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Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

De laatste weken van dit schooljaar zijn aangebroken. Over twee weken sluit de 
school voor 6 weken haar deuren. Deze laatste periode staat in het teken van 
afronding en voorbereiding. Voor dit schooljaar staan nog enkele zaken op de rol, 
te denken valt aan de rapporten, de laatste ronde oudergesprekken, het afscheid 
van groep 8 en natuurlijk het bedanken van alle ouders/verzorgers die ons het 
afgelopen schooljaar hebben geholpen. Wij realiseren ons dat wij zonder deze 
hulp, hoe klein of hoe groot dan ook, niet de school kunnen zijn die wij willen zijn.  
 
In het bijzonder willen we de leerlingen van groep 8 veel plezier wensen deze 
laatste weken bij ons op school. De kinderen kunnen terugzien op een geweldig 
kamp en binnenkort 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 maar ook al weer enkele mededelingen voor het nieuwe schooljaar. 

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  

 

 Schoolbezoek bestuur Veluwse Onderwijsgroep 

Onze bestuurder, Wim Hoetmer, wil in ieder geval één keer per jaar een                      
bezoek aan alle scholen van onze stichting brengen. Wegens corona was dit                
een hele tijd niet mogelijk, maar dit schooljaar wel weer. Vandaag heeft hij           
een bezoek gebracht aan onze school. Frank Harmsen, lid van de Raad van 
Toezicht,  was met hem mee. Twee leerlingen van groep 8 hebben ze        
rondgeleid door de school, er zijn twee lessen bezocht en verschillende 
gesprekken gevoerd. Ze zijn in gesprek geweest met twee leerkrachten,                   
een aantal ouders en de directie. Zowel Wim Hoetmer als Frank Harmsen      
hebben een mooie indruk  van onze school gekregen, de sfeer geproefd bij             
ons op school is, gezien wat we al heel goed doen en waar nog mooie 
ontwikkelkansen liggen. 
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 Schooljaar 2022-2023 

Deze week heeft u van ons de formatiebrief 2022-2023 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 neemt Hananja 
Grootewal afscheid van onze school en komt Jolanda Pakkert als  nieuwe Intern 
Begeleider ons team versterken. Hieronder stelt zij zich aan u voor. 

Beste leerlingen en ouders/verzorgers van De Poort, 

 

Mijn naam is Jolanda Pakkert, ik ben 49 jaar en vanaf komend schooljaar de nieuwe 
intern begeleider. Ik zal aanwezig zijn op maandag en donderdag. Daarnaast werk ik 
nog 1 dag op een andere school. 

Sinds 2003 ben ik werkzaam bij de VOG en heb op verschillende scholen gewerkt en 
diverse taken uitgevoerd (leerkracht, bouwcoördinator, leerlingbegeleider, intern 
begeleider, werkgroeplid Passend Onderwijs). 

In mijn vrije tijd bezoek ik, al dan niet samen met mijn man en 3 kinderen, regelmatig 
een museum, bioscoop of theatervoorstelling. In de vakanties trekken we er graag 
op uit met de caravan naar 1 van de Europese landen, maken we een stedentrip of 
bezoeken een eiland. Ook yoga, lezen en creatief bezig zijn zijn hobby’s. 

Samen met u en het team van de Poort wil ik zorgdragen voor een veilig en leerzaam 
klimaat op school waarbij elk kind zich kan ontwikkelen op de manier die bij hem of 
haar past. 

Graag ontmoet ik u op school. Mocht u persoonlijk willen kennis maken dan bent u 

van harte welkom. 

Afscheid Hananja Grootewal 

 Hananja is gestart met het opzetten van een eigen bedrijf en wil zich daar volledig 
op gaan focussen. In verband hiermee heeft zij aangegeven het dienstverband bij 
onze school te willen beëindigen. Wij willen Hananja heel erg bedanken voor haar 
positieve bijdrage, inzet en betrokkenheid voor onze school en wij wensen haar heel 
veel succes en geluk toe voor de toekomst. 

Natuurlijk zult u als ouder(s)/verzorger(s) ook de gelegenheid worden geboden om 
Hananja de hand te schudden. Dit kan op donderdag 7 juli, de laatste schooldag van 
dit jaar, op een moment dat het u uitkomt. Hananja zal de hele dag op school zijn. 
Zoek haar gerust even op. 

