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Voorwoord
In deze jaarkalender staat allerlei praktische informatie
omtrent OKC (Openbaar Kind Centrum) De Westhoek.
U vindt hier adressen, gymtijden enz. Op de kalender
zelf staan de vakanties, studiedagen (de kinderen hebben dan geen school), ouderavonden, sportdag, feesten
enz. vermeld. U kunt deze digitale kalender altijd terugvinden op onze website. U krijgt in de loop van het jaar
alleen bericht als er iets verandert in de planning van
de data. Verder zullen wij u op de hoogte houden o.a.
middels de APP en via de website van de school. In de
mails staan nieuwe activiteiten genoemd, die u dan op
de kalender bij kunt schrijven.
Joke Burgerhoudt
directeur

OKC De Westhoek
dr. Jan Schoutenlaan 36
3145 SZ Maassluis
Telefoon 010 - 5914870
j.burgerhoudt@wijzer.nu
westhoek@wijzer.nu
www.dewesthoek.nl

Schooltijden
Onze schooltijden:
Groepen 1 t/m 4
Maandag
Dinsdag		
Woensdag
Donderdag
Vrijdag 		

8.30 - 11.30 uur en 13.00 - 15.00 uur
8.30 - 11.30 uur en 13.00 - 15.00 uur
8.30 - 11.45 uur (’s middags vrij)
8.30 - 11.30 uur en 13.00 - 15.00 uur
8.30 - 11.30 uur en 13.00 - 15.00 uur

Groepen 5 t/m 8
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag 		

8.30 - 12.00 uur en 13.00 - 15.00 uur
8.30 - 12.00 uur en 13.00 - 15.00 uur
8.30 - 12.30 uur (’s middags vrij)
8.30 - 12.00 uur en 13.00 - 15.00 uur
8.30 - 12.00 uur en 13.00 - 15.00 uur

De deur gaat 10 minuten voor aanvang van de lessen open.
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Samenstelling team
Directeur:
Joke Burgerhoudt
Coördinator kwaliteit:
Maarten van den Aardweg
Bovenbouw/middenbouw coördinator:
		
René Reusink/
		
Andrea van Zweden		

Verdeling groepsleerkrachten
Groep 1/2A: juf Caroline (ma, di, woe)
en juf Nikolien (woe, do vrij)
Groep 1/2B: juf Kathelijne (ma, di)
en juf Trudi (woe, do, vrij)
Groep 1/2C: juf Mirjam (ma, di) en juf Christine (woe, do, vrij)
Groep 3A: juf Marianne (ma, di, woe) en juf Anita (do, vrij)
Onderbouw/opvangcoördinator:
		
Mirjam van Aalst/Denise Bijl Groep 3B: juf Fifi (ma, di, do, vrij) en juf Marja (woe)
Groep 4:
juf Nanette (ma, di, woe, do)en juf Marja (vrij)
		
Groep 5A: juf Nanja (ma, di) en juf Andrea (woe, do, vrij)
Taalspecialist:
Tessa Zandman
Groep 5B: juf Megan (ma t/m vrij)
Rekenspecialist:
Anna van Staalduine
Groep 6A: juf Melissa (ma, di) en juf Loes (di, woe, do, vrij)
Gedragsspecialist/RT:
Marja Arnoldus			
Groep 6B: meester Robert (ma t/m vrij) en in de oneven
weken meester Gerard op maandag
Interne begeleider:
Maarten van den Aardweg/
Groep 7A: juf Tessa (ma, di, woe) en juf Els (do, vrij)
		
Melissa Solleveld
Groep 7B: meester René (ma, di, woe)
Secretaresse:
Ineke van Dijk		
en meester Gerard (do, vrij)
			
Groep 8A: meester Michael (ma t/m vrij) en in de even
Vakleerkrachten
weken meester Gerard op maandag
Gymnastiek:
Ruud Veerman
Groep 8B: juf Anna (ma, woe, do, vrij) en meester Gerard (di)
Dansante Vorming:
Megan de Vries
Onderwijsondersteunend: Carmen van Dijk
Native Speaker:
Margaret v.d. Mark
Conciërge:
Abdel el Boukhlifi

