswereld ingaan op weg naar hun toekomst.

1.1 Directie
Directeur: ntb

1.2 Denominatie
Onze school is een openbare Dalton school. Wij zien die als een 
ontmoetingsplaats voor alle kinderen uit onze samenleving. 
Wij proberen de kinderen op te voeden en te onderwijzen in 
een sfeer van zo groot mogelijke openheid, waarin begrip en 
respect voor elkaar kunnen groeien. De kinderen moeten 
leren op een goede manier met elkaar om te gaan en daar 
willen wij ze graag bij helpen. Kinderen verschillen nogal van 
elkaar, niet alleen wat betreft achtergrond of uiterlijk, maar 
ook hoe ze leren, zich ontwikkelen en zich gedragen.
Wij willen in verdraagzaamheid met die verschillen rekening 
houden. Sterker nog, bij het leren willen wij van die verschil-
len uitgaan om voor ieder kind de kansen op succes te ver-
groten. Het gaat er dus niet om dat kinderen zich aan elkaar 
meten maar aan zichzelf. Daarbij worden ze geholpen, gesti-
muleerd en ondersteund door leerkrachten, leermateriaal en 
natuurlijk ook hun ouders.

www.obsdevoorpo
ort.nl



1.3 De geschiedenis van de school
Als we de geschiedenis van onze school willen vertellen, 
kunnen we een heel stuk teruggaan in de tijd. In het archief 
van de voormalige gemeente Vollenhove is een naamlijst 
aangetroffen uit het jaar 1856. In deze tijd had Vollenhove 
maar liefst twee openbare scholen. Het aantal schoolgaande 
kinderen groeit dan zo snel dat er in 1888 besloten wordt 
een nieuwe school te bouwen aan de Bisschopsstraat. Tijdens 
de tweede wereldoorlog wordt deze school door de Duitse 
bezetter als gevangenis gebruikt. Omdat het gebouw in 1956 
niet meer aan de eisen van de tijd voldoet, wordt er in 1956 
door de gemeenteraad besloten een nieuwe school te gaan 
bouwen aan de Groenestraat. Omdat de school het tot dan toe 
met de schamele naam “school A” moest doen, besluit men 
in 1958 dat de school voortaan de naam “De Voorpoort” zou 
dragen. Het lager onderwijs is immers de toegangspoort tot 
het vervolgonderwijs en de school is gelegen direct naast 
de plaats waar eens de stadspoort stond. In 1970 wordt de 
school uitgebreid met twee lokalen en omdat het openbaar 
onderwijs in Vollenhove nog geen eigen kleuterschool had, 
wordt er in 1974 een openbare kleuterschool gesticht. Deze 
kleuterschool is dan nog gehuisvest in een van de lokalen van 
de lagere school. Als er in 1977 een tweede kleuterleidster 
wordt benoemd, komen er plannen op tafel voor een nieuwe 
kleuterschool. 
Met de opening van “Het Voorpoortje” op 13 juni 1980 hebben 
de kleuters voortaan hun eigen gebouw. Als in 1985 de wet 
op het basisonderwijs in werking treedt, heeft het openbaar 
onderwijs te maken met een zogenaamde dislocatie. Team en 
medezeggenschapsraad vragen de gemeenteraad de mogelijk-
heden te onderzoek voor een daadwerkelijke integratie van 
het onderwijs. In 1992 krijgt men van Den Haag groen licht 
voor het realiseren van een aanbouw aan “Het Voorpoortje”. 
Op 5 november 1993 wordt het nieuwe gebouw met zijn mar-
kante piramidekoepel geopend.

1.4 Situering van de school
De school ligt naast Park Oldruitenborgh in het midden van 
Vollenhove, omgeven door de ‘oude’ kern en de nieuwere wijk 
Bentpolder. Vanuit alle wijken is onze school via een veilige 
wandel- of fietsroute, op eenvoudige  wijze, te bereiken.

1.5 Schoolgrootte
Onze school behoort tot de zogenaamde ‘kleine scholen’. De 
groepen zijn overzichtelijk en de leerlingen en leerkrachten 
kennen elkaar. Op de laatste teldatum van 1 oktober 2017 gin-
gen er 73 leerlingen naar onze school. Het aantal leerlingen is 
de laatste jaren gedaald.

1.6 Het schoolgebouw
De opzet van de inrichting van het schoolgebouw is zodanig, 
dat zij door de kinderen als uitnodigend wordt ervaren. De 
school heeft zes groepslokalen. Twee ervan zijn kleuterloka-
len waarin de kinderen al spelend met materialen ervaringen 
kunnen opdoen. Ook de kleine hal wordt door de kleuters 
gebruikt tijdens het werken. Er is een apart speellokaal voor 
de kleuters. De andere lokalen zijn bedoeld voor de groepen 
3 t/m 8.  In de grote hal is een compleet ingerichte compu-
terhoek met een groot aantal computers en een kleine bi-
bliotheek. Een deel van de grote hal wordt gebruikt als extra 
onderwijsruimte voor stilte werkplekken, samenwerkplaat-
sen, computerhoeken en handvaardigheid. We beschikken 
niet over een eigen gymzaal. De gymlessen worden gegeven in 
de multifunctionele accommodatie “De Burght”. 

Hoofdstuk 2 WAAR DE SCHOOL VOOR
    STAAT
2.1 Visie op onderwijs
Elke dag lekker leren en blijven groeien. Daar draait het om 
bij ons op de Voorpoort. Lekker leren begint met je veilig 
voelen en persoonlijke aandacht. Samen verantwoordelijk 
zijn voor de school en voor elkaar. De leerlingen worden elke 
dag zelfstandiger en beter in samenwerken. Leren gaat bij ons 
over nieuwsgierig zijn, ondernemen en onderzoeken. 

Leerling belofte:
Op de Voorpoort zorgen we ervoor dat je je veilig voelt en per-
soonlijke aandacht krijgt. Je staat er bij ons niet alleen voor, 
we leren en groeien met elkaar. Je leert jezelf goed kennen 
waardoor je zelfvertrouwen groeit. Je kunt goed zelfstandig 
werken, maar je weet ook dat je samen meer kunt dan alleen. 
Je mag nieuwsgierig zijn en krijgt de ruimte om te ontdekken 
en te onderzoeken. Daardoor kom je veel te weten. Dat noe-
men wij nou lekker leren.



Missie: Lekker leren en blijven groeien

Op www.dalton.nl kunt u meer informatie over het Daltonon-
derwijs in het algemeen vinden.

2.2 Het “klimaat” van de school
De teamleden willen voor een vertrouwde sfeer en een vei-
lige leeromgeving zorgen. Alleen daarin kan een kind zich 
optimaal ontwikkelen. We proberen een goed schoolklimaat 
te scheppen door uit te gaan van gezamenlijk opgestelde 
gedragsregels. Wij willen de leerlingen leren conflicten, d.m.v. 
gesprekken, op een goede manier op te lossen. Hiervoor ma-
ken we in groep 1 t/m 8 gebruik van de methode Kanjertrai-
ning. Op www.kanjertraining.nl kunt u meer informatie over 
deze methode vinden.
In het kort komt het hier op neer:
We vertrouwen elkaar
We helpen elkaar
We werken samen
Niemand lacht uit
Niemand doet zielig

Samenwerken:
We willen de nadruk op samenwerken leggen. Tijdens de 
lessen zijn er veel momenten, waarbij leerlingen met elkaar 
samenwerken, zodat ze van elkaar kunnen leren. In een der-
gelijke situatie hebben de kinderen ook de gelegenheid sociale 
vaardigheden te oefenen en te ontwikkelen. We hebben de 
principes van coöperatief leren in de onderwijsleersituatie 
geïntroduceerd. De structuren van coöperatief leren hebben 
een vaste plaats gekregen in ons onderwijs, zoals binnen-bui-
tenkring, placemat, mix en koppel. Voor meer informatie over 
coöperatief leren kunt u kijken op http://wij-leren.nl/coopera-
tief-leren-artikel.php 
Naast het leren vinden we het belangrijk dat er voldoende 
ruimte is voor andere activiteiten. Zo organiseren we in 
schoolverband: kindercorso, sinterklaas, kerst, verjaardag 
van leerkrachten, avondvierdaagse, toneelbezoek en eventu-
ele andere sportevenementen, schoolreis, feestelijke ouder-
avond en onze feestelijke laatste schooldag. Ons pestprotocol 
kunt u op onze website vinden.

De ouders worden in openheid betrokken bij de school. Dit 
gebeurt enerzijds via de wekelijkse nieuwsbrief, informatie- 
en contactavonden en de feestelijke ouderavond. Anderzijds 
vormen ouderraad en de oudergeleding binnen de medezeg-
genschapsraad een vertegenwoordiging van ouders binnen 
de school. Bovendien wordt de medewerking van ouders 
gevraagd bij diverse binnen- en buitenschoolse activiteiten, 
leeshulp en rekenhulp en kunnen ouders meedenken in de 
ouderklankbordgroep. Vanzelfsprekend bestaat altijd de 
mogelijkheid om een afspraak te maken voor overleg tussen 
ouders en leerkracht en/ of directeur. 
Ons ouderbeleidsplan kunt u terugvinden op onze website.

Hoofdstuk 3 DE ORGANISATIE
3.0 Inschrijving
Wij werken met een aanmeldingsformulier. Dit formulier 
kunt u invullen als uw kind 3 jaar en 9 maanden is. Wanneer 
uit het aanmeldingsformulier blijkt dat onze school de bes-
te school voor uw kind is kunt u uw kind bij ons op school 
inschrijven middels het inschrijfformulier. Het opleidingsni-
veau van de ouders van leerlingen is bepalend voor het vast-
stellen van de bekostiging die wij krijgen van het ministerie 
per leerling. We vragen u daarom een ouderverklaring in te 
vullen voor de inschrijving van uw kind. 
Alle formulieren worden bewaard in de leerlingenadministra-
tie en de privacy is gewaarborgd.

