
 
 

 

 
 
 
 
 
Welkom  
 
Beste (toekomstige) ouders en verzorgers,  
 
De basisschool is een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. Jarenlang is er diezelfde 
weg van huis naar school en weer terug. In de loop der jaren vertrouwt u uw kind zo’n 
achtduizend uur toe aan de zorg van de leerkrachten van de basisschool! Dat is een belangrijk 
deel van een kinderleven. Een basisschool kies je dan ook met zorg.  
De ‘beste’ school bestaat niet, maar scholen hebben wel verschillende kwaliteiten. Scholen 
onderscheiden zich in het leggen van accenten en werken vanuit uiteenlopende invalshoeken. 
Gelukkig bestaat er altijd een school die het beste bij uw kind past. Een school die ook aansluit 
bij de opvoeding thuis. Deze schoolgids helpt u bij het bewust kiezen van een basisschool voor 
uw kind. U kunt lezen op welke wijze de school is georganiseerd, welke werkwijze de school 
hanteert, welke doelen wij onszelf stellen en welke resultaten wij behalen. De schoolgids wordt 
jaarlijks herzien om deze actueel te houden en wordt aan het begin van elk schooljaar naar 
alle ouders gemaild. Naast de schoolgids ontvangt u de jaarkalender en wordt u maandelijks 
op de hoogte gehouden door een digitale  informatiebrief. Deze en andere actuele informatie 
kunt u ook vinden op onze website. 
U bent van harte welkom voor een gesprek!  
 
 
Mede namens het team, 
 
Agnes Dreier 
Directeur Westerschool 
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1.De Westerschool wie zijn wij? 
 

Inleiding 
Waarom anders? 
Alles in de maatschappij verandert voortdurend én in een razendsnel tempo. De 
samenleving is continu in beweging. Tegenwoordig wordt van mensen verwacht dat zij 
zichzelf zijn, zichzelf kunnen sturen, creatief kunnen denken, oplossingen kunnen verzinnen, 
ondernemend zijn. Tegelijkertijd is een respectvolle benadering van de ander nodig, is 
samenwerken en delen belangrijk en zoeken mensen verbinding met elkaar.  
 
Om kinderen goed voor te bereiden op een wereld die zo in beweging is, waarin alles zo snel 
kan veranderen en waarin door internet zoveel kennis beschikbaar is, moeten we ons 
onderwijs zo inrichten dat kinderen de gelegenheid krijgen zichzelf te ontwikkelen. 
Met de komst van passend onderwijs wordt er een groot beroep gedaan op de basisschool. 
Groepen worden groter en steeds meer kinderen met een specifieke onderwijsbehoefte blijven 
op de basisschool. Door de invoering van de wet Passend Onderwijs, waardoor er steeds 
meer leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften op onze school zitten, wordt er steeds 
meer een beroep gedaan op gespecialiseerde kennis om deze leerlingen te begeleiden. We 
geven dit vorm door goede interne begeleiding van leerlingen en leerkrachten  
Er is recent veel onderzoek gedaan naar hoe kinderen leren, naar de werking van de hersenen. 
We weten dat alle kinderen uniek zijn. Zij verschillen dus ook in aanleg, leertempo, in 
belangstelling en interesse en ook in hun manier van leren.  
In het aanbod van ons onderwijs willen we uitgaan van deze verschillen. Zo kunnen we voor 
ieder kind een passend aanbod creëren. Vanzelfsprekend wordt in het aanbod voldaan aan 
de gestelde referentieniveaus en de kerndoelen van het basisonderwijs. 
 
Daarom dus anders! 
In schooljaar 2016-2017 startten de groepen 7 en 8 met de pilot: “het werken in een unit”. Een 
spannende tijd, waarin we veel geleerd hebben, veel overleg gehad hebben met elkaar en met 
de MR. We merkten dat we in deze manier van werken, zoveel beter voor alle kinderen kunnen 
zorgen. Kinderen lieten zien dat zij veel gemotiveerder zijn om te leren als zij mee mogen 
denken. Het opdoen van ervaringen, het werken met concrete materialen (en niet alleen 
boeken) en de betekenisvolle context van de kernconcepten deed de kinderen goed. Zij kregen 
vertrouwen en ze namen verantwoordelijkheid. Talent kwam tevoorschijn en kinderen 
ontwikkelden zich vol enthousiasme! 
Na verschillende ouderavonden en met instemming van de MR is het besluit genomen om per 
schooljaar 2018-2019  de hele school te vernieuwen in een school waar kinderen werken in 
een unit. In het schooljaar 2019-2020 stemden wij het onderwijs nog beter af op onze 
leerlingen.  
 
Fundament van de Westerschool  
Op de Westerschool vinden we het belangrijk dat ieder kind zichzelf mag en kan zijn. Vanuit 
onze christelijke identiteit zien we ieder kind als uniek en talentvol. Onze missie is om de door 
God gegeven talenten, samen met de ouders, te ontwikkelen, te stimuleren en uit te breiden. 
In een veilige omgeving bereiden we zo elk kind voor op de toekomst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
Visie 

o Een goede relatie met elk kind heeft onze prioriteit. 
o Het vernieuwende onderwijs maakt dat kinderen zich kunnen ontwikkelen via 

een eigen leerlijn en dat hun eigen talenten ontdekt en uitgebreid worden. 
o Samenwerken vinden we belangrijk en dit heeft een belangrijke plek in ons onderwijs. 
o Kinderen zijn zichzelf, ook in het tempo en de manier waarop zij willen en kunnen leren. 
o Kinderen krijgen vertrouwen en ruimte om keuzes te maken en te groeien. 
o Leerkrachten krijgen veel tijd voor afstemming op de onderwijsbehoeften van elk kind.  
o Ouders kennen hun kind het beste, daarom vinden wij samenwerking met ouders 

belangrijk. 
 
Onze belangrijke uitgangspunten 

o We werken vanuit  
relatie: verbinding, vriendschap contact, communicatie, samen, 
competentie: ik kan het, ik heb talent, ik kan me ontwikkelen, 
autonomie: ik kan het zelf, ik kan beslissen, ik mag kiezen, ik voel me verantwoordelijk. 

o Uw kind is uniek, daarom stemmen we het aanbod van onze lessen hierop af. 
Verschillen laten zich op allerlei manieren zien: tempo, leerstijl, interesse, karakter en 
werkhouding. Vanuit al deze verschillen tussen kinderen, creëren we een rijk aanbod 
aan lessen en uitdagingen, die aansluiten bij de persoonlijke ontwikkeling van uw kind. 

o De ontwikkeling van uw kind staat centraal. Groei en nieuwe dingen leren is een 
voortdurend proces wat soms sneller en soms wat langzamer gaat. Daarom stemmen 
we ons aanbod af op hoe uw kind zich voelt en op de omstandigheden in de omgeving.  

o We werken via leerlijnen en creëren een doorgaande ontwikkeling. Kinderen doorlopen 
verschillende leerlijnen voor alle vakgebieden, waarbij we rekening houden met de 
specifieke onderwijsbehoeften van uw kind. Zodoende dragen we op school zorg voor 
de doorgaande ontwikkeling van uw kind. 

o We spreken kinderen aan en dagen hen uit, als ze niet ‘op gang komen’. 
o Vanuit verwondering en nieuwsgierigheid gaan kinderen uitdagingen aan. De motivatie 

komt van binnenuit. Interesse hebben voor wat je ziet, maakt dat je meer wilt weten en 
ontdekken. Kinderen werken dan niet omdat het moet, maar omdat zij zelf willen.  

o Je goed voelen is voorwaarde om te kunnen leren. Daarom is een belangrijk 
uitgangspunt voor het leren op de Westerschool de relatie tussen het kind en de 
leerkrachten. Vanuit deze relatie ontstaat veiligheid en vertrouwen.  

o Er wordt met concreet materiaal gewerkt. Leren doen we niet alleen uit boeken. We 
leren door dingen te doen, dingen te mogen uitproberen, fouten te mogen maken, 
ervaringen op te doen en te werken in zo concreet mogelijke situaties.  

o Samenwerken met ouders is onderdeel van ons onderwijs. Ouders kennen hun kind 
het beste. Regelmatig gaan leerkracht, kind en ouders met elkaar in gesprek over hoe 
het gaat en wat er anders kan, zodat we met elkaar nog beter kunnen aansluiten op 
wat uw kind nodig heeft om zich optimaal te ontwikkelen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

2. Ons onderwijs 
 
Vaardigheden en inzichten  
Op de Westerschool zorgen we voor een stevige basis in taal, lezen en rekenen, dit vinden we 
heel belangrijk. Met die basisvaardigheden kunnen de kinderen aan de slag met uitdagingen 
rond de kernconcepten. In deze uitdagingen doen zij ervaringen op, verwerven zij nieuwe 
inzichten in de wereld om hen heen en is er veel aandacht en ruimte voor creativiteit.  
De onderwerpen van de kernconcepten wisselen iedere tien weken en wordenschoolbreed 
ingezet.  
 
