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Een goede communicatie tussen ouders en school is belangrijk. De basisschooltijd vormt tenslotte een 
belangrijk onderdeel van een mensenleven. Zowel voor de kinderen als voor u. 

Deze schoolgids is bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. In deze 
gids vindt u praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en 
opvang. Er wordt beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben 
gemaakt. Wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere basisscholen. We 
geven aan vanuit welke missie en visie onze school werkt en wat u van ons mag verwachten. 

In de schoolgids leest u ook relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school en de 
andere manieren waarop we u informeren. 

Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad 
(MR). 

We wensen u veel leesplezier. 

Namens het team van Openbare Basisschool de Voorpoort

Voorwoord
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Contactgegevens

Openbare Basisschool de Voorpoort
Groenestraat 36
8325AZ Vollenhove

 0527241485
 http://www.obsdevoorpoort.nl
 directie@obsdevoorpoort.nl

Schooldirectie

Functie Naam E mailadres

Directeur Jeroen Oosterhof Jeroen.Oosterhof@stichtingopkop.nl

Locatiecoördinator Helma Warnders Helma.Warnders@stichtingopkop.nl

Aantal leerlingen

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens

Schoolbestuur

Stichting Op Kop Openbaar Primair Onderwijs
Aantal scholen: 18
Aantal leerlingen: 1.632
 http://www.stichtingopkop.nl

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij SWV PO Hoogeveen, Meppel, Steenwijk e.o..
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Aantal leerlingen in 2018-2019 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

69

2018-2019

Onze school staat in de Kop van Overijssel. Wij hebben jaarlijks tussen de 65-80 leerlingen die onze 
school bezoeken.

Kernwoorden

Betrokkenheid / Samenwerken

VernieuwingVertrouwen / Respect

Passie Transparant

Missie en visie

De Voorpoort is een openbare school, die wij zien als een ontmoetingsplaats voor alle kinderen uit onze 
samenleving. Wij geven het onderwijs bij ons op school vanuit de kernwaarden die wij vastgesteld 
hebben als team. 

Visie:
Lekker leren begint met plezier, een veilig gevoel en persoonlijke aandacht. Zo kunnen we onze eigen 
kwaliteiten ontdekken en ontwikkelen en leren we die van anderen benutten. Samen zijn we 
verantwoordelijk 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. Elke dag lekker 
leren en blijven groeien. Daar draait het om bij ons op de Voorpoort. 

1.2 Profiel van de school

Wat is het profiel?
In het profiel van de school staat wat de school belangrijk vindt en wat de school anders maakt dan 
andere scholen. Kernwoorden omschrijven dit kort maar krachtig en in de ‘missie en visie’ staat dit 
uitgebreider.
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Missie:
Elke dag plezier, lekker leren en blijven groeien. 

Leerlingbelofte:
Op de Voorpoort zorgen we ervoor dat je plezier hebt, je veilig voelt en persoonlijke aandacht krijgt. Je 
staat er bij ons niet alleen voor, we leren en groeien met elkaar. Bij ons mag je zijn wie je bent en 
ontdek je watje goed kan. Je leert zelfstandig te werken en leert dat je samen meer kunt dan alleen. Je 
krijgt bij ons de ruimte om nieuwsgierig te zijn en nieuwe dingen te ontdekken. Daardoor kom je veel te 
weten. Dat noemen wij nou lekker leren.  

Prioriteiten

- Aantrekkelijk en passend lesaanbod verzorgen
- Organiseren doorgaande lijn in lesaanbod en pedagogische benadering
- Versterken samenwerking met ouders

Identiteit

De Voorpoort is een openbare school, die wij zien als een ontmoetingsplaats voor alle kinderen uit onze 
samenleving. Wij geven het onderwijs bij ons op school vanuit de kernwaarden die wij vastgesteld 
hebben als team. We hebben ons laten inspireren door Helen Parkhurst. 
De pijlers van het dalton onderwijs zijn:   

