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Beste (toekomstige) ouders en verzorgers,  

 

De basisschool is een belangrijk onderdeel in de ontwikkeling van het leven. Zowel voor het 

kind zelf als voor u als ouder/verzorger. In acht leerjaren zit uw kind ongeveer achtduizend uur 

op school. Het is dan ook belangrijk dat u vertrouwen heeft in de school en de leerkrachten. 

Een basisschool kiest u met zorg.  

 

De ‘beste’ school bestaat niet, elke school heeft zijn eigen kwaliteiten. Scholen onderscheiden 

zich in het leggen van accenten en werken vanuit uiteenlopende invalshoeken. U zoekt een 

school die het beste bij uw kind past. Een school die ook aansluit bij de opvoeding thuis.  

 

In deze schoolgids kunt u lezen wat u van de Westerschool kunt verwachten. Wij laten u zien 

op welke wijze onze school is georganiseerd. Ons team heeft één belangrijk gezamenlijk doel 

voor ogen. Wij willen kinderen zo goed mogelijk voorbereiden op een wereld die in beweging 

is. Zodat elk kind de gelegenheid krijgt om zichzelf volledig te ontwikkelen. 

 

De schoolgids wordt jaarlijks herzien en wordt aan het begin van elk schooljaar naar alle 

ouders gemaild. Naast de schoolgids ontvangt u de jaarkalender en wordt u minimaal 

maandelijks op de hoogte gehouden via een digitale informatiebrief.  

 

U bent van harte welkom voor een (kennismakings-)gesprek!  

 

 

Mede namens het team, 

 

Agnes Dreier 

Directeur Westerschool 
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1. De Westerschool; wie zijn wij? 
 

Inleiding 
Kijk! De Westerschool. Waar we samen in ons karaktervolle schoolgebouw het fundament voor 

de toekomst van uw kind leggen. Op de Westerschool is er veel aandacht  voor persoonlijk 

contact, groei en samenwerking. Wij bieden kinderen een rustige leeromgeving en zijn trots 

op elke stap die ze zetten in hun eigen ontwikkeling. 

 

 

Het fundament van de onze school  
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 
Wij vinden het belangrijk dat leerlingen met plezier leren en naar school komen. Daarom dagen 

wij onze leerlingen en ons zelf uit door op allerlei manieren te leren: cognitief, bewegend, 

onderzoekend, creatief en sociaal – emotioneel. Dit kan alleen SAMEN. Samen met leerlingen, 

als krachtig team en natuurlijk met ouders. Plezier en veiligheid zijn hierbij belangrijke 

voorwaarden met als belangrijkste doel dat leerlingen/ kinderen zich ontwikkelen als mooie en 

gelukkige mensen die met zelfvertrouwen de wereld leren begrijpen waardoor zij stevig kunnen 

staan in de samenleving. 
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2. Ons onderwijs 
 

Godsdienst 

In alle groepen vertellen we elke week een verhaal uit de bijbel. We gebruiken hiervoor 

verschillende kinderbijbels, zoals de prentenbijbel en de tienerbijbel. De dag wordt begonnen 

met gebed en we zingen liederen die bij de verhalen horen. Rond christelijke feestdagen is er 

extra aandacht voor de verhalen. We vieren het paasfeest met de kinderen met een paasontbijt 

en een paasviering in de kerk of op school. We vieren het kerstfeest met kinderen en ouders. 

Tijdens godsdienst worden gesprekken gevoerd over belangrijke thema’s, zoals naastenliefde, 

geduld, regels, andere godsdiensten enz. 

 

 

Sociale vaardigheden 
Je bent wie je bent en zo ontmoeten we elkaar! Op school oefenen we 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 en 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 groepen. De aandacht voor sociale 

vaardigheden helpt mee om pesten te voorkomen. Komt pesten toch voor, dan heeft de school 

een pestprotocol. 

 
 
Samenwerken 

Er is regelmatig gelegenheid tot samenwerken. Dit doen we door verschillende werkvormen in 

de lessen te gebruiken. 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! 
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Lesprogramma groep 1 en 2 
Jonge kinderen leren terwijl ze spelen. De groepen 1 en 2 zijn daarom ingericht in hoeken 

waar kinderen kunnen spelen.  We zijn ook dagelijks bezig met reken- en taalactiviteiten in de 

grote kring. We werken met de rekenmethode “Getal en ruimte junior” en we gebruiken de 

methode “Pennenstreken” voor het voorbereidend schrijven.  

In een klein groepje, de kleine kring, krijgen kinderen doelen aangeboden. Soms is dit nieuwe 

stof, maar het kan ook een herhaling zijn van de aangeboden stof in de grote kring. 

Kinderen zijn niet gelijk aan elkaar en ontwikkelen zich op unieke wijze. De leerkracht volgt elk 

kind nauwkeurig en daagt regelmatig uit tot nieuwe stappen.  