Schoolvakanties 2020-2021
Vakantie				
Herfstvakantie
17 oktober 2020 t/m 25 oktober 2020
Kerstvakantie
19 december 2020 t/m 3 januari 2021
Voorjaarsvakantie
20 februari 2021 t/m 28 februari 2021
Paasweekeinde
2 april 2021
t/m 5 april 2021		
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

24 april 2021
13 mei 2021
24 mei 2021
17 juli 2021

t/m 9 mei 2021
t/m 14 mei 2021
t/m 29 augustus 2021
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Praktische informatie
Bewegingsonderwijs
Op onderstaand schema ziet u wanneer elke groep gymnastiek heeft. De groepen 1 en 2 gymmen in het speellokaal. De groepen 3 t/m 8 krijgen les in de Wethouder
Smithal. Op maandag en donderdag wordt de les gegeven door de heer Ruud Veerman.
Kledingvoorschriften gymnastiek
In verband met de veiligheid en de hygiëne zijn de volgende kledingvoorschriften opgesteld:

Oudere meisjes worden geacht, onder het T-shirt met
korte mouw, een bh of topje te dragen tijdens de gymnastieklessen.
Het dragen van sieraden, ook horloges, is uit veiligheidsoverweging, tijdens de gymnastieklessen niet toegestaan.
Kinderen met lang haar dragen het haar tijdens de lessen
in een staart.

Groepen 1 en 2
Gymschoentjes. Deze schoenen blijven op school in een
bak in de groep.

Blessure
Bij kleine pijntjes: gymkleding meenemen en met de
gymleerkracht overleggen wat het kind wel kan in de
les. Wanneer u als ouder van mening bent dat uw kind
niet mee kan doen in de les geeft u een briefje mee naar
school of u belt naar school.

Vanaf groep 3
Korte broek (sportbroek/voetbalbroek, kort ‘wielerbroekje’, enz.) of strakke legging, T-shirt met korte mouw, gymschoenen/turnschoentjes (elastiek, klittenband, veters).

Schoolzwemmen
De leerlingen van de groepen 5 en 6 krijgen in de oneven
weken op dinsdag en woensdag 45 minuten zwemles in
het zwembad ‘Dol-fijn’. De lessen starten in week 37. U

Gymrooster schooljaar 2020-2021
Groepen
Dagen gym
Dagen gym
Groep 3A
Maandagochtend
Donderdagochtend
Groep 3B
Maandagochtend
Donderdagochtend
Groep 4
Maandagochtend
Donderdagochtend
Groep 5A
Maandagmiddag		
Groep 5B
Maandagmiddag		
Groep 6A Dinsdagochtend		
Groep 6B Dinsdagochtend		
Groep 7A Dinsdagochtend
Donderdagmiddag
Groep 7B
Dinsdagmiddag
Donderdagmiddag
Groep 8A Maandagochtend
Donderdagochtend
Groep 8B Maandagochtend
Donderdagochtend

Zwemmen

Oneven weken dinsdagochtend
Oneven weken dinsdagochtend
Oneven weken woensdagochtend
Oneven weken woensdagochtend

De leerlingen van de groepen 5 en 6 gymmen één dag in de even weken en zwemmen en gymen in de oneven weken dit
als gevolg van de tijdsinvestering die de zwemlessen vragen.
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ontvangt aan het begin van ieder schooljaar een overzicht van de data en activiteiten van de zwemlessen.
Het vervoer naar en van het zwembad is geregeld per
bus. Enkele malen per jaar mogen de ouders de lessen
bijwonen. De data van de kijklessen staan vermeld op
het overzicht. Het is niet mogelijk voor deze kijklessen
gebruik te maken van de bus waarmee de leerlingen naar
het zwembad gaan.
Telefoon en ziekmelding
Als uw kind ziek is, wordt u verzocht dit zo snel mogelijk
te melden. U kunt daarvoor tussen 8.00 uur en 8.30 uur
naar school bellen 010-5914870. Ook is het mogelijk om
via de SchoolApp ziek te melden.
Regeling te laat komen Subregio Nieuwe Waterweg Noord
De leerplichtwet ziet te laat komen als ongeoorloofd
verzuim. Wij werken volgens de ‘D-G-J-M regeling’.
Deze regeling is een goede manier voor scholen om samen met de afdeling leerplicht het probleem van het te
laat komen aan te pakken.