De Bijbel 
In alle kringen vertellen we regelmatig een verhaal uit de bijbel. We gebruiken hiervoor 
verschillende kinderbijbels. De dag wordt begonnen met gebed en we zingen liederen bij de 
verhalen die we horen. Rond christelijke feestdagen is er extra aandacht voor de verhalen en 
vieren we met elkaar bijvoorbeeld het kerstfeest. Tijdens Bijbelse geschiedenis worden 
gesprekken gevoerd over belangrijke thema’s zoals naastenliefde, geduld, regels enz. 
 
Jonge kinderen 
Jonge kinderen leren terwijl ze spelen. Unit 1 is daarom helemaal ingericht in hoeken waar 
kinderen kunnen spelen. De kinderen in Unit 1 werken ook met de kernconcepten. Het proces 
van leren lezen begint zodra een kind daaraan toe is. Kinderen ontwikkelen zich op unieke 
wijze. Zo is ook het moment om te beginnen met leren lezen voor elk kind anders. De leerkracht 
volgt elk kind nauwkeurig en daagt regelmatig uit tot nieuwe stappen. Voor het leren lezen 
maken we gebruik van de methode “Veilig leren lezen”. Dagelijks is er binnen unit 1 aandacht 
voor cijfers en het voorbereiden op het rekenen in groep 3. Ook de ontwikkeling van de 
motoriek wordt spelenderwijs gestimuleerd, spelen en bewegen wisselen elkaar af. Naast het 
dagelijkse buiten spelen, waar alle kinderen ruim de gelegenheid voor krijgen, is er twee keer 
in de week een beweegmoment in het speellokaal. De ene keer spelen we een spel waarbij 
samenwerking voorop staat, de andere keer gaan we klimmen en klauteren, leren we een 
koprol of proberen we ons evenwicht te houden. 
 
Taal, lezen en rekenen 
De basisvaardigheden worden vanaf unit 2 uitgebreid geoefend, elke dag opnieuw. Deze basis 
moet goed in orde zijn en is nodig om inzichten te verwerven. Spelling leren we door de 
werkboeken van “Spelling op maat”. Rekenen doen we met “Alles telt”. Schrijven oefenen we 
met “Pennenstreken”. Voor taal maken we opdrachten uit de taalkast van “Taal doen”. Het 
technisch lezen trainen we door veel te lezen uit mooie boeken. Samenlezen doen we met 
boeken van de methode “Estafette”. De school beschikt over computers, chromebooks en 
Ipads, die de kinderen bij verschillende vakken kunnen gebruiken. We gebruiken ook de 
software van Rekentuin en Taalzee, wat de kinderen de mogelijkheid biedt om thuis in te 
loggen en daar te werken aan hun reken- en taalvaardigheden.  
 
Beweging en creativiteit 
Wekelijks krijgen alle kinderen vanaf leerjaar 3 bewegingsonderwijs van een professionele 
gymleerkracht (via Sportpunt Gouda). Naast de verplichte gymles, biedt de Westerschool uw 
kind wekelijks de mogelijkheid om een extra gymles te volgen. Creatief denken en creatief 
bezig zijn door tekenen of knutselen, stimuleren we. Er is altijd een atelier met één of meerdere 
creatieve opdrachten. Daarnaast is er in veel uitdagingen een onderdeel waarin kinderen hun 
creativiteit kwijt kunnen en zichzelf op die manier kunnen laten zien. 
 
 
 
 



 
 

 

Kernconcepten 
Kernconcepten zijn onderwerpen die tien weken per jaar centraal staan en die bedoeld zijn om 
de wereld om ons heen beter te begrijpen. Bij de kernconcepten schrijven we uitdagingen die 
kinderen samen of alleen, maar in ieder geval zelfstandig kunnen uitvoeren. In de uitdagingen 
is een vaste opbouw te herkennen en er wordt gewerkt met een stappenplan. Er wordt in elke 
uitdaging een combinatie gemaakt van verschillende vakken. Aardrijkskunde, natuur, 
begrijpend lezen en luisteren, topografie, verkeer, burgerschap, sociale vaardigheden en 
woordenschat komen allemaal aan bod in de uitdagingen. De onderwerpen zijn: 
Natuur en techniek: Energie, Materie, Groei & Leven, Tijd & Ruimte. 
Mens en maatschappij: Macht & Regels, Binding, Evenwicht & Kringloop, Communicatie. 
 
De indeling in units.  
Unit 1: leerjaar 1, 2    
Unit 2: leerjaar 3, 4 
Unit 3: leerjaar 5, 6 
Unit 4: leerjaar 7, 8 
 
Kringen 
Een unit bestaat uit meerdere kringen. 
In de unit starten de kinderen allemaal in hun eigen kring. In de kring zitten kinderen van alle 
leeftijden van hun unit, heterogene kringen dus. Kinderen die al op school zitten mogen hun 
voorkeur uitspreken bij welke kinderen zij volgend schooljaar in een kring willen zitten. We 
proberen met hun keuze zoveel mogelijk rekening te houden. De kring moet een fijne en veilige 
plek zijn waar je elkaar wilt ontmoeten en verhalen kunt delen. De kring blijft een schooljaar 
lang de basis voor de start en het einde van de schooldag. In een kring zitten ongeveer 25 
kinderen. 
 
Sociale vaardigheden 
Hoe kunnen we op zo’n manier met elkaar om gaan dat iedereen werkelijk zichzelf kan zijn? 
Je bent wie je bent en zo ontmoeten we elkaar! Op school oefenen we die vaardigheden om 
sociaal te zijn: hoe laat ik zien wie ik ben, hoe vertel ik wat ik graag wil, hoe geef ik mijn mening, 
hoe kan ik boos zijn zonder een ander te kwetsen, hoe los ik ruzie op, hoe leer ik om mijn 
zelfvertrouwen te vergroten, hoe vraag ik om hulp en hoe maak ik vrienden? Allemaal vragen 
die dagelijks in de praktijk geoefend worden in de units. Vragen die ook regelmatig besproken 
worden in de kringen. De aandacht voor sociale vaardigheden helpt mee om pesten te 
voorkomen. Komt pesten toch voor, dan heeft de school een pestprotocol dat we volgen om 
pesten tegen te gaan. 
 
Samenwerken 
Er is heel veel gelegenheid tot samenwerken. De manier waarop kinderen met elkaar omgaan 
is iets waar veel aandacht voor is. Vanuit zelfrespect leren we de ander ook met respect te 
benaderen. We luisteren naar elkaar, we leren dat verschillende meningen naast elkaar 
kunnen bestaan, we leren meningsverschillen oplossen, we spreken met duidelijke woorden 
waarbij we de ander altijd in zijn waarde laten. Samenwerken is nodig, overal in de 
maatschappij, maar samenwerken moet je leren! Dat doen we op school, met vallen en 
opstaan! 
 
Middelen 
Leren gebeurt op vele manieren: samen of alleen, stil of juist pratend en overleggend, zittend 
of bewegend, schrijvend, lezend of bouwend, doelgericht of ontdekkend, serieus of meer 
ongemerkt en spelenderwijs. Het is allemaal goed en hoort er allemaal bij. Concreet materiaal 
hebben we in allerlei soorten en maten. De verschillende vakken worden ook getraind en 
geleerd met behulp van werkboeken, schriften, IPads, Chromebooks, via filmpjes, door het 
lezen van teksten, door het luisteren of maken van muziek. Naar buiten gaan we om ervaringen 
op te doen, vaak via De Brede School. 