 

 

Ouderbedankochtend 



 

 

 

 

  
Welkom aan …... 

In de zomervakantie worden Vera, Lasse en Bo 4 jaar en zij gaan starten in groep 1. 
Mulat komt na de zomervakantie bij ons in groep 6. Wij wensen jullie allemaal een 
hele fijne en leerzame tijd toe bij ons op school. 

 

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 5 

juli van 13.30—14.30 uur.   

 

Luizentassen mee naar huis 

Alle kinderen (groep 1 t/m 7) krijgen voor de zomervakantie hun luizentas mee naar 
huis. Op maandag 22 augustus verwachten we de tassen weer gewassen terug op 
school. Indien de tas kapot mocht gaan, krijgt uw kind op school een nieuwe.  De 
eerste controle na de zomervakantie is op woensdag 24 augustus. 

 

Bezoek gr 7 Middelste Molen 

Groep 7 is onlangs bij de Middelste Molen geweest voor het 400-jarige bestaan 
ervan. De kinderen hebben dit als een leuk uitstapje ervaren. In het kader van het 
400-jarig bestaan wordt op zaterdag 25 juni tussen 10.00 en 16.00 uur bij de 
Middelste Molen een kunstmanifestatie gehouden. Mocht u het leuk vinden om 
deze te bezoeken met uw zoon of dochter, de toegang is gratis. 

 

Gevonden voorwerpen 

Zo aan het einde van het schooljaar zit 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.  

 

Start schooljaar 2022-2023 

Maandag 22 augustus is de eerste lesdag van het nieuwe schooljaar. Op de eerste 
vrijdag van het nieuwe schooljaar zal volgens goed gebruik  de traditionele 
welkomstbarbecue worden georganiseerd door de ouderraad. T.z.t.  ontvangt u 
meer informatie via de Parro over deze activiteit. Reserveert u vrijdagavond 26 
augustus in uw agenda? 

 

 

 



 

 

 

  
Algemene informatieavond 

Aan de start van het schooljaar is er een algemene informatieavond voor alle 
groepen. Datum: woensdag 31 augustus  van 19.30—21.00 uur. Noteert  u deze 
datum in uw agenda?  

Kennismakingsgesprekken 

In september voeren we met elkaar de kennismakingsgesprekken. Wij hopen 
hiermee nog meer op individueel niveau met u te kunnen afstemmen waar u en uw 
kind behoefte aan hebben het komende schooljaar. De voor velen van u vertrouwde 
hand-out wordt zoals gebruikelijk aan de start van het schooljaar uitgereikt. De 
oudergesprekken worden gevoerd in week 35 en 36.   

Vakantierooster schooljaar 2022-2023 

Hieronder treft u voor alle volledigheid nogmaals het  vastgestelde vakantierooster 
aan voor het nieuwe schooljaar. 

Start schooljaar 22 augustus 2022  

Vakantie Datum 

Start schooljaar 22 augustus 2022 

Herfstvakantie 24 oktober t/m 28 oktober 2022 

Kerstvakantie 26 december 2022 t/m 6 januari 2023 

Voorjaarsvakantie 27 februari t/m 3 maart 2023 

Goede Vrijdag en Paasmaandag 7 april 2023 en 10 april 2023 

Meivakantie (incl. Koningsdag) 24 april t/m 5 mei 2023 

Hemelvaart (+ extra vrije dag) 18 mei en 19 mei 2023 

Pinkstermaandag 29 mei 2023 

Zomervakantie 10 juli t/m 18 augustus 2023 

 

Studiedagen 

A.s. maandag ontvangt u een parrobericht met alle studiedagen voor komend 

schooljaar. 

Bij de start van het schooljaar ontvangt u van ons de jaarkalender 2022-2023 waarin 

naast de vakanties en de studiedagen ook alle activiteiten voor het nieuwe 

schooljaar staan aangegeven.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Wandel4daagse 

In de week van 13 juni heeft een grote groep ouders en kinderen meegelopen  

met de wandel4daagse van Eerbeek. Het was erg gezellig en op alle avonden zijn 

 de 5 kilometers gelopen. Bedankt OR voor het regelen van de  

organisatie en wat lekkers te eten en te drinken bij de rustpost.  

