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Voorwoord
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Hierbij ontvangt u de schoolgids van CBS De Poort.
De schoolgids is bedoeld voor ouders van kinderen op CBS De Poort en voor ouders die overwegen
hun kind(eren) aan te melden. De schoolgids is terug te vinden op de site www.cbsdepoort.nl.
De basisschool is een belangrijk deel van het leven. Voor de kinderen en voor u. Jarenlang is er
diezelfde weg van huis naar school en weer terug. Wist u dat u in al die jaren uw kind in totaal zo'n
8000 uur toevertrouwt aan de zorg van de leerkrachten van de basisschool? Een school kies je dan ook
met zorg. Scholen verschillen in manier van werken, in sfeer en resultaten én ze verschillen in
kwaliteit. Dat maakt het kiezen niet eenvoudig.
Wij geven onderwijs vanuit de slogan:

Door de Poort naar de toekomst.
Leren door Denken en Leren door Doen.
Leren door Denken en leren door Doen staat voor:
• Actief werken aan een veilig klimaat. Voor ons is dit de basis. Wij zijn een Kanjerschool;
• In het ochtendprogramma rekenen, taal, spelling en lezen. Vertrouwd, beproefd en bewezen;
• In het middagprogramma wordt er thematisch gewerkt. In dit programma is er ruimte voor
zelfstandig werken en samenwerking. Kinderen leren eigen doelen te kiezen, eigen onderzoek te
doen, maar vooral trots zijn op wat je binnen het thema voor elkaar hebt gekregen. Ruimte
geven aan ieders talenten. Wij zijn een IPC-school;
• Onderwijs met en over ICT;
• (Eind) resultaten op niveau.
In deze gids kunt u lezen over waar de school voor staat en over de organisatie van het onderwijs, de
zorg voor de leerlingen, de rol van de ouders, de gebruikte methodes en vele andere zaken.
Wanneer u na het lezen van deze schoolgids nog vragen hebt, horen wij dat graag.
Namens het team van De Poort wensen wij u en uw kind(eren) een heel fijne tijd toe op onze school!

Vriendelijke groet,
Suzanne Potuijt (directeur)
Marije Spaan (Plaatsvervangend directeur)
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1. De School

De geledingen van de school:
Het Bestuur van de school: Spectrum te Lansingerland
Spectrum, Stichting voor Spectrum beheert acht basisscholen in Lansingerland. Op die scholen krijgen
ruim 2100 leerlingen dagelijks les van zo’n 200 medewerkers.
Het beleid binnen Spectrum komt tot stand vanuit een dialoog tussen ouders, medewerkers, directies
en bestuur. De Raad van Toezicht controleert of de doelen die worden gesteld in het toezichtskader
ook worden gehaald.
Onder leiding van ambitieuze leerkrachten, worden leerlingen gemotiveerd en ondersteunt om zich
binnen een veilige en respectvolle omgeving te ontwikkelen tot moderne en sociale wereldburgers.
Creativiteit, onderzoekend leren, Burgerschap en ICT zijn de speerpunten die veel aandacht krijgen
binnen het onderwijs. Iedere school verwerkt ze in het eigen schoolplan en vanuit dit plan volgt de
doorvertaling in de lessen.
Wat goed lukt, wordt geborgd en gedeeld met anderen. Wat niet goed lukt, verbeter je en probeer je
opnieuw uit, totdat het wel succesvol is. Samenwerken is om die reden essentieel of je nu leerling,
leerkracht, directeur of lid van de raad van toezicht bent.
Op die manier blijft beleid levend en werken we voortdurend aan zinvol en zingevend onderwijs
vanuit de Protestants Christelijke identiteit.
A.J. van Zanten - voorzitter College van Bestuur Het kantoor van Spectrum is gevestigd aan:
Leeuwenhoekweg 18a, Postbus 96
2660 AB te Bergschenhoek, telefoon 010-5221657, E-mail:
info@spectrum-spco.nl.
Website: www.spectrum-spco.nl
Het bevoegd gezag stelt jaarlijks - met instemming van de MR - de schoolgids vast ten behoeve van
het volgend schooljaar. (WPO art. 16 lid 2).
Eén keer in de vier jaar wordt ook het schoolplan vastgesteld. Dit is geldig voor een periode van vier
jaar.
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De directie:
Op De Poort is de directeur eindverantwoordelijk.
Wilt u uw kind laten inschrijven of hebt u vragen van algemene aard of klachten dan kunt u ten alle
tijde bij de directie terecht.
Directeur: Suzanne Potuijt
sjpotuijt@spectrum-spco.nl
(Plaatsvervangend) directeur : Marije Spaan
mspaan@spectrum-spco.nl
De (G) MR
De MR heeft primair de taak openheid en overleg in de school te bevorderen. De raad heeft
adviesbevoegdheid ten aanzien van belangrijke besluiten die het bestuur gaat nemen, bijvoorbeeld
wijziging van de grondslag van de school, fusievoornemens, nieuwbouw of een belangrijke
verbouwing van de school. Met betrekking tot een aantal andere beleidsvoornemens of besluiten
van het bestuur heeft de MR instemmingbevoegdheid. Het betreft dan bijvoorbeeld het opstellen
van een schoolplan, het vaststellen van regels met betrekking tot de veiligheid en de gezondheid,
het veranderen van de onderwijskundige doelstellingen van de school enzovoort. In de MR op
onze school zitten twee teamleden en twee ouders. De ouders in de MR vertegenwoordigen alle
ouders van onze school. Dat houdt in dat zij bij het beoordelen van aan de MR voorgelegde
voornemens of besluiten nog eens extra kijken naar het belang van het kind en de ouders. De
teamleden in de MR kijken nog eens extra naar de kwaliteit van het onderwijs en het belang van
het personeel. Naast de genoemde primaire taak heeft de MR ook de bevoegdheid zelfstandig
adviezen uit te brengen aan het bestuur.
Alles wat u kenbaar maakt aan de MR wordt vertrouwelijk behandeld. Mocht de MR naar aanleiding
van uw vraag of probleem een en ander voorleggen aan de directie of het bestuur dan zal dat als
standpunt van de MR worden gepresenteerd en zullen geen persoonlijke gegevens worden
bekendgemaakt.
Een lid van de Medezeggenschapsraad vergadert diverse malen per jaar met de MR van de andere
Spectrumscholen in de zogeheten Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. In deze
vergaderingen gaat het dan om bovenschoolse vraagstukken.
Voor actuele MR gegevens (namen en onderwerpen) verwijs ik naar de website.
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2. Onze identiteit, opdracht en visie
COBI – zin in leren
Alle Spectrumscholen richten zich de komende
jaren op het toekomstgericht onderwijs. Om deze
ontwikkeling te ondersteunen is COBI ontstaan.
COBI is de belichaming van de missie om
toekomstig onderwijs mogelijk te maken op alle
Spectrumscholen. COBI helpt ons om Creativiteit,
Onderzoekend leren, Burgerschap en ICT te
vertalen naar onze lessen. Het is onze overtuiging
dat deze vier speerpunten de basis vormen voor
het onderwijs van nu en de toekomst. COBI helpt
de leerlingen te vormen, op te leiden en klaar te
maken voor het leven na school en voor banen die
nu misschien nog niet eens bestaan. COBI helpt
mee om ‘zin in leren’ mogelijk te maken voor
iedereen.
“De Poort” is een open christelijke basisschool. Onze wortels zitten in het christelijke geloof en
tradities. Dit is onze identiteit en van daaruit benaderen wij de wereld waarin we leven. De school
heeft een open karakter en wil aan iedereen plaats bieden die deze vorm van onderwijs respecteert
en wil volgen. Vanuit die wortels komen onze waarden, onze uitgangspunten. Daarmee geven wij
vorm aan ons onderwijs en zo dragen we bij aan de ontwikkeling van uw kinderen. Zo leggen we mede
een basis voor nu en straks.
Onze Opdracht (Missie):
Die is tweeledig. Enerzijds de kinderen helpen zich goed te ontwikkelen en tot het leren van de
goede dingen te komen. Vertrekkend vanuit hun mogelijkheden om een best mogelijke toekomst te
hebben. Voor ieder kind individueel, maar ook voor de maatschappij waar we allemaal deel van
uitmaken. Het unieke kind in zijn sociale omgeving staat daarin centraal. Anderzijds hebben we de
wettelijke opdracht vanuit de Wet Primair Onderwijs, waarop de inspectie toezicht houdt. Het is
vanzelfsprekend dat ze niet te scheiden zijn.
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Onze Visie:
Belangrijke kernwaarden vanuit de stichting, ouders en leerkrachten, vanuit onze christelijke wortels
zijn:

Verschillende Talenten,
Hoofd-Hart-Handen,
Samenwerking,
Veiligheid,
Respect,
Probleemoplossend vermogen/Creatieve Oplossingen,
Samenhang,
Toekomstgericht,
Zelfvertrouwen, Uniek
en ook Sociaal.
Verantwoordelijkheid,
Doorzettingsvermogen.
Deze uitgangspunten leiden tot onze onderwijskundige opvattingen (richtingwijzers voor onze visie):
Wij geloven dat
•

ieder kind kan en wil leren naar de aard en mogelijkheden van de talenten die het kind heeft.

•

dat vlammetje door ons gevoed of gesmoord kan worden (en wij willen het voeden!)

•

elk kind verschillende unieke talenten heeft die we naar ons vermogen kansen op
ontwikkeling moeten geven.

•

kinderen tegelijk unieke én sociale wezens zijn en in een sociale interactie met anderen uit
hun omgeving het best tot leren en verdere ontwikkeling komen.

•

kinderen in een rijke eigentijdse en toekomstgerichte leeromgeving het best tot leren komen.