De procedure:
D Bij drie maal te laat vindt er een gesprek plaats met
de ouder(s) en eventueel de leerling (afhankelijk van
zijn of haar leeftijd).
G Bij zes maal te laat worden de ouders schriftelijk of in
een persoonlijk gesprek op de hoogte gebracht van
het te laat komen en van de mogelijke consequenties.
J Bij negen keer te laat gaat een brief uit naar de ouders met daarin de waarschuwing dat bij de volgende
keer te laat komen, gemeld gaat worden bij de leerplichtambtenaar.
M Bij twaalf keer te laat gaat er een brief naar ouders
met de mededeling dat nu melding gedaan wordt
bij de leerplichtambtenaar. Vanuit leerplicht zal een
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waarschuwingsbrief naar de ouders verzonden worden waarin ouders gevraagd worden het te laat komen te stoppen. Indien er geen verbetering optreedt
zijn mogelijke sancties niet uitgesloten.
Bij vijftien keer te laat roept de leerplichtambtenaar
de ouder(s) en eventueel de leerling op voor een gesprek. Deze melding kan resulteren in een proces
verbaal tegen de ouder(s).

Fietsen en steppen
De ruimte in de fietsenrekken is beperkt. We willen voorkomen dat fietsen worden beschadigd. Daarom verzoeken wij u vriendelijk de kinderen zoveel mogelijk lopend
naar school te laten gaan. Het plaatsen van fietsen in de
rekken is geheel op eigen risico. De school is niet aansprakelijk voor ontstane schade. Steppen mogen, ook op
eigen risico, in de buitenberging gestald worden. Ons
schoolplein is voetgangersgebied, fietsen op het plein is
niet toegestaan.
Parkeren
Voor de ingang van het schoolplein geldt een stopverbod. Veel kinderen worden door hun ouders met de auto
gebracht en gehaald. Dit leidt vaak tot onoverzichtelijke
situaties voor de andere kinderen. Rondom de school is
voldoende parkeerruimte. Desondanks stoppen ouders
toch nog voor de schoolingang. De politie controleert
regelmatig en deelt dan boetes van minimaal € 70,- uit.
Brengt u uw kind bij voorkeur lopend of met de fiets naar
school. Op deze manier leert een kind zich ook veilig in
het verkeer te bewegen.
Pauzehapje
Onze school maakt geen gebruik van de schoolmelkvoorziening. U kunt uw kind zelf een beker drinken meegeven naar school. Het drinken van water heeft onze
voorkeur. De kinderen mogen ’s morgens bij het drinken
ook een hapje eten. Geeft u a.u.b. gezonde pauzehapjes
mee. Onze voorkeur gaat uit naar een bruine boterham
met gezond beleg of fruit.
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Schoolgruiten
Iedere woensdag, donderdag en vrijdag zijn Gruitdagen.
Het is de bedoeling dat u uw kind dan fruit of groente
b.v. wat tomaatjes, meegeeft als pauzehapje. Het eten
van koekjes o.i.d. is op die dagen niet toegestaan. Natuurlijk kunt u ook op de andere dagen uw kind fruit of
groente meegeven.
Vervoer door ouders en de inzittendenverzekering
Soms doen wij een beroep op ouders om bij excursies
kinderen te vervoeren per auto. In verband met eventuele aansprakelijkheid, wordt u gevraagd of u over een
inzittendenverzekering beschikt, wanneer u bereid bent
kinderen te vervoeren.
Schoolreizen/schoolkamp
Voor de groepen 1 t/m 6 wordt elk jaar een schoolreis
georganiseerd. Schoolreisjes bestaan uit een bezoek aan
bijvoorbeeld de dierentuin of andere educatieve bestemmingen en uiteraard aan een plek waar gespeeld kan worden. De schoolreis wordt uit de vrijwillige ouderbijdrage
bekostigd. Hiervoor wordt per leerling een vast bedrag
gereserveerd. Voor de leerlingen van groep 7 wordt een
schoolkamp georganiseerd. Deelname aan het schoolkamp is verplicht voor alle leerlingen van groep 7.
Wij nemen ieder jaar op een bijzondere wijze afscheid
van de leerlingen van groep 8. Zij hebben hun eigen afscheidsreis. Het schoolkamp en de afscheidsreis van
groep 8 kunnen niet geheel worden bekostigd uit de vrijwillige ouderbijdrage en daarom zal er van de ouders
van de betreffende leerlingen een aanvullend bedrag
worden gevraagd.
Bibliotheek
Op school is een uitgebreide bibliotheek aanwezig. Iedere week kunnen de kinderen van alle groepen een boek
uitzoeken. De boeken gaan mee naar huis en moeten
in het gele/groene schooltasje (dat de kinderen hebben
gekregen) worden vervoerd.
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Boekensparen/Kinderboekenweek
Ieder jaar besteden we uitgebreid aandacht aan de Kinderboekenweek. Tijdens deze week organiseren we in
samenwerking met boekhandel ‘het Keizerrijk’ een kinderboekenmarkt. In de hal van de school zijn dan vele
mooie en goede kinderboeken te koop. Boeken zijn vaak
duur. Een of twee boeken kopen kan toch wel een heel
bedrag zijn om uit te geven. Omdat wij lezen erg belangrijk vinden, hebben we samen met de ouderraad
een spaarsysteem opgezet. Zo kan een bedrag dat gedurende een jaar bijeen gespaard wordt tijdens de Boekenweek besteed worden aan de aankoop van een of meerdere boeken. Dit spaarsysteem werkt als volgt:
•		op maandagmorgen kunnen de kinderen € 0,20 of
een veelvoud hiervan mee naar school nemen;
•		op school is die dag iemand aanwezig om het geld in
ontvangst te nemen;
• ieder kind heeft een eigen spaarkaart en voor iedere
€ 0,20 ontvangen de kinderen op deze kaart een
stempel;
• de stempelkaart krijgen de kinderen elke keer mee
naar huis Er is een dubbele administratie, zodat altijd duidelijk is hoeveel een kind gespaard heeft. Voor
de boekenmarkt krijgen de kinderen een boekenbon,
waarop staat hoeveel zij kunnen besteden op de boekenmarkt.
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Meesterdag/Juffendag
Ook dit schooljaar vieren wij de verjaardagen van alle
juffen en meesters op één dag. De ‘juffen- en meesterdag’. De juffen/meesters verzorgen op die dag een feestelijk programma. We sluiten deze dag traditiegetrouw af
met een picknick op het plein.

