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Beste ouder(s)/verzorger(s) en kinderen van De Poort, 

 

De laatste weken van dit schooljaar zijn aangebroken. Over drie weken sluit de 

school voor 6 weken haar deuren. We kijken terug op een bewogen jaar met veel 

schakelmomenten. Voor ons als team voelt het echt dat we dat samen met u als 

ouders/verzorgers hebben gedaan. Ontzettend bedankt hiervoor. We gaan nu 

genieten van de laatste schoolweken. In het bijzonder willen we  de leerlingen 

van groep 8 veel plezier wensen deze laatste weken bij ons op school. Vandaag is 

groep 8 teruggekomen van een geweldig kamp.  Daarna staat de musical op de 

agenda en dat belooft een spetterend optreden te worden.   

In deze nieuwsbrief leest u de mededelingen voor de laatste schoolweken. De 

activiteiten die genoemd worden zijn, zoals u zult begrijpen, nog wel onder 

voorbehoud. Fijn is dat er door het kabinet versoepelingen m.i.v. 26 juni a.s. zijn 

aangekondigd als het gaat om de maatregelen rondom het Coronavirus. Wat dit 

voor het onderwijs betekent, leest u verderop in deze nieuwsbrief.  

Wij willen u bedanken voor uw hulp en vertrouwen in onze school en hopen dat 

wij ook in het komende schooljaar op u mogen rekenen.  

Wij wensen iedereen alvast een hele fijne zomervakantie 

Met vriendelijke groet,  

Team KBS De Poort  

 

Versoepelingen 

Gisterochtend was het nieuwe coronaprotocol voor het basisonderwijs         

gereed. Dit protocol is aangepast aan de versoepelingen die per 26 juni         

ingaan. Voor onze school geldt dat we deze laatste paar weken voor de 

zomervakantie nog voorzichtig blijven. Bepaalde coronaregels blijven nog van 

kracht.  Vanaf a.s. maandag 28 juni zijn de regels als volgt:  

- De hygiënemaatregelen van het RIVM blijven gelden. 

- In geval van verkoudheidsklachten/ziekte van een leerling blijft de 
beslisboom van kracht. 

- De regels omtrent het halen en brengen van de leerlingen blijven 
gehandhaafd tot aan de zomervakantie. 
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Welkom aan …... 

In de zomervakantie worden Gijs en Fleur 4 jaar. Lauren verhuist in de 

zomervakantie naar Loenen en zij komt ook gezellig bij ons op school. Wij wensen 

jullie alle drie een hele fijne en leerzame tijd toe bij ons op school. 

Formatie 2020-2021 

Vorige week heeft u van ons de formatiebrief 2021-2022 ontvangen. Middels deze 

brief hebben wij u geïnformeerd over de groepsindeling en de formatie voor komend 

schooljaar. 

Zoals u in de formatiebrief heeft kunnen lezen komt Gerda Spijkerbosch ons team 

versterken als stagiaire onderwijsassistent. Hieronder stelt zij zich aan u voor. 

 

Hallo allemaal, 

Mijn naam is Gerda Spijkerbosch-Ottens. Ik ben 40 jaar en kom uit Apeldoorn. Ik ben 
getrouwd met René en samen hebben wij 2 jongens Tim van 11 en Stef van 8. In 
september ga ik met de opleiding onderwijs assistente beginnen in Apeldoorn. Ik heb 
voor deze opleiding gekozen, omdat ik naast mijn eigen schoonheidssalon een 
nieuwe uitdaging aan wilde gaan. 

En omdat ik regelmaat op school en bij de basketbal help, ben ik erachter gekomen 
dat ik het heel leuk vind om met kinderen om te gaan en ze te helpen om nieuwe 
dingen te leren. Mijn hobby’s zijn onder andere tekenen, lezen en sporten. 

Ik hoop dat ik op de basisschool De Poort een leuke, gezellige en leerzame tijd mag 
hebben. 

Gefeliciteerd 

Chantal Hagen is deze week geslaagd voor haar opleiding schoolleider vakbekwaam. 