Ook de ontwikkeling van de motoriek wordt spelenderwijs gestimuleerd. Spelen en bewegen, 

bewegen en spelen, ze wisselen elkaar af. Motoriek ontwikkelen de kleuters door buiten en in 

het speellokaal te spelen. We kunnen regelmatig gebruik maken van het speellokaal. De ene 

keer spelen we samen een spel, de andere keer gaan we klimmen en klauteren. Er worden 

ook danslessen gegeven door bijvoorbeeld de Brede School. 

 
 
Lesprogramma groep 3 t/m 8 
De basisvaardigheden, zoals rekenen, lezen en taal worden vanaf groep 3 uitgebreid 

geoefend, elke dag opnieuw. Dit doen we vooral in de ochtenden. Deze basis moet goed in 

orde zijn en is nodig om inzichten te verwerven. Voor het leren lezen in groep 3 maken we 

gebruik van de methode “Veilig leren lezen”.  

Het technisch lezen trainen we door veel te lezen uit mooie boeken. Dit doen wij dagelijks 

tijdens het LIST-lezen (Lezen IS Top). Alle kinderen lezen dan 20 minuten in hun boek en 

daarvoor of daarna is er ruimte om over boeken te praten. Dit gebruiken we omdat 

leesmotivatie de grootste sleutel is tot groeien in technisch lezen.  

Voor rekenen gebruiken we de methode Getal & Ruimte junior. Dagelijks rekenen de kinderen 

een uur. Tijdens het rekenen besteden we aandacht aan het automatiseren van vaardigheden, 

maar natuurlijk ook het aanleren van nieuwe rekenvaardigheden. 

Spelling leren we door de werkboeken van “Spelling op maat”.  

Begrijpend lezen is een belangrijk onderdeel van ons lesprogramma. We geven de lessen aan 

de hand van de principes van Close Reading. Daarnaast wordt ook Nieuwsbegrip en de 
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werkboeken van Junior Einstein ingezet. Het aanleren van woorden is een belangrijk 

onderdeel van begrijpend lezen. 

 

Wereldoriëntatie 

De vakken aardrijkskunde, geschiedenis en biologie bieden we geïntegreerd aan. Dit houdt in 

dat we 5x in het jaar een thema hebben, waar de lessen van bovenstaande vakken aan bod 

komen. We maken hiervoor gebruik van de methode Blink. Uitgangspunt hiervoor is het 

ontdekkend en onderzoekend leren van de kinderen. 

 

Actief burgerschap 

Onze kinderen groeien op in een pluriforme en multiculturele samenleving. Wij vinden het 

belangrijk om kinderen op een goede manier op deze samenleving voor te bereiden. Aandacht 

besteden aan burgerschap en sociale integratie is een wettelijke opdracht. Bij ons op school 

is burgerschapsvorming niet een apart vak, het is verweven in ons onderwijsaanbod. Zo kunt 

u bij dit onderwerp denken aan het bespreken van prinsjesdag, houden van spreekbeurten en 

bevorderen van gezond gedrag. 

 
 
Beweging  
Twee keer per week hebben alle kinderen vanaf groep 3 bewegingsonderwijs in de gymzaal. 

Op de Westerschool werken twee vakleerkrachten die gespecialiseerd zijn in het geven van 

bewegingsonderwijs. 

 

 

Creativiteit 
In de middag maken we ook tijd voor creatieve vakken, zoals tekenen, handvaardigheid, 

muziek en drama. Vaak wordt dit gegeven door de eigen leerkracht. Maar we maken ook 

gebruik van het aanbod van de Brede school. De Brede School heeft een aanbod om lessen 

en workshops te volgen binnen, maar ook buiten de school. Denk aan verschillende sporten, 

toneel, dansen, musea, maar ook aan activiteiten in de natuur. We maken hier graag gebruik 

van. Daarnaast volgen we soms lessen in de Garenspinnerij. 
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ICT 
Op de Westerschool werken alle kinderen vanaf groep 5 met een chromebook. De kinderen 

van groep 1 t/m 4 werken met iPads. We zijn ons ervan bewust dat de kinderen niet te lang 

achter de computer moeten werken en houden hier rekening mee door regelmatig 

beweegspelletjes tussendoor te doen en door ook in de schriften te laten werken. 

Er is een ICT-leerlijn aanwezig, zodat elk kind digitaal vaardig de basisschool afgaat. Maar we 

praten regelmatig met de kinderen over mediawijsheid. 

Naast de iPads en Chromebooks heeft ook elke groep een mooi digibord die de hele dag 

gebruikt wordt om ons onderwijs te ondersteunen. U kunt hierbij denken aan onderwijsfilmpjes, 

software van de methode, etc. 
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3. Het volgen van de ontwikkeling 
 

Inleiding 
De Westerschool volgt de kinderen d.m.v. observaties en toetsen. Deze worden verwerkt in 

ons leerlingvolgsysteem Parnassys en in de groepsplannen. In de groepsplannen wordt door 

de leerkrachten omschreven aan welke doelen ze werken en hoe ze dat organiseren. Deze 

plannen worden een paar keer per jaar geëvalueerd en bijgesteld. 