Vrijheid in gebondenheid, grenzen stellen
Op obs De Voorpoort leren kinderen door het zelfstandig opdoen van kennis en ervaring. Vrijheid is 
noodzakelijk om eigen keuzes te kunnen maken, eigen wegen te vinden. Maar vrijheid betekent niet 
dat alles zomaar kan en mag. 'De ideale vrijheid is geen vrijblijvendheid en nog minder is het 
ongedisciplineerdheid. Het kind dat maar doet waar het zin in heeft, is niet vrij. Integendeel, het wordt 
een slaaf van slechte gewoontes, egoïstisch en ongeschikt voor een leven met anderen', zei pedagoge 
Helen Parkhurst al in 1922. Parkhurst is de grondlegster van het Daltononderwijs. De docent biedt 
iedere leerling de structuur om met vrijheid te kunnen omgaan. Vrijheid betekent in het 
Daltononderwijs: kunnen omgaan met verantwoordelijkheid. Uitgangspunt is het vertrouwen in de 
eigen kracht van ieder kind. Leerkracht en leerling maken samen afspraken over de leerstof. De leerling 
schat zelf in wat het nodig heeft om een taak te kunnen doen en hoeveel tijd het nodig heeft. Achteraf 
legt het verantwoording af aan de leerkracht. De leerlingen leren stap voor stap vrijheid te hanteren. Bij 
kleuters gaat het om kleine, overzichtelijke keuzetaken die ze zelfstandig uitvoeren. Naarmate 
kinderen en jongeren zich verder ontwikkelen, worden taken omvangrijker en complexer. Net als op 
alle scholen wordt de inhoud van de leerstof grotendeels bepaald door de kerndoelen van de overheid, 
samenleving, schoolplan en dergelijke.    

Zelfstandigheid, zelfstandige mensen 
Obs de Voorpoort wil kinderen vormen tot volwassenen die zelfstandig kunnen denken en handelen. 
Daarvoor is nodig dat kinderen en jongeren leren hoe je informatie vergaart, hoe je zaken op waarde 
kunt schatten en hoe je keuzes maakt. Daarin zal ieder mens verschillen, daarom kiezen wij voor een 
meer individuele benadering. Ieder kind en iedere jongere heeft recht op optimale kansen om zichzelf 
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te ontwikkelen. Daarom wordt op obs De Voorpoort veel zelfstandig gewerkt. De docent onderzoekt 
steeds wat ieder nodig heeft om iets specifieks te kunnen leren. Zijn rol is het begeleiden en coachen 
van iedere leerling, het initiatief blijft zoveel mogelijk bij de leerling.    

Samenwerking, respect voor de ander
Om later als volwassene te kunnen deelnemen aan de samenleving moet je leren samenwerken. Ook 
met mensen die je niet zelf kiest. Daarom wordt op obs De Voorpoort veel aandacht besteed aan het 
spelen en werken in groepjes. Meestal gaat het om leerlingen uit dezelfde klas die samen een opdracht 
uitvoeren, maar ook gebeurt het dat leerlingen van verschillende leeftijden moeten samenwerken. Al 
doende leren ze te luisteren naar elkaar en respect te hebben voor elkaar. Ieder mens is immers 
verantwoordelijk voor zichzelf en voor zijn omgeving. 

Effectiviteit
Het daltononderwijs is gericht op een effectieve inzet van tijd, menskracht en middelen. Het 
belangrijkste onderdeel om dit te bereiken is de taak. Een taak op maat houdt de leerling doelmatig en 
functioneel bezig met zijn ontwikkeling. Leerkrachten moeten de omgeving goed inrichten, gebruik 
maken van doelgerichte instructie en een gedifferentieerd leerstof aanbod bieden.

Reflectie
Het kritisch bekijken van onderwijskundige ontwikkelingen en inzichten is een basishouding op een 
daltonschool. Iedere leerkracht reflecteert op zijn praktijk en handelen in de klas. Alle leerkrachten 
samen reflecteren constant over het onderwijs op school. Hierdoor wordt de beste weg gevonden om 
de gestelde doelen te bereiken. Ook voor de leerlingen biedt de leerkracht de gelegenheid om te 
oefenen in organiseren, initiatief nemen en reflecteren op gedrag en keuzes. 