Zij heeft hiervoor een jaar gestudeerd en dat is nu beloond met een prachtig 

diploma. Vanochtend werd zij ontzettend verrast door de kinderen en de collega’s 

met bloemen, slingers en een feestelijk versierd kantoor. Iedereen hartelijk dank 

hiervoor. 

 

 

 

 

 



 

 

Rapport en (facultatieve) oudergesprekken 

Vrijdag 2 juli  ontvangen de leerlingen het laatste rapport van dit schooljaar. In de 
week van 5 juli staan de facultatieve oudergesprekken op de agenda. De 
oudergesprekken vinden weer  fysiek op school plaats, uiteraard rekening houdend 
met de 1,5 meter regel.  Als u dit liever niet wilt, dan blijft de mogelijkheid aanwezig 
voor een online-gesprek. Mocht dit het geval zijn, dan kunt u dit aangeven bij de 
leerkracht van uw zoon/dochter.  

De ouders van groep 7 ontvangen binnenkort een uitnodiging via de Parro voor een 
pré-advies gesprek waarbij zowel de ouders/verzorgers als de leerling zelf aanwezig 
zijn. Tijdens dit gesprek zal een pré-advies voor het Voortgezet Onderwijs worden 
gegeven. 

Studiedag in juli 

Vrijdag 16 juli, de laatste schooldag van dit jaar, staat dit jaar ingepland als studiedag 
en dat betekent dat donderdag 15 juli de laatste lesdag is van het huidige schooljaar 
en voor alle leerlingen de zomervakantie begint. Deze dag was reeds 
gecommuniceerd aan het begin van het schooljaar en staat vermeld in de 
jaarkalender van dit schooljaar.  
 

Enquête leerlingentevredenheid  

Dagelijks werken wij aan goed onderwijs voor onze leerlingen. Een tijdje geleden 

hebben de leerlingen uit de groepen 6 t/m 8 deelgenomen aan 

een tevredenheidsonderzoek. Hieruit kwam naar voren dat de kinderen onze school 

waarderen met een 8,7. Een mooie score!  

 

Doordraaimiddag (kennismakingsmiddag nieuwe 

groep) 

Zoals gebruikelijk gaan ook dit jaar alle kinderen kennismaken in hun volgende groep 
met de daarbij behorende groepsleerkracht (en). Dit is gepland op dinsdagmiddag 13 

juli van 13.30—14.30 uur.   

 

Ouderbedankochtend 

Op basisschool De Poort werken wij veel en graag samen met de ouders/verzorgers 
van onze leerlingen. In de eerste plaats natuurlijk vanuit uw rol als ouder bij de zorg 
rondom de kinderen, maar ook als hulpouder, in de ouderraad, in de 
medezeggenschapsraad, als luizenouder, boekenbusmoeder, verkeersbrigadier, etc. 
De ouderbedankochtend in de oude vorm kan in verband met de huidige 
maatregelen nog niet doorgaan. Dit jaar zullen we hier op een andere manier 
aandacht aan schenken. We willen alle  ouders bedanken voor de taken die zij voor 
de school hebben gedaan.  

  

  

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Afscheid groep 8 

De kinderen van groep 8  zijn onder begeleiding van meester Bram druk bezig om 
een leuke musical voor te bereiden. De kinderen gaan de musical twee keer 
opvoeren in de Brink.  

Woensdag 14 juli  zal de eerste voorstelling zijn onder schooltijd voor alle kinderen 
uit groep 1 t/m 7.  

De avondvoorstelling is bedoeld voor ouders van groep 8. Na afloop van de musical 
heeft groep 8 nog een gezellige afscheidsavond.  

Specifieke informatie ontvangen de ouders van groep 8 binnenkort via de Parro van 
meester Bram. 

 

Laatste schooldag 

Vrijdag 16 juli heeft het team een studiedag en derhalve is de laatste schooldag dit 

jaar voor alle kinderen op  

donderdag 15 juli.  