 

 

Het jonge kind volgen 
De kleuters worden gevolgd d.m.v. een observatiesysteem. De leerkracht houdt daarin bij 

welke doelen de kinderen hebben behaald en bepaalt aan de hand daarvan wat de volgende 

doelen worden. Dit gebeurt op de gebieden: sociaal emotioneel, spel, taal, rekenen en 

motoriek. Ouders kunnen de doelen twee keer per jaar terugvinden in het portfolio van uw 

kind. Er worden geen toetsen afgenomen bij de kleuters.  

 
 
Cito toetsen 
De Westerschool volgt de kinderen vanaf groep 3 in hun ontwikkeling door minimaal eens per 

jaar een toets 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 en de school. De resultaten helpen om 

inzicht te krijgen in de terreinen waar het kind zich goed ontwikkelt, en waar het (extra) 

ondersteuning nodig heeft. Op onze school vergelijken we de kinderen met zichzelf en niet 

met elkaar. We gaan voor een doorgaande ontwikkeling voor elk kind. Wij gebruiken de Cito 

om te zien of uw kind voldoende groeit. Het geeft u als ouders een beeld  van hoe uw kind iets 

maakt vergeleken met een grote groep leeftijdsgenoten. U krijgt twee keer per jaar een 

overzicht van de citotoetsen van uw kind in het portfolio. 
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Overige toetsen 
Methodegebonden toetsen (rekenen, taal, spelling) worden vanaf groep 3 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. U krijgt twee keer per jaar een overzicht van de 

methodegebonden toetsen in het portfolio van uw kind. 

 

 

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. 

 
 
In gesprek met uw kind en doelen stellen 
Drie keer per jaar voeren we een kind-in-beeld-gesprek met elk kind. 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.  

 

 

Eindtoets groep 8 
De eindtoets (Route 8) wordt in groep 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, taalverzorging en lezen zowel 

begrijpend als studerend. 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, dan zijn wij verplicht 

het advies te heroverwegen.   
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Voortgezet Onderwijs 
Als een kind in groep 8 zit moet hij/zij vóór 15 maart worden aangemeld bij een school voor 

Voortgezet Onderwijs. Voordat die aanmelding gedaan wordt, willen we daar zorgvuldig met 

de ouders over van gedachten wisselen: Eind groep 7 krijgen de kinderen een voorlopig 

schooladvies en worden de wensen van ouders en kind besproken. 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 groep. Ouders kiezen een bij het 

geadviseerde niveau passende school en daarna verzorgt de school de aanmelding. 

 

Uitstroom naar vervolgonderwijs in de laatste 3 jaar: 

 

 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Schooltype Aantal % Aantal % aantal % 

Praktijkonderwijs 1   3,3   2   6,6 1 4 

VMBO B  t/m  K   6 20   8 26,7 2 8 

VMBO K t/m T 5 16,7   4 13,4 4 16 

VMBO T 8 26,7   2   6,6 2 8 

VMBO T/HAVO 2   6,6   1   3,3 2 8 

Havo 5 16,7   5 16,7 5 20 

Havo/VWO     5  16,7 4 16 

VWO 3 10   3 10 5 20 

Totaal 30 100 30 100 25 100 

 

Eindtoetsgegevens Route 8 laatste drie jaar: 
 

2019-2020 2020-2021 2021-2022 

geen afname i.v.m. Covid 195,6 226,5 
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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. 

 
 
Portfoliogesprekken 
We nodigen ouders meerdere keren per jaar uit voor een portfoliogesprek, waarbij het erom 

draait dat het kind met werkhouding, welbevinden en ontwikkeling in beeld is en blijft. Het 

eerste kind-in-beeld-gesprek vindt plaats in november. In dit gesprek staat de sociaal 

emotionele ontwikkeling centraal. Het volgende kind-in-beeld-gesprek vindt plaats in 

januari/februari. In het portfolio van uw kind zitten dan ook de resultaten van de toetsen. Uw 

kind neemt ook deel aan deze gesprekken. 

 

 

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 werkdag 

bereiken om een afspraak te maken voor een gesprek. Gesprekken vinden soms onder, maar 

meestal na schooltijd plaats. Ook bij de directie mag u altijd binnenlopen. Op donderdag staat 

’s morgens de koffie en thee klaar om met elkaar wat te drinken en elkaar als ouders onderling 

te ontmoeten. 

 

 

Informatie en communicatie 
De Westerschool probeert u zo goed mogelijk op de hoogte te houden van alles wat er speelt. 

Dit doen we onder andere door minimaal eenmaal  in de vier weken een nieuwsbrief te sturen. 

Leerkrachten zullen u mailen met informatie of plaatsen een berichtje op Social Schools. Dit is 
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een beveiligd sociaal platform. U kunt hierop als ouder inloggen en ontvangt dan via de website 

of de app op uw telefoon 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 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 adviesrecht of instemmingsrecht. Ook allerlei schoolorganisatorische 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. 