•

samenwerkend leren het individuele leren ten goede komt, maar tevens een houding van
kunnen en willen samenwerken bevordert, die in het latere leven essentieel is.

•

het leren en ontwikkelen bevorderd wordt door de kinderen voor situaties te plaatsen, waarbij
probleemoplossend vermogen en creatieve oplossingen vinden, geprikkeld worden.

•

discipline, het houden aan regels en afspraken en daarmee dat iemand zich(-zelf)
verantwoordelijk gedraagt, een waardevol onderdeel van wat geleerd moet worden uitmaakt.

•

de fysieke en sociale veiligheid en het respect hebben voor het verschillend zijn van ieder
ander voorwaardelijk is voor het tot leren en ontwikkeling komen.

Deze uitgangspunten hebben we, in samenspraak met ouders, kinderen en leerkrachten, binnen de
kaders van onze stichting vastgesteld. Met deze uitgangspunten kleuren we ons onderwijs, aan de
hand hiervan beoordelen we wat we wel en niet doen, welke methodes we wel en niet gebruiken en
hoe we ons gedragen. Dit eerste geeft ons wel de kleur en de sfeer die ons kenmerkt en onderscheidt
van andere scholen. We willen vanuit ons christelijke geloof, mens- en maatschappijvisie, bewust een
meerwaarde zijn voor ieder kind. Dat wordt zichtbaar in de manier waarop we dit in de praktijk
vertalen naar de doelen die we nastreven en de activiteiten die we organiseren.

11
Schoolgids 2020-2021
CBS De Poort

11

Ons onderwijsconcept:
Het concept kenmerkt zich door Leren door DENKEN en Leren door DOEN.
In het ochtendprogramma rekenen, taal, spelling en lezen. Vertrouwd, beproefd en bewezen goed. In
het middagprogramma een thematische aanpak met ruimte voor zelfstandig werken en
samenwerking. Eigen doelen kiezen, eigen onderzoek doen, trots zijn op wat je binnen het thema
voor elkaar hebt gekregen. Werken aan kennis, begrip en vaardigheden. Ruimte geven aan ieders
talenten.
Ons motto:

Door de Poort naar de toekomst.
Leren door Denken en Leren door Doen.
Concreet: Hoe doen we dat?
De inhoud van ons onderwijs voldoet aan de kerndoelen zoals die door de overheid zijn opgesteld. De
door ons gebruikte methoden voldoen allemaal aan die normen. U kunt deze methoden op school
bekijken, u wordt daartoe uitgenodigd. Het zijn:
• Rekenen: Wereld in getallen 5 op IPADS in groep 3. Vanaf groep 4 wordt er op een laptop
gewerkt.
•

Taal: methode Staal voor taal en spelling.

•

Begrijpend Lezen: Nieuwsbegrip XL op Tablets

•

Technisch Lezen in groep 3 Lijn 3

•

Voortgezet Technisch Lezen: Timboektoe

•

Schrijfmethode: Klinkers

•

Voor alle zaakvakken (Aardrijkskunde, Geschiedenis, Biologie, Natuurkennis, Techniek, dans,
drama etc.) volgen we het programma van het International Primary Curriculum (IPC)