Borging
Verantwoordelijkheden voor dalton liggen in het team van leerkrachten. Daltonscholen borgen hun 
kernwaarden door middel van planmatige zelfevaluatie, reflectie en visitatie. Een daltonschool is een 
lerende organisatie die zich permanent schoolt, experimenteert en reflecteert op zijn praktijk.
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Onze school is een kleine school. Wij hebben tussen de 65-80 leerlingen. Wij werken met 4 groepen, 
groep 1/2, groep 3/4, groep 5/6 en groep 7/8. De kinderen leren van en door elkaar. Door veel 
coöperatieve werkvormen te gebruiken worden de leerlingen actief betrokken bij de lesstof. Alle 
leerlingen zijn goed in beeld middels het groepsjaarplan. De leerkracht geeft iedere groep instructie op 
3 verschillende niveaus. De leerlingen die voldoende hebben aan de basisinstructie volgen de basis, 
leerlingen die sneller aan het werk kunnen volgen alleen de verkortte instructie en kinderen die extra 
instructiebehoefte hebben kunnen de verlengde instructie volgen.

Voor muziek maken we gebruik van het cultuur educatie menu dat de gemeente Steenwijkerland 
aanbiedt. Daarnaast hebben we het onderwijsprogramma Hallo Wereld voor godsdienst- en 
humanistisch vormingsonderwijs (GVO/ HVO). Hallo Wereld is er voor de groepen 1 t/m 8. De lessen 
worden gegeven door de eigen groepsleerkracht en de vakleerkrachten Hallo Wereld. Hallo Wereld 
draagt bij aan begrip voor godsdienst of levensbeschouwing; stelt de leerlingen in staat 
godsdienstonderwijs en humanistisch vormingsonderwijs te volgen. Hallo Wereld” bereidt kinderen 
voorop een leven in een open en veelvormige samenleving; kweekt begrip voor andere opvattingen; 
voedt op tot verdraagzaamheid en eerbied voor de mening van een ander. Dit is ook de kern van het 
openbaar onderwijs.

Groepen op school

Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:

• Combinatiegroepen: samenvoegen van twee of meer leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld 
groep 3/4

Verlof personeel

Binnen stichting Op Kop wordt gewerkt met een flexpool. Een aantal medewerkers zijn flexibel 
inzetbaar. Wanneer een collega verlof aanvraagt/ kortdurend ziek is neemt een medewerker uit deze 
flexpool de werkzaamheden over. Voor langere vervanging wordt altijd gezocht naar een structurele 
oplossing. Voor meer informatie over het vervangingsbeleid kunt u contact opnemen met de school. 

Vakleerkrachten

Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

2 Het onderwijs

2.1 Groepen en leraren
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Humanistische en 
godsdienstige vorming 

(HVO/GVO)

2.2 Invulling onderwijstijd

Wat is Onderwijstijd?
Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De invulling van 
onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs.

Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2

Vak Leerjaar 1 Leerjaar 2

Gymles
6 uur 6 uur 

Engels
1 u 15 min 1 u 15 min

Kunst en cultuur
2 u 30 min 2 u 30 min

Begrijpend lezen
1 u 45 min 1 u 45 min

Taal
4 uur 4 uur 

Taakbord/ mondelinge 
taal 5 u 15 min 5 u 15 min

Sociaal emotionele 
vorming 1 u 15 min 1 u 15 min

Rekenen
3 uur 3 uur 

Wij maken een aantal bewuste keuzes in ons aanbod.

• Wij geven Engels vanaf groep 1. Kinderen kunnen op jonge leeftijd op een natuurlijke wijze 
makkelijk een tweede taal leren spreken. In de Groepen 1 t/m 4 ligt de nadruk op spreken en 
begrijpen. In de groepen 5 t/m 8 komt het schrijven en het lezen van het Engels erbij. 

• Vollenhove ligt in een taalachterstandsgebied. Omdat wij onze leerlingen alle kansen willen 
bieden in de huidige maatschappij kiezen wij er ook voor om extra nadruk te leggen op ons 
taalonderwijs, lezen, spelling en woordenschat.