 

 

Activiteitencommissie 
We worden geholpen door de ouders in de activiteitencommissie. Zij zorgen voor de 

aankleding van de school in de verschillende seizoenen en zij helpen met de organisatie van 

de feesten en activiteiten in en om de school. 

 
 
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. Denk 

hierbij aan verkeerslessen, Brede Schoolactiviteiten en feesten.. We zijn blij dat er ook een 

activiteitencommissie is, die bij allerlei evenementen, zoals Kerst of de sportdag, een enorme 

praktische steun zijn voor de leerkrachten! 
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5. Zorg voor kinderen 
 

5.1 Ieder kind krijgt wat het nodig heeft 
Vanuit ons geloof dat ieder kind uniek is, streven we ernaar dat elk kind op de Westerschool 

krijgt wat het nodig heeft. Wij differentiëren daarom in ons aanbod, instructie en leertijd. 

Leerkrachten begeleiden kinderen hierbij en houden nauwkeurig in de gaten hoe kinderen zich 

ontwikkelen. 

 

Zien! 
Op de Westerschool vinden wij het belangrijk dat alle kinderen zich veilig voelen. Vanuit die 

veiligheid kunnen de kinderen zich optimaal ontwikkelen. Wij monitoren dit door het afnemen 

van de leerlingvragenlijst uit Zien! Deze bestaat uit twee delen; een deel gaat over de sociale 

vaardigheden en een deel betreft het leer- en leefklimaat van de leerling. Bij kinderen van 

groep 5 t/m 8 wordt deze vragenlijst 2x per jaar afgenomen. Ook de leerkrachten vullen 2x per 

jaar een observatielijst t.a.v. de groepen 1 t/m 8 in. Indien nodig, worden er actiepunten ter 

verbetering opgesteld en uitgevoerd. Wij gebruiken hierbij de handelingssuggesties behorend 

bij ZIEN! en/of maken gebruik van de methode Kinderen en hun sociale talenten. 

 

 

Voor- en Vroegschoolse Educatie 
Voor kleuters uit groep 1 is er een extra aanbod op het gebied van Voor- Vroegschoolse 

Educatie (VVE). Deze kinderen krijgen hiermee extra tijd om de aangeboden taallessen en 

woordenschatlessen eigen te maken. Dit geldt voor kinderen die van de gemeente de VVE 

indicatie hebben gekregen. 

 
 
Schakelklas 

In groep 2 en 6 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. De schakelklassen worden 

gesubsidieerd vanuit de gemeente Gouda.  
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Kompasklas 
Kinderen uit groep 3 t/m 8 die hoog- of meerbegaafd zijn, kunnen op de Westerschool naar de 

kompasklas. Een ochtend in de week krijgen zij extra begeleiding op het  leren-leren, psycho-

educatie en projectmatig werken. De kinderen krijgen werk vanuit de kompasklas mee naar 

hun eigen klas. 

 
 
Passend Onderwijs 

Passend onderwijs is de naam voor de manier waarop onderwijs aan kinderen 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 kinderen 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.  

 

 

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. 
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5.2 Expertise binnen de Westerschool 
 
Interne begeleiders 

Kinderen met een bijzondere onderwijsbehoefte zijn welkom op de Westerschool. De 

kinderen met bijvoorbeeld dyslexie of ADHD worden extra gevolgd door de interne 

begeleiders (de IB-ers).  

 

Gedragsspecialist  
De gedragsspecialist op de Westerschool is Ineke Swart. Zij bezoekt elk jaar alle groepen 

waarbij ze (passend bij de leeftijd van de kinderen) bespreekt hoe je op een duidelijke en 

rustige manier je grenzen aan kan geven en moet respecteren van een ander. Ook bespreekt 

ze wat de kinderen kunnen doen als ze gepest worden, of als ze zien dat een ander kind 

gepest wordt. 

 

 

Aandachtsfunctionaris 
De aandachtsfunctionaris op de Westerschool is Ineke Swart. Zij beschikt over kennis van de 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Zij adviseert en begeleidt de leerkrachten 

over samenwerking met ouders omtrent de meldcode en kinderenzorg. Zij voert gesprekken 

met ouders en draagt zorg voor de procesbegeleiding bij een eventuele melding. 

 

 

Interne vertrouwenspersoon 
De interne vertrouwenspersoon op de Westerschool is Anouk van Osnabrugge. Haar 

belangrijkste taak is het ondersteunen van de ouders/verzorgers of collega’s die een melding 

willen doen van een klacht/zorg. 

 

 

5.3 Expertise buiten de Westerschool 
      
Sociaal team 
Vanuit het Sociaal Team Gouda is Hind Essanoussi als sociaal werk verbonden aan De 

Westerschool. Hind Essanousi is voor ouders en verzorgers van kinderen van de school 

beschikbaar voor consultatie en advies. Hind Essanoussi is werkzaam als sociaal werker bij 
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het Sociaal Team Gouda. Het Sociaal Team kan meedenken over vragen en problemen. 