Om een precieze indruk te krijgen kunt u naar www.slo.nl gaan en de naam intikken of
www.ipcnederland.nl gaan. U krijgt dan een overzicht van de inhoud van deze methodes en
methodieken. Een opsomming van de kerndoelen die wij willen halen staan in het document:
Kerndoelen Primair
Onderwijs. Dit document kunt u desgewenst op school inzien of downloaden op
http://www.slo.nl/primair/kerndoelen/Kerndoelenboekje.pdf/
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IPC International Primary Curriculum
Wat is het IPC? Great Learning, Great Teaching, Great Fun.
Het International Primary Curriculum is een integraal, thematisch en creatief
curriculum voor kinderen van 4-12 jaar gericht op de creatieve en zaakvakken.
Het is onderlegd met een duidelijk leerproces met specifieke leerdoelen voor
elk vak en speelt tevens in op een steeds kleiner wordende wereld door
doelen voor burgerschap te definiëren.
Het IPC is samengesteld met het oog op zowel hoge verwachtingen op het gebied van leren te hebben
als ook om leerkrachten te helpen de lessen zo boeiend, actief en zinvol mogelijk voor de kinderen te
maken. Het IPC curriculum geeft ook een internationaal perspectief; het helpt de kinderen verbanden
te leggen tussen het geleerde en hoe dit toegepast kan worden in eigen land en kijkt tevens naar het
perspectief van mensen in andere landen of mensen met een andere blik op de wereld dan henzelf.
Het IPC wordt dan ook op scholen in meer dan 80 landen gebruikt!
Onze aanpak op hoofdlijnen
We willen kinderen opvoeden tot (zelf-)verantwoordelijkheid en reflecteren op hun eigen gedrag.
Daarom maken we geen eindeloos lange lijsten wat wel en niet mag maar zijn er drie regels:
Zorg goed voor je zelf
Zorg goed voor de ander
Zorg goed voor je omgeving
Eigenlijk vormen deze drie regels een kapstok die in elke situatie anders uitpakt. Verder bouwen wij
aan goed gedrag met de lessen van KANJERTRAINING. De school heeft de A- licentie Kanjerschool. In
alle groepen wordt langs deze lijnen gewerkt.
Wij denken dat we op deze manier, met daaraan gekoppeld een goed functionerend zorgsysteem,
niet alleen omgaan mét verschillen maar ook ingaan óp verschillen. We beschikken over Interne
Begeleiding. Dat houdt in dat er een centrale aanpak is als het gaat om de extra zorg die in de school
gerealiseerd wordt. Dat gaat van het opstellen van een toetskalender tot het met de leerkrachten
en ouders bespreken hoe de extra begeleiding er uit moet zien (Zie ook ons ondersteuningsprofiel).
Ons schoolondersteuningsprofiel.
Wij willen kinderen altijd passende ondersteuning schenken. We organiseren dat als volgt:
Eerste stap: extra aandacht in de klas door bijvoorbeeld deel te nemen aan de instructietafel-groep.
Dat betekent extra tijd en aandacht om leerstof onder de knie te krijgen. Het kan ook zijn dat iemand
in de meer zelfstandige groep komt, dan wordt er gezorgd voor meer uitdagende opdrachten. We
werken met drie groepen, standaard en twee groepen daarbuiten.
Tweede stap: De interne begeleider/remedial teacher kan samen met de leerkracht een
(handelings)plan maken om uw kind te helpen binnen of buiten de klas, in groepsverband of
individueel.
Derde stap: Als extra deskundigheid nodig is, wordt uw kind besproken in een overleg, bestaande uit
de schoolbegeleider (van de schoolbegeleidingsdienst Onderwijsadvies), de preventief ondersteuner
van ons samenwerkingsverband en de interne begeleider. Aan de genoemde
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Schoolbegeleidingsdienst
Onderwijsadvies kunnen wij dus advies vragen. Deze
dienst kan ook onderwijskundige en psychologische tests afnemen. De tests kunnen wij ook
uitbesteden aan particuliere onderzoekers. Stap twee wordt aangepast uitgevoerd of er we gaan naar
stap vier.
Vierde stap: Wij zijn aan het eind van onze mogelijkheden: dan kunnen wij - na overleg met u - uw
kind aanmelden voor een bespreking in het samenwerkingsverband (zie hieronder). Bij deze
commissie is altijd een vertegenwoordiger van onze school aanwezig. De PCL bespreekt of uw kind op
een andere basisschool van het samenwerkingsverband passend onderwijs kan ontvangen, in
aanmerking komt voor ambulante begeleiding op de huidige basisschool, of dat plaatsing op de
speciale school voor basisonderwijs is aan te raden. In overleg met U wordt dan besloten wat de beste
weg voor dat moment is.
Voor ouders wordt de komende jaren hiermee helder wat zij kunnen verwachten van scholen.
Scholen en ouders kunnen gebruik maken van een helpdesk van het samenwerkingsverband.
Preventieve ondersteuners zijn beschikbaar voor de scholen.
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Contact tussen ouders en school:
Een school staat of valt met het samenwerken van ouders, kinderen en leerkrachten. Ouders vervullen
een belangrijke taak. U als ouder kiest de school, verzorgt het kind en bent verantwoordelijk voor
essentiële zaken zoals het op tijd naar bed brengen, op tijd op school zijn, enz. Het is voor kinderen
heel belangrijk, als er thuis belangstelling is voor wat er op school gebeurt. In de hogere groepen kan
hierbij de nadruk liggen op het tonen van interesse voor het opgegeven huiswerk. Die belangstelling
stimuleert uw kind om zijn best te doen en goede prestaties te leveren.
Een goede communicatie tussen ouders en de school vinden wij van groot belang. Daarom
verwachten wij dat u de informatie- en rapportavonden bezoekt en dat u bij vragen of problemen
contact opneemt met de school. Met behulp van de medezeggenschapsraad proberen wij die
communicatie goed te houden en indien nodig te verbeteren. Om een goed contact met de ouders te
onderhouden is een aantal zaken geregeld.
Incidenteel contact
Soms is het wenselijk dat we een gesprek met elkaar hebben. Dat kan individueel of met alle ouders
van een groep. Zowel de leerkracht als de ouders kunnen daartoe het initiatief nemen. Indien er
problemen zijn is het wenselijk om eerst met de leerkracht contact op te nemen. In overleg worden
vervolgstappen ondernomen.
Informatieavond
In het begin van het schooljaar vindt er een informatieavond voor de groepen 3 en 8 plaats. De
leerkracht geeft uitleg en informatie over het reilen en zeilen in de groep. De materialen waar uw kind
dagelijks mee werkt kunnen bekeken worden. Uiteraard is er ook ruimte om vragen aan de leerkracht
te stellen. De overige groepen ontvangen een brief met daarin alle informatie over de groep.
Ouder-vertelgesprekken
In september ontvangt u een uitnodiging van de leerkracht om te komen vertellen over uw kind. U
kunt dan aangeven hoe het gaat met het welbevinden, dingen die erg goed gaan of dingen die niet zo
goed gaan. Het is in hoofdzaak de bedoeling dat u vertelt en ons informeert. Dit is in plaats van het
traditionele herfstrapport.
Rapport en voortgangsgesprekken
In november vindt het eerste voortgangsgesprek plaats tussen leerkracht en ouders. Naast de
vorderingen wordt besproken hoe het met het kind gaat. De rapporten die wij schrijven geven twee
maal per jaar een beeld van de vorderingen op de verschillende gebieden. Deze rapporten verschijnen
na een periode van ongeveer twintig weken. In februari is er de uitnodiging om het eerste rapport te
bespreken. Aan het einde van het schooljaar is er de mogelijkheid tot een laatste gespreksmoment.
Kijkochtenden
Naast de jaarlijkse informatieavond kan een leerkracht besluiten om een zogenoemde inloopochtend
of –middag te organiseren om extra informatie aan ouders te verstrekken. In de groepen 3, 4 en 5
worden kijkochtenden gehouden. Ouders kunnen dan een half uurtje aan het begin van de dag in de
schriften van hun kind komen kijken. De ouders krijgen hiervoor aan het begin van het schooljaar
een roostertje met data.
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Thema-afsluitingen
Regelmatig wordt u uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de afsluiting van een thema. De kinderen
showen of presenteren dan wat zij geleerd en gedaan hebben.
Ouderportaal Parnassys
Ouders kunnen de resultaten van hun kind(-eren) volgen via het ouderportaal van ons
leerlingadministratiesysteem Parnassys. Om op het ouderportaal te komen, kunt u de link op onze
homepage gebruiken. Om in te kunnen loggen, hebt u een gebruikersnaam en een wachtwoord
nodig. Die is naar alle ouders per e-mail verstuurd. Indien u geen e-mail heeft gehad of de gegevens
kwijt bent geraakt, kunt u contact met de school opnemen. Er wordt u dan een nieuwe e-mail
gestuurd.
Oudercommunicatie-app Parro
Via de digitale app Parro worden er regelmatig berichten geplaatst uit de groep(en) van uw kind. Op
deze manier kunt u de activiteiten ook mee beleven. (Nieuwe) Ouders ontvangen een code om te
kunnen inloggen op Parro.
Informatiebrief
Om van alle schoolse zaken op de hoogte te blijven verschijnt er regelmatig een INFO-brief. Hierin
staat een overzicht van alle activiteiten, vrije dagen of veranderingen in het rooster en andere
belangrijke, schoolse zaken.
Waar leidt dit alles toe?
Dat leidt tot de volgende uitstroom en cito-eindtoetsresultaten:
Cito 2017 : 535,1
Cito 2018 : 533,7
Cito 2019 : 536,1
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Prismaklas voor hoogbegaafden
De leerlingenzorg is voor de leerkrachten op de scholen van Spectrum een vast onderdeel van hun
dagelijks werk. In eerste instantie wordt bij leerlingenzorg vaak gedacht aan leerlingen die extra
begeleiding nodig hebben, omdat ze bij het verwerken van de basisleerstof moeite ondervinden.
Maar onder zorg voor leerlingen wordt ook bedoeld dat er aandacht is voor leerlingen die de leerstof
juist heel snel beheersen en op grond van hun talenten een andere aanpak nodig hebben. Ondanks
dat er op alle scholen al maatregelen zijn genomen voor deze laatste groep leerlingen, zijn er nog
steeds kinderen die niet tot hun recht komen. Een werkgroep vanuit onze scholen heeft in
samenwerking met externe deskundigen een plan voor een nieuwe werkvorm opgesteld: de
prismaklas. Met deze nieuwe opzet blijft ook de reeds bestaande aanpak van de eigen school
bestaan. De prismaklas is een PILOT, zodat we ook tussentijds bij kunnen sturen. Na de
zomervakantie start Spectrum met de prismaklas.
Wat is een prismaklas?
De prismaklas is een bovenschoolse klas voor hoog- en meerbegaafde leerlingen die meer nodig
hebben dan het door de school aangeboden meerwerk. De leerstof die wordt aangeboden doet een
beroep op de specifieke leereigenschappen van een (hoog)begaafde leerling.
Waarom een prismaklas?
Hoog- en meerbegaafde leerlingen leren op een andere manier. De normale leerstof sluit daar vaak
niet goed op aan. Deze leerlingen ontwikkelen daardoor niet de juiste leerstrategieën en
vaardigheden die nodig zijn voor de toekomst. Zij voelen zich onbegrepen door hun omgeving,
raken gefrustreerd en ontwikkelen soms gedragsproblemen, faalangst of depressiviteit. De
prismaklas wil tegemoet komen aan de behoeften van deze leerlingen. Daarnaast biedt de
prismaklas de mogelijkheid om ontwikkelingsgelijken te ontmoeten en samen op te trekken.