3.1 De organisatie van de school
Aan het eind van elk schooljaar maakt het team in overleg 
met de directie een groepsverdeling en een leerkrachtverde-
ling. De verdeling is gebaseerd op de voor het komend school-
jaar vastgestelde betrekkingsomvang. Daarmee bedoelen we 
het aantal leerkrachturen waarop de school recht heeft. Wij 
proberen zoveel mogelijk rekening te houden met individuele 
leerlingen, specifieke groepskenmerken en leerkrachtkwali-
teiten. Uitgangspunt blijft zorg op maat, dat wil zeggen zoveel 
mogelijk ruimte creëren voor individuele leerlingenbegelei-
ding, zowel binnen als buiten de groep.

Schooltijden
Wij werken met een continurooster volgens het 5 gelijke 
dagen model. De groepen 1 t/m 4 zijn op woensdag om 12 uur 



vrij, de andere groepen gaan alle dagen tot 14.00 uur naar 
school. 
De groepen 1 t/m 8 gaan volgens onderstaande schooltijden 
naar school.
De lessen beginnen ’s morgens om 08.15 uur, de bel gaat om 
8.10 uur
De ochtendpauze is van  10.15 uur tot 10.30 uur
De middagpauze is van  12.00 uur tot 12.30 uur (alle
    kinderen eten op school)
De lessen eindigen om  14.00 uur 

Kinderen van groep 1 t/m 8 mogen 15 minuten voor aanvang 
van de lessen op school aanwezig zijn, niet eerder.  In de groe-
pen 1 en 2 begeleiden de ouder(s) / verzorger(s) de leerlingen 
tot in het klaslokaal. Wij verzoeken deze ouder(s)/verzor-
ger(s) met klem voor 8.15 uur afscheid te nemen. 

Gymlessen/zwemtijden:
Zwemmen:
Groep 3/4 dinsdagmiddag van 13.30 – 14.00 uur
Gym:
Groep 3/4 vrijdagochtend 9.00- 9.45 uur
Groep 7/8 dinsdagmiddag 13.15-14.00 uur
  vrijdagochtend 8.15-9.00 uur
Groep 5/6 dinsdagmiddag 12.30-13.15 uur
  vrijdagochtend 9.45-10.30 uur

Veiligheidsbeleid
We willen een veilige school zijn voor de leerlingen, ouders 
en personeel. In het veiligheidsplan van de Stichting Op Kop 
staan duidelijke afspraken over preventief en incident beleid. 
Voor het veiligheidsplan kunt u kijken op www.stichtingop-
kop.nl 

3.2 Wijze van vervanging bij ziekte, studieverlof, scholing
Het is mogelijk dat teamleden i.v.m. ziekte of het volgen van 
een cursus niet aanwezig zijn op school. We proberen bij 
vervanging zoveel mogelijk gebruik te maken van onze vaste 
parttimers. Meestal is dat mogelijk. In andere gevallen kun-
nen we een beroep doen op de invallerspool van onze stich-
ting.
\

Hoofdstuk 4 HET ONDERWIJS AAN
    DE KINDEREN
4.1 Groepen 1 en 2
In de kleutergroepen neemt spelen een belangrijke plaats in, 
want kleuters leren tijdens hun spel. Wij zorgen ervoor dat 
er veel verschillend materiaal aanwezig is en bieden gevari-
eerde activiteiten aan. Daardoor krijgen kleuters de mogelijk-
heid zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. De activiteiten 
richten zich op:
n de cognitieve ontwikkeling
n de taalontwikkeling
n de zintuiglijke ontwikkeling waaronder de visuele en audi-

tieve discriminatie
n de lichamelijke ontwikkeling waaronder de grove en fijne 

motoriek
n de sociale ontwikkeling
n werken met maatjes
n coöperatieve werkvormen
n de emotionele ontwikkeling
n de zelfredzaamheid
n de expressie en muzikale ontwikkeling
We maken gebruik van de methode Kleuterplein. Voor meer 
informatie kunt u kijken op www.kleuterplein.nl 

4.2 Groepen 1 t/m 8
Op onze school wordt gewerkt met dag- en weektaken van-
uit onderwijsdoelen. Deze aanpak biedt zowel de voordelen 
van een (korte) gezamenlijke instructie, als de ruimte tot 
begeleiding van individuele leerlingen op hun eigen tempo 
en niveau. De instructies worden gegeven volgens het acti-
verende directe instructiemodel. Op dit moment zijn in de 
meeste groepen de onderdelen lezen, taal, schrijven, rekenen 
en wereldoriëntatie in de dag- en weektaken opgenomen. In 
de groepen 1 en 2 werken we met een ‘planbord’, de kinderen 
leren hun taakjes vooraf plannen. In groep 3 wordt het eerste 
halfjaar klassikaal gewerkt om het aanvankelijk lezen op te 
kunnen bouwen. Daarna wennen de kinderen langzaam aan 
het werken met dagtaken. De inhoud van de verschillende 
onderdelen is hieronder verder uitgewerkt:



4.2.1 Lezen
In groep 3 leren de kinderen lezen volgens de methode ‘Veilig 
leren lezen. Op www.veiliglerenlezen.nl kunt u meer informa-
tie vinden over deze methode.

4.3 Activiteiten m.b.t. leesbevordering
Om het lezen (en vooral het leesplezier) van de leerlingen te 
bevorderen maken we gebruik van de volgende activiteiten:
n bibliotheek bezoeken (eens per 21 dagen), voor de groepen 

3 en 4
n voorleeswedstrijd
n deelname aan de kinderboekenweek
n boekenkring vanaf groep 1
Ook maken we gebruik van de voortgezet technisch lezen 
methode Estafette in de groepen 4 t/m 8. Kijkt u voor meer 
informatie op www.estafette-lezen.nl 

4.4 Begrijpend en studerend lezen
Vanaf groep 4 wordt vanaf schooljaar 2015/2016 gebruik ge-
maakt van de methode ‘Grip op lezen’ voor begrijpend lezen. 
Voor meer informatie kunt u kijken op www.gripoplezen.nl 
Voor het ontwikkelen van studievaardigheden maken we in 
groep 5 t/m 8 gebruik van de methode Blits. Voor meer infor-
matie kunt u kijken op www.delubas.nl  

4.5 Nederlandse Taal
De methode die wij vanaf schooljaar 2014/2015 gebruiken 
heet “Taal actief” van uitgeverij Malmberg. Taal actief is een 
geïntegreerde taalmethode voor groep 4 t/m groep 8 van het 
basisonderwijs. Kwaliteit en resultaat zijn de sleutelwoorden 
van de methode Taal actief. De 
methode sluit aan bij onze manier van werken met 3 in-
structieniveaus en coöperatief leren. De methode biedt extra 
aandacht voor woordenschatontwikkeling en heeft een goede 
leerlijn voor spelling. In de methode zijn de nieuwste inzich-
ten op het gebied van taalonderwijs verwerkt. De digitale 
oefensoftware en registratiesoftware wordt in alle groepen 
ingezet.

Op www.taalactief.nl kunt u meer informatie over deze me-
thode vinden.

4.6  Rekenen/Wiskunde
Op school gebruiken we vanaf schooljaar 2013/2014 de nieuw-
ste uitgave van de methode “Pluspunt” van uitgeverij Malm-
berg.
Pluspunt is een realistische reken - wiskunde methode die 
geschikt is voor gecombineerde groepen. Door een systema-
tische verdeling in leerkracht- gebonden lessen en lessen 
zelfstandig werken, kan de ene groep zelfstandig aan de slag, 
terwijl de andere groep instructie krijgt.
Pluspunt besteedt ruim aandacht aan zowel product- als pro-
cestoetsing.
Op basis van de toetsresultaten en een gezamenlijke bespre-
king van de manier van rekenen wordt verwezen naar herha-
ling- of verrijkingsstof.
In de methode zijn nieuwe inzichten in het vakgebied realis-
tisch rekenen verwerkt. De digitale oefensoftware en regis-
tratiesoftware wordt in alle groepen ingezet.
Voor meer informatie kunt u kijken op www.malmberg.nl 

4.7  Wereldoriëntatie
Methode Aardrijkskunde:   Wijzer door de wereld
Methode Geschiedenis:  Wijzer door de tijd
Methode Biologie:   Wijzer door de natuur

Voor meer informatie verwijzen we u naar de website van de 
uitgever: www.Wolters-Noordhof.nl  

4.7.1 Verkeersonderwijs
We gebruiken hoofdzakelijk de maandelijkse “ Jeugdverkeers-
krant”  en “Op voeten en fietsen” in de groepen 5 t/m 8. Groep 
4 maakt gebruik van de methode ‘Stap vooruit’ van veilig ver-
keer Nederland. Voor meer informatie verwijzen wij u naar 
www.veiligverkeernederland.nl 

In de groepen 1/2/3 is de aandacht van het verkeersonder-
wijs gericht op zelfbehoud (individuele redzaamheid). In de 
loop van de basisschoolperiode komt hier de zorg voor de 
ander bij (maatschappelijke redzaamheid)
Alle leerlingen in groep 7 en 8 nemen eens per 2 jaar deel aan 
de landelijke theoretische verkeersproef en de praktische 
verkeersproef. 



4.7.2 Engels
Het is alweer geruime tijd geleden dat in het kader van de Wet 
op het Basisonderwijs Engels als nieuw vak werd ingevoerd. 
In onze maatschappij is de rol van de Engelse taal de laatste 
jaren steeds duidelijker geworden. Door internet, computer-
spellen, tv, muziek en reclame komen de leerlingen veelvuldig 
met deze taal in aanraking. Wij geven Engels vanaf groep 1. 

Doel:
n Vertrouwd raken met Engels
n Basiswoordenschat opbouwen
n Leren spreken op woordniveau
n Zelfvertrouwen opbouwen om te spreken
n Plezier krijgen in het leren van de taal.