 
 

 

 
 
3. Het volgen van de ontwikkeling 

 
Inleiding 
De Westerschool volgt de kinderen in hun ontwikkeling door  toetsen af te nemen voor  
het leerlingvolgsysteem. De school gebruikt hiervoor de toetsen van Cito op het gebied van 
Rekenen, Begrijpend lezen, Spelling, Technisch lezen, Studievaardigheden en Werkwoorden. 
De resultaten van deze toetsen zijn geen beoordeling van het kind, maar feedback voor de 
leerkrachten. De resultaten helpen om inzicht te krijgen in de terreinen waar het kind zich goed 
ontwikkelt en waar het (extra) ondersteuning van de leerkracht nodig heeft. Zo kunnen we 
samen met elk kind en de ouders nieuwe leerdoelen opstellen voor de periode die komt. Op 
onze school vergelijken we de kinderen met zichzelf en niet met elkaar. De doorgaande 
ontwikkeling op de eigen leerlijn van het kind is hierbij heel belangrijk. De manier van Cito om 
kinderen in te delen in vijf niveaugroepen (aangegeven door de letters A, B, C, D en E) past 
niet bij onze manier van werken. Wel kan het u als ouders een beeld geven hoe uw kind iets 
maakt vergeleken met een grote groep leeftijdsgenoten. 
 
Overige toetsen 
Methode gebonden toetsen worden op de Westerschool met regelmaat afgenomen. De score 
van toetsen wordt in een percentage goed weergegeven. De resultaten van deze toetsen 
helpen de leerkrachten en het kind zelf om te zien wat al goed gaat en waar nog aan gewerkt 
moet worden. 
 
Observaties  
Leerkrachten werken de hele dag met de kinderen en zien dan ook heel veel. Wij geven er 
veel prioriteit aan om te observeren en met elkaar in het team van leerkrachten te praten over 
wat we hebben gezien. Ook kan een observatie een extra aanleiding zijn voor een gesprek 
met een kind. Het doel van dit observeren is elk kind goed te leren kennen, te volgen hoe de 
ontwikkeling verloopt en in te schatten of er aanpassing nodig is in wat het kind aangeboden 
krijgt. 
 
Praten met het kind en doelen stellen 
Er zijn regelmatig korte gesprekjes met elk kind. Soms zijn dit echte “afspraken”. Met kinderen 
in Unit 1, 2, 3 en 4 maken we dan een afspraak voor een kind-in-beeldgesprek. Samen kijken 
we naar de afgelopen periode en reflecteren daarop. Wat ging goed, waar is het kind trots op 
en wat zou er nog beter kunnen? Wat heeft het kind daarvoor nodig en hoe kan de leerkracht 
daarbij helpen? Ook schrijft de leerkracht na dit gesprek een ‘beeld van de leerkracht’. Dit kind-
in-beeldverslag gaat in het portfolio en ook direct naar de eigen ouders via Social Schools. Zo 
hebben ouders direct zicht op wat er op school speelt en welke afspraken gemaakt zijn. 
 
Eindtoets leerjaar 8 
De eindtoets (Route 8) wordt in leerjaar 8 in april afgenomen. Op die datum zijn alle kinderen 
al aangemeld op hun nieuwe school voor Voortgezet Onderwijs. Door de toets wordt op 
objectieve wijze gemeten wat het prestatieniveau is bij rekenen, taal, lezen 
(begrijpend/studerend) en bij informatieverwerving. De uitslag van de eindtoets wordt 
weergegeven in een score die een indicatie geeft voor de kans op succes in de verschillende 
scholen voor voortgezet onderwijs. Als de score bij route 8 lager ligt dan het door ons 
geadviseerde niveau, verandert er niets. Als de score van Route 8 hoger ligt dat het door ons 
geadviseerde niveau, zullen wij (in overleg met kind en ouders) het advies heroverwegen.   
 
Voortgezet Onderwijs 
Als een kind in leerjaar 8 zit moet hij/zij vóór 15 maart worden aangemeld bij een school voor 
Voortgezet Onderwijs. Voordat die aanmelding plaats gedaan wordt, willen we daar zorgvuldig 



 
 

 

met de ouders over van gedachten wisselen: Eind leerjaar 7 krijgen de kinderen een voorlopig 
schooladvies en worden de wensen van ouders en kind besproken. De leerkracht maakt in dit 
gesprek direct een plan met het kind waar en op welke manier er in leerjaar 8 gewerkt zal 
worden. In leerjaar 8 volgt dan een gesprek in november. In februari krijgen ouders en kind het 
definitieve schooladvies. Het schooladvies komt tot stand door een combinatie van: resultaten 
op de Cito toetsen (leerlingvolgsysteem), de werkhouding van het kind, de mate van 
zelfstandigheid, het gedrag en de resultaten in de unit. Ouders kiezen een bij het geadviseerde 
niveau passende school en daarna verzorgt de school de aanmelding. 
 
Uitstroom naar het voortgezet onderwijs  
 
Uitstroom naar vervolgonderwijs 
 2017-2018 2018-2019 2019-2020 
Schooltype Aantal % Aantal % Aantal % 
Praktijkonderwijs 1 3,2 3 9,1 1 3,3 
VMBO B  t/m  K   15 48,4 6 18,2 6 20 
VMBO K t/m T 1 3,2 4 12,1 5 16,7 
VMBO T 4 12,9 7 21,2 8 26,7 
VMBO T/HAVO 1 3,2   2 6,6 
Havo 6 19,4 7 21,2 5 16,7 
Havo/VWO 1 3,2 1 3,0   
VWO 2 6,5 5 15,2 3 10 
Totaal 31 100 33 100 30 100 

 
 
4.   Ouders  

 
Inleiding 
Samenwerken met ouders vinden wij belangrijk. De betrokkenheid van ouders bij de school is 
van groot belang voor de ontwikkeling van het kind. Ouders kennen hun kind het allerbeste en 
de leerkrachten hebben de kennis van de ouders nodig om voor het kind de goede aanpak te 
kiezen en het onderwijs af te stemmen op de behoeften van het kind. 
 
Kind-in-beeld gesprekken 
We nodigen ouders meerdere keren per jaar uit voor een “kind-in-beeld gesprek”, waarbij het 
er om draait dat het kind, met werkhouding, welbevinden en ontwikkeling in beeld is en blijft. 
Uw kind neemt ook deel aan deze gesprekken en zal enkele onderdelen presenteren uit het 
portfolio. 
 
Vertrouwen en openheid 
We vinden het van het grootste belang dat u als ouder altijd terecht kunt op school met uw 
vragen of uw zorgen. We luisteren graag naar u en zijn altijd bereid om met u van gedachten 
te wisselen. Samen met u willen we het beste voor uw kind. U kunt ons dan ook elke dag 
bereiken om een afspraak te maken voor een gesprek. Gesprekken vinden soms onder, maar 
meestal ’s middags na schooltijd plaats. Ook bij de directie mag u altijd binnenlopen. Op 
dinsdag en donderdag staat ’s morgens de koffie en thee klaar om met elkaar wat te drinken 
en elkaar als ouders onderling te ontmoeten. 
 
Informatie  
De Westerschool probeert u zo goed mogelijk op de hoogte te houden van alles wat er speelt. 
Dit doen we onder andere door eens in de drie weken een nieuwsbrief te sturen. Leerkrachten 
zullen u regelmatig mailen met korte mededelingen of vragen. Ook maken wij gebruik van het 
beveiligde sociale platform “Social Schools”. U kunt hierop als ouder inloggen en ontvangt dan 



 
 

 

(via de website of de app) elk nieuw bericht. Social Schools is ook de plek waar wij de door 
ons gemaakte foto’s van activiteiten met u delen.  
 
 
 
MR (medezeggenschapsraad) 
In de MR van de school zitten 3 personeelsleden en 3 vertegenwoordigers van ouders/ 
verzorgers. De oudergeleding van de MR wordt gekozen door de ouders/verzorgers. De MR 
heeft een adviserende en controlerende rol bij verschillende onderdelen van het 
bestuursbeleid. Bij een aantal zaken heeft zij instemmingsrecht. Ook allerlei school 
organisatorische zaken zijn onderwerp van gesprek in de vergaderingen van de MR. Tevens 
is zij vertegenwoordigd in de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) van de 
stichting de Vier Windstreken.  
 
Schoolraad  
De Westerschool heeft een schoolraad waar ouders zitting in hebben. In de schoolraad wordt 
meegedacht over de gang van zaken op school en de toekomst. Een belangrijk onderwerp 
van gesprek is de christelijke identiteit van de school. De schoolraad functioneert als een 
adviesorgaan en klankbord voor de directie, want als geen ander weten de ouders en 
verzorgers immers wat er gaande is rond de school en in de woonomgeving. 
 
