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Agenda 

 
Groepsbezetting schooljaar 2019-2020 
Voor komend schooljaar hebben we duidelijk 
welke leerkracht voor welke groep komt te 
staan. Hierin zullen wat veranderingen 
plaatsvinden, omdat we afscheid gaan nemen 
van leerkrachten. Juf Annick heeft een baan 
gevonden in Brabant waar zij gaat werken en 
wonen na de zomervakantie. Juf Renate zal 
niet terugkeren op de Voorpoort. Op dit 
moment is nog niet bekend wat zij gaat doen. 
Juf Esther gaat haar werkzaamheden als IB-er 
uitbreiden. Zij gaat dit doen op De Toermalijn 
in Hasselt. Ook zal zij daar de Sophiaklas 
(plusklas) gaan draaien. Dit houdt in dat zij 1 
dag als IB-er nog op de Voorpoort gaat 
werken.  
Wij hebben ervoor gezorgd dat er weer 
enthousiaste leerkrachten voor terugkomen. 
Juf Mireille Schapelhouman, juf Anne Dunnink 
juf Silvia van der Meer en juf Danielle komen 
ons team versterken.  
Het plaatje ziet er dan als volgt uit: 
Groep 1-2: juf Judith 4 dagen, Danielle 1 dag. 
Groep 3-4: juf Helma 3 dagen, juf Sylvia 2 
dagen. 
Groep 5-6: juf Mireille 3 dagen, juf Frederica 2 
dagen. 
Groep 7-8: juf Anne 3 dagen, juf Sylvia 2 
dagen. 
Meester Jeroen blijft als directeur werkzaam. 
Juf Helma zal 1 dag werkzaam zijn als locatie-
coördinator. Daarnaast zal juf Sanne ook weer 
de nodige ondersteuning blijven bieden.  
 
Cluster 
Zoals u wellicht weet is Jeroen Oosterhof 
directeur van zowel de Aremberg in Zwartsluis 
als de Voorpoort. Binnen Stichting Op Kop 
waar wij onder vallen heet dat een cluster. 

Vanaf komend schooljaar kunnen we ook 
gebruik maken van expertise binnen het 
cluster. Zo is er voor 1 dag in de week een 
rekencoördinator en een taalcoördinator vrij 
geroosterd. Op de Voorpoort zijn we hier erg 
blij mee.  
 
Eindtoets 
De uitslag van de eindtoets van groep 8 is nu 
defintief binnen. We moesten nog wachten op 
de uitslag van 2 leerlingen. De Voorpoort 
heeft een goede voldoende behaald: 84,5. Het 
landelijk gemiddelde van 81,8. Wij zijn trots op 
de leerlingen en collega’s met het behalen van 
de score.  
 
Avondvierdaagse 

 
De kinderen hebben erg genoten van de 
avondvierdaagse. Ook de catering was erg 
goed verzorgd. Alle ouders hartelijk dank voor 
de ondersteuning, net als de betrokkenen 
vanuit de brede school.  

 
Buitenspeeldag 
JY speelt buiten. Een avontuurlijke middag die 
je niet wilt missen! Heerlijk de hele dag buiten 
spelen. Het klinkt vanzelfsprekend, maar 
tegenwoordig is dat het niet. 80% van onze 
jeugd beweegt structureel te weinig. Juist 
daarom is buiten spelen zo belangrijk. Het 
houdt kinderen spelenderwijs in beweging en 
bevordert daarnaast ook de lichamelijke en 
sociale ontwikkeling. Om ieder kind 
ongedwongen te kunnen laten ravotten, 
spelen en sporten wordt ook dit jaar weer de 
Buitenspeeldag Vollenhove georganiseerd. 
Van peuter tot bijna puber, voor ieder kind is 
er van alles te doen. Zelfs voor de  

Datum Activiteit 

10 juni 2e Pinksterdag leerlingen vrij 

13 juni Bibliotheek groep 3-4 

14 juni Jeroen Oosterhof aanwezig 

17 juni Start Cito E-toetsen  
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allerkleinsten. Het is een middag voor zand in 
je haren en onbekende spelletjes en sporten 
ontdekken. Een middag waarin niets moet, en 
alles mag. Waar & Wanneer? Alle kinderen tot 
en met twaalf jaar uit Vollenhove en omgeving 
zijn welkom bij de Buitenspeeldag op 
woensdag 12 juni bij sportpark de Benten 
(Aan Boord 1). Om 14.00 uur wordt het 
startsein gegeven. Meedoen is gratis en ieder 
kind krijgt drinken en een gezonde snack! 
Graag tot snel bij JY speelt buiten! De Junior 
Denktank, Janien & Yvonne - Stichting JY 
 
Betrokkenheid 
Daar waar het kan betekenen wij graag iets 
voor de gemeenschap.  
 
Vorige week donderdagochtend is er een 
bijeenkomst geweest voor Poolse ouders en 
hun kinderen op basisschool de Voorpoort in 
Vollenhove.  
Deze bijeenkomst werd georganiseerd door 
jeugdverpleegkundige Ietje van der Brug van  
GGD IJsselland,  Jannes Mulder en Jessica 
Hardt van Sociaal Werk de Kop.  
Aanleiding was het signaal dat Poolse 
moeders vaak alleen thuis zitten met hun 
kleine kinderen en weinig contact in de buurt 
hebben. Het was de bedoeling om deze ouders 
kennis te laten maken met elkaar en 
ervaringen uit te wisselen over b.v. opvoeding, 
vragen omtrent invullen van bv 
arbeidscontract etc.  
Het was een geslaagde bijeenkomst. De 
ouders vonden het heel leuk om informeel met 
elkaar kennis te maken en gaande weg 
kwamen er vragen , en werden er zaken 
besproken waar deze Poolse gezinnen tegen 
aan lopen.  
Een volgende bijeenkomst is dan ook gepland.  
Bij deze willen wij dan ook basisschool de 
Voorpoort van harte bedanken voor hun 
gastvrijheid. 

 
 
 
Jannes Mulder, Jessica Hardt en Ietje van der 
Brug 
 

 
 


