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Bijlage schoolgids 2021-2022  
Prins Willem-Alexanderschool 
Waar ieder kind gezien wordt! 

 
 

Inleiding 
 
Dit is de jaarlijkse bijlage bij de schoolgids van de Prins 
Willem-Alexanderschool. In deze bijlage zijn alle zaken 
opgenomen die van jaar tot jaar opnieuw worden vastgesteld. 
Tevens is een aantal praktische zaken in de bijlage 
opgenomen, zoals het rekeningnummer van de school en de 
schooltijden.  
 

Afspraken en regels 
 
Lestijden 
 gr 1  gr 2 en 3 gr 4-8 

ma 8.30-12.00 8.30-12.00 8.30-12.00 
 13.00-15.15 13.00-15.15 13.00-15.15 

di 8.30-12.00 8.30-12.00 8.30-12.00 
 13.00-15.15 13.00-15.15 13.00-15.15 

wo 8.30-12.15 8.30-12.15 8.30-12.15 

do 8.30-12.00 8.30-12.00 8.30-12.00 
 13.00-15.15 13.00-15.15 13.00-15.15 

vr geen les 8.30-12.00 8.30-12.00 
 geen les geen les 13.00-15.15 

 
In de tabel hierboven kunt u zien wat de lestijden per groep 
zijn. We verwachten de kinderen uiteraard op tijd op school, 
maar op z’n vroegst 10 minuten voor schooltijd. Tussen de 
middag is het plein voor de kinderen die overblijven. Vanaf 
12.50 uur is het plein ook voor de andere kinderen open.  
 

Groepsindeling 
groep leerkracht 

1-2 Els Sterk en Hester Veldhuijzen 
3 Susanne Kooijman 
4/5 Wilbert Baelde 
7 
6-8 

Angela Verburg 
Eline van der Veer en Lieske Teeuw 

 

Groepsondersteuning 
   Eline Schouten 
   Annemiek Versluis  
   Kirsten Heijer 
   Els Meijer 
 
Vakantierooster en jaarplanning 
Het vakantierooster kunt u vinden in de jaarplanning, die apart 
meegegeven is. Het vakantierooster staat ook op de website. 

 
Ziek melden of verzuim melden 
Ziekmelding dient z.s.m. plaats te vinden. Mondeling op school 
of op telefoonnummer 0348-501661 voor aanvang van de 
lessen ‘s morgens of tussen de middag. Voor verlofaanvragen 
dient u minimaal zes weken van te voren contact op te nemen 
met de directie. Een aanvraagformulier is op de website te 
vinden. 
 

Ouderbijdrage 
De ouderbijdrage is normaal gesproken €45,- voor het eerste 
kind. Nu is er dit jaar gekozen voor een compensatie van het 
geld vanwege het afgelopen schooljaar. De ouderbijdrage voor 
het schooljaar 21/22 is €37,50 voor het eerste kind, €70 voor 
twee kinderen, €97,50 voor drie kinderen en €120 voor vier 
kinderen. Voor kinderen die na de kerst instromen vragen wij 
2/3 van de jaarlijkse bijdrage. Hoewel de ouderbijdrage 
vrijwillig is, gaan we er vanuit dat iedereen zijn of haar 

steentje bijdraagt. Natuurlijk bent u ook geheel vrij om meer 
bij te dragen. 
 

Gymlessen 
De kinderen van groep 3 t/m 8 gymmen in de zaal van 
Custwijc. De gymles is op vrijdag. 
 

Schoolreis 
De kinderen van groep 3 t/m 7 gaan dit jaar op schoolreis. 
Groep 1 en 2 gaan minimaal twee keer per jaar op excursie. 
Deze zal aansluiten bij het thema. De kosten hiervan zijn 
samen met de ouderbijdrage verrekend. De bestemming 
wisselt per jaar. 
 

Schoolkamp 
Het schoolkamp is voor leerlingen van groep 8 en wordt dit 
jaar in september georganiseerd. De kosten hiervan bedragen 
€70,-. 
 

Tussenschoolse opvang (TSO) 
De kinderen kunnen tussen de middag op school overblijven 
onder toezicht van betaalde krachten. Dit kost € 2,- per keer. 
Betalen gebeurt achteraf per rekening die u ontvangt van 
school. Elke dag gaat een lijst de klassen rond, waarop de 
kinderen zich kunnen aan- of afmelden voor het overblijven. 
Voor de kinderen uit groep 1,2, 3 kunt u zelf op het formulier 
in de klas aangeven dat uw kind overblijft. De coördinator is 
Liesbeth de Bruijn.  
 