Ouders helpen mee 
Het komt regelmatig voor dat hulp van ouders ook wordt gevraagd bij een extra activiteit 
(meestal buiten de school), waarbij meer begeleiding nodig is dan alleen de leerkracht. 
Daarnaast heeft de school een oudergeleding in de Medezeggenschapsraad, is er een 
schoolraad waarin ouders meedenken met de school en is er speciaal voor de vernieuwing 
van nu een klankbordgroep van ouders, die kritisch meekijkt met de school en feedback vanuit 
de ouders geven. We zijn blij dat er ook een activiteitencommissie is, die bij allerlei 
evenementen, zoals Kerst of de sportdag, een enorme praktische steun is voor de 
leerkrachten! 
 
 
5. Zorg voor kinderen 

 
Inleiding 
Vanuit ons geloof dat ieder kind uniek is, streven we ernaar dat elk kind op de Westerschool 
krijgt wat het nodig heeft. Doordat we werken met doorlopende leerlijnen en niet alle kinderen 
op hetzelfde moment dezelfde leerstof aanbieden, zullen we niet meer snel spreken van zorg. 
Wel zijn we zorgzaam en zorgvuldig. Elk kind werkt als vanzelfsprekend volgens een eigen 
leerlijn op de Westerschool. Leerkrachten begeleiden kinderen hierbij en houden nauwkeurig 
in de gaten hoe de kinderen zich ontwikkelen.  
 
Interne begeleiders 
Kinderen met een bijzondere onderwijsbehoefte zijn welkom op de Westerschool. De 
leerlingen met bijvoorbeeld dyslexie of ADHD worden extra ondersteund door de interne 
begeleiders (de IB-ers).  
 
Sociale veiligheid 
Op de Westerschool vinden wij het belangrijk dat leerlingen zich veilig voelen. Wij monitoren 
dit door het afnemen van de vragenlijsten Zien. Bij leerlingen van leerjaar 5 t/m 8 wordt dit 
twee maal per jaar afgenomen. Indien dit nodig is worden er actiepunten ter verbetering 
opgesteld en uitgevoerd.  
De school heeft een pestcoördinator in de vorm van een gedragsspecialist.  



 
 

 

Als ouders of leerkrachten zich zorgen maken over de sociaal emotionele ontwikkeling van 
hun kind, is er de mogelijkheid om gebruik te maken van de SIJS (sterk in je schoenen) -
training. Deze training wordt onder schooltijd georganiseerd en gegeven door juf Ineke (IB-er 
en gedragsspecialist) en juf José (groepsondersteuner). 
 
Beleid sociale veiligheid 
De Vier Windstreken hecht veel waarde aan een pedagogisch leer- en leefklimaat, waarin 
zowel leerlingen als personeel een gevoel van veiligheid en geborgenheid ervaren. Dit draagt 
immers bij aan een positieve ontwikkeling, functioneren en prestaties van alle betrokkenen. 

Bij leefklimaat wordt de fysieke schoolomgeving bedoeld. Hier wordt verantwoord toezicht 
georganiseerd, zonder de toenemende zelfstandigheid van de leerlingen in de weg te zitten.  

Het beleidsplan ‘sociale veiligheid’ is onderdeel van het meer algemene integrale 
veiligheidsplan van De Vier Windstreken. In het beleidsplan veiligheid staan duidelijke 
richtlijnen waarlangs alle scholen gericht beleid voeren op het terrein van fysieke en sociale 
veiligheid.  

Het doel van sociale veiligheid is om een zo veilig mogelijke leer- en werkomgeving te creëren 
voor leerlingen, professionals en ouders. Een leef- en leerklimaat waarin ons personeel en 
onze leerlingen zich veilig voelen en zich positief verbonden voelen met de school. We 
proberen hierdoor alle vormen van agressie, geweld, seksuele intimidatie, discriminatie en 
pesten in of binnen de directe omgeving van de school te voorkomen en daar waar zich 
incidenten voordoen adequate maatregelen te treffen om verdere escalatie te voorkomen.  

De onderwijsinspectie ziet toe op dit te voeren beleid, omdat sociale veiligheid, naast onze 
wens, ook een wettelijke zorgplicht is. 

 
Schakelklas 
In Unit 3  zijn schakelklassen voor kinderen die een extra ondersteuning in taal kunnen 
gebruiken. In kleine groepjes worden zij meerdere momenten per week extra begeleid in 
woordenschat, begrijpend luisteren en begrijpend lezen. Ook gaan de kinderen in de 
schakelklas er vaak op uit om in de “echte” wereld taalkennis op te doen. De schakelklassen 
worden gesubsidieerd vanuit de gemeente Gouda. 
 
Passend Onderwijs 
Passend onderwijs is de naam voor de manier waarop onderwijs aan leerlingen die extra 
ondersteuning nodig hebben, wordt georganiseerd. Het gaat daarbij om zowel lichte als zware 
ondersteuning. Voorbeelden zijn: extra begeleiding op school, aangepast lesmateriaal, 
hulpmiddelen of onderwijs op een speciale school.  
De school kan er voor kiezen om met deskundige te overleggen over mogelijke hulp of 
expertise van de leerkrachten te vergroten. Het bespreken met externe deskundigen en/of 
hulpverleners gebeurt nadat de ouders hiervoor akkoord hebben gegeven. In overleg met de 
ouders kan er gekozen worden om  een pedagogisch-didactisch onderzoek of een 
psychologisch onderzoek bij een leerling af te nemen. Dit doen we om te onderzoeken wat de 
leerling nodig heeft om op school de juiste begeleiding te kunnen krijgen. Het staat de ouders 
uiteraard vrij om zelf onderzoeken te laten uitvoeren. Soms vallen onderzoeken onder de 
dekking van de ziektekostenverzekering. Wij geven onze volledige medewerking, goede 
adviezen zullen we zeker ter harte nemen. In de meeste gevallen kunnen we de leerlingen met 
een speciale onderwijsbehoefte zelf de vereiste hulp bieden en doen externe deskundigen 
aanbevelingen voor de inhoud van het uit te voeren handelingsplan. Incidenteel voeren zij zelf 
de hulp uit.  
 



 
 

 

Binnen de school kunnen wij helaas niet altijd alle ondersteuning bieden die leerlingen nodig 
kunnen hebben. We hebben in ons school ondersteuningsprofiel (SOP) beschreven welke 
hulp wij kunnen bieden op de Westerschool en voor welke hulp wij ouders doorverwijzen naar 
een school waar meer expertise is om de leerling te kunnen begeleiden. Het SOP kunt u vinden 
op de website van de Westerschool. 
 
Verwijzing 
Mochten we binnen de school een kind geen juiste hulp kunnen bieden, dan kan een kind 
verwezen worden naar het speciaal (basis-)onderwijs. In de meeste gevallen wordt bij een 
verwijzing naar het speciaal basisonderwijs gekozen voor de speciale basisschool ‘Park en 
Dijk’ aan de Winterdijk. Ook kan het kind verwezen worden naar een cluster school voor 
speciaal onderwijs. Natuurlijk gaat dit alles in overleg met ouders. 
 
Opvoedbureau  
In de wijk Korte Akkeren kunt u met vragen of problemen over de opvoeding of de ontwikkeling 
van uw kind terecht bij het Opvoedbureau Korte Akkeren, Walvisstraat 1, 2802 SB  Gouda. Er 
is elke werkdag telefonisch spreekuur van 09.00-12.00 en 13.00-16.00 uur, telefoon 088-
9004000. Een e-mail sturen kan ook: opvoedbureau.ml@kwadraad.nl 
 
School Ondersteunings Team (SOT) 
Soms komt het voor dat het voor een goede begeleiding van een kind nodig is, om 
verschillende partijen bij elkaar te brengen die mee kunnen denken met ons. Meestal zijn dat 
de ouder(s), de intern begeleider van school, een onderwijsdeskundige, de 
schoolmaatschappelijk werker en de schoolarts. 
Het SOT vindt plaats op school en wordt aan de hand van een agenda gehouden, dat van 
tevoren aan alle aanwezigen is toegestuurd. 
 
Logopedie  
De logopediste van de GGD Midden-Holland bezoekt de school regelmatig. Het is haar taak 
kinderen met problemen op het gebied van taal of lezen, (uit)spraak, stem of gehoor te 
onderzoeken. Alle kleuters worden rond hun 5e verjaardag een keer onderzocht op mogelijke 
problemen op dit gebied. U krijgt hierover bericht. Als uit dit onderzoek blijkt dat een kind hulp 
nodig heeft, worden ouders uitgenodigd voor een gesprek. Daarna kunnen ouders zelf voor 
behandeling een afspraak maken met een logopedist. Heeft u zelf vragen over uw kind op het 
gebied van bijvoorbeeld uitspraak of taalontwikkeling, dan kunt u de logopediste bereiken via 
de leerkracht of via de GGD telefoonnummer: 088 – 2542384. 
 