Inhoud van de lessen:
Aansluitend bij de thema’s van de taal/rekenmethode Kleu-
terplein d.m.v. prentenboeken, luisterboeken, liedjes, spel-
letjes, educatieve Engelse filmpjes. Gebruik maken van de 
methode I-Pockets voor de groepen 1 t/m 4. Op www.ipockets.
nl kunt u meer informatie vinden. De groepen 5 t/m 8 maken 
gebruik van de methode ‘Our discovery island’, Op www.our-
discoveryisland.com  kunt u meer informatie vinden. Wij zijn 
aangesloten bij Earlybird voor Vroeg Vreemdetalenonderwijs 
Engels. Op www.earlybirdie.nl vindt u meer informatie.

4.7.3 Beeldende expressie
Onder beeldende expressie verstaan we: het tot zichtbare 
vorm brengen van een persoonlijke beleving, zowel in platte 
als in het ruimtelijke vlak. Tekenen, handenarbeid en textiele 
werkvormen zijn bij uitstek geschikt het om de lust tot creë-
ren te versterken en de beeldende expressie te stimuleren.

4.7.4 Levensbeschouwelijk onderwijs ‘Hallo wereld’
De leerlingen van de groepen 3 t/ m 8 worden in de gelegen-
heid gesteld geestelijke stromingen (protestants christelijke 
en islamitisch onderwijs) en humanistisch Vormingsonder-
wijs te volgen gedurende 45 minuten per week onder school-
tijd. Deze lessen worden in samenhang gegeven binnen het 
project ‘Hallo Wereld’.

Burgerschap
De term ‘burgerschap’ valt niet meer weg te denken uit de 
maatschappelijke discussie. Burgerschap wordt in direct 
verband gebracht met de toekomst van onze samenleving en 
speelt een essentiële rol in de normen en waarden discussie. 
Wij proberen door met elkaar over de specifieke kenmerken 
van de Godsdienstige en politieke achtergronden van onze 
leerlingen te praten, begrip en respect voor elkaar te tonen 
en aan te leren. Wij hebben een visiedocument Burgerschap 
opgesteld en geven dit in de praktijk vorm. Middels oefenin-
gen in de methode Kanjertraining leren wij de kinderen hoe 
ze weerbaar in de maatschappij kunnen staan. Kijkt u voor 
meer informatie op www.kanjertraining.nl. Ook het thema 
seksuele en relationele vorming bespreken wij eens per 2 jaar 
middels het thema ‘Lentekriebels’ in alle groepen. Voor meer 
informatie kijkt u op www.weekvandelentekriebels.nl 

4.7.5. Schrijven
Voor het schrijfonderwijs gebruiken wij de methode Hand-
schrift. Deze methode is naast iedere willekeurige taal- of 
aanvankelijk leesmethode te gebruiken. Voor meer informatie 
kijkt u op www.handschrift.nl 

Hoofdstuk 5 DE ZORG VOOR DE 
    KINDEREN
5.0 Onze visie op zorg
Onze school moet een ontmoetingsplaats zijn voor leerlingen 
vanuit alle lagen van de plaatselijke bevolking. Waarbij elke 
leerling de mogelijkheid geboden wordt zijn specifieke talen-
ten ten volle te ontdekken en te ontwikkelen. Mocht het zo 
zijn dat een leerling door welke oorzaak dan ook in zijn per-
soonlijke ontwikkeling gehinderd of geremd wordt, dan moe-
ten wij al onze mogelijkheden benutten om de oorzaken van 
deze belemmering zo veel mogelijk op te heffen. Om zo snel 
mogelijk op problemen te kunnen inspringen proberen we ons 
in de eerste leerjaren een goed beeld te vormen van de moge-
lijkheden van de leerling. Wij hebben een zorgplan opgesteld 
voor alle onderdelen van de leerlingenzorg van onze school. U 
kunt het zorgplan inkijken op www.obsdevoorpoort.nl 



Meerpresteerders
Natuurlijk hebben wij ook te maken met leerlingen waarbij 
sprake is van een versnelde ontwikkeling, om dit tijdig te sig-
naleren gebruiken wij een protocol meerpresteerders (SIDI 
protocol). Voor de inhoud van dit protocol verwijzen wij U 
naar onze website www.obsdevoorpoort.nl
5.1 De opvang van nieuwe leerlingen
Naast de open dag bieden wij de mogelijkheid om onze groep 
½ te bezoeken tijdens de maandelijkse peuteruurtjes, zie hier-
voor onze jaarplanning. 
Bij de aanmelding van een nieuwe leerling ( zie formulier op 
www.obsdevoorpoort.nl) krijgen ouders en kind(eren) de 
gelegenheid om de school te bezichtigen en wordt informatie 
over de school verstrekt. Ruim voordat het kind vier jaar 
wordt neemt de leerkracht van groep 1 contact op met de ou-
ders en volgt een uitnodiging om kennis te komen maken met 
de school, de kinderen en de leerkracht. Gedurende minimaal 
4 en maximaal 10 dagdelen, die in overleg met de ouders wor-
den vastgesteld mag het kind al voor de verjaardag komen 
wennen aan de nieuwe groep en school.

Tussentijdse toelating van nieuwe leerlingen
Er kan zich een situatie voordoen waardoor wij, voordat uw 
kind wordt toegelaten, eerst met u het één en ander willen 
bespreken. We spreken de aanmelding van uw kind graag ook 
nader door als uw kind specifieke begeleiding nodig heeft. 
Om misverstanden achteraf te voorkomen bespreken we 
liever vooraf de tijd en aandacht die wij als school kunnen bie-
den. Vervolgens maken we met u de afweging of dit voldoende 
is of dat een andere school uw kind passender onderwijs te 
bieden heeft. Wij vertellen u graag wat u van ons kunt ver-
wachten, zodat uw kind met plezier en goede leerprestaties 
haar of zijn schooltijd bij ons doorbrengt.

Voor kinderen die al op een andere basisschool hebben geze-
ten volgen wij de volgende procedure;
n Er is een gesprek met de directeur waarin o.a. de reden 

van aanmelding wordt besproken.
n Er wordt contact opgenomen met de vorige school en alle 

relevante gegevens worden opgevraagd.
n De bevindingen worden gebundeld en daarna besproken 

in een vergadering. In deze vergadering wordt het besluit 
genomen of Uw kind(eren) wordt toegelaten.

n De ouders krijgen bericht over de uitslag van de procedu-
re. 

n Eventueel wordt er een plan van aanpak opgesteld wat 
door  ouders en school ondertekend  wordt.

5.1.1 Passend onderwijs 
Ons toelatingsbeleid willen wij als volgt formuleren:
In principe is elk kind welkom op onze school, maar wij moe-
ten daarbij letten op de volgende aspecten:
n samenstelling van de groep (aantal zorgleerlingen binnen 

de groep)
n groepsgrootte en samenstelling (hebben we te maken met 

een combinatiegroep en hoe groot is de groep)
n mogelijkheden van het gebouw (is er voldoende ruimte in 

het lokaal)
n mogelijkheden van de leerling
n mogelijkheden van ondersteuning door derden
n Kennis en vaardigheden van ons leerkrachtenteam
 Elke leerling zal derhalve individueel worden gescreend. 

In het schoolondersteuningsprofiel op onze website kunt u 
lezen welke specialismes wij in huis hebben en waar onze 
grenzen liggen m.b.t. de zorg omtrent leerlingen.

5.2 Hulp in school

5.2.1 Speciale zorg voor kinderen met een specifieke behoefte
Op 1 Augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht 
geworden. Op de website van Stichting Op Kop vindt u in-
formatie over de wettelijke  zorgplicht van de school bij de 
aanmelding van nieuwe leerlingen. Ook wordt er op de web-
site gelinkt naar het ondersteuningsplan van het Samenwer-
kingsverband waartoe onze school behoort.
Als school verzorgen we natuurlijk ook Passend Onderwijs. 
Uw kind krijgt het aanbod wat hij of zij nodig heeft. Wanneer 
er zorgen over kinderen zijn, wordt er extra naar gekeken. 
In eerste instantie door de eigen leerkracht met hulp van de 
intern begeleider van de school. Ook begaafde of hoogbegaaf-
de leerlingen verdienen deze extra aandacht. Kijkt u op www.
obsdevoorpoort.nl voor meer informatie over passend onder-
wijs.

www.obsdevoorpo
ort.nl



5.2.2 Onderwijs tijdens een langdurige ziekteperiode van een 
leerling

Zie hiervoor ons protocol langdurig zieke kinderen op onze 
website www.obsdevoorpoort.nl 

5.2.3 CITO leerlingvolgsysteem
Volgens een vastgestelde toetskalender worden alle leerlin-
gen op verschillende onderdelen getoetst middels de metho-
de-onafhankelijke toetsen van Cito (rekenen, spelling, woor-
denschat, begrijpend lezen, Avi niveau en technisch lezen 
DMT). In groep 1 en 2 maken wij gebruik van het observa-
tiesysteem van Kleuterplein en zo nodig aanvullend van de 
toetsen Cito taal en rekenen groep 1 en 2. 

5.2.3.1 Leerlingendossier
Van alle leerlingen wordt een (digitaal) leerlingendossier 
bijgehouden. De groepsleerkracht beheert het dossier. Daar-
in staan o.a. de gegevens van de leerlingenbespreking, de 
resultaten van eventuele onderzoeken van psycholoog en/
of schoolarts, de toets- en rapportgegevens en eventueel de 
handelingsplannen. Het leerlingen¬dossier is strikt vertrou-
welijk.

5.2.4 Leerlingenbespreking HGPD (handelings gerichte pro-
cesdiagnostiek)

Mochten de zorgen betreffende een kind zodanig zijn, dat we 
de hulp van een  deskundige nodig hebben, dan wordt het 
kind, in overleg met de ouders, aangemeld bij een orthope-
dagoog van Stichting Op Kop. De ouders worden in dit geval 
uitgenodigd voor een HGPD-gesprek. Bij dit gesprek zijn de 
intern begeleider  van de school, de groepsleerkracht, de or-
thopedagoog van Op Kop en de ouders aanwezig. Met elkaar 
wordt oplossingsgericht gesproken om het kind zo goed moge-
lijk te kunnen begeleiden.