De kinderen van groep 8 zullen op donderdagochtend 15 juli om 12.00 uur door de 

andere klassen uitgezwaaid worden en gaan dan voor de allerlaatste keer weg en 

hebben vanaf dan ook echt vakantie! Wij wensen hen heel veel succes en plezier op 

het Voortgezet Onderwijs en hopen dat ze af en toe nog eens langs komen met een 

rapport of gewoon voor een gezellig praatje.  

 

 De kinderen van de overige groepen zijn deze dag gewoon op school, voor hun 

begint de vakantie om 14.45 uur.  Verzoek aan alle leerlingen om donderdag 15 juli 

een tas mee naar school te nemen i.v.m. allerlei spulletjes die mee naar huis gaan. 

Luizentassen mee naar huis 

Alle kinderen (groep 1 t/m 7) krijgen in de laatste schoolweek hun  hun luizentas 

mee naar huis. Op maandag 30 augustus verwachten we de tassen weer gewassen 

terug op school. De eerste controle na de zomervakantie is op woensdag 1 

september.  

   

 Gevonden voorwerpen 

Zo aan het einde van het schooljaar zit de bak met gevonden voorwerpen weer 
behoorlijk vol. In de laatste schoolweek zullen we de gevonden voorwerpen buiten 
op de tafeltennistafel leggen. Neem even een kijkje. De restanten schenken wij 
daarna aan een goed doel.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 Werk jij mee in de GMR? 

Werk jij mee in de GMR? 
  
Vind jij strategie interessant? Wil je graag weten welke keuzes er voor alle 
basisscholen van de Veluwse Onderwijsgroep worden gemaakt? Zou je er 
zelfs invloed op willen hebben? In dat geval is de GMR dé plek om te zijn; 
de Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad.  
  
In deze medezeggenschapsraad op bestuurlijk niveau heb je het recht te 
adviseren en soms ook om in te stemmen met keuzes op het gebied van 
financiële keuzes, personele keuzes, huisvesting en samenwerking, maar 
natuurlijk ook onderwijs technische keuzes. Daarnaast ontwikkelt de GMR 
ook eigen initiatieven die bij de algemene directie onder de aandacht worden 
gebracht en kan over alle thema’s informatie opvragen. Je bent echt de 
sparringpartner van de algemene directie. 
  
Aan de GMR nemen vier ouders en vier personeelsleden deel. Tien 
bijeenkomsten per jaar, waarin ook de afstemming met de MR-en van de 
scholen en de verbinding met de RvT wordt vormgegeven. Ieder lid van de 
GMR is ook contactpersoon van twee school MR-en. 
  
Je hoeft als GMR lid geen expert te zijn op het gebied van strategie of één van 
de andere thema’s, al mag dat natuurlijk wel. We zoeken vooral mensen die 
bereid zijn zich er verder in te verdiepen en die plezier beleven aan de rol 
van sparringpartner. Uiteraard is er de mogelijkheid om daarin verder 
geschoold te worden. 
  
Interesse? 
Wil jij graag op deze manier bijdragen aan het onderwijs binnen de Veluwse 
Onderwijsgroep, laat het dan uiterlijk in week 27 weten aan Anita de Graaf-
Wijngaards via a.wijngaards@veluwseonderwijsgroep.nl. 
  
Ook als je vragen hebt komen we graag in contact. 
  
Een profielschets voor GMR-lid en een beschrijving van de werkwijze vind je in 
de bijlage. 
------------- 
Met vriendelijke groet, 
  
Jacqueline Versluijs 
Gert Visser 
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Nieuwe opzet GMR 

Opzet GMR 
 
De GMR bestaat uit 8 personen; 4 ouders en 4 personeelsleden. 
De voorzitter van de GMR wordt gekozen uit 1 van deze 8 leden. 
Daarnaast is er extra een secretaris toegevoegd, die geen lid is van de GMR. 
 
Als uitgangspunt wordt genomen dat alle leden vanuit het belang van alle scholen zullen deelnemen in de 
GMR. 
 
