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Voor u ligt de minischoolgids van 
CBS De Poort. 

De minischoolgids is bedoeld 
voor ouders van kinderen op 
CBS De Poort en voor ouders die 
overwegen hun kind(eren) aan te 
melden. 

De uitgebreide schoolgids is 
terug te vinden op de site 
www.cbsdepoort.nl. 
In deze gids kunt u lezen waar de 
school voor staat, de organisatie 
van het onderwijs, de rol van de 
ouders en vele andere zaken.

Wanneer u na het lezen van deze 
schoolgids nog vragen hebt, 
horen wij dat graag. 

Met vriendelijke groet,

Suzanne Potuijt
(directeur)
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Samenwerking met 
CBS De Wiekslag 

Op 1 augustus 2023 fuseert CBS De 
Poort met CBS De Wiekslag. Zolang 
de scholen niet gefuseerd zijn, 
werken de teams zeer nauw samen. 
We hebben met elkaar de tijd om 
op een goede manier te anticiperen 
op de toekomst. Om in het voordeel 
van beide huidige scholen, beide 
teams, alle leerlingen en ouders de 
tijd te nemen toe te werken naar 
een nieuwe school. Beide scholen 
kunnen het beste uit zichzelf en bij 
de ander naar boven halen, samen 
één worden en zo een christelijke 
school neerzetten die zich volledig 
richt op toekomstgericht onderwijs.  

We blijven gebruik maken van de 
huidige twee gebouwen. Het gebouw 
van CBS De Wiekslag geldt vanaf 
1 augustus 2023 als hoofdgebouw 
en het gebouw van CBS De Poort 
geldt dan als dislocatie. Binnen 
het integraal huisvestingsplan 
van de gemeente is de insteek om 
nieuwbouw plaats te laten vinden op 
de huidige locatie van De Wiekslag.  
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Door De Poort naar de toekomst. 

CBS De Poort is een kleine basisschool 
aan de Dorpsstraat in het centrum van 
Bleiswijk.  De school ligt wat verborgen, 
maar achter de poort ligt een mooi ouder 
schoolgebouw met een ruim, mooi plein. 
Kinderen kunnen hier in een veilige en 
prettige omgeving spelen, leren en zich 
ontwikkelen.

De school staat voor warm, menselijk contact waar we 
respectvol met elkaar en met alle leven om ons heen omgaan. 
Onze wortels zitten in het christelijke geloof en tradities. Vanuit 
onze waarden en normen geven we vorm aan ons onderwijs, 
een leefbare samenleving en dragen we bij aan de ontwikkeling 
van uw kinderen. Onze school wil aan iedereen plaats bieden 
die christelijk onderwijs wil volgen. Ook kinderen met een 
andere geloofsovertuiging zijn van harte welkom. Kinderen, 
ouders en leerkrachten hebben een gezamenlijke visie:

waar de school 
voor staatAlle Spectrumscholen richten zich de komende jaren op school 

voor 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. 

cobi
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•  De kinderen volgen op onze school eigentijds, modern 
onderwijs. Er is veel aandacht voor kennis, begrip en 
vaardigheden. Het onderwijs bereidt ze voor op de 
toekomst in de 21 e eeuw. Concrete kennis vergaren 
onze leerlingen door vakken als rekenen, taal/lezen, 
Engels, topografie, geschiedenis en biologie. Begrip 
leren ze te hebben door samen te werken, wederzijdse 
afhankelijkheid in te zien of oorzaak en gevolg in te 
schatten. Vaardigheden ontwikkelen ze in sociale 
contacten en het ontwikkelen van vriendschappen. 
Ook worden ze begeleid in het vinden van creatieve 
oplossingen en de juiste informatie, on- en offline bronnen 
gebruiken en het presenteren van de resultaten. 

•  De kernvakken worden gegeven vanuit moderne methodes 
ondersteund met de huidige technologie. Voor alle 
zaakvakken (burgerschapsvorming, aardrijkskunde, 
geschiedenis, biologie, natuur, dans, drama, 
handvaardigheid en tekenen werken de leerlingen met 
het programma van het International Primary Curriculum 
(IPC).

6
W

aa
r d

e 
sc

ho
ol

 v
oo

r s
ta

at

Onze school hoort bij Spectrum SPCO, Stichting voor 
Protestants Christelijk Onderwijs te Lansingerland.  
Spectrum beheert acht basisscholen in Lansingerland. Op die 
scholen krijgen ruim 2100 leerlingen dagelijks les van bijna 
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 toezicht kader ook worden gehaald. Het 
klinkt simpel, maar binnen Spectrum willen we er ook niet 
moeilijker over doen dan het is. Vanuit een gedeelde visie stel 
je doelen, vanuit de doelen ontwikkel je concrete plannen en 
die voer je uit. 