Hoe werkt de prismaklas?
Eén dagdeel in de week komen de leerlingen bij elkaar en krijgen speciale lessen, afgestemd op wat
zij nodig hebben. Er wordt gewerkt met thema’s die buiten -de op school- aangeboden lesstof liggen,
waarbij de leerlingen betrokken worden bij de keuze van de onderwerpen. De leerling zelf heeft dus
een belangrijke inbreng in het leerproces.
Voor wie is de prismaklas?
De prismaklas is voor leerlingen uit groep 3 t/m 8 die op één van de 8 Spectrumscholen zitten. Deze
leerlingen worden aangemeld voor de prismaklas op initiatief van de IB'er na overleg met de eigen
leerkracht en de ouders van het betreffende kind.
Tot slot
De leerkrachten van de Prismaklas (Jannie v.d. Sluis en Jantine de Vogel) houden nauw contact met
de IB'er, de ouders en de eigen leerkracht over de ontwikkeling van elke leerling. Het reilen en
zeilen van de prismaklas zal regelmatig geëvalueerd worden, waarbij de mening van alle betrokken
partijen meegenomen wordt, in het bijzonder de inbreng van de leerlingen zelf. Zo hopen we van
en met elkaar te leren en tot verdere ontwikkeling te komen.
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Blind leren typen (buiten schooltijd, school faciliteert)
Ook dit jaar coördineren wij een online-mogelijkheid voor kinderen vanaf groep 6 (7 en 8 kunnen
desgewenst ook meedoen) om blind te leren typen. Dit doen de kinderen in hun eigen tijd, thuis! U
kunt het wel via school doen, dat scheelt u veel euro’s: Juf Marjan van der Wielen is het centrale punt
in van deze cursus. We hebben gekozen voor TypeWorld, effectief en goedkoop. TypeWorld is een
“serious game”: doelmatig en afgewisseld met korte games, uitdagingen en onderlinge competitie.
TypeWorld Kids is dé uitdagende online typecursus voor kinderen vanaf ongeveer 10 jaar. Kinderen
leren met tien vingers blind typen en ze ontvangen een certificaat als afsluiting van de cursus.
TypeWorld Kids staat midden in de belevingswereld van het kind, is zeer interactief en volledig online.
Muzikale kansen:
Muziek is een fundamenteel onderdeel van onze cultuur en kan een grote rol spelen in de opvoeding
van een kind. Door muziek leren jonge kinderen op een unieke manier hun emoties op natuurlijke en
evenwichtige manier uit te drukken en te communiceren met hun omgeving. Bovendien helpt
muziek het kind motorische, sociale, cognitieve en zintuiglijke vaardigheden op te bouwen.
Blokfluitlessen
Buiten schooltijd, school faciliteert. Alle kinderen mogen deelnemen aan blokfluitlessen. Goed voor de
muzikale ontwikkeling en voor het leren lezen van noten. Altijd handig en jong geleerd…. De lessen
worden tussen de middag gegeven door Mw. Janine de Jong. Na de les kunnen de kinderen naar de
TSO voor een gereduceerd tarief. Eens per jaar wordt er een kinderconcert georganiseerd waar de
kinderen hun vorderingen aan oma en opa, oom en tante of de buurvrouw kunnen laten horen. Janine
de Jong is blokfluitiste, blokfluitdocent en pianodocent. Zij heeft zeven jaar lesgegeven aan de
muziekschool van Nieuwerkerk aan de IJssel.
Tegenwoordig geeft zij blokfluitles op diverse scholen in de omgeving.
Voor meer informatie http://www.blokfluitenmeer.nl. Goed om te weten: het tarief voor blokfluitles
op De Poort is lager dan de tarieven die op deze site vermeld staan, te weten 18, - euro per maand.
Gitaarschool
Buiten schooltijd, school faciliteert. Op de dinsdagmiddag is er in de school gelegenheid om
gitaarlessen te volgen. De lessen worden gegeven door kundige docenten. De Poort verleent
medewerking door het beschikbaar stellen van de lokalen. U maakt zelf afspraken met de
gitaarschool. Voor meer informatie: http://www.gitaarschool.nl/
Mad Science
Buiten schooltijd, school faciliteert. De Poort biedt eens per twee jaar (oneven jaren) na schooltijd
Mad Science aan. Mad Science is de grootste verstrekker van educatief en uitdagend Science
onderwijs van Nederland, Europa en de wereld. Ieder jaar komen miljoenen kinderen in aanraking met
Mad Science en mogen wij de kinderen de basisbeginselen leren van wetenschap en techniek.
In Nederland is Mad Science actief sinds 2004. Joost Klaver, heeft als jonge ondernemer Mad Science
naar Nederland gehaald. We zijn alweer een aantal jaren verder en de reacties van de kinderen,
ouders, leerkrachten en scholen zijn zeer positief. Op de kalender van de school is er onder
schooltijd een kennismaking voor de kinderen van de groepen 3 t/m 8 gepland, waarna desgewenst
ingeschreven kan worden. Voor wie alvast een kijkje wil nemen:
http://nederland.madscience.org/
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3. Actuele ontwikkelingen
IPC
In het schooljaar 2020/2021 blijven we ons verder ontwikkelen op het gebied van Assesment for
learning. Het Assesment for learning is er met name op gericht informatie te verzamelen die zowel de
leerkracht als de kinderen helpt om het volgende stapje in het leerproces te zetten.
Taal
Voor het vak taal is de nieuwe taalmethode Staal ingevoerd. In groep 1 tot en met 3 wordt een basis
gelegd voor de mondelinge taalvaardigheid, beginnende geletterdheid, woordenschat en
taalbeschouwing. Vanaf het schooljaar 2019/2020 wordt er vanaf groep 4 systematisch gewerkt aan
vier leerlijnen die in het verlengde daarvan liggen: mondelinge taalvaardigheid, woordenschat,
taalbeschouwing en stellen.
Rekenen
In het schooljaar 2019/2020 zijn wij gestart met een nieuwe digitale rekenmethode: Wereld in
Getallen 5. De laatste didactische inzichten en de resultaten van wetenschappelijk onderzoek zijn in
deze nieuwe methode verwerkt. De elementen uit de traditionele en realistische rekendidactieken
worden vormgegeven in het zogenaamd evenwichtig rekenen. De beste balans tussen oefenen en
realiteit. Wij werken digitaal daar waar het kan maar op papier daar waar het moet. Naast een
algemeen deel biedt deze methode ook maatwerk. Leerlingen werken aan eigen rekendoelen waarbij
de leerkracht elke individuele leerling kan volgen en aansturen. Binnen de nieuwe Wereld in Getallen
wordt ook aandacht besteed aan de zogenaamde 21ste-eeuwse vaardigheden. Het Spectrumbeleid
met betrekking tot COBI sluit hier goed bij aan.
ICT
In de groepen 1/2 en 3 wordt er gebruik gemaakt van iPads en vanaf groep 4 wordt er gewerkt met
laptops. Dat geldt voor de vakken Rekenen en Spelling, Begrijpend lezen. Ook werkstukken worden op
de laptops in groep 7 en 8 gemaakt. Werken met laptops heeft een heel belangrijk voordeel namelijk
dat er instant feedback op het werk van de kinderen wordt gegeven. Ze hoeven dus niet een halve of
hele dag te wachten tot ze horen of het goed of niet goed werd gemaakt. Vanuit de uitgangspunten
die in de inleiding staan genoemd, denken wij steeds na over andere mogelijkheden om het
leerproces van de kinderen te optimaliseren. Dat zijn ingewikkelde processen die tijd vergen. We
houden u op de hoogte van onze bevindingen.
Kanjertraining
In het vorige schooljaar heeft het team van CBS De Poort hun certificaat Kanjertraining behaald.
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4. Overige wettelijke eisen buiten de wet Primair
Onderwijs
Zorgplicht
Organisaties waarmee we samenwerken en regelingen
In Nederland geldt de wet voor Passend Onderwijs. Dit betekent dat ieder kind dat aangemeld wordt
op een school voor basisonderwijs een passende plaats moet krijgen voor het juiste onderwijs. In 98%
van de aanmeldingen is dat de school waar het kind wordt aangemeld. Een klein deel van de
leerlingen heeft echter extra ondersteuning nodig en zou in het basisonderwijs niet tot zijn recht
komen. Om die reden hebben we in Nederland speciale basisscholen, maar ook scholen voor Speciaal
Onderwijs. Bij de aanmelding wordt gekeken waar het kind zich het beste kan ontwikkelen. Is er een
hulpvraag bij aanmelding dan wordt beoordeeld of de school die specialistische kennis of
voorzieningen in huis heeft. Van belang vinden we het om een goed onderscheid te maken tussen de
zorg die een kind nodig heeft en het onderwijs. Een basisschool is een onderwijsinstelling en geen
zorginstelling. Als een leerling extra zorg nodig heeft, dan is voorwaarde voor plaatsing dat deze zorg
verleend kan worden door de daarvoor aangewezen instellingen. Daarnaast is het uiteraard van
belang, dat we onderwijskundig voldoende toegerust zijn om deze leerling verder te helpen met leren.
Tussen de basisschool en de scholen voor speciaal (basis)onderwijs zit ook nog een mogelijkheid om
voor kinderen extra voorzieningen aan te vragen zodat ze met die ondersteuning op de gewone
basisschool kunnen blijven. Het is tenslotte het fijnst als het kind in de eigen omgeving naar school
kan. We spreken bij zo’n voorziening over een arrangement en deze worden afgegeven door het
samenwerkingsverband Delflanden ( www.ppodelflanden.nl )waar Spectrumscholen onder vallen.
Hoewel we dus serieus zullen bespreken of een leerling met extra ondersteuningsbehoefte op één van
onze scholen geplaatst kan worden, is het goed mogelijk dat we in het belang van de leerling of van de
school (en de leerlingen die daarop zitten) zullen besluiten niet tot plaatsing over te gaan. Een
beslissing over plaatsing wordt uiterlijk 10 weken genomen nadat de betreffende leerling formeel is
aangemeld. Binnen het Samenwerkingsverband wordt dan gezocht naar de juiste onderwijsinstelling
en ouders worden dus geholpen van aanmelding tot uiteindelijke plaatsing. We raden ouders die een
dergelijke aanmelding overwegen aan om vroegtijdig contact met de directeur van de school op te
nemen.
Contactgegevens:
Jan de Grauw
PPO Delflanden,
Postbus 698, 2600 AR Delft. 015-2568710 info@ppodelflanden.nl
Voor overige informatie verwijzen we naar de website (www.ppodelflanden.nl/) voor nadere
informatie hierover.
Dyslexie
Wanneer na een lees- en/of spellingachterstand een sterk vermoeden van dyslexie bestaat, wordt een
leerling, na overleg met de remedial teacher, begeleid als een dyslectisch kind.
Vanaf 1 januari 2009 zijn diagnostiek en behandeling van ernstige dyslexie in het basispakket van de
zorgverzekering gekomen. Deze vergoedingsregeling wordt stapsgewijs ingevoerd: in 2011 van 7 t/m
10 jaar, in 2012 van 7 t/m 11 jaar en in 2013 voor kinderen van 7 jaar en ouder. Informatie hierover
kunt u vinden op www.steunpuntdyslexie.nl . De ouders moeten een dergelijke aanvraag voor
onderzoek zelf in gang zetten. Het is verstandig om dit in overleg met school te doen.
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Logopedie
De logopedie op onze school wordt verzorgd door Logopediepraktijk Lansingerland.
Logopedie houdt zich bezig met stoornissen op het gebied van de mondelinge communicatie: stem,
spraak, taal en gehoor. Mondelinge communicatie is een van de meest wezenlijke vermogens van de
mens. Zo is bijvoorbeeld het gebruiken en begrijpen van de taal van grote betekenis voor het denken.
Vroegtijdig opsporen en ingrijpen is dus vaak van groot belang voor de verdere ontwikkeling van het
kind.
De logopedische zorg bestaat uit:
•