Er wordt een duidelijk jaarplanning gehanteerd, waarbij de formele zaken die besproken moeten worden 
binnen de GMR staan gepland.  
Er komen 10 bijeenkomsten in de jaarplanning: 

• 1x Kick-off met de MR-en  

• 5x met bevoegd gezag om de ‘formele’ GMR aangelegenheden te behandelen 

• 2x met de Raad van Toezicht 

• 2x een thema bijeenkomst 
 
De kick-off heeft o.a. als doel om gezamenlijk onderwerpen en thema’s af te stemmen waar de GMR pro-actief 
het gesprek over aan wil gaan buiten de formele aangelegenheden om.  
 
Aan het einde van het cursusjaar 2021-2022 zal de nieuwe werkwijze door de GMR worden geëvalueerd. 
Hierbij zullen ook de ervaringen van de verschillende MR-en worden meegenomen. 
 
Verbinding tussen GMR en MR scholen 
 
Elk lid van de GMR zal contactpersoon zijn voor 2 scholen. Zo is er een directe verbinding tussen de MR van de 
school en de GMR. 
 
De agenda, notulen en stukken worden voorafgaand aan de GMR vergadering gedeeld met de MR. 
De MR kan vragen en opmerkingen die er n.a.v. de gedeelde documenten ontstaan delen met de 
contactpersoon GMR, zodat dit in de GMR vergadering meegenomen kan worden in de discussie. 
 
De contactpersoon zal 1x per jaar een vergadering van de MR bijwonen. Doel daarbij is dat men elkaar goed 
leert kennen en elkaar ook tussentijds makkelijk weet te benaderen. De MR heeft de gelegenheid om vragen te 
stellen over de werkwijze en inhoudelijke bespreekpunten van de GMR en ook om aan de GMR mee te geven 
wat belangrijk is vanuit het uitgangspunt van de specifieke school. 
 
Werving en selectie 
 
De vacatures voor de nieuwe GMR worden gedeeld met alle personeelsleden en alle ouders. Daarvoor wordt 
een profielschets opgesteld, aangezien er wel degelijk specifieke verwachtingen zijn over de betrokkenheid en 
deelname. Er wordt gewerkt met portefeuilles. Deze portefeuilles worden in de GMR zelf besproken en 
verdeeld. 
In de profielschets wordt al wel het een en ander genoemd, zodat ook m.n. ouders specifiek vanuit hun 
achtergrond, expertise en belangstelling kunnen reageren. 
 
Indien er meer dan 4 ouders en/of meer dan 4 personeelsleden zich melden op de vacatures worden er 

verkiezingen gehouden. De oudergeleding van de MR van elke school stemt voor de oudergeleding GMR en de 
personeelsleden van de MR van elke school voor de personeelsgeleding GMR. 

 

 



 

 

 
 

Facilitering 
Er is gesproken over de facilitering voor de oudergeleding waarbij gemaakte onkosten vergoed worden en er 
een vrijwilligersvergoeding zal zijn.  
Wat betreft de personeelsgeleding is als uitgangspunt voor het eerste jaar gesproken over 80 uur binnen je 
normjaartaak. Daarbij wordt er na 1 jaar geëvalueerd en besproken of dit reëel is of kan worden bijgesteld. 
 
Tijdspad  
Om te komen tot de nieuwe opzet zullen de volgende stappen gezet worden: 
 
Week 20: delen documenten nieuwe opzet met GMR en MR en binnen MR bespreken 
Week 21: opzet binnen GMR bespreken ter instemming 
Week 22: profielschets en vacatures delen met ouders en personeel 
Week 23/24: periode om te reageren op vacatures 
Week 25:  indien noodzakelijk stemmen door MR geleding 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROFIELSCHETS GMR-LID  

 

PROFIEL 

 

De GMR van de Veluwse Onderwijsgroep PO bestaat uit acht leden, vier ouders en vier personeelsleden.  

Daarnaast heeft de GMR een secretaris, die geen lid is. Binnen de GMR wordt gewerkt met specifieke 

aandachtsgebieden. Dat vraagt om mensen die bij voorkeur een specialisme of minimaal affiniteit met  

het aandachtsgebied hebben.  