Schoolarts  
Elk kind wordt in leerjaar 2 en leerjaar 7 door de schoolarts onderzocht. Bij dit onderzoek kijkt 
de schoolarts naar lengte, gewicht, ogen, gehoor, algemene lichamelijke ontwikkeling e.d. U 
krijgt hier bericht over. Bij kinderen uit leerjaar 2 gaat een ouder of verzorger mee, kinderen 
van leerjaar 7 gaan zelfstandig. Voor vragen rond opvoeding, onderwijs en gezondheid kan 
ook direct contact worden opgenomen met de assistente, mevrouw A. Brink, tel.: 088 – 
3084257. Onze schoolarts is mevrouw P. Kruse. 
 

 
6. Organisatie van de Westerschool 

 
Het personeel  
Op de Westerschool werken rond de 25 mensen in verschillende functies.  
 
Leerkrachten 
In elke unit is een team van leerkrachten aan het werk. Zij zorgen gezamenlijk voor een 
omgeving en een sfeer waarin het kind zich veilig en vertrouwd voelt, zodat het zich optimaal 



 
 

 

kan ontwikkelen. Ze bereiden de lessen en uitdagingen voor en houden de voortgang van elk 
kind in de gaten. Leerkrachten volgen regelmatig scholing om hun deskundigheid te vergroten 
en zij zijn de eerste gesprekspartner voor de ouders.   
 
Intern begeleiders (IB-ers) 
Drie leerkrachten zijn werkzaam als Intern begeleider. Intern begeleiders helpen de 
leerkrachten op de unit om alle kinderen goed in beeld te hebben. Zij monitoren kinderen met 
een extra onderwijsbehoefte. Ook onderhouden de IB-ers contacten met externe instanties, 
zoals het sociaal team of het dyslexiecentrum. 
 
Ondersteuners 
De school heeft een aantal medewerkers in dienst als onderwijsassistent. Op de unit werken 
zij mee aan het onderwijs voor de kinderen. 
 
Administratie 
De administratief medewerkster verzorgt o.a. de leerlingadministratie, zij ondersteunt de 
directie en voor veel zaken is zij het eerste (telefonische) aanspreekpunt. Zij is aanwezig op 
dinsdagmiddag en woensdag. 
 
Conciërge en Huishoudelijke medewerkers  
Onder schooltijd zijn er voor de goede gang van zaken en allerlei “klussen” twee conciërges, 
werkzaam in de school.  
Dagelijks na schooltijd wordt de school schoongemaakt door drie interieurverzorgsters.  
 
Schoolleiding  
De dagelijkse leiding van de school is in handen van directeur Agnes Dreier. 
In overleg met een team van 2 unit coördinatoren en drie intern begeleiders houdt zij zich bezig 
met het beleid van de school en met de organisatie en uitvoering ervan. De directeur heeft ook 
enkele algemene taken ten behoeve van de stichting de Vier Windstreken.  
 
De Vier Windstreken 
De Westerschool is onderdeel van stichting P.C.P.O De Vier Windstreken (D4W). De Vier 
Windstreken bestuurt 16 basisscholen en 1 school voor speciaal basisonderwijs in het Groene 
Hart. Talent ontwikkelen staat centraal bij D4W. De scholen van D4W werken vanuit een 
christelijke levensvisie. 
 
Stage  
De Westerschool is stageschool voor studenten van verschillende opleidingen. Zowel de 
opleiding tot leerkracht, als ook de opleiding tot groepsondersteuner of onderwijsassistent is 
verbonden aan onze school. Studenten voeren hun opdrachten in de school uit, onder leiding 
van een leerkracht.  Soms doen studenten ook hun eindstage op onze school, ze nemen dan 
deel aan alle taken van de leerkracht. De eindverantwoordelijkheid blijft altijd bij de leerkracht. 
 
Vervanging  
Bij studieverlof of afwezigheid van de leerkracht proberen we zoveel mogelijk vervanging te 
regelen vanuit onze invalpool “Het Groene hart”.  Wanneer er geen invalkracht beschikbaar is, 
wordt er intern naar een oplossing gezocht. Alleen bij hoge uitzondering zullen wij u vragen de 
kinderen thuis op te vangen. Kunt u dit in verband met werk of anderszins niet oplossen, dan 
kan de school uw kind in een andere groep opvangen.  
 
 
7. Schooltijden, vakantierooster en andere regelingen  

  



 
 

 

Schooltijden 
De deuren gaan open om 8.20 uur en om 8.30 uur starten de kringen en gaan alle ouders naar 
huis. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag zijn alle kinderen vrij om 14.30 uur. Op 
woensdag stoppen we om 12.15 uur en is de middag vrij. 
 
Continurooster 
Op de Westerschool hebben we een continurooster, dit betekent dat alle kinderen op 
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag op school hun lunch eten. Zij eten in hun eigen unit.  
 
Vakanties 
Herfstvakantie:   19-10 2020 t/m 23-10 2020 
Kerstvakantie:   21-12 2020 t/m 01-01-2021 
Voorjaarsvakantie:   22-02-2021 t/m 26-02-2021 
Goede Vrijdag & Pasen:  02-04-2021 t/m 05-04-2021 
Vrije dag en Koningsdag  26-04-2021 t/m 27-04-2021 
Meivakantie:    03-05-2021 t/m 14-05-2021 
2e Pinksterdag:   24-05-2021  
Zomervakantie:   19-07-2021 t/m 27-08-2021 
 
Studiedagen 
31 aug. 2020/15-16 okt. 2020/18 dec. 2020/25 jan.2021/1 april 2021/6-7 april 2021/21-22 juni 
2021/16 juli 
 
 
 
 
 
 
 
Vakantieverlof 
De leerplicht stelt duidelijk dat vakantie onder schooltijd vrijwel onmogelijk is. De wet kent geen 
vrije dagen. Kinderen hebben in een schooljaar voldoende vakantie. Alleen als aan bepaalde 
voorwaarden voldaan wordt, kan een schooldirecteur in overleg met bureau leerplicht extra 
vakantie toestaan. Advies van bureau leerplicht is hierin leidend. Vakantieverlof in de eerste 
twee weken van het nieuwe schooljaar is nooit toegestaan! 
 
Extra verlof aanvragen 
Er kunnen bepaalde omstandigheden zijn waardoor u uw kind een dag van school wilt houden. 
Voor het aanvragen van verlof zijn regels opgesteld. In alle gevallen moet u een verzoek 
indienen bij de directie. Er is een formulier voor de aanvraag van het verlof. Een verzoek om 
vrij te krijgen voor een vakantie moet uiterlijk acht weken voor het begin van de vakantie 
schriftelijk worden ingediend. Bij de aanvraag moet u een werkgeversverklaring voegen 
waaruit de specifieke aard van het 
beroep en de verlofperiode van de ouder blijken. Een verzoek voor verlof op grond van 
familieomstandigheden, godsdienstplichten en feest- en gedenkdagen moet uiterlijk twee 
dagen voor het begin van die vrije dagen worden ingediend. De directeur is verplicht om 
onwettig verzuim (daaronder valt ook veelvuldig te laat komen) te melden bij de 
leerplichtambtenaar. Op de website www.jos.rotterdam.nl vindt u extra informatie. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
7. Overige zaken van A tot Z 
 
Aanmelden 
Voor onze school is voor de aanmelding een uitgebreid reglement vastgesteld door het 
Algemeen Bestuur van D4W. Dit is op school aanwezig. In de meeste gevallen komt het 
praktisch gezien neer op het volgende:  
Voor de aanmelding van nieuwe leerlingen kan contact worden opgenomen met de directeur 
Agnes Dreier.  
We vinden het prettig de inschrijving te doen onder schooltijd in het bijzijn van de nieuwe 
leerling. Tijdens een rondleiding krijgen ouders/verzorgers en kind dan al vast een indruk van 
de nieuwe school. De inschrijving van jongste kleuters doen we bij voorkeur spoedig nadat 
ze 3 jaar zijn geworden. Van ouders die voor onze school kiezen verwachten we dat ze 
bewust kiezen voor christelijk onderwijs, dat ze instemmen met de vorm en inhoud van het 
onderwijs en de organisatorische afspraken zoals beschreven in deze schoolgids. En dat ze 
deelnemen aan alle schoolactiviteiten gedurende de hele schoolperiode.  
Indien kinderen een specifieke begeleiding nodig hebben van de school, dan worden 
hiervoor in het reglement specifieke richtlijnen gegeven, welke met de ouders/verzorgers 
zullen worden besproken.  
Wanneer kinderen van een andere school komen, geldt als voorwaarde voor toelating de 
toestemming van de oude school en het kunnen overleggen van een onderwijskundig rapport. 
Mochten wij het kind niet de juiste begeleiding kunnen geven, dan zoeken we samen met de 
ouders naar een school die dat wel kan bieden. Tussen de basisscholen in de wijk Korte 
Akkeren in Gouda geldt in principe de afspraak dat we geen leerlingen in een lopend 
cursusjaar van elkaar overnemen.  
Kinderen, die rechtstreeks uit het buitenland komen en niet aanspreekbaar zijn in de 
Nederlandse taal, kunnen onder bepaalde voorwaarden aangemeld worden bij de opvangklas 
anderstaligen van de gemeente Gouda.  
 