Bijvoorbeeld over opvoedvragen, als er GGZ problematiek speelt of als u vragen heeft met 

betrekking tot de ontwikkeling van uw kind. Hierbij valt te denken aan problemen met de 

concentratie of met gedrag, faalangst of bijvoorbeeld onzekerheid. U kunt contact opnemen 

als er vragen spelen in de thuissituatie, bijvoorbeeld huisvesting, financiën/inkomen, 

relatieproblemen, opleiding, werk, stress of gezondheid.  

Email: h.essanoussi@sociaalteamgouda.nl 

Telefoon: 06 815 181 88 

 
 

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 groep 2 en groep 7 door de schoolarts onderzocht. Bij dit onderzoek kijkt de 

schoolarts naar lengte, gewicht, ogen, gehoor en algemene lichamelijke ontwikkeling. U krijgt 

hier bericht over. Bij kinderen uit groep 2 gaat een ouder of verzorger mee, kinderen van groep 

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. 
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5.4 De Vier Windstreken 
 
Beleid sociale veiligheid de Vier Windstreken 
De Westerschool valt onder het schoolbestuur van De Vier Windstreken. 

De Vier Windstreken hecht veel waarde aan een pedagogisch leer- en leefklimaat, waarin 

zowel kinderen 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 beoogd. Hier wordt verantwoord toezicht 

georganiseerd, zonder de toenemende zelfstandigheid van de kinderen 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 kinderen, professionals en ouders. Een leef- en leerklimaat waarin ons personeel en onze 

kinderen 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.  
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6. Organisatie van de Westerschool 
 

Schoolleiding  
De dagelijkse leiding van de school is in handen van directeur Agnes Dreier. 

In overleg met een team van een bovenbouwcoördinator en een onderbouwcoördinator en 

twee 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.  

 

 

Leerkrachten 

Hij of zij is verantwoordelijk voor het geven van onderwijs aan uw kind. De leerkracht houdt 

de vorderingen van uw kind bij, verzorgt de rapportage hiervan en bespreekt die met u. Ook 

als er problemen/zorgen zijn, is de groepsleerkracht de eerst aangewezen persoon om mee 

te overleggen. 

In bijna alle groepen werken we met twee leerkrachten die in deeltijd voor de groep staan. 

Samen zijn zij verantwoordelijk voor de groep. Op hun werkdagen kunt u contact met hen 

opnemen. Belangrijke informatie wordt aan elkaar doorgegeven. 

 
 
Intern begeleiders (IB-ers) 
Twee leerkrachten zijn werkzaam als Intern begeleider. Intern begeleiders helpen de 

leerkrachten in de groepen 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. 

 

 

Coördinatoren 
Op de Westerschool hebben wij een onderbouw- en een bovenbouwcoördinator. Zij leiden 

de bouwvergaderingen en sturen organisatorische zaken aan die in school spelen. 

Daarnaast nemen zij deel in de stuurgroep. 
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Daarnaast is er ook een rekencoördinator en leescoördinator aanwezig op school. Dit is een 

gespecialiseerde leerkracht met veel expertise op rekenen of lezen.  

 

De ICT-coördinator draagt er zorg voor dat de informatie- en communicatietechnologie voor 

onderwijsdoeleinden beschikbaar is. Zij is eerste aanspreekpunt voor alle bij de school 

betrokkenen op het gebied van ICT. Zij is mede verantwoordelijk voor het functioneren van de 

computers in het interne- en externe netwerk. 

 

 
Ondersteuners 

De school heeft een aantal medewerkers in dienst als onderwijsassistent. Zij ondersteunen 

de leerkrachten. 

 

 
Stagiaires 

De Westerschool is stageschool voor studenten van verschillende opleidingen. Er komen er 

stagiaires van verschillende hogescholen (bijvoorbeeld de Marnix academie) en MBO 

opleidingen (Bijvoorbeeld MBO Rijnland) stagelopen. Voor 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 en er is 

een stagebegeleider in de Westerschool.  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. 

 

 
Administratie 
De administratief medewerkster verzorgt o.a. de leerling administratie, zij ondersteunt de 

directie en voor veel zaken is zij het eerste (telefonische) aanspreekpunt. Zij is aanwezig op 

dinsdagmiddag en woensdag. 
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Conciërge en interieurverzorgers 
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.  

 
 

De Vier Windstreken 

Stichting PCPO De Vier Windstreken is het bestuur van vijftien basisscholen en één school 

voor speciaal basisonderwijs in het Groene Hart. Er zijn zeventien locaties in de gemeenten 

Zuidplas, Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard en Oudewater. De scholen bieden 

onderwijs vanuit een protestants-christelijke of interconfessionele identiteit.  

 

Een school van De Vier Windstreken heeft de basis op orde, biedt onderwijs van een hoog 

niveau, heeft een sterk pedagogisch klimaat en is financieel gezond. 