Het meest belangrijk is echter dat de GMR-leden functioneren als team, én contact te onderhouden met twee k 

met de MR-en van de diverse scholen. Dat betekent dat je niet alle onderstaande kwaliteiten hoeft te hebben  

om toch een waardevolle bijdrage te kunnen leveren. Het is bij het vullen van een vacature wel  

uitgangspunt om specifiek bepaalde kwaliteiten die minder vertegenwoordigd zijn te zoeken.  

 

FORMEL

E EISEN 

• Je hebt geen onverenigbare belangen, posities of relaties (functies en nevenfuncties); 

• Je hebt voldoende tijd en motivatie om je in te zetten. 

• Je hebt voldoende kennis en ervaring vanuit welke achtergrond dan ook om voorgenomen 

besluiten (nieuw/gewijzigd beleid of regelingen) goed te kunnen beoordelen, dan wel 

initiatieven daartoe aan te dragen;  

• Je kunt beleidstukken te lezen en de vertaalslag naar de praktijk maken. 

• Je komt afspraken na. 

• Je kunt het grotere geheel voor ogen zien en daarbij hoofd- en bijzaken onderscheiden. 

• Je voelt verantwoording naar de achterban (ouders en leerkrachten);  

• Je bent in staat de advies- en klankbordfunctie vorm te geven, met name naar de jouw  

toegewezen MR en. 

HOUDIN

G EN 

GEDRAG 

• Je wilt verantwoordelijkheid nemen voor goed onderwijs, goed werkgeverschap en 

goede medezeggenschap  

• Je vindt integriteit en zorgvuldigheid belangrijke waarden. 

• Je bent bereid tot verantwoording, wilt je houden aan wet- en regelgeving en hebt enige 

kennis van medezeggenschap of bent bereid je hierin te scholen. 

• Je kunt het evenwicht tussen ‘professionele afstand’ en ‘betrokkenheid’ bewaken. 

• Je kunt je eigen handelen reflecteren en bent bereid om te evalueren over het handelen 

van de GMR.  

• Je hebt een proactieve en kritische opstelling (informatie zoeken, dóórvragen, netwerken 

binnen de ‘eigen’ groep van scholen) en durft besluiten te nemen. 

• Je streeft naar zichtbaarheid en aanspreekbaarheid als lid van de GMR  

• Je durft vrij van last of ruggenspraak te handelen 

 

 

 

 



 

 

 

AANVULLENDE INFORMATIE   

We zijn bij voorkeur op zoek naar leden met meer inhoudelijke kennis over of affiniteit met een 

specifiek aandachtsgebied. Binnen de GMR worden de volgende aandachtsgebieden 

onderscheiden:  

• onderwijs, identiteit, kwaliteit. 

• personeel, organisatie  

• beheer, huisvesting, Arbo en veiligheid. 

• financiën. 

ONDERWIJS EN 

IDENTITEIT 

Bij de vacatures zoeken we naar betrokken ouders en leerkrachten, die vanuit 

hun deskundigheid of affiniteit kunnen meepraten over o.a. de volgende 

onderwerpen:  

 Zorgplan, missie en visie; vakantieregeling en brede schoolactiviteiten;  

 Passend onderwijs;  

 Onderwijskundige innovaties;  

 Onderwijstijd. 

PERSONEEL 

ORGANISATIE 

 

 

 

BEHEER 

HUISVESTING ARBO 

EN VEILIGHEID 

 

 

 

FINANCIËN 

De personeelsgeleding binnen de GMR heeft kennis van de CAO en houdt 

de organisatie scherp op goed werkgeverschap. Onderwerpen als 

loopbaanontwikkeling, opleidingsmogelijkheden, maar ook behoud en 

aantrekken van personeel vallen hier onder.  Uiteraard kan je hierin 

geschoold worden. 

 

Een veilige werkomgeving draagt bij aan betere kwaliteit. Hiervoor zijn 

wettelijke kaders opgesteld, die jaarlijks worden geëvalueerd. Investeringen 

die gedaan worden t.a.v. beheer en huisvesting, worden op 

Stichtingsniveau begroot en daarom ziet de GMR toe op de 

verantwoording hierover. 