Wat goed lukt borg je en deel je met anderen. Wat niet goed 
lukt verbeter je en probeer je opnieuw uit, totdat het wel 
succesvol is. Deze werkwijze kom je tegen in de klas, in de 
personeels- en bestuurskamer en wordt ook gehanteerd door 
de Raad van Toezicht. 
Op die manier blijven 
beleidsdocumenten 
levend en werken 
we voortdurend aan 
inspirerend onderwijs 
gegeven vanuit een 
Protestants christelijke 
identiteit. Belangrijk 
uitgangspunt op 
onze scholen is het 
onderwijsleerproces 
af te stemmen op 
de mogelijkheden 
en talenten van elke 
leerling afzonderlijk.

het bestuur
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Het helpt de kinderen verbanden te leggen tussen het geleerde 
en hoe dit toegepast kan worden in eigen land. Bovendien 
stimuleert het IPC ze het geleerde ook vanuit het oogpunt van 
mensen in andere landen of mensen met een andere blik op de 
wereld dan die van henzelf te kijken. 

Bij het IPC werken de groepen in ongeveer dezelfde 
leeftijd gelijktijdig aan hetzelfde thema. Dat maakt 
groepsdoorbrekend werken mogelijk.

IPC

Het International Primary Curriculum (IPC) is een volledig, 
thematisch en creatief leer - plan voor kinderen van 4 tot 
12 jaar gericht op de creatieve en zaakvakken. Dit zijn: 
burgerschapsvorming, aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, 
natuur, dans, drama, handvaardigheid en tekenen. Alle vakken 
lopen tijdens een thema door elkaar heen en het thema wordt 
gedurende 6 weken vanuit alle vakken belicht. Daardoor zien 
de kinderen de samenhang van het thema beter. 

Het IPC programma is een eigentijds programma, dat de 
leerlingen actief bij hun eigen leerproces betrekt. Van tevoren 
worden de leerdoelen per vak aangegeven. De kinderen 
vergaren al doende kennis, vaardigheden en inzicht. Bovendien 
werken ze samen, hebben begrip voor hun medeleerlingen, 
ontwikkelen hun zelfvertrouwen en ontdekken hun talenten. 
Door de verscheidenheid aan onderwerpen binnen het IPC 
kunnen de leerkrach - ten de lessen zo boeiend, actief en 

zinvol mogelijk voor de 
kinderen maken. 

De leerkracht stelt 
zich naar de kinderen 
op als coach en reikt 
bepaalde zaken aan. 
De lesstof binnen het 
IPC geeft de leerlingen 
ook een internationaal 
perspectief. 
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schooltijden

vakantierooster

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

8.30 - 12.00

8.30 - 12.00

8.30 - 12.30

8.30 - 12.00

8.30 - 12.00

8.30 - 12.00

8.30 - 12.00

8.30 - 12.30

8.30 - 12.00

8.30 - 12.00

13.15 - 15.15

13.15 - 15.15

13.15 - 15.15

13.15 - 15.15

13.15 - 15.15

13.15 - 15.15

13.15 - 15.15

Groep 1-3
ochtend

Groep 4-8
ochtend

Groep 1-3
middag

Groep 4-8
middag
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Directeur
Plaatsvervangend directeur
Intern begeleider
ICT
Conciërge
Administratie

Suzanne Potuijt
Marije Spaan
Marije Spaan
Michel Boer
Arsen Davidjan
Jeanne Torenvlied

Groep 1 / 2
Annemieke Schellaars 

Groep 3 
Karin Snoeij (di, woe) 
Cora Weerheim (ma, do, vr)

Groep 4 / 5
Nadia van Soldt (di, woe) 
Marjella Keizer (ma, do, vr) 

Groep 5 / 6
Guido Poppe

Groep 7
Magdaleen van Leeuwen 
(di, woe) 
Yvonne Groenewold 
(ma, do, vr)

Groep 8
Roos Molenaar (ma, di) 
Monique Keuzenkamp 
(woe, do, vr)

Overblijven
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 onder leiding van 
een vast team van moeders. Een 
gezellige en speelse sfeer tijdens 
het overblijven vinden wij belangrijk. 
Daar wordt veel aandacht aan 
besteed.

team
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Vakantie

Herfstvakantie

Kerstvakantie

Voorjaarsvakantie

Pasen

Koningsdag

Meivakantie

Hemelvaart

Pinksteren

Zomervakantie

Datum

19 okt t/m 23 oktober 2020

21 dec 2020 t/m 1 jan 2021

22 feb t/m 26 februari 2021

2 apr t/m 5 apr 2021    

27 apr 2021

3 mei t/m 14 mei 2021

13 mei t/m 14 mei 2021

24 mei 2021

19 jul t/m 27 aug 2021
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Een school staat of valt met het samenwerken van ouders, 
kinderen en leerkrachten. Ouders vervullen een belangrijke 
taak. Een goede communicatie tussen ouders en de school 
vinden wij van groot belang. Om een goed contact met 
de ouders te onderhouden is een aantal zaken geregeld. 
We nodigen u gedurende het schooljaar uit voor diverse 
informatieve bijeenkomsten.  