• De leerlingen in groep 3/4 krijgen 1x per week schoolzwemmen aangeboden. In onze waterrijke 
omgeving vinden wij het belangrijk dat onze leerlingen goed zwemvaardig zijn.
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Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

Vak Leerjaar 3 Leerjaar 4 Leerjaar 5 Leerjaar 6 Leerjaar 7 Leerjaar 8

Lezen
3 u 30 min 3 u 30 min 3 u 15 min 3 u 15 min 3 u 15 min 3 u 15 min

Taal
5 u 15 min 5 u 15 min 5 u 45 min 5 u 45 min 5 u 15 min 5 u 15 min

Rekenen/wiskunde
5 uur 5 uur 5 u 30 min 5 u 30 min 5 u 30 min 5 u 30 min

Wereldoriëntatie
2 uur 2 uur 2 u 45 min 2 u 45 min 3 u 15 min 3 u 15 min

Kunstzinnige en 
creatieve vorming 3 u 15 min 3 u 15 min 2 u 15 min 2 u 15 min 2 u 15 min 2 u 15 min

Bewegingsonderwijs
1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min

Levensbeschouwing
1 uur 1 uur 1 u 45 min 1 u 45 min 1 u 45 min 1 u 45 min

Engelse taal
1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min

Burgerschap/ soc-emo 
vorming 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 

2.3 Extra faciliteiten

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:

• Bibliotheek
• Speellokaal

Onze school is geen VVE-school. We werken voor de voor- en vroegschoolse educatie samen met een 
peuterspeelzaal/kinderdagverblijf in de buurt.

Wij hebben een kleine groep doelgroepkinderen binnen onze school. Om deze kinderen goede 
ontwikkelingskansen te bieden werken wij nauw samen met de peuterspeelzaal en de 

2.4 Voor- en vroegschoolse educatie

Wat is voor- en vroegschoolse educatie?
Kinderen met een risico op achterstanden krijgen via speciale programma’s extra aandacht voor hun 
ontwikkeling. Zo kunnen ze goed van start op de basisschool. Vóórschoolse educatie wordt 
aangeboden op de peuterspeelzaal of op de kinderopvang. Vróégschoolse educatie wordt gegeven in 
groep 1 en 2 van de basisschool. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur. 
Bij zowel voor- als vroegschoolse educatie is het betrekken van ouders zeer belangrijk.
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kinderdagopvang. Wij werken met een warme overdracht voor de leerlingen met extra zorg. In de 
groepen 1 en 2 werken wij volgens de methode Schatkist. Dit is een methode die op thematische wijze 
alle ontwikkelingsgebieden (taalontwikkeling, rekenontwikkeling, motoriek, voorbereidend schrijven 
en sociaal emotionele ontwikkeling). Schatkist biedt op deze wijze een doorgaande ontwikkeling vanaf 
de kleutergroepen naar groep 3.

9



3 Ondersteuning voor leerlingen

3.1 Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
In het schoolondersteuningsprofiel omschrijft de school hoe leerlingen met een extra 
ondersteuningsvraag begeleid worden. En welke middelen de school hiervoor ter beschikking heeft. 
Ook het contact met de ouders hierover komt aan bod. Leerlingen met een extra 
ondersteuningsvraag hebben die ondersteuning nodig vanwege bijvoorbeeld een lichamelijke- of 
verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een gedragsprobleem of een leerstoornis.

Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Onderwijs dat leerlingen 
uitdaagt, dat uitgaat van hun mogelijkheden en rekening houdt met hun beperking. Kinderen gaan, als 
het kan, naar het regulier onderwijs. Zo worden ze zo goed mogelijk voorbereid op een 
vervolgopleiding en op een plek in de samenleving. Het speciaal onderwijs blijft bestaan voor kinderen 
die daar het best op hun plek zijn. Passend onderwijs is niet speciaal maar normaal is ons motto. Op 
OBS de Voorpoort kunnen wij de volgende ondersteuning bieden:
Leerlingen met spraak- taalproblematiek
Anderstalige leerlingen
Leerlingen met een ontwikkelingsachterstand op motorisch vlak
Leerlingen met een leerbeperking (lage intelligentie, aangeboren verstandelijke beperking)
Leerlingen met gedragsproblematiek
Leerlingen vanuit achterstandssituaties
Hoogbegaafde leerlingen, wij werken met de methode levelwerk
Zieke leerlingen 
Dyslexie
Tevens is ons gebouw toegankelijk voor rolstoegebruikers

Bij iedere nieuwe aanmelding wordt er gekeken of onze school de beste plek voor deze leerling is.