De GMR kent een adviesbevoegdheid met betrekking tot vaststelling of 

wijziging van de hoofdlijnen van het meerjarig financieel beleid voor De 

Veluwse Onderwijsgroep, waaronder de voorgenomen bestemming van de 

middelen die door het bevoegd gezag ten behoeve van de scholen zijn 

ontvangen. Dit betekent voor het onderdeel financiën nadrukkelijk niet dat 

het GMR-lid de bekostigingsregels uit het hoofd moet leren, of zich      

moet laten omscholen tot een financiële specialist, maar het gaat erom dat 

een GMR-lid zich een beeld kan vormen van het bestuursbeleid.  



 

 

 

 

 

Gratis online Bibliotheek-app 

 

Leerlingen beleven de mooiste verhalen met de gratis online 

Bibliotheek-app 

Lekker lezen op het strand? Of een luisterboek voor in de auto? Speciaal voor kinderen die nog geen ervaring 
hebben met de bieb, heeft Jeugdbibliotheek.nl de zomeractie Boek ‘n Trip! Met de online Bibliotheek-app 
beleeft je kind in juli en augustus gratis de leukste e-books en luisterboeken op een telefoon of tablet. Hoe 
werkt het? Vanaf 1 juli ontdek je de selectie zomerboeken per leeftijdscategorie en download je ze in de online 
Bibliotheek-app. Geen gedoe: je hoeft er niet voor naar de bibliotheek, geen lid te worden en ook niet te 
zeulen met boeken. Zo beleeft je kind tijdens de vakantie de spannendste avonturen en voorkom of verhelp je 
ook meteen een leesachterstand. Leuk, en handig! Lees en luister nu via de online Bibliotheek-app! 

Via de gratis online Bibliotheek-app vinden kinderen zonder bieb-ervaring de mooiste e-books en 
luisterboeken!  

Hoe werkt Boek 'n Trip? 

• Lezen via de online Bibliotheek-app (Android en iOS) 
• 10 e-books en 10 luisterboeken per leerling 
• Elk boek drie weken lenen 

• Zomeractie is geldig van 1 juli t/m 31 augustus 
• Speciale selectie zomerboeken per leeftijdscategorie 
• Toegang tot duizenden jeugdtitels 
• Boeken digitaal vinden, lenen en lezen, thuis en op vakantie 
• Geen boetes als boeken te laat worden ingeleverd 

Ook als je geen lid bent van de bieb 
Het actieabonnement is heel laagdrempelig voor leerlingen en ouders want ze hoeven niet speciaal 
naar de bibliotheek en zelfs geen lidmaatschap af te sluiten. Geen gezeul met boeken, want het is 
allemaal digitaal! Lekker lezen op je telefoon of tablet. De app herinnert leerlingen vanzelf als de 
leentermijn afloopt. 
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Speelgoedactie voor de speelgoedbank in Dieren 

Het moeilijke Corona-jaar is hopelijk achter de rug. 

We gaan genieten van de grote vakantie- ademhalen met ons gezin. Veel plezier beleven. 

Daarna begint het nieuwe schooljaar. Helemaal fris. We beginnen met een schone lei. 

Maar zou het ook geen goed idee zijn om met een schone speelgoedkast te starten? 

Eens kijken wat we eigenlijk allemaal niet echt meer nodig hebben? Of wat we met andere kinderen 
zouden kunnen delen? Kinderen die in hun situatie niet zoveel speelgoed hebben….. 

We nodigen u uit om mee te doen aan onze speelgoedactie. Op 9-10 en 11 september. 

U kunt dan van 8.30- 16.00 uur bij de school “De Poort” het speelgoed inleveren dat u graag een 
nieuwe bestemming wilt geven. Maar let op: geen fietsen en knuffels! 

Wij zorgen dat hopelijk vele dozen bij de speelgoedbank in Dieren terecht komen. 

Doen jullie ook mee? 

 