5.2.4.1 Commissie arrangeren
Als vanuit de HGPD blijkt dat er voor een leerling meer voor-
zieningen op school nodig zijn dan wordt het kind, in goed 
overleg met de ouders, aangemeld bij de Commissie Arrange-
ren van Stichting Op Kop. Deze commissie van deskundigen 
bespreekt het dossier en komt tot een uitspraak. Indien extra 
voorzieningen noodzakelijk zijn dan wordt dit door Stichting 

Op Kop bekostigd vanuit de gelden voor Passend Onderwijs.
De Commissie Arrangeren is bereikbaar via de onderwijskun-
dig beleidsmedewerker van Op Kop, Annemieke Huiskamp 
(tel. 0521-362520), Eendrachtsplein 1, 8355 DL in Giet-
hoorn.

5.2.5 Het volgen van de ontwikkeling van onze leerlingen
De leerkrachten houden de vorderingen van de leerlingen bij 
in de klassenmap. 
De ontwikkelingsvorderingen, leerlingenobservaties en toets-
gegevens zijn een onderdeel van de registratie. De leerlin-
gen van de alle groepen krijgen jaarlijks tweemaal een door 
ons zelf  ontwikkeld rapport mee naar huis. Ook worden de 
ouders uitgenodigd voor de contactmomenten om over de ont-
wikkeling van hun kind te praten. We willen wel een onder-
scheid maken tussen de rapportbesprekingen in januari en 
juni en de algemene gesprekken in november en april. Bij alle 
gesprekken nodigen wij uw kind ook uit bij het gesprek.
Voor algemene besprekingen ontvangen de ouders/verzorgers 
een uitnodiging om zelf een afspraak in te plannen voor de 
oudergesprekken middels een inschrijflijst op de deur van het 
lokaal. Voor de rapportgesprekken  ontvangen de ouders/ver-
zorgers een mogelijkheid tot inschrijving voor een toelichtend  
gesprek over het rapport middels een inschrijfstrook. In onze 
jaarplanning staan de data waarop deze gesprekken gepland 
staan. Ouders kunnen, als zij dat wensen, een kopie van het 
gespreksverslag krijgen.

5.2.5.1 Overgang naar een volgende groep
Tijdens het schooljaar worden bij alle leerlingen toetsen 
afgenomen. Aan de hand van de toetsen, de observaties van 
de leerkracht en de gesprekken met de ouders wordt een 
beslissing genomen over het schoolloopbaanvervolg van de 
kinderen. Uitgangspunt zal altijd zijn dat wij als school, in 
overleg met de ouders en eventuele deskundigen een goed 
besluit nemen ten aanzien van de overgang van uw kind naar 
een volgende groep. De verantwoordelijkheid en de beslissing 
dat uw kind wel of niet naar de volgende groep gaat ligt uit-
eindelijk bij de school. Ouders worden tijdig geïnformeerd of 
hun kind wel of niet naar een volgende groep gaat. Binnen de 
stichting Op Kop is hier een eigen protocol voor ontwikkeld. U 
kunt dit vinden op www.stichtingopkop.nl  



5.2.6 I.C.T.
Het gebruik van I.C.T. is een geïntegreerd onderdeel binnen 
het onderwijs op onze school. Het wordt gebruikt als didac-
tisch hulpmiddel, voor extra ondersteuning van de lessen en 
voor inoefening van bepaalde zaken (rekenen en spelling). 
Tevens leren wij onze leerlingen gebruik te maken van het 
internet bij het opzoeken van antwoorden op vraagstukken 
en het maken van werkstukken.
Voor meer informatie over onze plannen binnen dit onder-
werp verwijzen wij U naar het I.C.T. beleidsplan. Deze kunt u 
opvragen bij onze ICT coördinator.

5.2.7 Huiswerk
De meningen over huiswerk in de basisschool zijn heel ver-
schillend. Het is een kwestie van het maken van keuzes. Op 
onze school wordt er in de groepen 1 t/m 4 in principe geen 
huiswerk gegeven. In groep 1 en 2 werken wij wel met het 
project ‘Speluitleen’. Kinderen krijgen spelmateriaal mee 
naar huis dat aansluit bij hun ontwikkelingsvraag. In overleg 
met de ouders kan het wel gebeuren, dat een kind in groep 
3 of 4 bijvoorbeeld thuis per dag 10 minuten leest of rekent 
met vader of moeder, zodat het technisch lezen of automati-
seren wat gestimuleerd of verbeterd wordt. Dit kan ook op 
een ander onderdeel het geval zijn, maar het zijn dan altijd 
korte momenten per dag en contact leerkracht – ouder is 
een vereiste. Er moeten goede en duidelijke afspraken zijn. 
In de groepen 5, 6,  7 en 8 wordt wel huiswerk gegeven. Ook 
hier geldt: per dag bijvoorbeeld niet langer dan ongeveer 20 
minuten. Het huiswerk in deze groepen kan te maken hebben 
met de vakken rekenen, taal en kennisgebiedenCriteria bij 
het huiswerk zijn:
n Leren om zelf opdrachten thuis uit te voeren (plannen).
n Extra oefenen op bepaalde onderdelen zodat het beter 

“blijft zitten” (dus oefenen van leerstof)
Huiswerk is bedoeld voor alle leerlingen. Bij de ene leerling 
lukt het beter dan bij de andere, maar onze ervaringen zijn, 
dat het heel goed werkt. Het huiswerk wordt zoveel mogelijk 
op school besproken.

5.3 Hulp van buitenaf
Wij maken gebruik van de orthopedagoge van onze stichting 
Op Kop. Wij kunnen haar expertise inroepen bij leerlingen 
met ontwikkelingsproblemen binnen een breed spectrum, 

ondersteuning van de leerkracht, onderzoeken van leerlingen 
op cognitief en sociaal gebied en bij gesprekken met ouders. 
Meestal volgt er een zelfde procedure als bij ons eigen remedi-
al teaching (extra ondersteuning);
Deze procedure loopt volgens de methode HGPD (handelings-
gerichte proces diagnostiek)
n Gesprekken met leerkracht, ouders 
n Zo nodig gesprek met ouders, leerkracht en orthopedagoog
n Handelingsplan of groepsplan opstellen en uitvoeren door 

de groepsleerkracht
n Evalueren en bijstellen van het plan met ouders en ortho-

pedagoog
n Bij geen of weinig resultaat onderzoek door de orthopeda-

goog
Wij werken met een protocol meldcode kindermishandeling 
en huiselijk geweld. Kijk hiervoor op onze website www.
obsdevoorpoort.nl 

5.4 Verwachte resultaten van onze zorgverbreding
In de eerste plaats proberen we natuurlijk om onze zorgleer-
lingen terug op groepsniveau te brengen om ze uiteindelijk 
door te laten stromen naar het voortgezet onderwijs op mi-
nimaal V.M.B.O. Basis Beroepsgerichte Leerweg niveau. Lukt 
dit niet dan krijgt een kind tijdens zijn schoolperiode werk op 
eigen niveau en proberen we deze leerling door te laten stro-
men naar een passende vorm binnen het Speciaal Voortgezet 
Onderwijs.
Wanneer wij een leerling niet meer in voldoende mate kun-
nen helpen, wordt er contact gelegd met het Speciaal Basis 
Onderwijs  of Speciaal onderwijs – cluster 1 t/m 4 scholen. Dit 
gebeurt natuurlijk in overleg met de ouders.
Het criterium van onze school is, dat we bij elke leerling 
vooruitgang moeten blijven constateren. Dit geldt ook voor 
gedragsproblemen. Zolang dat het geval is, willen wij de zorg 
van deze leerlingen op ons nemen. Wanneer wij een leerling 
niet meer in voldoende mate kunnen helpen, wordt er contact 
gelegd met het speciaal basisonderwijs of het speciaal onder-
wijs. Dit gebeurt natuurlijk altijd in overleg met de ouders 
en de school. Deze aanmelding verloopt via de Commissie 
Toewijzing. De Commissie Toewijzing werkt op regionaal 
(Samenwerkingsverband)niveau en is bereikbaar via de coör-
dinator van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs. 
Voor onze school is dat Leon ’t Hart (tel.0528-233689), de 



Wielewaal 5, 7905 GX in Hoogeveen of Johan Vlaskamp, dr. 
Hengeveldweg 2, 8025 AK in Zwolle. Deze Commissie Toewij-
zing neemt het besluit of een leerling toelaatbaar is voor  het 
speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs.

5.5 Jeugdgezondheidszorg van de GGD
Uw kind bezoekt één van de scholen in het werkgebied van 
de GGD Regio IJsselland te Zwolle. De jeugdgezondheidszorg 
stelt zich ten doel een gezonde groei en ontwikkeling van kin-
deren te bevorderen. Concreet heeft zij als taak het opsporen, 
bestrijden en voorkómen van oorzaken die een gezonde groei 
en ontwikkeling verstoren. Tot het vierde levensjaar wordt 
Jeugdgezondheidszorg uitgevoerd onder verantwoordelijk-
heid van het consultatiebureau van de Thuiszorginstellingen. 
Wanneer het kind vier jaar wordt, neemt de GGD deze taak 
over. Ook de gegevens van het consultatiebureau gaan dan 
naar de GGD, wanneer u hier als ouder/verzorger toestem-
ming voor hebt gegeven. Hoe de GGD haar taak op onze   ba-
sisschool uitvoert kunt u vinden op de website van Op Kop. De 
GGD IJsselland is gevestigd aan de Zeven Alleetjes 1 te Zwolle 
(tel 038-4281500) www.ggdijsselland.nl De jeugdverpleeg-
kundige verbonden aan onze school is Ietje v.d. Brug i.vander.
brug@ggdijsselland.nl.

5.6 Voortgezet onderwijs
In het laatste jaar dat de kinderen naar de basisschool gaan 
wordt er veel aandacht besteed aan de vormen van het voort-
gezet onderwijs. Hiervoor wordt er een speciale ouderavond 
gepland in samenwerking met de brede school Vollenhove en 
de scholen voor voortgezet onderwijs in de regio. Het staat 
alle ouders vrij om, samen met zijn/haar kind, onder school-
tijd (uiteraard na mededeling aan de groepsleerkracht) een 
bezoek te brengen aan een school voor voortgezet onderwijs. 
Een advies is, gebruik te maken van de open dagen die deze 
scholen organiseren. 