 

Leerlingenraad 

Van de week heeft de leerlingenraad voor het laatst met elkaar vergaderd.  

Zij hebben meegedacht over onze school en wat wij konden vertellen aan Wim Hoetmer 

en Frank Harmsen. Ook hebben we met elkaar teruggekeken op dit schooljaar. Enkele punten die ze 
aangegeven hebben zijn: 

- Het was een fijn schooljaar 
- Activiteiten konden weer doorgaan 
- Schoolafspraken die er gemaakt zijn, gaan al goed. Maar daar moet ook aandacht voor blijven 
- Nog meer buitenles, want het is leuk 
- En nog veel meer punten….. 

Ze zijn over het algemeen tevreden over dit schooljaar. Het is heel waardevol en leuk om op deze wijze met de 
kinderen te spreken over zaken aangaande school. Ze hebben een hele mooie inbreng en nemen ook input 
mee vanuit de klassen. Bedankt leerlingenraad! 

 

Bedankt! 

Veel ouders/verzorgers hebben ons dit schooljaar weer geholpen bij diverse activiteiten. Daar zijn wij elk jaar 

weer heel blij mee. Hoe klein of hoe groot de hulp ook is. Het is fijn om zo samen de dingen te regelen voor alle 

kinderen van de school. Wij willen u allen enorm bedanken! 

Bij de OR, MR en de brigadiers gaan een aantal mensen ons verlaten. Bedankt voor jullie waardevolle inzet!  

In het nieuwe jaar stellen wij alle leden van de diverse commissies aan u voor.  

 



 

 

 

Toestemmingsbrief NCO 

Aan: Ouders en verzorgers 
Onderwerp: Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs  
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Onze school neemt deel aan het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (www.nationaalcohortonderzoek.nl). 
Met deze brief willen wij u informeren over het onderzoek en onze deelname. 
 
Om goed inzicht te krijgen in de groei die onze leerlingen maken (leergroei), nemen wij deel aan het Nationaal 
Cohortonderzoek Onderwijs, een initiatief van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). Het NRO 
werkt hierin samen met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Met dit onderzoek worden wij als school 
enorm geholpen doordat wij tweemaal per jaar een rapport ontvangen dat ons inzage geeft in deze leergroei. 
Hierdoor kunnen wij onze leerlingen goed helpen daar waar dat nodig is en ons onderwijs verder ontwikkelen. 
Het NRO kan de gegevens over de leergroei gebruiken voor onderzoek naar taal- en rekenonderwijs in 
Nederland.  
 
Delen leerlinggegevens 
Onze school gaat voor het onderzoek leerlinggegevens en schoolresultaten delen met het CBS. Het CBS heeft 
deze gegevens nodig voor het maken van een rapport voor onze school. De leerlinggegevens en 
schoolresultaten worden gedeeld voor de gehele schoolperiode van uw kind(eren). Hoe completer deze 
resultaten zijn, des te beter wij iets kunnen zeggen of onze leerlingen in vergelijking tot andere scholen 
voldoende leergroei doormaken. Onze school legt in het leerlingvolgsysteem ParnasSys gegevens over deze 
schoolresultaten van leerlingen vast. Die gegevens zijn belangrijk om kwalitatief goed onderwijs te bieden en 
het geeft ons inzicht waar we ons onderwijs verder kunnen ontwikkelen. Daarnaast biedt het ons houvast in 
onze gesprekken met u als ouder(s)/verzorger(s) en met bijvoorbeeld de Inspectie van het Onderwijs.  
 
Voor het delen van de gegevens uit het leerlingvolgsysteem legt het CBS een koppeling. Voor de koppeling bij 
het CBS is het nodig dat er ook identificerende gegevens van uw kind(eren) worden meegeleverd. Het gaat hier 
om het Burgerservicenummer, onderwijsnummer, geslacht, geboortedatum, volledige naam, postcode en 
huisnummer. Het CBS gebruikt deze identificerende gegevens alleen voor de koppeling aan onderwijsdata van 
het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs.  
 