 

In de scholen en op bestuursbureau werken 350 medewerkers die dagelijks aan ruim 2.500 

kinderen een mooie leeromgeving bieden. We doen dit vanuit het motto 'Oog voor elkaar'.  

 

D4w ziet de basisschoolperiode als een mooie ontdekkingstocht, waarbij kinderen kennis en 

vaardigheden opdoen om zelfstandig, sociaal en vol vertrouwen de wereld in te gaan. We 

geven kinderen een kompas, waarmee ze door het leven kunnen reizen. Voor onszelf is 

deze koers ook een kompas die richting geeft aan onze toekomst. 

 

 
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.  
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7. Schooltijden, vakantierooster en 
andere regelingen  
  

Schooltijden 
08.20 uur  Schooldeuren gaan open  

08.30 uur De schooldag begint 

14.30 uur Einde schooltijd op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 

12.15 uur  Einde schooltijd op woensdag  

 

 

Continurooster 
Wij werken met een continurooster, dit betekent dat alle kinderen op maandag, dinsdag, 

donderdag en vrijdag op school lunchen in hun eigen groep. In de lunchpauze spelen ze ook 

buiten. De school organiseert tussen de middag pleinwacht bestaande uit een ouder en een 

pleinwachtmeester of - juf die met de kinderen sportieve activiteiten onderneemt. 

 
 
Vakanties 
Herfstvakantie:   24-10-2022 t/m 28-10-2022 

Kerstvakantie:   23-12-2022 t/m 06-01-2023 

Voorjaarsvakantie:   27-02-2023 t/m 03-03-2023 

Goede Vrijdag & Pasen:  07-04-2023 t/m 10-04-2023 

Meivakantie:   24-04-2023 t/m 05-05-2023 

Hemelvaartsdag + vrije dag 18-05-2023 t/m 19-05-2023 

2e Pinksterdag:   29-05-2023 

Zomervakantie:   07-07-2023 t/m 18-08-2023 

 

 

Studiedagen 2022-2023 
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 
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studie. Deze dagen zijn belangrijk voor ons, omdat we zo met elkaar de kwaliteit van ons 

onderwijs kunnen blijven verbeteren. Dit zijn de studiedagen van het schooljaar 2022-2023: 
22-08-2022 

03-10-2022 

04-10-2022 

31-10-2022 

29-11-2022 (vanaf 12.00 uur) 

02-02-2023 

03-02-2023 

09-06-2023 

12-06-2023 

13-06-2023 

   

 
Vakantieverlof 
De leerplicht stelt duidelijk dat vakantie onder schooltijd vrijwel onmogelijk is. 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. De 

voorwaarden kunt u terugvinden op onze website. 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. Dit formulier kunt u op de website vinden 

of op school ophalen. 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 
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vrije dagen worden ingediend. De directeur is verplicht om onwettig verzuim (daaronder valt 

ook veelvuldig te laat komen) te melden bij de leerplichtambtenaar.  
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8. Overige zaken van A tot Z 
 
Aanmelden 

Voor het aanmelden op onze school is een reglement vastgesteld door het Algemeen 

Bestuur van De Vier Windstreken.  

 

Reguliere aanmelding 

Ouders of verzorgers kunnen contact opnemen met de directeur Agnes Dreier 

telefoonnummer: 0182514324 of via het emailadres:  westerschool@d4w.nl  

De inschrijving vindt zo veel mogelijk onder schooltijd plaats. De nieuwe leerling is samen met 

zijn/haar ouders/verzorgers aanwezig. Zo krijgt iedereen direct een eerste indruk van de 

school. De inschrijving van jongste kleuters doen we bij voorkeur spoedig nadat ze 3 jaar zijn 

geworden. Kies je voor onze school, dan kies je ook christelijk onderwijs, onze onderwijsvorm 

zoals uitgelegd in deze schoolgids, de organisatorische afspraken en deelname aan alle 

schoolactiviteiten.  

 

Aanmelding vanaf een andere school  

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.  

 

Juiste begeleiding 

Mochten wij het kind niet de juiste begeleiding kunnen bieden, dan zoeken we samen met de 

ouders naar een school die dat wel kan.  

 

Afspraak in Korte Akkeren 

Tussen de basisscholen in de wijk Korte Akkeren in Gouda geldt in principe de afspraak dat 

we geen kinderen in een lopend cursusjaar van elkaar overnemen.  

 

Uit het buitenland 

Kinderen, die rechtstreeks uit het buitenland komen en niet de Nederlandse taal vaardig zijn, 

kunnen onder bepaalde voorwaarden aangemeld worden bij de opvangklas anderstaligen van 

de gemeente Gouda.  
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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. Er 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 groepen 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.  

 
 
BSO De Westervriend 

De Westerschool heeft een overeenkomst voor de opvang buiten schooltijden met het 

Quadrant Kindercentra. Samen zorgen wij voor een passend aanbod voor de kinderen. De 

BSO is elke middag te vinden in een gezellig lokaal van de school met veel leuke speelruimtes. 