In februari, wanneer de ouders/verzorgers en leerlingen zich 
ruim hebben geïnformeerd over het VO wordt met iedere ouder 
en hun schoolverlatend kind een schoolkeuzegesprek gehou-
den. De aanmelding voor het VO moet 1 maart afgerond zijn. 
Deze procedure is samengevat in het protocol voortgezet 
onderwijs. Dit protocol kunt u vinden op onze website www.
obsdevoorpoort.nl 

Huiswerk
Om de overgang naar het voortgezet onderwijs zo soepel mo-
gelijk te laten verlopen wordt de huiswerkdruk, nadat er een 
definitieve schoolkeuze is gemaakt, stapsgewijs opgevoerd. 
Schoolverkenning
De scholen voor voortgezet onderwijs nodigen de nieuwe leer-
lingen uit om enkele ochtenden of avonden te komen proef-
draaien en kennis te maken met de nieuwe klasgenoten. 

5.7 Buitenschoolse activiteiten voor kinderen

5.7.1 Sportactiviteiten
De buitenschoolse activiteiten worden gecoördineerd door 
de leerkrachten in samenwerking met de ouderraad. Ieder 
schooljaar doen de leerlingen mee aan een schoolvoetbal-
toernooi. Tevens wordt er ieder jaar door de samenwerkende 
scholen van Vollenhove de koningsspelen georganiseerd. 

5.7.2 Schoolreisjes/ schoolkamp
De groepen 1 en 2 maken jaarlijks een uitstapje naar een 
bestemming in de regio. De groepen 3 t/ m 6 gaan jaarlijks 
één dag op schoolreis. De begeleiding bestaat uit eigen leer-
krachten. De groepen 7 en 8 gaan  3 dagen op kamp. Ook hier 
streven we naar begeleiding door de eigen leerkrachten.

5.7.3 Andere buitenschoolse activiteiten
n Kerstviering (verplaatste schooltijd!)
n Avondvierdaagse
n Kinderoptocht Corso
n Afscheidsavond groep 8/feestelijke ouderavond
n Schoolzwem- en voetbalkampioenschappen
n Activiteiten Brede school Vollenhove (kindateliers, spor-

tactiviteiten)
Ouders en kinderen krijgen bij iedere gelegenheid de nodige 
informatie, zodat alles optimaal kan verlopen. 

5.8 Studenten/Stagiaires
Wij begeleiden studenten van PABO’s in de regio. Van deze 
opleidingen komen studenten bij ons om het “vak” te leren. In 
overleg met de leerkrachten krijgen zij bepaalde opdrachten 
uit te voeren. Een groot deel van die opdrachten bestaat uit 
lesgeven. Zij geven les aan de hele groep of een deel ervan. 
Ook bieden ze extra hulp aan individuele leerlingen of aan 



kleine groepjes. Ze worden betrokken bij de totale organisatie 
van de dagelijkse gang van zaken en nemen hier actief aan 
deel. 

Ook studenten van andersoortige opleidingen (ALO, CIOS, 
SPW) verzoeken soms om een stageplaats. We werken dan 
graag mee om ze de gelegenheid te bieden zich te scholen. Met 
name de opleiding tot onderwijsassistent is tegenwoordig erg 
in trek. Als een student les geeft of hulp biedt in een groep, 
gebeurt dit echter altijd onder verantwoordelijkheid van de 
betreffende groepsleerkracht. Met de opleidingsinstituten is 
regelmatig contact over de studenten.
De bovenschoolse stagecoördinator is Annemieke Huiskamp. 
Zij coördineert de stage van alle studenten op de scholen van 
de Stichting Op Kop.

Hoofdstuk 6 De ontwikkeling van het  
   onderwijs

6.1 Activiteiten ter verbetering van het onderwijs

6.1.1 Dalton
Voortdurend zijn wij bezig ons 
klassenmanagement te verbe-
teren, om zo meer individuele 
instructiemomenten te kunnen 
creëren. In alle groepen wordt 
gewerkt met het korte (directe) 
instructie model gevolgd door in-
dividuele instructie ( ook in kleine 
groepjes ). Naast de werktaken 
(dag- en week) zijn er extra taken 
afgestemd op het niveau van het 
kind en taken voor de keuzekast.
Uitgestelde aandacht en keuze in werkplek zijn zichtbare 
Dalton kenmerken. Voor meer informatie kunt u kijken op 
www.dalton.nl of kijkt u naar het Daltonboek op onze website. 
Sinds maart 2016 zijn wij een officiële Daltonschool.

6.1.2.  Beleidsvoornemens 
Wij gaan ons dit schooljaar op de volgende punten richten:
n We gaan digitaal werken met rekenen, taal en spelling
n Inbedding van de Daltonwerkwijze binnen onze school 

door het werken met een doelen- en talentenmuur.
n Verdieping van ons rekenonderwijs.
n Onderzoekend en ontdekkend leren binnen de wereldori-

entatie vakken

6.2 Zorg voor relatie school en omgeving
Regelmatig heeft de school contacten met andere organisaties 
en instellingen. Bij diverse projecten en excursies maken we 
gebruik van hun aanbod. Zo hebben we regelmatig contact 
met de bibliotheek, Natuurmonumenten, de muziekvereni-
ging, Prov. Culturele Raad, Cultuur Historisch Centrum Vol-
lenhove en vele anderen.

De school neemt deel aan o.a. de volgende netwerken:
n Passend onderwijs Steenwijkerland
n I.C.T. netwerk Steenwijkerland
n Directieoverleg stichting Op Kop
n Kind in de Kern/CJG Vollenhove
n Convenant Buitenschoolse Opvang Vollenhove
n Peuter- Kleuteroverleg
n Brede school Vollenhove
n IB netwerk Op Kop
n Daltonnetwerk Groot Zwolle
n PO-VO overleg Noordoostpolder

6.3 Weer Samen naar School, passend onderwijs
Op elke basisschool zitten leerlingen die moeite hebben om 
het tempo van de groep bij te houden. Leer- of gedragsproble-
men kunnen daar de oorzaak van zijn. Extra aandacht is dan 
nodig. Van de leerkracht wordt een speciale deskundigheid 
verwacht. In Nederland is deze extra aandacht en deskun-
digheid in een apart schoolsysteem geplaatst: scholen voor 
speciaal basisonderwijs.
Bij ons in de omgeving is dat bijvoorbeeld het speciaal onder-
wijs in Emmeloord of Steenwijk. 
Er zullen altijd leerlingen zijn en blijven die alleen met spe-
ciaal onderwijs goed kunnen worden opgevangen. Toch wil 
het ministerie van onderwijs dat er veel minder leerlingen 
naar het speciaal onderwijs gaan. Hiernaast zijn er ook veel www.obsdevoorpo

ort.nl



leerlingen die eigenlijk met wat extra zorg best op hun eigen 
basisschool kunnen blijven. De basisschool moet daarvoor zelf 
leerlingen individueel gaan helpen en zien te voorkomen dat 
ze, om wat voor redenen dan ook, in de problemen komen.

6.4 Buiten Schoolse Opvang
Vanaf het schooljaar 2007-2008 moeten basisscholen, als 
ouders/verzorgers dat wensen, voor- en naschoolse kinder-
opvangopvang aanbieden. Daarom hebben de ouderraden, 
medezeggenschapsraden en de directies van R.K.B.S. Sint 
Martinus en O.B.S. De Voorpoort in Vollenhove besloten een 
samenwerkingsverband met het in Vollenhove gevestigde 
en gecertificeerde kinderdagverblijf  Ukkie te vormen. Deze 
samenwerking resulteerde in het Convenant Buitenschoolse 
Opvang Vollenhove.

De volgende uitgangspunten stonden daarbij centraal:
n kwaliteit van opvang
n duidelijk onderscheid tussen school en vrije tijd
n leefbaarheid 
n sociale samenhang

Door de samenwerking is er, voor alle kinderen die gebruik 
gaan maken van de kinderopvang, een duidelijk onderscheid 
tussen school en vrije tijd. Kinderdagverblijf Ukkie gevestigd 
aan de Voorst 21a te Vollenhove is een neutrale (niet aan een 
school verbonden) organisatie, waarbinnen alle kinderen van 
Vollenhove elkaar kunnen ontmoeten. 

Hoofdstuk 7 De resultaten van het
    onderwijs
7.1 De ontwikkeling van het kind
We stellen ons tot doel ieder kind een bij hem/ haar passende 
ontwikkeling te laten doorlopen. We gaan daarbij zoveel mo-
gelijk preventief te werk, zodat we niet achteraf allerlei zaken 
moeten oplossen. Zo nodig stellen we wekelijks het lespro-
gramma en het aanbod aan het kind bij. Dat betekent dat we 
vroegtijdig, d.w.z. vanaf groep 1 en 2, reeds signaleren welke 
kinderen extra zorg nodig hebben en welke kinderen meer 
uitdaging nodig hebben. Twee tot vier keer per jaar wordt de 
ontwikkeling van het kind, aan de hand van observatie en 
toetsing doorgesproken met de ouder(s)/verzorger(s).

Soms zijn we om uiteenlopende redenen van mening, dat een 
kind een bepaalde groep over moet doen of kan versnellen. 
Voor het protocol doubleren en versnellen kijkt u op onze 
website www.obsdevoorpoort.nl 
Het niveau van de kinderen verschilt sterk. Dat is ook te zien 
aan de uitstroom van onze kinderen naar het voortgezet on-
derwijs. Onze leerlingen gaan naar allerlei soorten onderwijs. 

7.3 Resultaten 
De resultaten van de Centrale eindtoets (CET) van de afge-
lopen 3 jaar staan in onderstaand. In 2016 en 2017 namen 
wij de CET van Cito af. Vorig schooljaar zijn wij overgestapt 
naar de IEP-toets. Wanneer u meer over de opbrengsten van 
ons onderwijs wilt weten kunt u contact opnemen met onze 
directie.