Kunstzinnige vorming
De lessen kunstzinnige vorming worden door de groepsleerkrachten aangeboden in de groep. Daarnaast hebben
wij een vakdocent voor dansante vorming (juf Megan).
Gedragsregels
Om het omgaan met elkaar zo plezierig mogelijk te maken voor iedereen zijn er afspraken nodig.
Iedereen wordt aangesproken op zijn/haar gedrag, als
het goed gaat, maar ook als het niet goed gaat. Het is
belangrijk dat de kinderen hier zelf over nadenken en
met elkaar in gesprek gaan. Hiervoor gebruiken wij de
zogeheten SOEMO-kaarten en de alledaagse situaties
die zich voordoen.
Omdat de SOciaal EMotionele Ontwikkeling en het gedrag van uw kind de basis zijn om te kunnen leren, zoeken wij direct contact met u wanneer wij hier zorgen of
vragen over hebben. Als ouders, verzorgers en leerkrachten moeten we samen de kinderen een veilige omgeving
bieden waarin zij zich kunnen ontwikkelen.
Tevens is het antipestprogramma KIVA ingevoerd.

Luizencontrole
Hoofdluis is een probleem op alle basisscholen. Om zo
snel mogelijk ‘luisvrij’ te zijn, worden na iedere vakantie alle leerlingen en leerkrachten gecontroleerd door
een ‘kriebelteam’. Als er hoofdluis wordt geconstateerd
wordt u gebeld door de groepsleerkracht. Bij een goede
aanpak is het spoedig opgelost. Bovendien heeft elk kind
een eigen ‘luizenzak’, waarin hun jas, e.d. aan de kapstok gehangen kan worden. Bij gebrek aan vrijwilligers
voor het kriebelteam zijn wij soms genoodzaakt de controle over te slaan. Graag aanmelden voor het luizenteam dus.
Ouder- en kindgesprekken/portfolio gesprekken
Per jaar zijn er 3 maal ouder- en kindgesprekken voor de
ouders samen met hun kind. U wordt uitgenodigd voor
een gesprek met de leerkracht samen met uw kind. Dit
gesprek duurt 10 minuten. Voorafgaand aan het gesprek
kunt u het werk van uw kind bekijken. Zijn er zaken die
een langere tijd nodig hebben, dan wordt er een andere
afspraak gemaakt. U kunt natuurlijk ook op een ander
moment met de leerkracht van uw kind spreken. Hiervoor kunt u een afspraak maken. Mocht u liever zonder
uw kind met de leerkracht spreken, dan is dat natuurlijk
ook mogelijk.