Gediplomeerde specialisten op school

Specialist Aantal dagdelen

Gedragsspecialist 6

Intern begeleider 2

Onderwijsassistent 9

Orthopedagoog 1

Rekenspecialist 1

Taalspecialist 1

De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:
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3.2 Veiligheid

Anti-pestprogramma

Wij maken gebruik van de methode Kanjertraining. Alle leerkrachten zijn hiervoor gecertificeerd. De 
lessen uit de methode worden wekelijks gegeven. De manier van omgaan met elkaar en het aanspreken 
van elkaar is in lijn met de manier die de kinderen leren binnen de Kanjertraining. Kinderen leren beter 
om te gaan met tegenslagen, maar ook de meevallers te waarderen en benoemen. Ongewenst gedrag 
wordt benoemd en verbeterd, gewenst gedrag wordt versterkt. De sfeer op school is prettig en 
duidelijk.

Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via 
WMK.
Tweejaarlijks bevragen wij ouders, leerlingen en leerkrachten op gebied van sociale veiligheid middels 
een vragenlijst van WMK. 2x Per jaar vullen de leerlingen de Kanvas vragenlijst in. Dit is een vragenlijst 
over sociaal emotionele ontwikkeling, groepsontwikkeling en veiligheidsbeleving op school. De uitslag 
van deze Kanvas vragenlijst wordt door de leerkracht geanalyseerd en omgezet in een groepsplan. De 
lessen Kanjertraining worden afgestemd op wat de groep nodig heeft.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

De anti-pestcoördinator op onze school is mevr. Warnders. U kunt de anti-pestcoördinator bereiken via 
helma.warnders@stichtingopkop.nl.

De vertrouwenspersoon op onze school is mevr. Post. U kunt de vertrouwenspersoon bereiken via 
judith.post@stichtingopkop.nl.
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Ouderinspraak

Inspraak van ouders wordt op onze school op de volgende manier georganiseerd: 

• Ouderraad
• Medezeggenschapsraad

Ouderraad

• 15 minuten automatiseren aan het begin van de dag
• Iedere groep heeft een klassenouder
• Excursies 
• Sportdag
• Bloemencorso
• Sint- en kerstviering
• Bezoek bibliotheek
• Klankbord
• Feestelijke laatste schooldag
• Musical
• Aankleding school

Medezeggenschapsraad

• Klankbordgroep
• Instemming en advies m.b.t. beleid

Klachtenregeling

Informatie over de klachtenregeling is te vinden op de website van Stichting op Kop of via deze link 

Communicatie met ouders

Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:Ouders worden geïnformeerd via de wekelijkse 
nieuwsbrief die via ParnasSys wordt verstuurd. Naast dat de directie en leerkrachten ouders informeren 
komt er ook informatie vanuit MR/ OR via de nieuwsbrief tot ouders. Daarnaast gebruiken de 
leerkrachten van de Voorpoort de app klasbord.nl waarvoor een ouder zich kan aanmelden. En 
wanneer nodig worden er brieven meegegeven. Algemene informatie is te vinden op de website 
www.obsdevoorpoort.nl

Wij zien ouders als partners. Ouderbetrokkenheid is een belangrijk goed. In de loop van dit schooljaar 
zal ons beleidsplan ouderbetrokkenheid gepubliceerd kunnen worden.