2018   2017   2016
83,2 (voldoende) 532,2 (onvoldoende) 531,5 (onvoldoende)

Hoofdstuk 8 DE OUDERS
8.1 Het belang van de betrokkenheid van de ouders
Een goed contact tussen school en ouders is heel belangrijk. 
Wij informeren u over allerlei gebeurtenissen op school, over 
schoolzaken via onze nieuwsbrief, maar ook over het wel en 
wee van uw kind. 
We stellen het op prijs als u ons van belangrijke gebeurte¬nis-
sen thuis op de hoogte houdt. 
Een goede samenwerking tussen school en thuis bevordert 
het welbevinden van uw kind(-eren), dat staat vast. Ook 
doen we een beroep op ouders om deel te nemen aan diverse 
activiteiten en mee te helpen met de organisatie. Vanuit de 
ouderraad zijn tal van ouderwerkgroepen actief. U kunt zich 
hiervoor aanmelden via het ouderhulpformulier dat jaarlijks 
wordt uitgedeeld. Iedere klas heeft een klassenouder. Deze 
ouder ondersteunt de leerkracht bij de organisatie van prak-
tische zaken zoals vervoer bij excursies e.d. 
Mening van de ouders.
Jaarlijks wordt de mening van ouders gevraagd d.m.v. digita-
le vragenlijsten. De vragenlijsten zijn afwisselend algemeen 
van aard of gericht op sociale veiligheid. Deze vragenlijsten 
worden in dezelfde periode afgenomen op alle scholen van de 
Stichting Op Kop.



8.2 Informatievoorziening aan ouders 
Wanneer een kind met gescheiden ouders te maken heeft dan 
is dit al vervelend genoeg. Wij hanteren een protocol geschei- 
den ouders. Voor meer informatie kijkt u op www.obsdevoor-
poort.nl   

8.2.1 Informatieavonden
Aan het begin van het schooljaar is het de gewoonte, dat ie-
dere leerkracht een informatieavond verzorgt. Er komen dan 
zaken aan de orde, waar uw kind het komende jaar mee te 
maken krijgt. Het ene jaar wordt u rondgeleid door uw kind, 
het andere jaar organiseren wij een klassikale informatie-
avond. Uiteraard bent u dan zelf ook in de gelegenheid vra-
gen te stellen. U krijgt tegen die tijd nader bericht. Jaarlijks 
organiseren wij een informatief kijkmoment in de klas. Deze 
momenten kunt u terugvinden in de jaarplanning. Uw kind 
kan dan aan u laten zien wat hij/zij in de afgelopen periode 
geleerd heeft.

8.2.2 Oudergesprekken
Tijdens het schooljaar krijgt u twee keer een uitnodiging 
(november en april/mei) om op school te komen praten over 
de ontwikkeling van uw zoon of dochter samen met uw zoon 
of dochter. Deze gesprekken zijn verplicht. Het zijn de beken-
de ontwikkelingsgesprekken, die voor veel ouders voldoende 
zijn, maar voor sommige ouders aanleiding geven op een 
ander moment wat langer over het werk en de ontwikkeling 
van hun kind, onze leerling te praten. Gelijktijdig met de 
uitreiking van de rapporten (februari en juni/juli) krijgt u de 
mogelijkheid tot een gesprek over het rapport van uw kind. 
Deze gesprekken zijn niet verplicht maar op aanvraag van 
u als ouder.  In onze activiteitenkalender geven wij de dag 
waarop deze gesprekken gepland staan aan. U kunt natuur-
lijk ook buitenom de geplande gesprekken een gesprek met de 
groepsleerkracht aanvragen. Wij vragen U dan mondeling of 
schriftelijk een gesprek bij de groepsleerkracht aan te vragen 
buiten schooltijd.

8.2.3  Nieuwsbrief en Klasbordapp
Eens per week ontvangt U de digitale nieuwsbrief met daarin 
informatie voor ouders en kinderen.In het kader van de nieu-
we privacywet wordt de nieuwsbrief verspreid via ons admi-
nistratiesysteem. Via de app Klasbord.nl kunt u zich aan-

melden voor de app van de klas van uw kind. De leerkracht 
gebruikt deze app voor update van wat speelt in de klas en 
laatste nieuwtjes, www.klasbord.nl 

8.2.4  Activiteitenkalender
Aan het begin van ieder schooljaar ontvangen de ouders een 
zogenaamd activiteitenkalender. Hierin staan de jaarlijks 
veranderende gegevens zoals vakantieregeling, schooltijden, 
e-mailadressen van de teamleden, -ouderraad en -medezeg-
genschapsraad en de activiteiten voor dat schooljaar.

8.2.5 Schoolgids
Aan het begin van ieder schooljaar wordt onze schoolgids 
aangepast. De volledige versie is via onze website te downloa-
den of op papier opvraagbaar bij de directie. Ouder(s), ver-
zorger(s)  ontvangen de activiteitenkalender met algemene 
informatie van dat schooljaar aan het begin van het betreffen-
de schooljaar. 

8.2.5.1 Website(s)
Onze website is te vinden op: www.obsdevoorpoort.nl 
Naast de algemene zaken kunt u hier ook informatie vinden 
over:
n Actuele zaken
n Ontwikkelingen
n Buitenschoolse Opvang
n Diverse protocollen
n Het fotoboek 
n De groepen
n Ouderraad en Medezeggenschapsraad 

De website van de Stichting Op Kop vindt u op: www.stichting-
opkop.nl
Hier vindt u ook informatie over:
n Protocol gescheiden ouders 
n Veiligheidsplan
n Regels m.b.t. schorsing en verwijdering 
n Klachtenregeling
n Schoolverzekeringen
n MR en GMR-reglement
n Vakantierooster 
n Info over leerlingenzorg 
n Tussenschoolse opvang



8.2.7  Inspraak
We hebben op onze school een Ouderraad (OR) en een Mede-
zeggenschapsraad (MR). De OR functioneert, in veel gevallen, 
als een activiteitencommissie bij verschillende activiteiten. 
De MR heeft een meer beleidsmatig karakter. De MR bestaat 
uit twee geledingen, vertegenwoordigers van ouders en 
vertegenwoor-digers van leerkrachten. De MR adviseert het 
bevoegd gezag over zaken van de school. De MR heeft bij som-
mige beslissingen instemmingsrecht, bij andere adviesrecht. 
Middels algemene verkiezingen worden er leden gekozen 
voor de Gemeenschappelijk Medezeggenschapsraad van de 
Stichting Op Kop. Hier worden schooloverstijgende onder-
werpen besproken. De OR organiseert aan het begin van het 
schooljaar een jaarlijkse ouderavond. Op deze ouderavond 
leggen de OR en MR verantwoording af over het gevoerde 
beleid van het afgelopen schooljaar. De begroting van het 
komende schooljaar wordt vastgesteld en volgens de vastge-
stelde reglementen kunnen er verkiezingen voor de OR/MR 
plaatsvinden

8.2.8 Ouderactiviteiten
Activiteiten die door de ouderraad, in samenwerking met het 
schoolteam georganiseerd worden zijn onder andere:
n Sinterklaasviering
n Kerstviering
n Jaarlijkse ouderavond 
n Paasontbijt
n Avondvierdaagse
n Laatste schooldag 
n Feestelijke ouderavond/pleinfeest/kerstmarkt
n Kinderoptocht Corso
Een team van ouders verzorgt in samenwerking met de GGD 
de controle op aanwezigheid van luizen. De ouderraad doet in 
samenwerking met het schoolteam veel aan zelfwerkzaam-
heid, zoals bijvoorbeeld het vernieuwen van het schoolplein, 
aankleding van de school en inzameling van kleding.

Huisbezoek
In samenspraak met de medezeggenschapsraad hebben we de 
volgende oudercontact regeling ingevoerd:
n De leerlingen van alle groepen worden tijdens hun verblijf 

in deze groepen thuis bezocht door de groepsleerkracht als 
hier redenen voor zijn of op verzoek van de ouders.

8.3 Klachtenregeling
Informatie over de klachtenregeling kunt u vinden op de web-
site van stichting op kop www.stichtingopkop.nl 

8.3.1 Meldpunt Vertrouwensinspecteurs
Binnen de inspectie van het onderwijs is een aantal inspec-
teurs aangewezen als vertrouwensinspecteurs. Deze vertrou-
wensinspecteurs hebben een adviserende en ondersteunende 
taak bij klachten rond seksueel misbruik en seksuele intimi-
datie. De vertrouwensinspecteur heeft geheimhoudingsplicht.
U kunt de vertrouwensinspecteur bereiken onder nummer: 
0900-1113111

Onze externe vertrouwenspersoon op medisch en onderwijs-
kundig gebied is Melle v.d. Hoek. Zijn gegevens kunt u vinden 
onder hoofdstuk 10, adresgegevens externen.
Onze interne schoolcontactpersoon is juf Hetty.

8.4 Financiën
De ouderraad vraagt van de ouders een vrijwillige ouderbij-
drage voor zaken die niet uit het schoolbudget betaald kun-
nen worden. Deze bijdrage bestaat uit twee delen:
n Bijdrage aan de schoolreisjes. Deze wordt apart van de 

ouderbijdrage gevraagd en wisselt per jaar.
n Bijdrage voor het schoolzwemmen van groep 3/4, €25,00 

wordt jaarlijks apart geïnd bij de ouders die kinderen in 
groep 3/4 hebben.

n Algemene bijdrage voor verschillende festiviteiten: Sinter-
klaas, Kerst, laatste schooldag, enz.

Voor dit fonds vragen wij een jaarlijkse bijdrage van € 22,50 
per kind.  (ook voor het 2e, 3e, 4e, enz. kind) Als uw kind(e-
ren) na 1 januari op school komt/komen is de bijdrage € 17,50 
per kind en na 1 maart is de bijdrage € 12,50 per kind. 

Wij verzoeken u het bedrag over te maken op bankrekening-
nummer NL32RABO0139004262 van: Stichting financiën 
O.B.S. De Voorpoort onder vermelding van de naam van uw 
kind(eren).