Gevonden voorwerpen
Voorwerpen die op school achter blijven worden in de
‘gevonden voorwerpenbak’ bij de klapdeur gedaan. Als
een leerling iets kwijt is, vraagt hij of zij aan de leerkracht
of er in de bak gekeken mag worden. Voor elke vakantie
worden de voorwerpen uitgestald, daarna ruimen we ze
op.
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Voor dringende zaken maken we altijd tijd. Voor groep 8
vervalt het derde gesprek. Hiervoor in de plaats komt het
adviesgesprek voor het voortgezet onderwijs.
Nieuwsbrief
Regelmatig verschijnt er een Nieuwsbrief. Hierin staan
belangrijke data voor de komende tijd, verslagen over gebeurtenissen op school, mededelingen e.d. De Nieuwsbrief wordt via de SchoolApp verstuurd.
Rookverbod
Omdat er voor scholen dezelfde regels gelden als voor
alle andere overheids- en openbare gebouwen, mag er in
de school niet gerookt worden in alle vrij toegankelijke
ruimten. Ook het plein is een rookvrije ruimte.
Honden op het plein
Volgens de gemeentelijke regelgeving is het niet toegestaan om honden mee te nemen op het plein of in de
school. Wij verzoeken u uw hond aan de buitenkant van
het hek rond het schoolplein even vast te maken, totdat
u weer terugkomt.
Schoolfotograaf
Eén keer per jaar komt de schoolfotograaf om klassenfoto’s en portretten te maken. Zodra de datum bekend is
krijgt u bericht via de SchoolApp.
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Internet
Op school wordt veel aandacht besteed aan computeronderwijs. Internet is een belangrijke informatiebron.
Met de cursus ‘veilig internetten’ willen wij de leerlingen
wijzen op de mogelijkheden en de gevaren van internet.
Wij leren de kinderen:
•		Geef nooit je wachtwoord(en) aan iemand anders. Je
weet nooit wat een ander er mee doet.
•		Je kunt nooit zeker weten van wie een mailtje of bericht komt. Wees daarom voorzichtig met wat je vertelt. Geef vooral niet je adres en telefoonnummer.
•		Soms proberen anderen je te bedreigen of pesten via
internet. Bespreek dit altijd met je ouders.
•		Pas op met afspraakjes in het ‘echt’. Je weet nooit
zeker met wie je afspreekt. Als je toch een afspraak
maakt, vertel dat dan altijd aan je ouders. Denk eraan
dat alles wat je via internet verstuurt, bewaart en door
een ander gebruikt kan worden. Wees vooral voorzichtig met de webcam.
•		Laat je niet dwingen dingen te doen die je zelf niet wilt.
•		Gebruik een veilige zoekmachine, b.v. Davindi via Kennisnet.
•		Als je iets niet vertrouwt, vertel het aan je ouders.
En als laatste:
•		Je kunt altijd de computer uitzetten als je het niet leuk
meer vindt.
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Toezicht op het plein
In de pauzes is er toezicht op het plein. Na schooltijd
worden de kinderen van groep 1, 2 en 3 door de leerkracht naar buiten gebracht. Als uw kind alleen naar huis
mag of door iemand anders wordt opgehaald, verzoeken
wij u dit aan de leerkracht mede te delen.
Tutorleren
De leerlingen uit de hogere groepen helpen een paar
keer per week leerlingen uit lagere groepen. Op vrijdagmiddag doen zij dit met lezen. De leerlingen vinden dit
leuk en de kinderen leren van en met elkaar.
Tussenschoolseopvang
Deze opvang valt onder de verantwoordelijkheid van het
bestuur. Stichting Wijzer verzorgt de tussenschoolse
opvang. Voor € 1,50 per dag kunnen kinderen overblijven. Dit wordt begeleid door ouders die hiervoor een
opleiding hebben gevolgd. De coördinatie is in handen
van Carmen van Dijk. U kunt bij haar opgeven op welke
dagen uw kind(eren) vast overblijven. Ook is het mogelijk incidenteel over te blijven. Daarvoor kunt u tussen
8.30 en 9.00 uur naar school bellen of de kinderen kunnen zichzelf voor 8.30 uur bij juffrouw Carmen melden.
Tevens is het mogelijk om via Whats-App op nummer
06-51691228 aan te geven dat uw kind over gaat blijven.
U krijgt een bericht ter bevestiging. Wanneer uw kind gebruik maakt van de opvang, moet u een kaart te kopen.
U kunt kiezen uit een kaart van € 15,- of € 30,-. Uw kind