Bibliotheek 
In school hebben wij onze eigen bibliotheek. Indien nodig wordt deze aangevuld door boeken 
uit de bibliotheek in Gouda. 
 
Brede School 
De school participeert in de Brede school Gouda. De Brede School richt zich, via een 
geïntegreerde aanpak en met gebruikmaking van de centrale plaats die de school in het 
leven van kinderen inneemt, op het verbeteren van de ontwikkelingskansen van kinderen, 
zowel op school, in het gezin, in de wijk, als in de vrije tijd. Daartoe is een netwerk opgericht 
van onderwijs, sport, zorg en welzijn rond kinderen en hun gezinnen met als doel de 
(sociale) competentie van kinderen en hun actieve deelname aan de samenleving te 
bevorderen.  
Onder schooltijd nemen de units soms deel aan activiteiten die worden aangeboden door de 
Brede School. Tevens worden er naschoolse activiteiten georganiseerd in de vorm van sport, 
spel, muziek en drama.  
Ouderparticipatie, voorschoolse activiteiten en zorgverbreding staan ook in het werkplan van 
de Brede School Gouda.  
Informatie van de Brede School Gouda wordt via mail, de nieuwsbrief en op posters op het 
bord in de grote hal bekend gemaakt. Inschrijven voor activiteiten kan digitaal via de website 
van de Brede School. Daarnaast vindt u bij de ingang naar de administratie de Brede School 



 
 

 

brievenbus waarin het aanmeldingsformulier en betaling gedeponeerd kunnen worden. Kijkt u 
voor het actuele naschoolse aanbod op de website http://www.bredeschoolgouda.nl  
 
Buitenschoolse opvang (BSO) 
De Westerschool heeft voor de opvang buiten de schooltijden een overeenkomst met 
Quadrant Kindercentra. Samen spannen wij ons in om zo goed mogelijk de vraag naar opvang 
te beantwoorden en streven er naar om een passend aanbod te kunnen doen. In de aula van 
de school kunt u de BSO vinden op maandag, dinsdag en donderdagmiddag van 14.30-18.30. 
In de ochtenden van 7.00 – 8.30 uur, op woensdagmiddag, vrijdagmiddag (11.30-18.30) en in 
de vakanties biedt de BSO de naschoolse opvang aan in de Westervriend dependance in 
kindcentrum de Petteflet aan de Lethmaetstraat.  Voor een rondleiding of vragen kunt BSO de 
Westervriend  bereiken via telefoonnummer 0182-689896 
 
Waarom buitenschoolse opvang? 
De tijd na school is erg waardevol. Juist door samen te spelen, samen niets doen, knutselen, 
samen onenigheden oplossen, stoeien en alles wat je doet als je niet op school bent, word je 
groot. En door al die dingen samen te doen, ontdek je nog meer.  
Quadrant Kindercentra is een stichting die al jaren kwalitatief goede kinderopvang in Gouda 
biedt met het motto: ´samen voor het kind´. Samen met ouders en verzorgers willen zij een 
bijdrage leveren aan de ontwikkeling van kinderen. Als maatschappelijke onderneming werkt 
Quadrant veelvuldig samen met andere organisaties die actief zijn in de jeugdsector. Hierdoor 
is onder andere het activiteitenaanbod divers en uitdagend.  
Heeft u behoefte aan buitenschoolse opvang? Schrijf uw kind in via de website van Quadrant: 
www.quadrantkindercentra.nl of neem contact op met afdeling Planning & Plaatsing via 0182 
-689 896 voor meer informatie. 
 
Calamiteiten  
Hoewel ons schoolgebouw heel degelijk en beslist niet (brand-)gevaarlijk is, is het goed om 
voorbereid te zijn op mogelijke calamiteiten. Periodiek wordt het gebouw door de brandweer 
beoordeeld op veiligheid. In elk lokaal is een calamiteitenplan en vluchtroute aanwezig, die 
aan het begin van het schooljaar met de kinderen doorgesproken worden. We houden dan 
ook een ontruimingsoefening en zo nodig stellen we ons calamiteitenplan bij. Bij een 
ontruiming moeten de kinderen zich bij de eigen kringleerkracht verzamelen op een 
vastgestelde plaats aan de rand van het schoolplein. Een aantal collega’s is gecertificeerde 
Bedrijfs-Hulp-Verlener (BHV-er). Stichting D4W kent een veiligheids- en arbobeleid dat 
regelmatig met het personeel wordt besproken. 
 
Fietsen  
Op het schoolplein zijn 2 plekken met fietsenrekken. Voor de goede gang van zaken hanteren 
we de volgende afspraken: 
 -  De kinderen komen alleen op de fiets als ze ver van school wonen, tenminste verder dan 
de Aernout Drostkade, Da Costakade, Prins Hendrikstraat, Westerkade en Reigerstraat.  
- De fietsen moeten altijd op slot staan.  
- Hoewel we letten op een goede gang van zaken kan de school niet aansprakelijk worden 
gesteld voor schade aan of vermissing van de fietsen.  
- Op het schoolplein mag, vanwege de veiligheid voor de kinderen die er spelen, niet gefietst 
worden.  
 
Fruit 
Op donderdag en vrijdag eten we fruit als pauzehap. Jaarlijks schrijven we ons in voor een 
periode gratis fruit vanuit een Europese subsidie, in die periode is er ook op woensdag voor 
alle kinderen fruit. 
 
Gegevens  



 
 

 

Denkt u eraan om ons op de hoogte te brengen van een wijziging in uw e-mailadres of uw 
telefoonnummer? Het is belangrijk dat we u kunnen bereiken, ook voor het geval er iets met 
uw kind aan de hand is onder schooltijd. 
 
Gevonden voorwerpen  
Regelmatig blijven er spullen op school liggen waarvan de eigenaar niet te achterhalen is. 
De spullen worden geruime tijd bewaard in de hal in twee groene bakken naast de trap. Eens 
in de zoveel tijd plaatsen we foto’s en maken we een uitstalling in de hal. Zijn de spullen dan 
nog niet opgehaald, krijgen ze een nieuwe bestemming. Tip: voorzie bekers en trommels van 
een naam! 
 
Gymkleding  
Voor onze lessen bewegingsonderwijs hebben alle kinderen geschikte gymschoenen nodig. 
De kinderen van unit 1 bewaren deze op school in het tasje aan de kapstok, zij bewegen in 
hemd en onderbroek. De kinderen in unit 2 en 3 hebben naast gymschoenen ook sportkleding 
aan tijdens de lessen bewegingsonderwijs. 
 
Hoofdluis 
We doen ons best de hoofdluis buiten de school te houden. Toch komt het beestje soms 
binnen en wandelt dan van hoofd naar hoofd. Luizen houden van schone hoofden, dus het ligt 
niet aan de hygiëne als uw kind er een keer last van krijgt. In alle units vragen we ouders om 
op school na elke vakantie alle kinderen te controleren, maar doet u dit vooral ook regelmatig 
zelf thuis. U krijgt van ons bericht als er luis bij uw kind of een klasgenoot is geconstateerd. 
Mocht u ze thuis aantreffen, laat het ons dan vooral ook weten, wij zullen dan discreet andere 
ouders hierover informeren. 
 