Buitenschoolse opvang 
Voor de buitenschoolse opvang werkt de school samen met 
Kindercentrum Waarder. De BSO is in het schoolgebouw 
gehuisvest. U dient uw kind hiervoor zelf op te geven bij de 
BSO. De leerkrachten krijgen een overzicht van de BSO welke 
kinderen daar naar toegaan. De BSO is op maandag, dinsdag 
en donderdag geopend van:  
15.00 – 18.30 uur tijdens schoolweken 
07.30 – 18.30 uur tijdens schoolvakantieweken 
Meer informatie kunt u krijgen via Amanda Kaiser, 
Kindercentrum Waarder, Hazelaarhof 2, 3465 TP Driebruggen. 

T 06-51493467 

W www.kindercentrumwaarder.nl 

De BSO zelf is te bereiken op: 

T 06-49403983 

 

Peuterspeelzaal  
Peuterspeelzaal "De Woelwaters" begeleidt peuters 
spelenderwijs in hun ontwikkeling. Vanaf 2 jaar en 5 maanden 
zijn kinderen welkom. Inschrijven kan vanaf het moment dat 
het kind 18 maanden oud is via www.quadrantkindercentra.nl. 
De openingstijden zijn maandag, dinsdag en donderdag van 
8.15 tot 12.15 uur. PSZ "De Woelwaters" zit in hetzelfde 
gebouw als de school en is verbonden aan Quadrant 
Kindercentra. Meer informatie kan ingewonnen worden via:  
T   Peuterspeelzaal: 06-22625123 

T   Quadrant Kindercentra: 0182-689896 
W www.quadrantkindercentra.nl  

  
Rookvrij plein 
Sinds 1-8-20 is iedere school verplicht om een rookvrij 
schoolplein te hebben. Ook op ons plein is het verboden om te 
roken. Dit is aangegeven met het daarvoor bestemde bordje. 
 

 
  

http://www.kinderopvangbodegraven.nl/
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Namen, adressen en bereikbaarheid 

 

Directie  
Madelon Weerheim  

T 0348-501661, E madelon.weerheim@d4w.nl 

 

Managementteam (MT)   
Elsbeth Harthoorn 

T 0348-501661, E elsbeth.harthoorn@d4w.nl 

Suzanne Folles-Felix 

T 0348-501661, E suzanne.folles@d4w.nl 

 

Medezeggenschapsraad (MR) 
Oudergeleding 
Lid: Nicolette van Vliet 

T 0348-769128, E mr.pwaschool@d4w.nl 

Lid: Chantal Keijsers 

T 0348-448882, E mr.pwaschool@d4w.nl 

 
Personeelsgeleding 
Voorzitter: Hester Veldhuijzen 

T 0348-501661, E hester.veldhuijzen@d4w.nl 

Lid: Annemiek versluis 

T 0348-501661, E annemiek.versluis@d4w.nl 

 
Afgevaardigde GMR: Hester Veldhuijzen 

T 0348-501661, E hester.veldhuijzen@d4w.nl 

 

Klankbordgroep Identiteit (Schoolraad) 
E schoolraad.pwa@d4w.nl 

Secretaris: Dianne van de Broek 
Leden: Arjen Hogendoorn, Rianne van Leeuwen,  
Arie van den Berg  
 

Interne Begeleiding 
Suzanne Folles-Felix 

T 0348-501661, E suzanne.folles@d4w.nl 

 

Interne vertrouwenspersoon klachten 
Hester Veldhuijzen 

T 0348-501661, E hester.veldhuijzen@d4w.nl 

 

Stichting P.C.P.O. “De Vier Windstreken” 
De school maakt deel uit van De Vier Windstreken. 
Secretariaat: Postbus 2061, 2800 BE Gouda.  
Stafbureau, bezoekadres: Nieuwe Gouwe Westzijde 1,  
2802 AN Gouda,  

T 0182-526719, W www.d4w.nl 

 

Leerplichtambtenaar 
Dhr. T. Roos 
Postbus 401, 2410 AK Bodegraven 

T 0172–522522, E leerplichtreeuwijk@bodegraven.nl 

 

Klachtenregeling 
Zie de schoolgids voor de actuele telefoonnummers.  
 

Vertrouwenspersoon extern 
Voor de externe vertrouwenspersoon kunt u contact opnemen 
met het team van de GGD. 
GGD Midden-Holland, Thorbeckelaan 5, Gouda. 