De Westhoek Praktische informatie 2020-2021

kan dan 10 of 20 keer overblijven en is niet gebonden
aan een bepaalde dag. De kaart staat op naam van uw
kind en wordt op school bewaard. Er zijn altijd vaste
overblijfmedewerkers aanwezig die voor een goede gang
van zaken zorgen. De kinderen dienen zelf brood mee te
nemen. Voor melk, water of thee wordt gezorgd. Nadat
gezamenlijk is gegeten mogen de kinderen, uiteraard
onder toezicht, afhankelijk van het weer, buiten of binnen spelen. Er is allerlei spelmateriaal aanwezig.
Studiedagen
Als leerkrachten willen en moeten wij ons steeds bijscholen om hoogwaardig onderwijs te bieden. Dit zijn
onze studiedagen, op deze dagen zijn de leerlingen vrij.
De andere scholingsuren hebben wij op woensdagmiddagen gepland, opdat de kinderen zo min mogelijk lessen hoeven te missen. Dit schooljaar staan de studiedagen nogmaals in teken van het taalonderwijs.
Verjaardagen van de kinderen
In de groepen 1 en 2 wordt uitgebreid aandacht besteed
aan de verjaardagen van de leerlingen. De ouders van
het jarige kind mogen hierbij aanwezig zijn. De kinderen
mogen in de groep trakteren, gezonde en bescheiden
traktaties a.u.b. Daarna gaan zij met twee klasgenoten
de klassen rond om de andere juffen en meesters te
trakteren (ook juffen en meesters zijn dol op fruit). De
jarige krijgt een grote kaart mee waarop alle leerkrachten
hun felicitaties plaatsen. Vanaf groep 3 t/m groep 8 mogen de kinderen uiteraard ook hun verjaardag vieren op
school, alleen dan kunnen de ouders daar helaas niet bij
aanwezig zijn.
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Ouders
Ouderbijdrage
Voor het beheren van de ouderbijdragen is de Stichting
OVW (Ouders Van de Westhoek) opgericht. De Stichting
OVW int en beheert de vrijwillige ouderbijdrage. Het bedrag wordt per 1 oktober vastgesteld. Voor het schooljaar
2019-2020 was de ouderbijdrage € 39,50. Van deze bijdrage worden o.a. de schoolreis en de feesten betaald.
De Stichting OVW doet jaarlijks verslag van de besteding
van deze gelden en legt een begroting voor het nieuwe
jaar aan de ouders voor. Zonder deze ouderbijdrage
kunnen alle activiteiten, die bijdragen aan een gezellige
school, geen doorgang vinden. Zijn er problemen met de
betaling neemt u dan even contact met ons op. Wilt u
meer weten over de ouderraad, neemt u dan contact op
met de voorzitter van de ouderraad of met de directie. Zij
zullen u graag meer vertellen. Het rekeningnummer van
Stichting OVW is NL32 INGB 0005 5876 14.
Ouderhulp
Bij veel activiteiten hebben wij uw hulp nodig. Iedere
groep heeft een klassenouder, deze ouder(s) helpt de
leerkracht bij allerhande voorkomende zaken. Zij nemen
ook contact met u op wanneer er behoefte is aan hulpouders voor de groep van uw kind. U kunt bij hen ook terecht voor praktische informatie.
DIVO (Doe Iets Voor Ouders)
De kinderen laten in een spetterende voorstelling zien wat
zij kunnen op het gebied van zang, muziek, dans en toneel.
Het is belangrijk dat de kinderen aanwezig zijn bij de voorstelling. Zij hebben er immers heel lang voor geoefend.
De data voor deze voorstellingen staan op de jaarkalender.
Website
De Westhoek heeft natuurlijk een eigen website: www.
dewesthoek.nl. Op deze website vindt u informatie over
het kindcentrum. Actuele zaken communiceren wij via de
BasisschoolApp rechtstreeks met u.
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Oudercontacten
Wij vinden goed contact met ouders erg belangrijk. Niemand kent het kind immers zo goed als de ouders. Loopt
u met vragen altijd bij ons binnen: de deur staat altijd
voor u open en indien nodig maken wij een afspraak met
u voor een uitgebreider gesprek. Op veel manieren proberen wij contact te houden met de ouders en hen te
informeren over de gang van zaken op school.