8.5 Verzekeringen
Informatie over verzekeringen kunt u vinden op de website 
van stichting Op Kop www.stichtingopkop.nl 



Hoofdstuk 9 SCHOOLREGELS
9.1 Hoe gaan we met elkaar om! De regels en de afspraken.
Alles in het leven heeft een ordening, ‘s morgens staan we op, 
‘s avonds gaan we naar bed. Plezierige en minder plezierige 
gebeurtenissen wisselen elkaar elke dag af. Zo ontstaat er een 
bepaalde regelmaat in het leven van elke dag. Elk gezin, of 
beter gezegd elke groep mensen die dagelijks met elkaar om-
gaat, heeft zo zijn eigen regels. Zo heeft ook elke school zijn 
eigen regels, regels die te maken hebben met de aard en de be-
hoeften van leerlingen en leerkrachten, met de situering van 
de school en met de doelen die men wil bereiken. Het is be-
langrijk, dat de kinderen weten dat er regels zijn waar ze zich 
aan moeten houden. In een school waar zoveel mensen sa-
menwerken, ontkom je niet aan een bepaalde normering, een 
bepaalde regelmaat, een leidraad, die gevormd wordt door 
de regels en afspraken, waar binnen een ieder zich geborgen 
voelt, zodat zijn doen en laten door de ander begrepen wordt. 
De regels en afspraken zorgen dus voor het goed functioneren 
van het hele “schoolgebeuren” en van alle betrokkenen ( kin-
deren, ouders/ verzorgers en leerkrachten ). Als een van deze 
drie groepen de regels en de afspraken niet goed nakomt, 
ontstaan er hiaten en onzekerheden die het goed functione-
ren van de andere groepen belemmert. Als u alle regels en 
afspraken doorleest, kunnen ze wat steriel overkomen en de 
indruk wekken van een starre aanpak, maar ze zijn bedoeld 
als fundering voor een goede sfeer op de school. Bovendien is 
het erg belangrijk dat deze regels vastgelegd worden, zodat 
iedereen die met onze school te maken heeft ze kent en kan 
onderschrijven. Op deze wijze is de continuïteit gewaarborgd.
De uitwerking van onze schoolregels vindt U op onze website 
www.obsdevoorpoort.nl 

9.2 Het doel van de regels en de afspraken
Wij willen onze leerlingen duidelijk maken dat er overal re-
gels en afspraken zijn die onze omgang met anderen regelen. 
Sommige regels zijn duidelijk aangegeven andere zijn min-
der zichtbaar. We vinden dat onze leerlingen ook zelf aan de 
naleving van onze regels moeten werken er over mee moeten 
beslissen en zich er verantwoordelijk voor moeten voelen. 
Middels de Kanjertraining geven wij hier vorm aan.

9.2.1 Regels voor schorsing en verwijdering van leerlingen
Voor het protocol schorsing en verwijdering verwijzen wij u 
naar onze website www.obsdevoorpoort.nl 

9.2.1.1 Veiligheid
We willen een veilige school zijn voor de leerlingen, ouders en 
personeel. In het veiligheidsplan van het openbaar primair 
onderwijs Steenwijkerland staan duidelijke afspraken over 
preventief- en incident beleid. Daarnaast zijn afspraken ge-
maakt over de registratie en evaluatie. In de bijlagen van het 
veiligheidsplan zijn protocollen opgenomen over bijvoorbeeld 
agressie en geweld, pesten, gebruik van internet en e-mail. 
Dit beleid, de afspraken en de protocollen gelden voor alle 
openbare basisscholen in Steenwijkerland. Op het gebied van 
moderne media en ICT gebruik hebben wij een schoolprotocol 
in samenwerking met de MR opgesteld. Dit protocol kunt u op 
onze website vinden.
Wij willen de veiligheid van onze leerlingen waarborgen door:
n Een goed uitgewerkt pestprotocol en internetprotocol
n Periodieke inventarisatie van de risico’s en mogelijke geva-

ren van ons schoolgebouw en onze schoolomgeving
n Te zorgen voor een goed pedagogisch klimaat waarin een 

ieder zich veilig voelt.
n Veiligheid een terugkerend agendapunt in onze teambe-

spreking te laten zijn.

9.3 Veiligheid schoolplein
Op het schoolplein kan uit veiligheidsoverwegingen niet wor-
den gefietst of gebruik worden gemaakt van een skateboard, 
waveboard of i.d. Wij zorgen voor onze schoolomgeving. 
Beplanting houden we netjes, afval en dergelijke in de daar-
voor bestemde bakken, fietsen in de fietsenstalling. Er zijn 
voldoende plaatsen beschikbaar.
“ Het schoolplein moet steeds bespeelbaar, netjes en veilig 
zijn!”

9.4 Laarzen
Bij slecht weer dragen de kinderen vaak laarzen. Deze laar-
zen dienen in de school te worden uitgetrokken. Het verdient 
de aanbeveling de kinderen slofjes mee te geven, die in de 
klas gedragen kunnen worden. Wilt u in de laarzen en de slof-
jes even de naam van uw zoon/dochter zetten ?



9.5 Gevonden kleding
Als het ’s morgens regent en waait en het is ’s middags een 
stuk vriendelijker buiten, dan komt het vaak voor dat de 
kinderen hun jassen, mutsen en sjaals aan de kapstok laten 
hangen. Na enige tijd wordt de vermissing geconstateerd en 
beginnen de zoekacties. Het zou plezierig zijn als u na school-
tijd de eigendommen van uw kind wilt komen halen. Toch 
blijft er veel kleding over die van niemand is! Deze gaat eens 
per half jaar naar de kledinginzameling.

9.6 Kleding/schoenenactie
Een aantal keren per schooljaar organiseert de stichting 
financiën OBS De Voorpoort een kledinginzamelactie. De op-
brengst hiervan komt ten goede aan de ouderraad.

9.7 Verjaardagen
Als uw kind jarig is mag hij/ zij trakteren. U bent vrij om, 
samen met uw kind, te bepalen waarop getrakteerd wordt. 
Overdaad schaadt en een gezonde traktatie heeft de voor-
keur….
De verjaardagen van de leerkrachten worden gezamenlijk op 
één morgen gevierd. Dit betekent uiteraard feest in de des-
betreffende klassen en in de hele school. Het cadeau wordt 
via de klassenouder geregeld. Een zelfgemaakt presentje of 
tekening is natuurlijk altijd leuk! 
De kinderen mogen op deze dag verkleed op school komen

9.8 Fruit of ander tussendoortjes
Tijdens de ochtendpauze krijgen de kinderen de gelegenheid 
hun meegebracht fruit of ander tussendoortje te nuttigen. 
We adviseren u wel dit op een gezonde wijze in te vullen. De 
woensdag, donderdag en de vrijdag zijn onze vaste gruiten-
dagen. Wij verwachten dan dat u uw kind die dagen groente, 
fruit of een boterham met gezond beleg (geen koeken) mee 
geeft.

9.9 Lunch op school
Alle kinderen eten tussen 12.00 en 12.15 uur op school in 
hun eigen lokaal met een leerkracht. Uw kind krijgt de tijd om 
iets te drinken (bij voorkeur in een beker, spaart het milieu) 
en een boterham op te eten. Voor voedingstips kunt u kijken 
op http://www.voedingscentrum.nl/nl/mijn-kind-en-ik/alles-
over-gezond-eten-voor-kinderen-van-4-13-jaar/eten-meege-
ven-naar-de-basisschool.aspx Het eten kan in een koeltasje 

mee naar school worden genomen. Wij faciliteren geen koel-
voorziening om de spullen te koelen. Afval nemen de kinde-
ren zoveel mogelijk weer mee naar huis, groenafval en plastic 
(geen pakjes) kan op school gescheiden ingeleverd worden. 
Om 12.15 gaan de kinderen (buiten) spelen tot 12.30 uur. Bij 
slecht weer spelen we binnen. Om 12.30 uur gaan de lessen 
weer verder.

9.10 Schoolfotograaf
De schoolfotograaf komt op afroep één keer per jaar. U kunt 
alle foto’s via internet bestellen.

9.11  Spreekuur
Elke dag na schooltijd kunnen de ouders met de leerkrachten 
spreken. 
Om wachttijden te voorkomen vragen wij U van te voren een 
afspraak te maken. 
Daarnaast is de directie dagelijks (telefonisch) bereikbaar. 
Onze directie is op dinsdag, vrijdag en om de week op woens-
dag op school aanwezig. Ook hier geldt graag van te voren een 
afspraak maken.

Afspraak per telefoon: 
n voor schooltijd voor 8.15 uur.
n na schooltijd na 14.00 uur.
Bij zeer dringende gevallen kunt u uiteraard altijd bellen 

9.12 Vakantietijden
Het vakantierooster wordt jaarlijks vermeld in onze activi-
teitenkalender en kunt u vinden op www.obsdevoorpoort.nl 
Studiedagen en margedagen plannen wij zo efficiënt mogelijk 
in, indien mogelijk aansluitend aan een weekend of vakantie.

Voor extra verlof zijn er bepaalde regels. Vrijaf voor een fees-
telijke gebeurtenis kan worden geregeld. Overlegt u hierover 
tijdig met de directeur. Het is niet toegestaan, buiten de va-
kanties en vrije dagen om, nog eens extra vakantiedagen op 
te nemen. U zult moeten proberen uw vakantie of vrije dagen 
te plannen in de schoolvakanties, omdat extra vakanties of 
vrije dagen door de leerplichtwet slechts bij hoge uitzonde-
ring worden toegestaan. Wanneer u van mening bent dat voor 
u, in bijzondere gevallen, een uitzondering geldt, neemt u dan 
zo vroeg mogelijk (minimaal 6 weken voorafgaand aan het 
verlof) contact op met de directeur.