In oktober vindt er een logopedische screening in de kleutergroepen plaats

•

De logopedist beoordeelt of er sprake is van mogelijke logopedische problemen

•

Er volgt een advies dat naar school en ouders wordt gestuurd over de wenselijkheid van
logopedische behandeling

•

Daarover nemen de ouders een besluit

Jeugdgezondheidszorg
Stap binnen bij het CJG!
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is dé plek waar ouders, verzorgers, kinderen, jongeren en
professionals terecht kunnen met vragen over gezondheid, opvoeden, opgroeien en verzorging. Als u
het nodig vindt, biedt het CJG u en uw kind (van -9 maanden tot 19 jaar) ook advies en ondersteuning.
Er werken jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, doktersassistenten en andere deskundigen om samen
met u gezond en veilig opvoeden en opgroeien mogelijk te maken. Aan iedere school is een
jeugdverpleegkundige verbonden. Voor basisschool de Poort is er een jeugdverpleegkundige en die is
werkzaam bij het CJG bij u in de buurt:
Esther Boekestijn, CJG Lansingerland, locatie Bleiswijk
Consultatiebureau Bleiswijk
Oranjetuin 100
2665 VJ Bleiswijk
010 - 20 10 110
School Maatschappelijk Werk
Aan onze school is Marcia Haddad, als Jeugd ondersteuner verbonden. Wij kunnen haar raadplegen
voor hulp en advies. Zij is eenmaal per 14 dagen op donderdagmorgen bij ons op school. Als zich
problemen voordoen in het leven of in de ontwikkeling van kinderen, komt dit vaak als eerste tot
uiting in hun functioneren op school. De stap naar jeugdhulpverlening kan dan net te groot zijn,
voorbarig of vanwege de wachtlijsten niet haalbaar. Voor kinderen en ouders is aandacht voor
eventuele problemen vanuit school laagdrempelig en vaak gemakkelijker te accepteren. Wanneer
school en/of ouders zich zorgen maken over de ontwikkeling of gedragingen van een kind, kan het
schoolmaatschappelijk werk worden ingeschakeld. Soms zal advies voldoende zijn, soms is er meer
nodig, dan alleen advies. Het schoolmaatschappelijk werk zal met u kijken naar een oplossing die
zoveel mogelijk aansluit bij uw wensen en de behoeften van uw kind. Uitgangspunt is
samenwerking vanuit de school en de ouders. Het doel dat we voor ogen hebben, is het welzijn en
welbevinden van het kind.
Informatie vanuit de ouders wordt vertrouwelijk behandeld.
Hebt u vragen of wenst u in contact te komen met het schoolmaatschappelijk werk dan kunt u contact
opnemen met de leerkracht of de interne begeleider van de school.
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Klachtenregeling
Een goed contact tussen school en thuis is van groot belang. Wij hopen dat eventuele problemen
uitgepraat kunnen worden. Allereerst met de mensen die het betreft, veelal de groepsleerkracht van
uw kind. Lukt dat niet, dan kunt u bij de directeur terecht. Mocht u onverhoopt ook met de directeur
niet tot een oplossing kunnen komen dan is uiteraard een gesprek met de voorzitter van het College
van Bestuur mogelijk. Wij gaan er dan wel van uit dat voorgaande stappen zijn doorlopen. Er is een
schoolcontactpersoon: Monique Keuzenkamp. Deze beschikt over de vastgestelde
klachtenprocedure. De contactpersoon kan u op uw verzoek terzijde staan bij een zorgvuldige
behandeling van uw vraag of probleem. Tevens kan de contactpersoon u in contact brengen met de
onafhankelijke vertrouwenspersoon van het bestuur: mw. W. Vink. De vertrouwenspersoon zal u
bijstaan in een zorgvuldige behandeling van uw probleem en het eventueel indienen van een
formele klacht.
Wordt er intern geen oplossing gevonden voor uw probleem dan kan uw klacht uiteindelijk worden
voorgelegd aan de landelijke klachtencommissie waarbij onze school is aangesloten.
In de officiële klachtenregeling die ter inzage ligt op school kunt u een en ander nalezen. De LKC is te
bereiken bij Onderwijsgeschillen, Postbus 85191, 3508 AD UTRECHT, telefoon 030-2809590, fax 0302809591. U kunt ook e-mail sturen naar info@onderwijsgeschillen.nl. Op de website
www.onderwijsgeschillen.nl is meer informatie te vinden over klachtbehandeling.
Wet op de privacy
Alle scholen binnen Spectrum-SPCO houden zich aan de wet op de privacy.
Dat betekent bijvoorbeeld dat er geen contact met externe organisaties opgenomen wordt zonder dat
ouders hiervan in kennis gesteld worden. De schoolmaatschappelijk werkster en schoolarts worden
gezien als interne organisaties.
Er zijn uitzonderingen. Wanneer de veiligheid van het kind in het geding is en er gerede twijfel bestaat
inzake geestelijke of lichamelijke verwaarlozing van een kind is de school verplicht hiervan melding te
maken, (bij hoge uitzondering) zonder ouders op de hoogte te brengen. Dit kan via Veilig Thuis.
(voorheen AMK AanMeldpunt Kindermishandeling).
De veiligheid van een kind is zo belangrijk dat scholen een aandachtsfunctionaris hebben aangesteld
(bij Spectrumscholen is dat de schoolmaatschappelijk werkster) en werken met de landelijk verplichte
‘meldcode huiselijk geweld’. Bij gerede vermoedens kan er ook gemeld worden binnen het SISA. Dit is
een meldsysteem dat gebruikt wordt binnen diverse organisaties. Bij twee meldingen over één en
hetzelfde gezin wordt overgegaan tot actie (hulp).
Lesuitval
Bij afwezigheid van een leerkracht wordt er zo spoedig mogelijk een invalkracht gezocht. In geval dat
niet lukt, wordt de groep verdeeld over de andere groepen en in het uiterste geval naar huis gestuurd.
Het is niet eenvoudig invallers te vinden die op alle dagen beschikbaar zijn. Het kan dus voorkomen
dat er verschillende personen voor de groep komen.
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Hoofdluis
Het zal u bekend zijn dat hoofdluis een groot probleem is op de basisscholen in Nederland. Wij
proberen dit ongemak het hoofd te bieden door na elke schoolvakantie met de hulp van
hoofdluismoeders een controle uit te voeren. De vlotte uitvoering van deze controles wordt
bevorderd als de kinderen, op de dag van controle, schone en niet ingewikkelde kapsels, zonder gel,
hebben. Wanneer er hoofdluizen en/of neten gevonden worden, licht de desbetreffende leerkracht
de ouders daarover in. Mocht u tussentijds zelf luizen of neten bij uw kind ontdekken, meldt u dit dan
zo spoedig mogelijk bij de leerkracht van uw kind. U kunt bij het RIVM informatie ontvangen over de
juiste behandeling van hoofdluis. Voor de goede orde: hoofdluis heeft niets te maken met hygiëne en
is niet iets waarvoor iemand zich moet schamen.
Ongevallen, medicijngebruik, ziek.
Soms gebeurt er een ongelukje op school. Soms twijfelen we of we het zelf wel goed kunnen
behandelen. In voorkomende gevallen wordt u dan gebeld om samen met uw kind even langs de
dokter te gaan. Indien u om welke reden dan ook onbereikbaar bent, gaat een van ons met uw kind
naar de dokter. In zeer ernstige gevallen wordt uiteraard eerst 112 gebeld. Voor het bovenstaande is
het daarom van belang dat wij altijd over de juiste telefoonnummers beschikken. Als er
telefoonnummers zijn die in de loop van het jaar veranderen, geeft u die dan ook meteen op school
door. Op school worden aan de kinderen geen medicijnen verstrekt zonder toestemming van de
ouders. Dus als uw kind hoofdpijn o.i.d. heeft geven wij geen pijnstillers. In noodgevallen zullen we u
bellen. Ook daarom weer van belang dat we over de juiste telefoonnummers beschikken. Spectrum
heeft een speciaal protocol ontwikkeld m.b.t. medicijngebruik.
Ziek
Mocht uw kind op school zich niet lekker voelen, dan kijken we dat even aan. Als leerkracht kun je
nooit bepalen hoe een kind zich echt voelt. Het kan zijn dat uw kind zich te ziek voelt om te blijven en
naar huis wil. We nemen in dat geval contact met u op om te overleggen wat het beste is. Zorg altijd
voor de juiste telefoonnummers voor ons.
Arbobeleid
Jaarlijks wordt er minstens één ontruimingsoefening gehouden, zodat de leerkrachten en de kinderen
in geval van brand weten wat ze wel en niet moeten doen. Speciaal daarvoor beschikt de school over
een ontruimingsplan. Dat plan is goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad en de plaatselijke
brandweer (gemeente Lansingerland).
Elk jaar volgen de BHV-ers een herhalingscursus BHV om de in het verleden opgedane kennis weer op
te frissen. Regelmatig zal op iedere school een ontruimingsoefening worden gehouden in
aanwezigheid van Quinton Brandbeveiliging. Na afloop krijgen de scholen tips om hun ontruiming te
verbeteren en als het goed is vooral te borgen.
Last but not least: veiligheid zit hem vooral in omgang met elkaar. Elk kind moet zich veilig en
geaccepteerd voelen in de groep. Omgang met elkaar en bijvoorbeeld niet-pesten is om die reden een
regelmatig terugkerend gespreksonderwerp, zowel in de klas als tijdens de teamvergadering. Maak dit
onderwerp bespreekbaar met uw kind. Kinderen hebben vaak al veel langer door als zaken mislopen
op dit punt dan volwassenen. Het speelt zich trouwens ook vaak af buiten het gezichtsveld van ouders
en onderwijsgevenden. Voor iedereen geldt: er kan pas gehandeld worden als er eerst wordt
gesignaleerd! In 2015 is op iedere school een anti-pestcoördinator aangesteld en tevens wordt er op
iedere school gewerkt met een methode om de sociale veiligheid in school te bevorderen. In ons geval
is dat Monique Keuzenkamp en de school is gecertificeerd Kanjerschool.
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Als de sirene gaat
Iedere eerste maandag van de maand is de sirene om 12.00 uur te horen. Mocht het signaal langer
duren dan 1,5 minuten, dan is het geen oefening maar een serieus alarm. Wat te doen als het
alarm af gaat en uw kinderen zijn op school? U mag ervan uit gaan, dat uw kind in vertrouwde
handen is.
• Ga niet naar school, maar wacht nadere instructies af.
• Stem af op Radio Rijnmond (ether FM 93,4 of op de kabel (nu 96,1 MHz).
• Ga niet onnodig bellen. Het telefoonnet is tijdens een ramp toch al zwaar bezet.
• Blijf bereikbaar bij uw (gsm) telefoontoestel en radio.
Wat doet de school?
Bij een sirenealarm zullen wij de kinderen snel naar binnen halen, ramen en deuren dicht doen en de
eventuele luchtverversing uitzetten. Alle kinderen gaan naar hun klas en wachten daar samen met
hun leerkracht op nadere instructies. We verlaten het schoolgebouw niet eerder dan na een
uitdrukkelijke opdracht van de brandweer/politie/gemeente. Ouders mogen hun kinderen niet van
school komen halen.
In heel uitzonderlijke situaties kan het zo zijn dat een gebied, inclusief de school ontruimd moet
worden. In dat geval zal de gemeente/politie/brandweer dat verzorgen. De kinderen zullen
overgebracht worden naar een opvanglocatie in een veilig gebied. Welke locatie dat is wordt op dat
moment bepaald. De gemeente neemt dan de zorg van de kinderen over. Via de media zal de
gemeente aan u meedelen waar de kinderen zijn en hoe u ze daar kunt ophalen.
Wat kunt u als ouder/verzorger doen?
•

Zorg dat de school beschikt over uw juiste naam en adresgegevens, vooral het telefoonnummer
waaronder u bereikbaar bent tijdens de schooltijden.