4 Ouders en school

4.1 Hoe ouders worden betrokken
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Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 22,50

Daarvan bekostigen we:

• Activiteiten voor de kinderen

• Feestelijke laatste schooldag

• Kerst

• Schoolverzekering

• Sinterklaas

• Zwemles

Er zijn overige schoolkosten. Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd: 

Schoolreis
Schoolkamp
Avondvierdaagse
Corso
Leerlingen uit groep 5 t/m 8 kopen een eigen sinterklaascadeau/ -surprise

4.2 Vrijwillige ouderbijdrage

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?
Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage 
vrijwillig is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor 
activiteiten buiten de lesactiviteiten om.

4.4 Ziek melden en verlof aanvragen

Over schoolverzuim
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan 
het zijn dat een leerling niet naar school kan gaan en er sprake is van geoorloofd schoolverzuim. Op 
de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat uitgelegd hoe en wanneer er sprake is 
van geoorloofd verzuim:

4.3 Schoolverzekering

Op de website van Op Kop vindt u meer informatie via deze link
Er is sprake van een schoolverzekering.
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Op deze manier meldt u uw kind ziek:
Ouders kunnen hun kind telefonisch ziekmelden voor schooltijd.

Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:
Ouders kunnen verlof aanvragen met het verlofformulier dat af te halen is bij de directie of 
locatiecoördinator. Dit verlofformulier moet 6 weken voorafgaand aan het verlof ingediend worden.

Voorwaarden voor geoorloofd schoolverzuim
• bij ziekte moet de directeur dit op tijd horen;
• bij een verplichting vanuit een geloofsovertuiging moet de ouder/voogd de directeur van 

tevoren informeren;
• voor afwezigheid wegens een huwelijk of uitvaart moet de directeur vooraf toestemming 

geven.
Is het niet mogelijk op vakantie te gaan tijdens de schoolvakanties? Dan kunt u bij de schoolleiding 
toestemming vragen voor schoolverlof buiten de schoolvakanties.
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5.1 Tussentijdse toetsen

Naast de methodetoetsen worden twee keer per jaar methodeonafhankelijke toetsen van 
Cito afgenomen. De resultaten hiervan worden door de leerkracht geanalyseerd in een 
analysedocument en met de IB-er en directie besproken. Hieraan worden doelen gekoppeld voor het 
komende half jaar. Deze worden tussentijds en aan het eind geëvalueerd en indien nodig bijgesteld. In 
groep 8 wordt de IEP eindtoets afgenomen.

5.2 Eindtoets

Wat waren de gemiddelde scores op de IEP 
Eindtoets in de afgelopen jaren?

Wat waren de gemiddelde scores op de 
Centrale Eindtoets / Cito Eindtoets in 
eerdere jaren?

Alle leerlingen doen bij ons mee aan de eindtoets. Wij gebruiken de IEP. Ook de leerlingen met een 
indicatie voor voor leerwegondersteunend onderwijs, PRO indicatie en leerlingen die korter dan 4 jaar 
bij ons op school zitten doen hier aan mee. Dit geeft soms een vertekend beeld in de scores. U kunt 
contact met ons opnemen als u meer informatie wilt ontvangen.

Schoolscore

Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

Wat is de eindtoets?
Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een eindtoets. Dit is verplicht. Met de 
eindtoets kunnen leerlingen laten zien wat ze op de basisschool hebben geleerd. De leerkracht geeft 
de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort de leerling op de 
toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan moet de school het advies heroverwegen. Bij een 
lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken.

5.3 Schooladviezen

5 Ontwikkeling van leerlingen
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Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2017-2018?

Schooladvies Percentage leerlingen

vmbo-k 22,2%

vmbo-(g)t 55,6%

havo 22,2%

Op de Voorpoort volgen we de resultaten van de leerlingen en op basis van deze informatie bieden we 
het onderwijs op een passende manier aan. Het verwijzen van leerlingen naar het Voortgezet Onderwijs 
gebeurt op basis van jarenlange informatie uit resultaten en het beeld van de leerkrachten. op de 
Voorpoort hebben we nauw contact met het voortgezet onderwijs om inzichtelijk te hebben en te 
houden wat leerlingen moeten kennen en kunnen wanneer ze overgaan naar een specifiek niveau op de 
volgende school. Het document BO-VO is in te zien bij de directie van de Voorpoort. 