Goed om te weten is dat deze identificerende gegevens na koppeling worden vernietigd. De aangeleverde 
resultaten zijn zodoende door onderzoekers van het CBS nooit te herleiden naar uw kind(eren). Daarnaast 
zullen leerlingen of scholen nooit te herkennen zijn in (openbare) publicaties. De verwerking van 
persoonsgegevens vindt alleen plaats binnen de beveiligde omgeving van het CBS, volgens de wettelijke regels 
en de strenge regels van het CBS. Het CBS doet dit ook voor alle andere statistieken die zij maakt.  
 
Bezwaar 
Mocht u bezwaar hebben tegen het gebruik van de gegevens van uw eigen kind(eren), dan kunt u ons dit laten 
weten voor 1 juli 2022 door een mail te sturen naar c.hagen@veluwseonderwijsgroep.nl. Wij zorgen er dan 
voor dat de gegevens van uw kind(eren) niet aan het CBS gestuurd worden.  
 
Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Neem gerust contact met ons op. 

 
 

 

 

 

http://www.nationaalcohortonderzoek.nl/
mailto:c.hagen@veluwseonderwijsgroep.nl


 

 

 

Heeft passend onderwijs jouw interesse? 

Heeft passend onderwijs jouw interesse? Binnen de gemeentegrenzen van Apeldoorn, is het organiseren 
van het passend onderwijs ondergebracht bij het Samenwerkingsverband Apeldoorn. Daar wordt door een 
betrokken bestuur en deskundige medewerkers gewerkt aan het mogelijk maken van onderwijs voor alle 
leerlingen in het primair onderwijs in Apeldoorn. De ondersteuningsplanraad (OPR) is voor het 
samenwerkingsverband een belangrijk klankbord, in deze raad zitten 6 ouders van leerlingen in het primair 
onderwijs en 6 personeelsleden van basisscholen in Apeldoorn. Samen vormen zij de vertegenwoordiging 
van de “klanten” (leerlingen met een extra ondersteuning behoefte) van het samenwerkingsverband. Wij, 
als OPR, zijn op zoek naar mensen (ouders en personeelsleden) die het leuk vinden om in een zestal formele 
bijeenkomsten per schooljaar met elkaar te spreken over het passend onderwijs en de inzet daarvoor 
vanuit het samenwerkingsverband. Zo bespreken we jaarlijks wat de plannen zijn, hoe het staat met de 
uitvoering ervan en wat de resultaten zijn. Ook overleggen we met het bestuur van het 
samenwerkingsverband en onderhouden we contact met de MR-en van de scholen in Apeldoorn.  

Binnenkort nemen enkele leden afscheid van de OPR omdat hun termijn er op zit. Daarom zijn we op zoek 
naar nieuwe leden.  

We zijn niet op zoek naar mensen met een specifieke achtergrond, wel mensen die bereid zijn om zich te 
verdiepen in het passend onderwijs of die daar vanuit hun eigen situatie ervaring mee hebben. We zijn 
vooral op zoek naar mensen die het leuk vinden om open met elkaar in gesprek willen gaan en die bereid 
zijn om tijd te maken om stukken te lezen als voorbereiding op de overleggen, contact te onderhouden met 
andere overlegvormen of om advies op bijvoorbeeld het ondersteuningsplan of de begroting te geven.  

Omdat dit jaar ook onze voorzitter afscheid neemt zoeken we ook naar kandidaten die deze rol zouden 
willen invullen. Kandidaten die al ervaring hebben als voorzitter van een ondernemingsraad of ouderraad 
zouden we heel graag verwelkomen.  

Wil je meer weten over het Samenwerkingsverband, kijk dan op: https://www.swvapeldoornpo.nl Wil je 
alvast wat lezen over de OPR, kijk dan op: https://www.swvapeldoornpo.nl/over-ons/opr-en-
medezeggenschap  

Als jij degene bent die wij zoeken stuur dan een mail met daarin een kort stukje over jezelf aan 
opr@swvapeldoornpo.nl Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met je op. Wanneer er meer 
aanmeldingen zijn dan plaatsen in de OPR worden verkiezingen gehouden. De MR-en van de scholen in 
Apeldoorn mogen dan stemmen op de voorgestelde kandidaten 

 

https://www.swvapeldoornpo.nl/over-ons/opr-en-medezeggenschap
https://www.swvapeldoornpo.nl/over-ons/opr-en-medezeggenschap


 

 

 

Een hele fijne zomervakantie 

 