•

Bespreek de situatie eens met uw kinderen (bijvoorbeeld als het oefenalarm afgaat)

•

Zorg dat u beschikt over een draagbaar radiootje met een goede ontvangst van radio Rijnmond.
Bedenk dat de hulpverleningsinstanties en de gemeente het tijdens een ramp erg druk hebben en
als professionele organisaties weten waar de prioriteiten liggen tijdens een ramp of grote
calamiteit. Dat kan betekenen dat u tijdelijk verstoken blijft van de voor u zo belangrijke
informatie. Wij willen u verzoeken om dan toch uw geduld te bewaren en instructies af te
wachten die via de media of hulpverleningsinstanties worden gegeven. Volg deze instructies
nauwkeurig op. Afwijkingen werken in zulke situaties vertragend!

Ongeoorloofd schoolverzuim, vrij vragen, schoolverzuim en leerplicht
De wetgeving op dit punt is de laatste jaren niet ingrijpend veranderd. De naleving is wel
aangescherpt. Er wordt sinds 2010 stelselmatig onderzoek gedaan naar ziekteverzuim voor of na de
vakantie om te achterhalen of het niet gaat om ‘luxe’-verzuim. Scholen moeten hun zieken doorgeven
en die dag vindt er controle aan huis plaats of een leerling echt ziek is. Ook de regeling bij het
toekennen van extra vakantieverlof wordt stringent nageleefd, wat ertoe heeft geleid dat het verlof
voor en na de schoolvakanties drastisch is teruggelopen. Neem bij een verlofaanvraag contact op met
de directeur of leerplichtambtenaar en denk niet: “dat regelen we later nog wel even”. Voor 4jarigen: geen probleem qua wetgeving, maar het leerproces wordt wel onderbroken. Soms is dat niet
erg maar het kan zijn dat een kleuter de ontwikkeltijd hard nodig heeft. Maak als ouder dus een
zorgvuldige afweging. Meld het wel altijd tevoren.
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Voor 5 t/m 12 jarigen geldt een volledige leerplicht. Dit betekent dat de kinderen alleen met
toestemming van de directeur voor speciale redenen van school mogen verzuimen. Dit dient van
tevoren bij de directeur schriftelijk te worden aangevraagd. Hiervoor is een formulier beschikbaar op
de website. Kinderen die 4 jaar zijn mogen zonder meer verzuimen. Kinderen die 5 jaar zijn mogen indien noodzakelijk - maximaal 5 uur per week thuis blijven. Zorg altijd dat de leerkracht op de hoogte
is. Voor extra vakantieverlof korter dan 10 dagen kunt u bij de directeur het verzoek indienen (nooit in
het verlengde van de zomervakantie!). Voor langer dan 10 dagdelen of om redenen waarin de
geldende regeling niet voorziet, wordt overlegd met (en is toestemming vereist van) de
leerplichtambtenaar van de gemeente. De scholen melden zorgwekkend ziekteverzuim, luxe-verzuim
of signaalverzuim altijd bij de leerplichtambtenaar.
Kledingvoorschrift
Spectrum-SPCO heeft een regeling kleding voorschrift opgesteld voor leerlingen, stagiaires en
medewerkers. De regeling is wettelijk getoetst door de Commissie Gelijke Behandeling, voordat deze
is vastgesteld door het bestuur. U kunt hem nalezen op de website van Spectrum onder Personeel.
Klachtenprocedure ongewenste intimiteiten / intimidatie
Klachten op bovenomschreven gebied kunt u kwijt bij de contactpersoon ongewenste intimiteiten.
Onze school heeft gedragsregels geformuleerd en maakt gebruik van het model klachtenprocedure
van de N.P.C.S. Voor de scholen van onze schoolvereniging is een plaatselijke klachtencommissie. Via
de contactpersoon kunt u hun regeling ter inzage krijgen en tevens heeft zij het adres van de
vertrouwenspersoon. Contactpersoon is mw. M. Keuzenkamp.
Melding Kindermishandeling
Definitie: Kindermishandeling is 'elke vorm van voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige
interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte van
wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of van onvrijheid staat, actief of passief
opdringen, waardoor ernstige schade wordt berokkend of dreigt te worden berokkend aan de
minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch letsel'.
Het gaat in de definitie om de manier waarop ouders of anderen met een kind omgaan. In die omgang
kan zoveel mis zijn dat er sprake is van kindermishandeling.
De term ‘ouders’ slaat op de biologische ouders, maar ook op stiefouders, adoptieouders en
pleegouders. Maar ook andere volwassenen kunnen een kind mishandelen doordat het kind
afhankelijk is van hen voor aandacht, bescherming en verzorging. Bijvoorbeeld
peuterspeelzaalleidsters, leerkrachten of sporttrainers.
Kindermishandeling is meer dan lichamelijk geweld: het gaat om elke vorm van voor het kind
bedreigende en gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard. Dat ook
verwaarlozing tot kindermishandeling gerekend wordt, blijkt uit het woord 'passief' in de definitie.
De schade als gevolg van mishandeling kan zich op verschillende manieren voordoen: in de vorm van
fysiek of psychisch letsel. Het gaat dus niet alleen om zichtbare schade, zoals blauwe plekken of
brandwonden. Kindermishandeling kan ook geestelijke schade veroorzaken. Wanneer wij een
vermoeden hebben van mishandeling zijn wij wettelijk verplicht daar bij het Meldpunt
Kindermishandeling melding van te maken. In de praktijk wordt dat meestal door de
Schoolmaatschappelijk Werker waar we mee samenwerken gedaan. U wordt daar altijd over ingelicht.
Inschrijving van nieuwe leerlingen
Nieuwe leerlingen kunnen opgegeven worden bij de directeur. U kunt uw kind opgeven nadat het drie
jaar geworden is. De volgorde van plaatsing geschiedt op grond van de leeftijd en niet op grond van de
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eerste aanmelding. De gelegenheid wordt geboden om gebruik te maken van zogenaamde
“wendagen”. Dit zijn 5 dagdelen (in overleg te bepalen), voorafgaande aan de 4e verjaardag van uw
kind. Uw kind krijgt bijtijds een kaart met een uitnodiging hiervoor. U kunt telefonisch een afspraak
maken voor een bezoek op school. Als de ouders daarvoor toestemming geven, wordt ook informatie
gegeven vanuit de peuterspeelzaal waar uw kind een bepaalde periode heeft doorgebracht. Het is
namelijk van groot belang dat het kind met zijn of haar mogelijkheden en wellicht beperkingen op onze
school op de goede plek zit.
Starten in groep 3
Vóór de totstandkoming van de basisschool (1985) was de datum 1 oktober beslissend of een kind
naar groep 3 (toen nog klas 1) kon. Feitelijk is er voor de basisschool geen datum in de wet vastgesteld
die beslissend is of een kind al dan niet naar groep 3 kan gaan. Uw kind dient een bepaald niveau te
hebben in zijn totale ontwikkeling, waaronder de verstandelijke én sociaal-emotionele ontwikkeling,
om over te kunnen gaan naar een andere groep. Hiervoor hebben wij op school een aantal afspraken
waaraan wij ons houden, vooral als het gaat om twijfelgevallen. Na toetsing en overleg met u, beslist
de school of een kind wel of niet naar groep 3 kan. Deze beslissing is bindend.
Regels voor toelating, schorsing en verwijdering van leerlingen
Op school hechten we aan duidelijke voorschriften en goede omgangsvormen.
We willen kinderen mede-opvoeden tot (zelf-)verantwoordelijkheid en hen leren te reflecteren op hun
eigen gedrag. Daarom zijn er onze drie regels:
Zorg goed voor je zelf
Zorg goed voor de ander
Zorg goed voor je omgeving
Wanneer er sprake is van structureel ongewenst gedrag van een leerling of een ouder kan dat
uiteindelijk een reden zijn om tot schorsing of verwijdering van een leerling over te gaan. We denken
hierbij aan overtredingen op het gebied van: omgangsvormen, ordeverstoring, verbaal of fysiek
geweld, structureel ongeoorloofd verzuim en schendingen van de algemeen geldende
fatsoensnormen. Bij een eventuele schorsing of verwijderingsprocedure gaan we zeer zorgvuldig te
werk. De regeling is op de website van Spectrum te vinden.
Tevredenheidonderzoek
Eenmaal per twee jaar houden wij een tevredenheidonderzoek onder de ouders, medewerkers en
leerlingen in de hoogste groepen van onze Spectrumscholen. Recentelijk zijn deze onderzoeken
afgenomen in 2018. De resultaten van de tevredenheid worden gekoppeld aan de evaluaties van de
kwaliteit van het onderwijs op de scholen. Zaken die onder de maat blijven, worden aangepakt. Zaken
die goed zijn worden geborgd. Op die manier zijn we voortdurend bezig om onszelf te verbeteren.
Geschillencommissie
Voor afhandeling van klachten, beroepen en geschillen is er één loket: Stichting Geschillen
Commissies Bijzonder Onderwijs (GCBO)/ Op de website www.gcbo.nl kunt u terecht voor nadere
informatie. NAW gegevens:
Stichting GCBO
Postbus 82324
Tel 0703861697
Email: info@gcbo.nl
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5. Toezicht, resultaten en rapportage
Onderwijskundig rapport leerling
Indien een leerling van school verandert, meestal door verhuizing, stelt de school een onderwijskundig
rapport op voor de ontvangende school. De ouders hebben recht op een afschrift van dit rapport (art.
26 W.B.O.).
Inspectie-schooltoezicht
De inspectie bezoekt de scholen in principe nog maar één keer in de vier jaar. Het College van Bestuur
krijgt ieder jaar bezoek van de inspectie. De verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de scholen ligt