5.4 Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten

Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een 
goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden 
zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee 
bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de 
ontwikkeling van burgerschap.

Niemand speelt de baas

We helpen elkaarWe vertrouwen elkaar

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

Onze leerlingen voelen zich thuis bij ons op school en werken samen binnen onze school. Ieder kind kan 
zich ontwikkelen op zijn/haar eigen niveau. Wij kijken naar talenten van kinderen, ontwikkelen die 
talenten en dagen kinderen uit om nieuwe talenten te ontdekken, om zo het geloof in eigen kunnen te 
vergroten. Het kind staat centraal in ons onderwijs, ieder kind wordt in zijn waarde gelaten en krijgt het 
vertrouwen van ons om zich te kunnen ontwikkelen. Iedere leerling is individueel in beeld bij de 
leerkracht. Middels observatielijsten en ons LVS volgen wij de groep en de individuele leerling. Onze 
leerlingen zijn creatief, flexibel, enthousiast, zelfstandig en sociaal vaardig. Door te reflecteren met 
leerlingen op hun eigen handelen stimuleren wij het probleemoplossend vermogen en kritisch denken. 
Wij bereiden kinderen voor op de toekomstige maatschappij. Kinderen die extra zorg of uitdaging 
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nodig hebben om tot leren te komen, zien wij als een uitdaging. Deze kinderen krijgen passend 
onderwijs met aangepaste leerstof of extra instructie. Wij handelen niet alleen vanuit toetsgegevens, 
maar kijken naar wat het kind nodig heeft middels observaties, gesprekken met leerlingen en 
leerlingvragenlijsten.

De teamleden willen voor een vertrouwde sfeer en een veilige 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 maken we in groep 1 t/m 8 gebruik van de methode 
Kanjertraining. 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 en niemand speelt 
de baas.

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 dergelijke situatie 
hebben de kinderen ook de gelegenheid sociale vaardigheden te oefenen en te ontwikkelen. Binnen 
ons Daltononderwijs is samenwerken een belangrijk aspect. 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 eventuele andere 
sportevenementen, schoolreis, feestelijke ouderavond 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 medezeggenschapsraad 
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 medezeggenschapsraad. Vanzelfsprekend bestaat altijd de mogelijkheid om een 
afspraak te maken voor overleg tussen ouders en leerkracht en/ of directeur. 

Onze sociale opbrengsten worden gemeten middels het systeem Kanvas. Wij analyseren deze 
uitkomsten 2x per jaar. Bespreken dit teambreed en stemmen ons handelen richting de leerlingen af op 
de uitkomsten.

Werkwijze Sociale opbrengsten

5.5 Kwaliteitszorg

Om beleid te kunnen maken heb je een onderwijskundig beleidsplan nodig. In het beleidsplan staan de 
sterke en de zwakke kanten van de school en wat je in de toekomst wilt gaan doen. In ons schoolplan 
staat het onderwijskundig beleid beschreven. Kwaliteitsbevordering blijft voortdurend op de 
onderwijskundige agenda staan. Dit doen we d.m.v. een kwaliteitscyclus (WMK van Cees Bos). Door 

Wat is kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om 
onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de 
manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.
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systematische evaluatie van de verschillende beleidsterreinen binnen de school, bevraging van 
leerlingen, leraren en ouders proberen we in kaart te brengen welke onze sterke en welke onze zwakke 
kanten zijn. De te ontwikkelen punten komen onmiddellijk op de agenda om te verbeteren. Met 
SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden) omschreven doelen werken we 
in een cyclisch proces aan verbetering.

Verbeterthema's voor het schooljaar 2019-2020 zijn:

1. De Voorpoort is een school waar gewerkt wordt volgens de methodiek van Dalton. Dat kenmerkt 
zich door: 

• Het gaan werken volgens de methodiek van gepersonaliseerd onderwijs 
• Het voeren van portfolio-/ kindgesprekken 
• Het werken met doelen

  2. Op de Voorpoort zet het team zich met een minimale inspanning in om het maximale (leer-) 
resultaat te behalen. 

• Op de Voorpoort voert men werkzaamheden uit op basis van competenties en kwaliteiten. 
Wensen/ kwaliteiten en talenten zijn openlijk bespreekbaar tijdens vergaderingen en 
het vaststellen van taken. 