Huiswerk  
We zijn terughoudend in het geven van huiswerk. Volgens de laatste inzichten vanuit 
onderzoeken naar huiswerk in het basisonderwijs, heeft huiswerk niet erg veel nut voor 
basisschoolkinderen. Dat klinkt misschien vreemd, want we zijn toch al jaren gewend dat 
huiswerk er gewoon bij hoort. Toch denken wij, onderbouwd door de onderzoeken, dat 
huiswerk pas zinvol is op het moment dat het kind het zelf ook graag wil doen. 
Wel bieden we de kinderen allerlei mogelijkheden om thuis verder aan de slag te gaan. Zo 
kunnen zij bijvoorbeeld thuis inloggen op verschillende educatieve websites die wij ook op 
school gebruiken. Als kinderen zelf graag extra thuis willen oefenen met een bepaald vak of 
voor een bepaald leerdoel, is dat natuurlijk altijd mogelijk, we moedigen dat dan juist aan! 
Samen met het kind zoeken we passend werk en maken we individuele afspraken op maat. 
In leerjaar 8 krijgen de kinderen die gaan uitstromen naar Havo/VWO een probeerperiode wel 
huiswerk mee naar huis. In deze weken kunnen zij alles wat ze op school geleerd hebben aan 
plannen, thuis ook oefenen. Zo hebben ze een succeservaring voordat ze de overstap maken 
naar de nieuwe school.  
 
Ingang 
De Westerschool heeft drie ingangen, te weten:  
-De hoofdingang aan de Emmastraat  
-Een ingang aan de achterzijde van het gebouw  
-Een ingang aan de Jacob van Lennepkade  
 
Instromen in unit 1  
De kinderen die in de loop van het schooljaar de vierjarige leeftijd bereiken, mogen de eerste 
schooldag ná hun verjaardag naar school. Voorafgaand aan dit grote moment worden vier 
wen-dagdelen ingepland. Dit zijn dagdelen waarop uw kind al even mag meedoen in de kring 
en op de unit. 
 
Jarig 



 
 

 

Als je jarig bent mag je trakteren in je kring! Dat is niet verplicht maar wel leuk en meestal erg 
lekker! Natuurlijk is het heel fijn als kinderen gezonde traktaties trakteren. 
 
Kinderen helpen kinderen 
Het is fijn om een ander te kunnen helpen. Vanuit het besef dat wij het best goed hebben in 
ons land vinden we het belangrijk de kinderen te leren delen. Wij sparen met de kinderen 
kleine bedragen per week (of soms via een actie), om geld in te zamelen om andere 
kinderen mee te kunnen helpen. Momenteel sparen we voor de bouw van een kindertehuis 
in Afrika. Doet u ook mee? Op elke unit is een spaarpot.. 
 
Klachtenregeling 
Overal waar gewerkt wordt, lopen zaken wel eens anders dan verwacht of bedoeld. Dat is op 
onze school niet anders. Wij vinden het belangrijk dat een klacht op de juiste manier wordt 
behandeld. Uiteraard is ons streven dat uw klacht binnen de school wordt opgelost. Bespreekt 
u daarom uw klacht eerst met de leerkracht of een andere medewerker waar de klacht ontstaan 
is. Als u er samen niet uitkomt, dan kunt u contact opnemen met de directeur van de school 
om in een gesprek te bespreken wat er nodig is om de klacht goed af te handelen.  
Wanneer u het niet eens bent met de beslissingen van de directeur van de school, kunt u een 
schriftelijke klacht indienen bij de voorzitter van het college van bestuur van De Vier 
Windstreken, mevrouw D.M.A. Lorier-Kooi. De afhandeling van klachten is vastgelegd in onze 
klachtenregeling. Deze kunt u vinden op de website van De Vier Windstreken: 
https://www.d4w.nl/ons-beleid/klachtenregeling/ Deze klachtenregeling is bedoeld voor 
individuele gevallen.  
Als u vindt dat uw klacht, door De Vier Windstreken, niet afdoende behandeld is, kunt u zich 
rechtstreeks tot de externe landelijke klachtencommissie wenden. U kunt dan terecht bij de 
Geschillencommissie bijzonder onderwijs (GCBO). Klachtencommissies Katholiek, Christelijk, 
Algemeen Bijzonder en Gereformeerd Onderwijs Postbus 82324 2508 EH Den Haag Telefoon 
070 – 3861697 (van 09.00u tot 16.30u) Email: info@gcbo.nl 
 
Medicijngebruik 
In principe geven wij de kinderen geen medicijnen (alleen kinderparacetamol), tenzij anders is 
afgesproken met ouders en er een verklaring voor getekend is. Ouders geven hun kinderen 
geen medicijnen mee, alleen als dit is overlegd met de leerkracht en er een verklaring is 
ondertekend. Een protocol ligt op school ter inzage. 
 
Meldcode vermoeden van kindermishandeling/ huiselijk geweld  
Als wij op school een vermoeden hebben dat een leerling slachtoffer is van huiselijk geweld 
en/of kindermishandeling, dan handelen wij zoals beschreven staat in de Meldcode huiselijk 
geweld en kindermishandeling van onze school. Op onze school is daarvoor zoals gebruikelijk 
een aandachtsfunctionaris aanwezig. Deze meldcode is op onze website te vinden.  
 
Mobiele telefoons  
Het gebruik van mobiele telefoons in school is niet toegestaan. Nemen de kinderen hun 
mobiele telefoon mee naar school, dan is wel op eigen verantwoordelijkheid. Wordt de telefoon 
toch onder schooltijd gebruikt, dan neemt de leerkracht de telefoon in. 
 
Ontruimingsplan 
Gedurende het  schooljaar oefenen we één keer aangekondigd en één keer onaangekondigd 
de uitvoering van het ontruimingsplan. 
 
Ouderbijdrage 
De ouderbijdrage is vrijwillig. Dat is zo geregeld in de wet op het basisonderwijs. Het is wel 
belangrijk dat u zich ervan bewust bent dat de overheid scholen niet voldoende geld geeft om 
allerlei extra dingen te betalen. Het strooigoed bij Sinterklaas, de appels op de sportdag, het 
ontbijt met Pasen en de schoolreisjes of uitstapjes kunnen niet betaald worden zonder die 



 
 

 

vrijwillige bijdrage. Het kost u 1 euro per schoolweek om deze extraatjes voor uw kind te laten 
organiseren. De ouderbijdrage valt onder de verantwoording van de oudergeleding van de MR. 
Mocht u echt een probleem hebben met dit bedrag, kunt u altijd contact opnemen met Agnes 
Dreier directeur. 
 
 
Ouderenquête 
Elke twee jaar vragen wij onze ouders om een vragenlijst in te vullen. Hiermee kunnen wij de 
tevredenheid van de ouders in kaart brengen en ook de verbeterpunten volgens ouders zien. 
Deze feedback van ouders kan gaan over alles wat met de school te maken heeft. We nemen 
als school al uw reacties zeer serieus en proberen verbeteringen door te voeren.  
 
Peutergroep Westervriend (voorheen Pino) 
In onze school is peuterspeelzaal Westervriend gevestigd. Westervriend is, net als de BSO, in 
handen van Quadrant. Kinderen zijn welkom vanaf 2,5 jaar. De peuterspeelzaal werkt samen 
met onze school. U kunt altijd een kijkje komen nemen of contact opnemen met het Centraal 
Bureau van Quadrant, telefoonnummer: 0182-689896.  
Zie ook de website www.quadrantkindercentra.nl 
 
Privacy / AVG 
Ook wij hebben te maken met de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming.  
Wij willen ook zorgvuldig omgaan met de privacy van uw kind. Alle ouders van kinderen van 
de Westerschool vullen daarom een verklaring in waarin ze hun toestemming of juist geen 
toestemming geven voor het gebruik van foto’s en filmmateriaal op verschillende plaatsen 
zoals de website, de nieuwsbrief, Social schools en dergelijke. 
 
Schorsen en verwijderen 
Het Bevoegd Gezag (CvB) kan een kind voor een periode van ten hoogste 5 dagen schorsen. 
Daarbij moet het Bevoegd Gezag (CvB) aangeven wat de reden is voor de schorsing. Dat 
moet schriftelijk aan de ouders bekend gemaakt worden. Verder moet het Bevoegd Gezag 
(CvB) de Inspectie van het Onderwijs in kennis stellen van een schorsing voor een periode 
langer dan een dag daarbij de reden vermelden.  
In bepaalde gevallen kan een kind van school verwijderd worden (wanneer schorsen al 
meerdere keren is toegepast of wanneer een kind iets ernstigs heeft gedaan, bijvoorbeeld 
geweldpleging). Dan heeft het kind geen toegang meer tot de school. Bij verwijdering gelden 
de volgende regels:  
-voor verwijdering moet het Bevoegd Gezag (CvB) luisteren naar het verhaal van de ouders, 
de leerling en de betrokken groepsleerkracht; 
-het Bevoegd Gezag (CvB) moet de leerplichtambtenaar direct inlichten over het besluit tot 
verwijdering;  
-het Bevoegd Gezag (CvB) moet altijd aangeven wat de reden is van de verwijdering.  
Ouders kunnen bezwaar maken tegen de verwijdering. Zij kunnen dat indienen bij het Bevoegd 
Gezag (CvB) van de school. De school moet de ouders nogmaals horen, ouders kunnen hun 
bezwaar toelichten en de rapporten en adviezen bekijken die zijn opgesteld. Tijdens de 
bezwaarprocedure kan het kind geschorst worden. Binnen vier weken na ontvangst van het 
bezwaarschrift besluit de school opnieuw over de verwijdering.  
 