sinds een aantal jaren bij het bestuur en om die reden vraagt de inspectie alle gegevens op via het
bestuur. Bij het laatste onderzoek werd gesteld dat Spectrum de zaak bestuurlijk goed op de rails
heeft. Sterke en zwakke punten zijn goed in kaart gebracht en de verwachting is dat de ondernomen
acties zullen leiden tot kwaliteitsverbeteringen.
Dit alles neemt niet weg dat er natuurlijk kwaliteitsverschillen tussen de scholen zijn. Dit heeft met
veel factoren te maken. Eén van de belangrijkste factoren is de kwaliteit van de leerkracht voor de
groep. Alle gegevens over de kwaliteit van de scholen worden vermeld op de site van
www.scholenopdekaart.nl en in het Spectrumbestuursverslag, zie www.spectrum-spco.nl .
Toetsen en rapporten
De resultaten van de kinderen houden we goed bij. Bij de kleuters wordt daarbij gebruikt gemaakt van
het Parnassys Leerlingvolgsysteem voor kleuters en delen van de Cito-toetsen voor kleuters. Vanaf
groep 3 gebruiken we, naast de toetsen die bij onze methodes horen, toetsen van het Cito rekenen,
spelling, technisch lezen en begrijpend lezen, twee maal per jaar worden deze afgenomen.
Daarnaast wordt eenmaal per jaar voor alle leerlingen (groep 1 t/m 8) Zien (onderdeel van Parnassys)
ingevuld. Dat is een systeem om een beeld te krijgen van het welbevinden van de kinderen.
Verslagen van deze toetsen vormen samen met leerresultaten ons leerlingvolgsysteem. In groep 1
(de kinderen die doorstromen naar 2) en 2 krijgen de kinderen aan het einde van het schooljaar een
rapport mee naar huis. Vanaf groep 3 krijgen de kinderen twee keer per jaar een rapport mee naar
huis waarin we verslag doen van de vorderingen van uw kind. In september oktober wordt u
uitgenodigd voor een ouder-vertelgesprek. Daarin kunt u de leerkracht uitgebreid informeren over
belangrijke zaken over uw kind. Rapporten gaan mee op de data die op de kalender van de website
staan.
Cito Eindtoets
De Eindtoets basisonderwijs van het Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling (Cito) stelt ons in staat
de resultaten van ons onderwijs te vergelijken met de resultaten van andere scholen. Die vergelijking
kan belangrijk zijn omdat scholen daarmee hun onderwijs op eventueel zwakke onderdelen kunnen
verbeteren.
Het is belangrijk om op te merken dat alleen de cognitieve resultaten, dus die van de intellectuele
kennis, zichtbaar zijn en dat we als school, zoals in onze doelstelling omschreven, ook zeer veel
waarde hechten aan de niet-cognitieve ontwikkeling van de kinderen. Motiverend voor ons én de
kinderen is in ieder geval dat de geluiden vanuit het voortgezet onderwijs over onze schoolverlaters
positief zijn.
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Verwijzing naar het voortgezet onderwijs
Aan het eind van groep 7 wordt op grond van de Cito-toetsen die in voorgaande groepen zijn
afgenomen gekeken welke leerlingen eventueel in aanmerking zouden kunnen komen voor
Leerwegondersteuning in het voortgezet onderwijs. Het gaat hierbij om leerlingen die op bepaalde
gebieden een leerachterstand hebben en/of problemen op sociaal-emotioneel gebied. Als de ouders
akkoord gaan, kan er een uitgebreid onderzoek plaatsvinden naar de capaciteiten van het kind en de
daaraan gekoppelde mogelijkheden.
In het laatste jaar wordt met de ouders van de leerlingen van groep 7 een oriënterend gesprek
gehouden over de keuze van school voor voortgezet onderwijs voor hun kind (een “voorlopig
schooladvies” wordt dan gegeven). De leerkrachten van groep 8 stellen rond februari een definitief
advies op. Dit komt tot stand door het werk van de leerling over langere termijn te bekijken. Ook de
ideeën van ouders en de motivatie van het kind is hierbij belangrijk. Ons schooladvies is bindend voor
de verwijzing naar het VO.
Eind april worden alle leerlingen van groep 8 getoetst met behulp van de bekende Centrale Eindtoets
Basisonderwijs van het Cito. Als daar een beduidend hogere score uit komt kán het advies dat
gegeven is omhoog worden bijgesteld. Vervolgens krijgen de leerlingen bericht van plaatsing.
Kwaliteitsbepaling van ons onderwijs
De inspectie van het onderwijs stelt dat opbrengstgegevens van nut zijn voor de kwaliteitsbepaling
van een school mits ze bezien worden over een reeks van jaren.
Veel gegevens over de school vindt u op de website van “Scholen op de Kaart”. U kunt die vinden op
dit
adres. https://www.scholenopdekaart.nl/basisscholen/10345/Christelijke-Basisschool-DePoort?presentatie=1&sortering=2
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6. Praktische zaken
Avondvierdaagse en Kleutervierdaagse
Al vanaf het begin van de Bleiswijkse Avondvierdaagse is onze school goed vertegenwoordigd. Er
wordt, meestal in de maand juni, op vijf avonden binnen een bepaalde week gelopen, waarvan één
avond – naar keuze – als rustavond gebruikt kan worden. De leerlingen van de groepen 3, 4 en 5 lopen
5 km per avond en die van de leerjaren 6, 7 en 8 lopen 7 km per avond. De oudercommissie
organiseert en zorgt voor iets lekkers onderweg en voor het opfleuren van de finaleavond. De kleuters
lopen in de week van de Avondvierdaagse, op vier ochtenden de Kleutervierdaagse.
Batterijenbak
Op school is een batterijenbakken aanwezig. De kinderen kunnen hierin allerlei soorten batterijen
weggooien. Dit bevordert niet alleen goed gedrag ten aanzien van het milieu, maar levert de
school ook nog eens punten op waarop wij spelmateriaal kunnen aanschaffen.
Excursies
Ons IPC programma zorgt er voor dat we zeer regelmatig met de kinderen op stap gaan. Soms vragen
we een kleine bijdrage van de kosten en een bijdrage door als begeleider mee te gaan. Het komt ook
voor dat aan ouders gevraagd wordt om met particuliere auto’s groepjes leerlingen te vervoeren.
Hierbij gaan wij er vanuit dat degenen die vervoeren, zich houden aan de wettelijke bepalingen (in de
riemen) en een inzittendenverzekering hebben afgesloten. Alle excursies zijn onder voorbehoud
Gevonden voorwerpen
Gevonden voorwerpen liggen in de mand bij de grote kapstok.
Niet alle verloren spullen worden door de kinderen opgehaald. Daarom worden iedere woensdag voor
een vakantie de gevonden voorwerpen in de aula gelegd. De voorwerpen die ook dan niet worden
opgehaald gaan naar een goed doel.
Jeugd-EHBO
De leerlingen van groep 8 worden opgeleid voor het diploma Jeugd-EHBO. Deze opleiding wordt in de
eerste helft van het schooljaar door deskundigen gegeven.
Musical
Aan het eind van groep 8 wordt een afscheidsmusical opgevoerd voor ouders, andere familieleden en
voor de leerkrachten. Ook krijgen de jongere groepen op een ander tijdstip de musical te zien.
Overblijven (TSO)
Elke dag, behalve op woensdag, is er gelegenheid om over te blijven tijdens de middagpauze. Dit vindt
plaats in de aula en voor de kleuters in een lokaal, allebei onder leiding van een vast team van
moeders. Er wordt zo veel mogelijk aandacht besteed aan een gezellige en speelse sfeer tijdens het
overblijven. Voor hoe het werkt: Zie onze website.
Schaatsen
Als de weersomstandigheden dat toelaten, vindt een schaatsfestijn plaats. Dit is voor alle groepen.
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Schoolhesjes
Bij bepaalde (sport)activiteiten zal de school de leerlingen (en eventueel begeleidende ouders) een
schoolhesje ter beschikking stellen. De kinderen zijn verplicht deze te dragen. Na afloop van de
activiteit moeten deze weer schoon (maximaal op 40°C) en niet gestreken ingeleverd worden bij de
groepsleerkracht. Bij vermissing of beschadiging wordt € 10, - in rekening gebracht.
Schoolreisje
Jaarlijks vindt voor groep 1 t/m 7 het schoolreisje plaats. Datum wordt bekend gemaakt op de
kalender en in de nieuwsbrief.
Schooltijden
Ieder kind moet in zijn schoolloopbaan van acht jaar namelijk minimaal 7520 uren les ontvangen
hebben. In totaal wordt minimaal het volgende aantal uren lesgegeven:
Groep 1 - 4:
940 uur.
Groep 5 - 8:
1000+ uur.
Dat wordt op De Poort ruimschoots gedaan.
Schooltijden concreet kunt u vinden in de minigids.
Schoonmaakavond
Eén tot twee keer per jaar wordt met bereidwillige ouders een schoonmaakbeurt gegeven aan zaken
waaraan het schoonmaakbedrijf niet toe komt, zoals spelmaterialen en leermiddelen.
Schrijven met Stabilo-pennen
Het best schrijven de kinderen met Stabilo-pennen. Dat zijn goede maar het zijn ook dure pennen.
Raakt iemand de pen kwijt of maakt hem kapot dan moet er een nieuwe worden aangeschaft. De
kosten bedragen 8 euro. Bij de leerkracht te voldoen. Tweemaal worden pennen door school
verstrekt, in groep 4 en in groep 7.
Sponsoring
Het management van de scholen van Spectrum krijgt onder de hierna gestelde randvoorwaarden de
mogelijkheid om door middel van gunning, fondsenwerving en sponsoring een derde geldstroom te
verwerven.
Het bestuur wil op dit terrein een voorzichtig beleid voeren en kent mede met het oog op
afstemming een nadrukkelijke rol toe aan de directeur van de school. Randvoorwaarden:
•

Het primaire onderwijsproces mag niet afhankelijk zijn van sponsormiddelen.