• Nieuwe medewerkers krijgen een ‘maatje’. 
• Medewerkers worden geschoold in leer- en gedragsproblematiek. 
• Het team gaat werken volgens een plan-do-check-act (pdca)- cyclus waarbij jaarlijks de vraag 

wordt gesteld: wat we doen, is dat goed of gaan we bijstellen?
• Er wordt op inhoud en proces samengewerkt met de Aremberg te Zwartsluis. 
• Nieuwe lesmethoden worden efficiënt ingezet en medewerkers zijn op de hoogte van 

de mogelijkheden. 

  3. De Voorpoort is een inspirerende school. 

• De entrees zijn open en uitnodigend. 
• De ouders worden frequent uitgenodigd om aanwezig te zijn gedurende het onderwijsleerproces. 
• Er wordt aandacht besteed om het mooie en het goede te delen met de maatschappij. 
• Alle kinderen en medewerkers van de Voorpoort zijn actief betrokken bij de lokale omgeving.     
• We maken gebruik van nieuwe/recent ontwikkelde lesmethodes (op devices).
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6 Schooltijden en opvang

Voorschoolse opvang

Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Ukkie Kinderopvang, buiten het 
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

6.2 Opvang

De samenwerking met kinderopvang Ukkie verloopt al jaren prima. De kinderen worden door de 
pedagogisch medewerkers naar school gebracht en van school gehaald. De overdracht verloopt soepel 
en de kinderen bezoeken met veel plezier de voorschoolse- en naschoolse opvang.

6.1 Schooltijden

Op onze school geldt een vijf gelijke dagen model (vijf identieke schooldagen zonder vrije middag).

Alleen  groep 1-4 op woensdagmiddag vrij.

Opvang

Schooltijd

Ochtend Middag

Voorschoolse opvang Schooltijd Schooltijd Naschoolse opvang

Maandag  - 08:15 - 14:00  - 14:00  - 

Dinsdag  - 08:15 - 14:00  - 14:00  - 

Woensdag  - 08:15 - 14:00  - 14:00  - 

Donderdag  - 08:15 - 14:00  - 14:00  - 

Vrijdag  - 08:15 - 14:00  - 14:00  - 

Woensdag: De groepen 1 t/m 4 gaan tot 12.00 uur naar school

Bewegingsonderwijs

Vak Groep(en) Dag(en) v/d week

Gymnastiek 5-8 Dinsdag en Vrijdag

Gymnastiek 3-4 Vrijdag

Zwemmen 3-4 Dinsdag
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6.3 Vakantierooster

Vakanties 2019-2020

Vakantie Van Tot en met

Herfstvakantie 19 oktober 2019 27 oktober 2019

Kerstvakantie 21 december 2019 05 januari 2020

Voorjaarsvakantie 15 februari 2020 23 februari 2020

Goede Vrijdag en Pasen 10 april 2020 13 april 2020

Meivakantie 25 april 2020 10 mei 2020

Hemelvaart 21 mei 2020 22 mei 2020

Pinksteren 01 juni 2020

Zomervakantie 04 juli 2020 16 augustus 2020

6.4 Wie is wanneer te bereiken?

Het is op school op de volgende momenten mogelijk om het personeel te spreken:

Spreekuur Dag(en) Tijd(en)

Ontwikkelingsgesprekken november en april-mei Op afspraak

Rapportgesprekken februari en juni-juli Op afspraak

De ontwikkelingsgesprekken zijn vrijwillig, de rapportgesprekken zijn verplicht.

De leerkrachten zijn altijd te benaderen als u tussentijds een afspraak wilt maken. In overleg bepaalt u 
dag en tijd. 

Tussenschoolse opvang

Er is geen opvang tijdens de middagpauze. 

Naschoolse opvang

Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Ukkie kinderopvang, buiten het 
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

Er is geen opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. 

Er is geen TSO i.v.m. continurooster.

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
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