Schoolkamp 
De kinderen van unit 4 gaan 1 x per 2 jaar op kamp naar het Woldhuis in Apeldoorn. De kosten 
voor dit kamp worden aan de ouders/verzorgers apart berekend en zijn dus niet inbegrepen in 
de vrijwillige ouderbijdrage. Met de kinderen organiseren we de jaarlijkse stroopwafelactie om 
een tegemoetkoming in de kosten te verdienen. 
 
Schoolreis  
Gedurende het schooljaar gaan de kinderen enkele keren met elkaar op stap. Soms 



 
 

 

wandelend, soms op de fiets, soms met auto’s en een enkele keer ook met de bus. Deze 
uitstapjes zijn gezellig, maar ook leerzaam en sluiten aan bij het kernconcept wat op dat 
moment centraal staat. We betalen deze schoolreisjes van de vrijwillige ouderbijdrage. 
 
 
Sinterklaasfeest 5 december 
Op of rond deze datum vieren wij het Sinterklaasfeest. De Goedheiligman brengt altijd een 
bezoek aan onze school en meestal neemt hij zijn Pieten mee. Kinderen t/m leerjaar 4 
krijgen een cadeautje geregeld door school. Vanaf leerjaar 5 worden kinderen helpers van 
Sinterklaas en kopen zij een klein cadeautje voor een klasgenoot. 
 
Studiedagen 
Jaarlijks worden meerdere studiedagen gepland. Dit zijn dagen waarop de kinderen vrij zijn. 
Op deze dagen gaat het team van leerkrachten en ondersteuners een dag met elkaar aan de 
studie. Deze dagen zijn belangrijk voor ons, omdat we zo met elkaar de kwaliteit van ons 
onderwijs kunnen blijven verbeteren. 
 
Sportief na schooltijd 
Op maandag is er buurtsport op ons schoolplein, georganiseerd vanuit Sportpunt Gouda. 
Met hulp van ouders kunnen kinderen vanaf leerjaar 5 meedoen aan schoolvoetbal.  
Jaarlijks zijn er zwemwedstrijden, waar uw kind zich voor kan opgeven. De jaarlijkse Jeugd 
Avondvierdaagse mag in dit rijtje natuurlijk niet ontbreken! Vier avonden lang wandelen! 
 
Sponsoring  
In het primair onderwijs mogen scholen zich laten sponsoren. Bij sponsoring gaat het om geld, 
goederen of diensten die een sponsor verstrekt aan het bestuur of de school, waarvoor de 
sponsor een tegenprestatie verlangt waarmee leerlingen en/of ouders in schoolverband 
worden geconfronteerd. De meest voorkomende tegenprestatie is vermelding van de sponsor 
in bijvoorbeeld de schoolgids/-krant.  
Het college van bestuur van Kind en Onderwijs Rotterdam onderschrijft het convenant 
“Scholen voor Primair en Voortgezet onderwijs en sponsoring”. Kortweg komt het convenant 
sponsering er op neer, dat eventuele sponsors nooit de inhoud van het onderwijs kunnen en 
mogen bepalen.  
Een aanbod voor sponsoring wordt altijd ter instemming voorgelegd aan de 
Medezeggenschapsraad. De directie van de school zal ervoor zorgdragen dat sponsoring 
voldoet aan de afspraken in het convenant.  
 
Te laat op school 
Het is zeer belangrijk dat u uw kind op tijd naar school brengt. Wij wijzen u erop dat wij verplicht 
zijn -bij veelvuldig te laat komen-  dit te melden bij de leerplichtambtenaar. Zie Protocol te 
laat/verzuim op onze website. 
 
Uitschrijving  
Wanneer uw kind niet langer bij ons op school blijft, moet u het laten uitschrijven. Voor de 
leerlingenadministratie hebben wij de gegevens van de nieuwe school nodig. Wettelijk is de 
school verplicht het ‘onderwijskundig rapport (OKR)’ van uw kind mee te geven voor de nieuwe 
school. In dit rapport staan de vorderingen van het kind, met welke methodes is gewerkt en 
hoe ver het kind is gekomen.  
 
Vertrouwensinspecteur (Onderwijsinspectie) 
Ouders, leerlingen, docenten, directies en besturen, maar ook vertrouwenspersonen vanuit de 
scholen kunnen de vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs raadplegen 
wanneer zich in of rond de school (ernstige) problemen voordoen op het gebied van: 

• seksuele intimidatie en seksueel misbruik (zedenmisdrijven) 
• psychisch en fysiek geweld 



 
 

 

• discriminatie en radicalisering 
Meldingen die binnen deze bovengenoemde categorieën vallen, kunnen voorgelegd worden 
aan de vertrouwensinspecteur. Deze zal luisteren, informeren en zo nodig adviseren. De 
melding wordt geregistreerd in een vertrouwelijk dossier van de vertrouwensinspecteur. Zo 
nodig kan de vertrouwensinspecteur ook adviseren in het traject naar het indienen van een 
formele klacht of het doen van aangifte. In het geval dat er een vermoeden is van seksueel 
misbruik (zedenmisdrijf) dan geldt in een aantal gevallen de meld-, overleg- en aangifteplicht. 
De vertrouwensinspecteurs zijn alle werkdagen tijdens kantooruren (08.00-17.00 uur) 
bereikbaar op het nummer: 0900-111 3 111 (lokaal tarief). 
 
Interne en externe vertrouwenspersoon  
Binnen de Westerschool werken we met een interne vertrouwenspersoon. Deze persoon is 
aanspreekpunt voor leerlingen, ouders en personeel bij klachten of onvrede. De interne 
vertrouwenspersoon kan u adviseren en samen met u bekijken wat de beste weg is voor uw 
klacht. Zij gaat zorgvuldig met de kwestie om. Onze interne contactpersoon is: ( Anouk van 
Osnabrugge, zij is  bereikbaar op de maandag en de donderdag) 
Naast de interne contactpersoon kunt u kiezen voor het inschakelen van een externe 
vertrouwenspersoon om u advies te geven over de procedure van uw klacht. De externe 
vertrouwenspersoon van de is: GGD externe vertrouwenspersoon, contactgegevens: tel: 
088-3083342, email: externevertrouwenspersoon@ggdhm.nl  
 
Verzekering  
Als uw kind tijdens een bezoek op school schade aanricht, bent u hier als ouder zelf 
aansprakelijk voor. Tegen de meeste schade kunt u kinderen verzekeren door een particuliere 
WA-verzekering af te sluiten. Alleen dan kunt u aanspraak maken op vergoeding van de door 
uw kind veroorzaakte schade. Als een ander kind schade toebrengt aan uw kind, zijn de ouders 
van het andere kind in principe aansprakelijk. 
De Westerschool is verantwoordelijk en aansprakelijk voor gedragingen van kinderen tijdens 
de schooltijden of verband houden met activiteiten die in schoolverband worden ondernomen, 
tenzij sprake is van onrechtmatig handelen van de school. Het bestuur heeft een 
aansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor onze medewerkers en de kinderen die naar 
school gaan. Voor kinderen geldt een secundaire regeling: dat wil zeggen dat de 
aansprakelijkheid van ouders voor gaat. De Westerschool is niet aansprakelijk voor verlies van 
of beschadiging aan eigendommen van ouders of kinderen op de school, zoals speelgoed en 
kleding. Wij doen er natuurlijk wel alles aan om dit te voorkomen. 
 
Ziekte en afwezigheid 
Kan uw kind niet naar school komen? Geef dit dan aan ons door. Wij vragen u tussen 08.00 
uur en 08.15 uur te bellen naar telefoonnummer 0182-514324. Ook kunt u uw kind ziek 
melden via Social Schools. We vragen u dokters- en tandartsafspraken zo veel mogelijk 
buiten schooltijd te plannen. 
Als kinderen later van vakantie terugkomen wordt dit gemeld bij de leerplichtambtenaar. 
 
 
 