•  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. 

•  Oudervertelgesprekken 
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.  

•  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. 

•  Thema afsluitingen 
Regelmatig nodigen wij u uit om aanwezig te zijn bij de 
afsluiting van een IPC-thema. De kinderen showen of 
presenteren dan wat zij geleerd en gedaan hebben. 

13

CBS De Poort - minischoolgids 2019 - 2020



14
O

ud
er

be
tr

ok
ke

nh
ei

d Daarnaast hebben we nog een aantal communicatiemiddelen, 
waarmee we u op de hoogte houden van de resultaten van uw 
kind of het nieuws van onze school.  

•  Ouderportaal Parnassys 
U kunt de resultaten van uw kind(-eren) volgen via het 
ouderportaal van ons leerling-administratiesysteem 
Parnassys. Om op het ouderportaal te komen, kunt u 
ouders.parnassys.net/ouderportaal of de link op onze 
homepage gebruiken.  

•   Parro 
Een app die de leerkracht gebruikt om u regelmatig op de 
hoogte te houden van de activiteiten van De Poort of van 
de klas, excursies, nieuws, wetenswaardigheden en om 
berichten en foto’s naar u te sturen. 

•  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.

aanmelden nieuwe ouders

Ouders kunnen op verzoek een rondleiding door de school krijgen, 
geïnformeerd worden over de gang van zaken binnen de school en 
al hun vragen stellen, alvorens hun kind aan te melden. Wij maken 
daar graag tijd voor vrij. 

Aanmelding van leerlingen is het hele jaar door mogelijk en vindt 
plaats door één of beide ouders/ verzorgers bij de directie.  
Bij aanmelding worden de wettelijke vereiste gegevens genoteerd. 
Aan de ouders wordt ook gevraagd aanvullende gegevens te 
verstrekken als daar aanleiding toe is, bijvoorbeeld: medische 
gegevens. 

Bij ons op school mag uw kind, voordat het 4 jaar wordt, 5 dagen 
komen kijken/ meedraaien op de zogenaamde wendagen.  
Uw kind krijgt thuis een “Welkom op school” -kaartje waarop 
staat bij welke juf, op welke dag en hoe laat hij/zij verwacht 
wordt. Als leerlingen van een andere school komen, worden zij 
pas ingeschreven nadat er contact is opgenomen met de vorige 
school.

15
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We gaan de laatste training volgen voor het Assesment for 
Learning. Hierin staat het stellen van persoonlijke doelen 
centraal.

Om onze instructievaardigheden te versterken gaan we aan de 
slag met “de Kunst van het lesgeven”. In deze training gaat het om 
het doelgericht inzetten van de opbouw van een les, het benutten 
van de juiste werkvormen en integreren van nieuwe inzichten.

De groepen 6 en 7 gaan weer op onderzoek in de schooltuin. Door 
nauw samen te werken met de Melanchton Business School 
onderzoeken de kinderen de natuur en de wereld om ons heen.

We gaan verder met het implementeren van onze nieuwe digitale 
rekenmethode De wereld in getallen 5.

Samen met het team van De Wiekslag gaan we door met het 
uitwerken van ons toekomstgericht onderwijs.

17
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De ouderraad bestaat uit ouders en/of verzorgers van kinderen 
die op De Poort zitten. De leden worden gekozen door ouders. 
Zij kunnen gekozen worden voor maximaal een periode van 2 
maal 3 jaar. 

De ouderraad vergadert meestal 1 keer per maand. 
Deze enthousiaste ouders ondersteunen de diverse (veelal 
feestelijke) activiteiten op school bijv. sinterklaasfeest, 
kerstviering, eindfeest, afscheidsfeest groep 8 etc. 
Tevens zorgt de ouderraad voor het innen van de vrijwillige 
ouderbijdrage. De vrijwillige bijdrage wordt jaarlijks 
vastgesteld. De begroting wordt door de ouderraad opgesteld 
en vervolgens ter goedkeuring voorgelegd aan het bestuur en 
de medezeggenschapsraad. 

De ouderraad is geen inspraakorgaan. Als er vragen of 
problemen zijn van onderwijskundige aard, dan moeten 
deze worden voorgelegd aan de directie, leerkrachten of de 
medezeggenschapsraad. 

Zaken die te maken hebben met buitenschoolse activiteiten, 
feesten e.d. kunnen worden voorgelegd aan de ouderraad.

contact
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CBS De Poort
Directeur Suzanne Potuijt 

Dorpsstraat 44
2665 BJ Bleiswijk 
Tel 010-521 26 35 
www.cbsdepoort.nl 
info.cbsdepoort@spectrum-spco.nl

Spectrum SPCO 
Voorzitter College van Bestuur Adriaan van Zanten

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