Ook verzorgt Quadrant opvang voor schooltijd, tijdens studiedagen en in vakanties. Dit vindt 

plaats op de Westerschool of op een andere locatie van Quadrant. 

 

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.  
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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 leerkracht 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.  
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Fruit 
Op donderdag en vrijdag eten we fruit als pauzehap. De kinderen nemen dit zelf van thuis 

mee. Jaarlijks schrijven we ons in voor een periode gratis fruit vanuit een Europese subsidie. 

Als onze aanvraag gehonoreerd wordt, delen we in die periode op woensdag, donderdag en 

vrijdag aan alle kinderen fruit uit en hoeven de kinderen geen fruit van thuis mee te nemen. 

 

 

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! 

 

 

Gym 

Groep 1 en 2 

De gymlessen van de kinderen van groep 1 en 2 vinden plaats in het speellokaal op school. 

De kinderen gymmen in hun ondergoed en gymschoentjes met elastiek of klittenbandsluiting.  

De kinderen van groep 1 en 2 bewaren deze op school in het tasje aan de kapstok. 

 

Groep 3 t/m 8 

Kinderen in groep 3 t/m 8 hebben twee keer per week gym. De lessen worden gegeven door 

meester Remco en meester Daniël en vinden plaats in de gymzaal aan de overkant van de 

school. Alle kinderen moeten een sportbroekje, shirt en gymschoenen hebben. Een 

turnpakje is ook toegestaan. De gymschoenen mogen alleen binnen worden gedragen.  

 

 

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 groepen 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 
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geconstateerd. Mocht u ze thuis aantreffen, laat het ons dan vooral ook weten, wij zullen dan 

discreet andere ouders hierover informeren. 

 
 
Huiswerk  

Vanaf groep 5 krijgen de kinderen huiswerk mee naar huis, we houden hiermee rekening met 

de mogelijkheden van de kinderen. Onze doelstellingen van het meegeven van huiswerk is: 

Het leren plannen van tijd, het trainen van zelfdiscipline en het leren dragen van 

verantwoordelijkheid.  

 

 

Instromen in groep 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 

groep. 

 

 
Jarig 
Als je jarig bent mag je trakteren in je eigen groep! Dat is niet verplicht maar wel leuk en 

meestal erg lekker! Natuurlijk is het erg fijn als kinderen gezonde traktaties trakteren. 

 

 
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: 
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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 394, 3440 AJ Woerden.  

 
 
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. Onze aandachtsfunctionaris is Ineke Swart 

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 dat op eigen verantwoordelijkheid. De telefoon 

mag niet onder schooltijd gebruikt worden. 

 

 
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 
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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. Het niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage leidt niet tot het uitsluiten van 

kinderen van deelname aan activiteiten. 

 
 
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 

Schorsing geschiedt door het bestuur van De Vier Windstreken. Schorsing geschiedt na 

bijvoorbeeld zeer ernstige (gedrags-)problemen, waarbij de veiligheid van 
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kinderen/leerkrachten in het geding komt. Het Bevoegd Gezag (CvB) kan een kind voor een 

periode van ten hoogste 5 dagen schorsen. 

Bij schorsing meldt het bevoegd gezag dit bij de onderwijsinspectie en bij leerplicht.  

Verwijdering kan plaatsvinden nadat directie, leerkrachten en IB-er constateren dat het 

wegens (gedrags-)moeilijkheden niet langer verantwoord is een leerling op school te laten 

blijven. Hierbij kan u denken aan: wanneer schorsen al meerdere keren is toegepast of 

wanneer een kind iets ernstigs heeft gedaan, bijvoorbeeld geweldpleging.  

Het voornemen tot verwijdering wordt door een vertegenwoordiging van het bevoegd gezag 

met de ouders besproken, nadat de school hierover officieel is gehoord.  

 

 

Schoolkamp 

De kinderen van groep 8 gaan op kamp. 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. 

 
Onze schoolregels 
In de hele school gelden deze regels. Aan het begin van het schooljaar besteden we hier 

veel aandacht aan door met elkaar hierover in gesprek te gaan en afspraken te maken.  
● Wij zijn aardig voor elkaar. 

● Wij zijn rustig in de school. 

● Wij zorgen goed voor de spullen. 

 
 
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. 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 groep 4 krijgen 
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een cadeautje geregeld door school. Vanaf groep 5 worden kinderen helpers van Sinterklaas 

en kopen zij een klein cadeautje voor een klasgenoot. 

 

 

Sportief na schooltijd 
Op maandag is er buurtsport op ons schoolplein, georganiseerd vanuit Sportpunt Gouda. 

Met hulp van ouders kunnen kinderen vanaf groep  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 kinderen 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 

sponsoring 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 leerplicht-ambtenaar.  