•

Sponsoring mag niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de
onafhankelijkheid van het onderwijs, de scholen en de daarbij betrokkenen in gevaar brengen.

•

Reclame die gericht is op leerlingen mag de leerlingen niet aanmoedigen om ouders te
stimuleren producten of diensten van de sponsor af te nemen.

•

Indien van scholen binnen de randvoorwaarden een tegenprestatie wordt gevraagd bij
sponsoring, dan dient de MZR om instemming gevraagd te worden.

•

Indien een directeur gebruik wenst te maken van de mogelijkheid om door middel van
gunning, fondsenwerving of sponsoring een derde geldstroom te verwerven dan dient vooraf
de voorzitter van het College van Bestuur geïnformeerd te worden.

•

De directeur dient een plan met betrekking tot gunning, fondsenwerving of sponsoring als
voorgenomen besluit ter goedkeuring voor te leggen aan het College van Bestuur.
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Sportdag-Koningsdag
Elk jaar is er een sportdag of een viering van Koningsdag voor groep 1 t/m 8. De datum vindt u in de
agenda van Parro.
Verkeersdiploma
In het voorjaar doen de leerlingen van groep 8 mee aan het landelijk theoretisch verkeersexamen en
vervolgens aan een praktijkexamen op de fiets. Zij kunnen hiermee het verkeersdiploma halen.
Verzekeringen
De school heeft een verzekeringspakket afgesloten, bestaande uit een ongevallenverzekering en een
aansprakelijkheidsverzekering.
Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten (leerlingen;
personeel; vrijwilligers) verzekerd. De verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering indien een
ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten
gedeeltelijk mee verzekerd, voor zover de eigen verzekering van betrokkene geen dekking biedt.
Materiële schade (kapotte bril, fiets etc.) valt niet onder de dekking.
De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als zij die voor de school actief zijn
(bestuurslid; personeel; vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims ten gevolge van onrechtmatig
handelen. Wij attenderen u in dat verband op twee aspecten, die vaak aanleiding zijn tot
misverstand. Ten eerste is de school c.q. het schoolbestuur niet (zonder meer) aansprakelijk voor
alles wat tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. Wanneer dit wel het geval
zou zijn, zou alle schade die in schoolverband ontstaat door de school moeten worden vergoed. Deze
opvatting leeft wel bij veel mensen, maar is gebaseerd op een misverstand. De school heeft pas een
schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. De school (of zij die voor de
school optreden) moeten dus te kort zijn geschoten in hun rechtsplicht. Het is mogelijk dat er schade
wordt geleden, zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid. Bijvoorbeeld tijdens de
gymnastiekles een bal tegen een bril. Die schade valt niet onder de aansprakelijkheidsverzekering, en
wordt (dan ook) niet door de school vergoed.
Ten tweede is de school niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen.
Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun
doen en laten. Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens andere door de school georganiseerde
activiteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats zelf (of
de ouders) verantwoordelijk voor.
Het is dus van belang dat ouders/verzorgers zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering
hebben afgesloten. Die kan in veel gevallen worden aangesproken.
Werkweek
Al heel lang is het op onze school een goede gewoonte om met de leerlingen van de hoogste groep op
werkweek te gaan. Deze werkweek is een ideale combinatie van ontspanning en werken.
Vakanties en vrije dagen schooljaar 2019-2020
Herfstvakantie

19 t/m 23 oktober 2020

Kerstvakantie

21 december 2020 t/m 1 januari 2021

Voorjaarsvakantie

22 t/m 26 februari 2021

Pasen

2 t/m 5 april 2021

Meivakantie

3 t/m 14 mei 2021

Pinksteren

24 mei 2021

Zomervakantie

19 juli t/m 27 augustus 2021
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Wie kinderen heeft in het voortgezet onderwijs: let op de voorjaars- en meivakantie vertonen per
school veel verschillen in onze regio! Spectrum heeft zich georiënteerd op Rotterdam en niet op Den
Haag die vaak andere data hanteert.
Gym
De gymlessen vinden plaats in sporthal Rijneveen en worden gegeven door een vakleerkracht.
Wanneer een groep aan het begin van de schooltijd gym heeft, moeten de kinderen zelf op die tijd bij
de sporthal zijn, dus niet eerst naar school komen.
Wanneer een groep aan het eind van de schooltijd gym heeft, gaan de kinderen vanuit de sporthal
rechtstreeks naar huis. Dus als uw kind niet alleen naar school of naar huis mag gaan, moet u
hem/haar brengen naar of ophalen bij de sporthal. Vanaf groep 3 is het dragen van gymschoenen en
gymkleding verplicht.
Maandag

Vrijdag

8:30-9:30

Groep 5

8:30-9:30

Groep 6

9:30-10:30

Groep 4

9:30-10:30

Groep 7

10:30-11:30

Groep 3

10:30-11:30

Groep 8

Oudercommissie
De oudercommissie van de CBS de Poort bestaat uit een groep enthousiaste ouders, die het team van
CBS de Poort bijstaat bij de feestelijke activiteiten in een schooljaar. Ook innen zij de jaarlijkse
vrijwillige bijdrage en probeert deze zo efficiënt mogelijk te beheren ten behoeve van de kinderen.
Gedurende het jaar wordt ook gebruikt gemaakt van de hulp van ouders. Dit wordt door hen
gecoördineerd.
Een oudercommissielid wordt gekozen voor 2 jaar. Deze periode kan 2 x verlengd worden, zodat de
maximale periode 6 schooljaren beslaat. Jaarlijks worden ongeveer 6 vergaderingen gehouden, maar
dit aantal kan afwijken. Dit is afhankelijk van de te organiseren activiteiten. Voor actuele gegevens
verwijzen we naar de website.
Ouderbijdrage
De vrijwillige ouderbijdrage is een bedrag van 27,50 euro per jaar Van dit bedrag worden extra
dingen bekostigd, zoals een maaltijd met Pasen, het Sinterklaasfeest, excursies enzovoort. Dit bedrag
wordt door de school geïnd. Dit kan worden gestort op IBAN NL17RABO0107608251. Voor
verschillende excursies in verband met IPC worden ook bijdragen gevraagd.
De groepsleerkracht
De groepsleerkracht is voornamelijk bezig met werkzaamheden in zijn of haar groep; dit kan fulltime
of parttime gebeuren. Hij of zij is voor de ouders het eerste aanspreekpunt.
De interne begeleider
De intern begeleider heeft als taak het leidinggeven aan de organisatie met betrekking tot de zorg
voor kinderen met leer- en of gedragsmoeilijkheden en voor kinderen die door hun grote intelligentie
of begaafdheid extra aandacht en begeleiding nodig hebben.
De interne begeleider geeft leiding aan de remedial teacher en coacht de leerkrachten.
Daarnaast heeft de interne begeleider een belangrijke inbreng in de contacten met hulpverlenende
instanties en ouders en maakt deel uit van het Management Advies Team.
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De ICT-er
De ICT-er is speciaal belast met de zorg voor de informatie- en communicatietechnologie in het
onderwijs.
Administratieve ondersteuner
De administratieve ondersteuner draagt zorg voor diverse administratieve klussen die er op het
bureau terecht komen.
De directeur
De directeur draagt de zorg voor de dagelijkse leiding van de school. De bouwcoördinator helpt de
directeur bij de organisatie van de school en maakt deel uit van het Management Advies team
Stagiaires: Wij zijn blij met de mogelijkheid om binnen de school studenten enthousiast te maken voor
het vak van groepsleerkracht.
Specialisten (Gedrag, Taal, Rekenen, Jonge Kind)
Op de Poort zijn alle vier de specialisten aanwezig. Zij hebben doorgeleerd in hun gebied en zijn steeds
bezig de resultaten van de school te duiden en voorstellen te doen tot verbetering. Zij werken nauw
samen met elkaar en de interne begeleider. Zij analyseren de toetsresultaten, bespreken die met de
leerkracht, trekken conclusies voor de hele school of voor de bouw of groep. En ze geven het team en
directie / IB-er advies en aanwijzingen om te komen tot betere resultaten.
Adressen personeel
De teamleden van onze school kunt u uitsluitend per mail benaderen. Dit is vooral bedoeld voor
praktische vragen en /of mededelingen. Per mail voeren wij geen gesprekken over inhoudelijke zaken.
Om dat op een goede manier te kunnen doen, gaan wij graag persoonlijk met u in gesprek. Een
afspraak kan snel worden gemaakt Een emailbericht wordt binnen 3 werkdagen beantwoord.
Algemeen e-mailadres school: directeurpoort@spectrum-spco.nl
Voor actuele namen en adressen zie de minigids Groepsindeling
Zie onze minigids.
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Kom eens langs om een kijkje te nemen. Dat kan elke dag!
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7. Contactgegevens:
Directeur: Suzanne Potuijt

Voorzitter College van Bestuur:
Adriaan van Zanten

CBS De Poort
Dorpsstraat 44
2665 ES Bleiswijk Tel 010-5212635
www.cbsdepoort.nl
info.cbsdepoort@spectrum-spco.nl

Spectrum SPCO
Leeuwenhoekweg 18a
2660 AB Bergschenhoek, Postbus 96
Tel 010-5221657
www.spectrum-spco.nl
info@spectrum-spco.nl
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