Hoofdstuk 10 Namen en Adressen
 
Van externe personen / instanties
Inspectie Basisonderwijs
info@owinsp.nl   
0800-8051 (gratis) 
www.onderwijsinspectie.nl

V.O.O. afdeling 
Vollenhove/Sint Jansklooster
G. Ziel-Bruggink  
Van Baaksteeg 2
8325 JC  Vollenhove
0527-241519

Directeur bestuurder Alberto Boon
Bezoekadres:
Eendrachtsplein 1 
8355 DL Giethoorn 
0521-360063
Postadres:
Postbus 2225
8355 ZJ Giethoorn

Landelijke Klachtencommissie openbaar onderwijs                
Zwarte Woud 2
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
030-2809590
info@onderwijsgeschillen.nl 

Peuterspeelzaal “De Grutterij’
Wheeme 8   
8325 AE  Vollenhove  
0527-241209 

Meldpunt Vertrouwensinspecteur
0900-1113111 (lokaal tarief)

Jeugdgezondheidsdienst
Ietje v.d. Brug (jeugdverpleegkundige)
G.G.D. regio IJssel-Vecht
Postbus 1453   

8001 BL  Zwolle  
038-4281428  

Vertrouwenspersoon
Melle v.d. Hoek
Klinkertweg 8b
8025 BS Zwolle
038-4539943
06-51268791

Personeel

Nog niet bekend Directie
   directie@obsdevoorpoort.nl
Judith Post  Leerkracht groep 1-2
   di-vrij
   Judith.Post@stichtingopkop.nl
Helma Warnders Leerkracht groep 3-4
   Ma-di-vrij
   Helma.Warnders@stichtingopkop.nl
Frederica Broersen Leerkracht groep 5-6
   Do-vrij
   Frederica.Broersen@stichtingopkop.nl
Renate van Eijck Leerkracht groep 5-6
   Ma-di-woe
   Renate.vanEijck@stichtingopkop.nl
Eshter ten Hove Leerkracht groep 1-2 (ma)
   Leerkracht groep 3-4 (woe-do)
   Intern begeleider (di)
   Esther.tenHove@stichtingopkop.nl
Annick ten Napel Leerkracht groep 7-8
   Ma-vrij
   Annick.tenNapel@stichtingopkop.nl
Nog niet bekend administratie
Janet Vos  Orthopedagoog 
   Janet.Vos@stichtingopkop.nl
Liesbeth Winters Godsdienstonderwijs
Hennie Vis  Humanistisch Vormingsonderwijs
Assia Bachiri  Islamitisch Vormingsonderwijs



Medezeggenschapsraad Personeelsgeleding:
    -Renate van Eijck
    -Helma Warnders

    Oudergeleding
    -Simone Groot Jebbink
    -vacature

Ouderraad    Voorzitter
    -vacature
    Secretariaat
    -vacature
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17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

Start schooljaar
Uitdelen 

waterflesjes door 
school 

September
‘18

Prinsjesdag

Start campagne 
leerlingenraad

Brandoefening
Herfst

Brief leerlingen-
raad mee

Schoolreisje
gr 3-6

Kennismakingsavond 
8+ klas Zuyderzee

Start oefenkwartier
MR 19.30 uur
Start 8+ klas 
12.30-16 u

MR vergaderingBieb gr 3-4
Infoavonden

Gr 1-2/5-6 19 uur
Gr 3-4/7-8 20 uur

Studiedag, alle 
kinderen vrij

Kinderloop voor 
Hoop 



Oktober



40
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44

01 02 03 04 05 06 07

08 09 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 01 02 03 04

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag
Oktober

‘18

HERFSTVAKANTIE

=

Dierendag

Start
Kinderboekenweek 

t/m 12 okt"

Klok naar
wintertijd

Dag van
de leraar

Studiedag
Alle kinderen vrij

Workshop 3D
gr 5-6

8.15-9.45 uur
Voorstelling
 "Modder"
groep 1-2

Ouderpanel
19.30 uur

Start herfstvakantie 
Voorpoort theater 

groep 5-6

Fietscontrole van 
alle fietsen

Bieb 3-4



November



44
45
46
47
48

29 30 31 01 02 03 04

05 06 07 08 09 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 01 02

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag
November

‘18

Sint MaartenVergadering
OR/MR,

gezamenlijke start

Verplichte
oudergesprekken 

14.30-19 u

Bieb groep 3-4 

Lootjes trekken

Voorlichtingsavond 
ouders gr 8

Aeres VMBO

Workshop Mozaiek
gr 3-4

Workshop Filmtechniek 
gr 7-8

VO marktDans work-
shop gr 1-29.00-9.45 u

Aankomst Sint

Bieb gr 3-4

Open Voor-
poort-lessen
8.15-12.00 uur

Kids survivalrun 
Vollenhove groep 

5-6

Verplichte
oudergesprekken 

14.30-19 u
Verplichte

oudergesprekken 
14.30-19 u

Voorlichtingsbijeen-
komst ouders gr 8 

Zuyderzee

Beweeg-dag 
Brede School 

Vollenhove gr 1-2

Voorlichtingsavond 
ouders gr 8
Bonifatius 

Voorlichtingsavond 
ouders gr 8
Emelwerda



December
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03 04 05 06 07 08 09

10 11 12 13 14 15 16
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Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag
D

ecember
‘18

Aankomst Sint 10 u

Surprisetentoonstel-
ling 8-8.30 uur

Bieb gr 3-4

Start kerstvakan-
tieStudiedag, alle 

kinderen vrij

KERSTVAKANTIE
1e kerstdag 2e kerstdag

Leerlingen 12 uur 
vrij ivm verplaatste 

schooltijd
Kerstmaaltijd
17-18.30 uur

Studiedag
Alle kinderen vrij

Einde
oefenkwartier



Januari



01
02
03
04
05

31 01 02 03 04 05 06

07 08 09 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 01 02 03

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag
Januari

‘19

KERSTVAKANTIE
Oudjaarsdag Nieuwjaarsdag

Nieuwjaarsborrel 
met leerlingen en 

ouders 8.15 u

Schoonmaakavond 
MR vergadering 

19.30 uur

Open dag gr 8 
Vakcollega NOP 

Open dag gr 8 
Zuyderzee

Open dag gr 8 
Bonifatius Mavo

Ouderpanel
19.30 uur

Open Voorpoort-
lessen 8.15-12 u

Open dag gr 8 
Aeres VMBO

Workshop gr 3-4 
8.30-10.00 uur

Bieb gr 3-4

Bieb gr 3-4

Deze week cito 
M-toetsen

Open dag
Emelwerda



Februari



05
06
07
08
09

28 29 30 31 01 02 03

04 05 06 07 08 09 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 01 02 03

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag
Februari

‘19

Valentijnsdag

Voorpoort-theater 
gr 1-2

VOORJAARSVAKANTIE

Workshop gr 7-8 
13-14 uur

Rapporten mee

Workshop gr 7-8 
13-14 uur

Start
voorjaarsvakantie

Bieb gr 3-4

Open dag gr 8 
Bonifatius Mavo

Ouderpanel
19.30 uur

Bieb gr 3-4Open dag
Emelwerda



Maart



09
10
11
12
13

25 26 27 28 01 02 03

04 05 06 07 08 09 10

11 12 13 14 15 16 17
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Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag
M

aart
‘19

Lente

Klok naar
zomertijd

=
Dans workshop

gr 1-2 9.00-9.45 u

Carnaval Carnaval

Schoolweek 
openbaar onderwijs

Project Lente 
KriebelsStart 
Verkeersweek

Studiedag
Alle kinderen vrij

Open dag voor 
nieuwe ouders 

8.15-12 u
18.30-20 u

Incidentele 
gesprekken

tot 19 u

MR vergadering"

Bieb gr 3-4

Grote Rekendag 

Bieb gr 3-4



April
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08 09 10 11 12 13 14
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Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag
April

‘19

Goede Vrijdag
Alle leerlingen vrij
Start meivakantie

Koningsdag

18
22 23 24 25 26 27 28

Dodenherdenking Bevrijdingsdag

1e Paasdag

2e Paasdag

Bezoek Olde 
Maat uus gr 5-6 

9.15 uur

Centrale Eind 
Toets voor groep 8

Centrale Eind 
Toets voor groep 8

MEIVAKANTIE

Open Voor-
poort-lessen

8.15-12 u

OR/MR
vergadering

Voorstelling gr 5-6 
"Waanzinnige boom-

hut" 11.00 uur

Voorpoorttheater 
gr 3-4

OR/MR
vergadering

Koningsspelen 
Brede School 

Vollenhove

Bieb gr 3-4

Centrale Eind 
Toets voor groep 8



Mei



19
20
21
22

06 07 08 09 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31 01 02

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag
M

ei
‘19

18
29 30 01 02 03 04 05

Moederdag

Dodenherdenking Bevrijdingsdag

Hemelvaartsdag
Alle kinderen vrij

MEIVAKANTIE

Uitje groep 1-2

Bieb 3-4

Ouderpanel
19.30 u

Bieb gr 3-4

Alle kinderen vrij

Schoolvoetbal 
Brede School 

Vollenhove



Juni
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Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag
Juni

‘19

22
1e Pinksterdag

Hemelvaartsdag
Alle kinderen vrij

17 18 19 20 21 22 23

Avond4daagse

Cito E-toetsen 

MR vergadering 
19.30 u Zomer

2e Pinksterdag

Alle leerlingen vrij

Cito E-toetsen
gr 7

Avond4daagse

Kamp gr 7-8

Alle leerlingen 
starten om 9.00 u

Vaderdag

Alle kinderen vrij

Avond4daagse

Open Voor-
poort-lessen
8.15-12.00 uur

Avond4daagse

Kamp gr 7-8 Kamp gr 7-8

Uitje groep 1-2

Bieb 3-4



Juli



28
29
30
31

01 02 03 04 05 06 07

08 09 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

29 30 31 01 02 03 04

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag
Juli

‘19

27

22 23 24 25 26 27 28

ZOMERVAKANTIE

ZOMERVAKANTIE

ZOMERVAKANTIE

Rapporten mee

Schoonmaak
ochtend

Start
zomervakantie

t/m 25 augustus, 
alle kinderen vrij 
om 12.00 uur

Start
Zomervakantie

Studiedag

Alle kinderen

Bieb 3-4 
(inleveren)

Bedankmoment 
hulpouders

Musical gr 7-8

Meesters- en 
juffendag

Feestelijke
laatste schooldag