 

 

Uitschrijving  
Wanneer uw kind niet langer bij ons op school blijft, moet u het laten uitschrijven. Voor de 

kinderenadministratie hebben wij de gegevens van de nieuwe school nodig. Wettelijk is de 
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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.  

 

 

Vertrouwenspersoon (intern en extern)       
Binnen de Westerschool werken we met een interne vertrouwenspersoon. Deze persoon is 

aanspreekpunt voor kinderen, 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  is: Albert van der Zalm. Hij is bereikbaar voor zowel medewerkers als 

ouders. Zijn telefoonnummer is 06-23814297 en zijn mailadres is info@albertvanderzalm.nl.  

 

 

 
 
Vertrouwensinspecteur (Onderwijsinspectie) 
Ouders, kinderen, 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. 
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De vertrouwensinspecteurs zijn alle werkdagen tijdens kantooruren (08.00-17.00 uur) 

bereikbaar op het nummer: 0900-111 3 111 (lokaal tarief). 

 

 

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. U kunt uw kind ook afmelden 

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.  
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9. Personeel 
 

Westerschool 
Jacob van Lennepkade 2 
2802 LH Gouda                                  
t: 0182-514324 
e: westerschool@d4w.nl 
w: westerschool.d4w.nl 
  
Directeur Agnes Dreier agnes.dreier@d4w.nl 

Onderbouwcoördinator 
Bovenbouwcoördinator 

Ineke Swart 
Margret Boere 

ineke.swart@d4w.nl 
margret.boere@d4w.nl 

Leerkrachten   
Groep 1 en 2 Blauw 

Petra Blom 
Mariëtte Kok 

petra.blom@d4w.nl 
mariette.kok@d4w.nl 

Leerkrachten   
Groep 1 en 2 Groen 

Anne-Fleur Hendriks 
Mariëtte Kok 

anne-fleur.hendriks@d4w.nl 
mariette.kok@d4w.nl 

Leerkrachten  
groep 3 

Gonneke Dijkstra 
Louise Bregman 

gonneke.de.bruin@d4w.nl 
louise.bregman@d4w.nl 

Leerkrachten  
groep 4 

Tjitske Rijkaart 
Melanie Koolwijk 

tjitske.rijkaart@d4w.nl 
melanie.koolwijk@d4w.nl 

Leerkracht  
groep 5 

Lilian van der Zwart lilian.van.der.zwart@d4w.nl 

Leerkrachten  
groep 6 

Margret Boere 
Irene Gouwens 

margret.boere@d4w.nl 
irene.gouwens@d4w.nl 

Leerkrachten  
groep 7 

Joyce Doef 
Irene Gouwens 
Janet van der Lugt (LIO) 

joyce.otten@d4w.nl 
irene.gouwens@d4w.nl 

Leerkrachten  
groep 8 

Annefleur Trel 
Joselien van der Stelt 

annefleur.trel@d4w.nl 
Joselien.van.der.stelt@d4w.nl 

Intern Begeleiders 
 

Willemijn de Jong 
Anouk van Osnabrugge 

 willemijn.de.jong@d4w.nl 
anouk.van.osnabrugge@d4w.nl 

Aandachtsfunctionaris en 
gedragsspecialist 
Intern vertrouwenspersoon 

Ineke Swart 
  
Anouk van Osnabrugge 

ineke.swart@d4w.nl 
  
anouk.van.osnabrugge@d4w.nl 

Onderwijsassistent 
  

José Massar 
Sophie van Genderen 
Annemarie de Pater 
  

jose.massar@d4w.nl 
sophie.van.genderen@d4w.nl 
annemarie.de.pater@d4w.nl 

Schakelklas José Massar jose.massar@d4w.nl 
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Kompasklas Anouk van Osnabrugge 
Willemijn de Jong 

willemijn.de.jong@d4w.nl 
anouk.van.osnabrugge@d4w.nl 

Taalklassen Ingrid Rietveld 
Mieke Fidder 
Ksenia van Beek 
Amanda Wintershoven 
Mariya Syurina 

ingrid.rietveld@d4w.nl 
mieke.fidder@d4w.nl 
ksenia.van.beek@d4w.nl 
amanda.wintershoven@d4w.nl 
mariya.syurina@d4w.nl 

Gymleerkrachten Daniël de Bruijn 
Remco van Gorcum 

daniel.de.bruijn@d4w.nl 
remco.van.gorcum@d4w.nl 

Conciërges Eric te Boekhorst 
Abdel Makrini 

eric.te.boekhorst@d4w.nl 
abdel.makrini@d4w.nl 

Interieurverzorgsters Jeanet Nuvelstijn 
Therese van Aalst 
Ida Coenraats 

jeanet.nuvelstijn@d4w.nl 
therese.van.aalst@d4w.nl 
ida.coenraats@d4w.nl 

ICT-er Johan Twigt  
Joselien van der Stelt 

johan.twigt@d4w.nl 
joselien.van.der.stelt@d4w.nl 

Administratie Els van der Pool els.van.der.pool@d4w.nl 

 

 
 