T 088-3083200 

 

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) 

Heeft u een vraag over opvoeden en opgroeien van uw kind? 

Dan kunt u terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin. Hier 

werken verschillende professionals samen, zoals jeugdartsen 

en jeugdverpleegkundigen van de jeugdgezondheidszorg en 

pedagogen. Iedere medewerker heeft eigen specifieke 

deskundigheid om u en uw kind te ondersteunen. De 

medewerkers in het Centrum voor Jeugd en Gezin werken op 

verschillende manieren samen met school. 

 

Jeugdgezondheidszorg (JGZ) 

De jeugdgezondheidszorg nodigt jaarlijks de kinderen uit groep 

2 en 7 uit voor een onderzoek. Zij kijken of uw kind goed kan 

horen en zien, hoe uw kind groeit en hoe het zich ontwikkelt. 

Verder kunt u advies krijgen over bijvoorbeeld voeding, 

zindelijkheid, gedrag, omgaan met leeftijdsgenoten en het 

voorkomen van pesten. U kunt altijd contact opnemen voor 

advies of extra onderzoek. Zij zijn er voor leerlingen van de 

groepen 1 tot en met 8. De jeugdarts of jeugdverpleegkundige 

kan ook deelnemen aan het overleg van een zorgteam van 

school. 

 

Gegevens van de school 
 

Prins Willem-Alexanderschool 
Prinses Máximalaan 1 
3466 LP Waarder 

T  0348-501661, E  pwaschool@d4w.nl 

W  www.d4w.nl/pwaschool 

 

Bankrekeningnummers 
• Ouderbijdrage: NL91RABO 01290.24.228 t.n.v. ouderfonds 

Prins Willem-Alexanderschool 
• TSO: NL80RABO 01289.56.720 t.n.v. TSO Prins Willem-

Alexanderschool 
• Algemeen: NL05RABO 01289.56.712 t.n.v. Prins Willem-

Alexanderschool 
 

Verslag afgelopen jaar 
• Het is opnieuw een bijzonder jaar geweest door de 
coronacrisis. Onverwachts werd er toch weer een periode 
thuisgewerkt en hebben we lang gewerkt met een protocol. 
We zijn dankbaar dat we er als school zo goed doorheen zijn 
gekomen. We zien uit naar een nieuw schooljaar die hopelijk 

rustiger zal verlopen.  
• Dit jaar is er een nieuwe rekenmethode voor groep 3 
gekozen. Vanaf het schooljaar 2021-2022 werken we met 
Getal & Ruimte junior.  
• Per 1 mei is er een nieuwe directeur gestart op de Prins 
Willem-Alexanderschool. De eerste maanden heeft ze al met 
veel mensen kennisgemaakt. De eerste helft van het 
schooljaar zal in teken staan van het kennismaken met de 
andere partijen.  
 

Plannen dit jaar 
Voor dit nieuwe schooljaar is er een nieuw jaarplan opgesteld 
in samenspraak met de MR. Hierin zijn ook de plannen vanuit 
de NPO-gelden in opgenomen. We verwijzen u graag voor de 
uitgebreide versie naar de website. Hier puntsgewijs de 
belangrijkste zaken:  
• We zullen onder leiding van Alfons Flik een scholingstraject 
volgen over effectief instructie geven en zicht op ontwikkeling. 
In een aantal studiedagen en klassenbezoeken staan deze 
thema’s centraal. We hopen dat we met elkaar een 
doorlopende lijn kunnen ontwikkelen van 1-8.  
• We gaan verder met het onderzoek naar het taalonderwijs. 
Dit moet ons aanbevelingen opleveren voor een eventuele 
nieuwe methode of aanscherping van het huidige plan.  
• Dit schooljaar implementeren we het nieuwe sociale 
veiligheidsplan dat is opgesteld met alle scholen o.l.v. de 
GGD. Het resultaat is dat team en ouders op de hoogte zijn 
van het plan en de verschillende onderdelen.  
•  Met elkaar willen we de Prins Willem-Alexanderschool nog 
meer op de kaart zetten. Hier zullen we o.a. social media voor 
in gaan zetten om zo ook nieuwe ouders en toekomstige 
medewerkers te bereiken.  
• Samen met de klankbordgroep ‘Andere schooltijden’ gaan 
we onderzoeken of er een draagvlak is voor een 
continurooster. Hier hopen we rond de herfstvakantie 
duidelijkheid over te hebben.  
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