Dit doen wij o.a. via:
•		onze website: www.dewesthoek.nl
•		deze jaarlijkse schoolgids/kalender
•		ouder- en kindgesprekken
•		de ouderbijeenkomsten
•		basisschoolApp
•		(in)formele contacten met leerkrachten en schoolleiding
•		de directie heeft geen vast spreekuur, maar houdt iedere dag tot 09.00 uur haar agenda voor u leeg. Natuurlijk is het ook mogelijk een afspraak te maken.
•		de ouderraad (OR)
•		de medezeggenschapsraad(MR)
•		de nieuwsflits
• het portfolio van uw kind
•		klassenouders
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Aansprakelijkheid
Het schoolbestuur aanvaardt geen aansprakelijkheid
voor schade aan of zoekraken van eigendommen van
leerlingen of ouders. Ook niet als deze in bewaring zijn
gegeven. Wij adviseren u sieraden, horloges e.d. thuis
te laten wanneer de kinderen naar zwemmen of de gym
gaan. Mobiele telefoons moeten bij de leerkrachten worden ingeleverd en kunnen aan het einde van de schooldag weer worden opgehaald. Als een leerling de telefoon
in de klas bij zich houdt, dan wordt deze door de leerkracht ingenomen en moet opgehaald worden door een
ouder/verzorger.

Buitenschoolse opvang

Resultaten
De individuele resultaten van de leerlingen, waaronder
ook de uitslagen van het leerlingvolgsysteem (de toetsen) worden regelmatig met de ouders besproken. U
kunt als ouder bij de leerkracht, ook buiten de ouder- en
kindgesprekken om, hiernaar vragen. De gegevens van
ieder kind worden bewaard in hun persoonlijke dossier.
Dit dossier is ten alle tijde voor ouders in te zien. De
CITO toets uitslagen worden ook bijgevoegd bij het rapport.
Aan het eind van het schooljaar 2019-2020 verwijzingen
zijn onze leerlingen uit groep 8 doorgestroomd naar de
volgende vormen van voortgezet onderwijs:

Voorschoolse en naschoolse opvang
Als OKC (openbaar kindcentrum) bieden wij een dagarrangement van 7.30 tot 18.00 uur. Wij bieden alle dagen
opvang, het hele jaar door, de officiële feestdagen uitgezonderd. Wij vangen voor en na schooltijd de kinderen
op met knutselen, expressie, toneel, sport en spel en
geven ze hierbij de mogelijkheid zichzelf te ontwikkelen
op elk gebied en stimuleren de kinderen in zelfredzaamheid. Ook doen de kinderen mee met de naschoolse activiteiten van De Westhoek.
Tijdens schoolvakanties kunnen kinderen de hele dag
terecht op de centrale vakantieopvang op het Startpunt.
Er worden wekelijks uitstapjes ingepland, zoals bijvoorbeeld een bezoek aan musea, bioscoop of speeltuin. Bij
de buitenschoolse opvang wordt meer dan bij de andere
opvangmogelijkheden rekening gehouden met wensen
en ideeën van de kinderen zelf, maar dat betekent natuurlijk niet dat ze overal hun zin in krijgen. Er gelden
ook hier regels en er worden afspraken gemaakt met de
kinderen.
Voor informatie over aanmelden voor VSO en BSO,
tarieven e.d. kunt u terecht bij Stichting Wijzer, telefoon
010-5910581 en uiteraard ook bij ons op locatie.
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Calamiteitenplan
Indien er op school (onverhoopt) zich een calamiteit
voordoet, bijvoorbeeld brand, dan treedt het calamiteitenplan in werking. Onderdeel hiervan is het ontruimingsplan. In het calamiteitenplan staat precies beschreven wat het personeel moet doen om de kinderen
in veiligheid te brengen. Eén van de regels is dat de
kinderen pas aan ouders mogen worden meegegeven,
wanneer daarvoor toestemming is gegeven door de autoriteiten (brandweer, politie en schoolleiding). De reden hiervoor is dat er eerst geconstateerd moet worden
of alle kinderen het gebouw hebben verlaten. Indien er
zich een ramp buiten het gebouw voordoet, worden alle
kinderen en andere aanwezigen binnen het gebouw gehouden. Ouders die menen hun kind op school op te
kunnen halen, moeten wij teleurstellen. Er worden geen
kinderen aan ouders meegegeven. De reden hiervoor is
dat alle deuren en ramen bij een dergelijke situatie gesloten moeten blijven en wij geen enkel risico mogen
nemen. Pas wanneer de situatie buiten weer veilig is
verklaard door de autoriteiten, kunnen kinderen worden
opgehaald. Twee keer per jaar wordt er een ontruimingsoefening gehouden. Het calamiteitenplan zal jaarlijks
geëvalueerd worden. Hierbij is ook de brandweer betrokken.
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Ondersteuningsteam
De medewerkers zien alle kinderen van 0 tot 13 jaar vijf
dagen per week op het OKC. Ze kunnen gedrags-, ontwikkelings- en opvoedingsproblemen bij kinderen vroegtijdig signaleren en vervolgens de benodigde ondersteuning bieden. Dit doen de medewerkers samen met de
intern begeleider en andere interne ondersteuners, zoals
bijvoorbeeld de gezinsspecialist en de onderwijsspecialist van het Onderwijs dat Past. Daarnaast hebben we de
mogelijkheid de kinderen door te spreken in een multidisciplinair team, het zgn. Ondersteuningsteam. Dit
Ondersteuningsteam denkt met de school mee en gaat
op zoek naar mogelijkheden om het kind, het OKC en
de ouders te helpen. In dit Ondersteuningsteam zijn de
gezinsspecialist (Relinde Smit), de onderwijsspecialist
(Yvette Ham) en de leerplichtambtenaar vertegenwoordigd. De coördinatie is in handen van de IB-er en de directie. Op verzoek kunnen ook andere deskundigen worden uitgenodigd deel te nemen aan de besprekingen in
het ondersteuningsteam, b.v. de huisarts, een pedagoog
of de GGZ. Ook u mag natuurlijk in zo’n overleg meedenken en meepraten. Het Ondersteuningsteam gaat
vertrouwelijk om met alle informatie over en rondom uw
kind. De adviezen van het Ondersteuningsteam worden
met u besproken. Het Ondersteuningsteam werkt volgens vaste afspraken die vastgelegd zijn in een protocol.
Dit protocol is op school aanwezig en kunt u daar inzien.
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Centrum voor Jeugd en Gezin
Het Centrum voor Jeugd en Gezin nodigt u en uw kind uit
De jeugdverpleegkundige en jeugdarts van het Centrum
voor Jeugd en Gezin (CJG) Maassluis zien alle kinderen
op school of op het CJG. Bijvoorbeeld tijdens een gesprek of wanneer uw kind een prik krijgt.
Groep 2: meten, wegen en meer
Wanneer uw kind in groep 2 zit, ontvangt u een uitnodiging om samen
met uw kind langs te komen voor een
afspraak. Tijdens deze afspraak op school of het CJG wordt
uw kind gemeten en gewogen en onderzoeken we de motoriek. Daarnaast nemen we een ogen- en orentest af.
Naast deze lichamelijke onderzoeken gaat de jeugdarts
met u in gesprek over vragen die u heeft. Deze vragen
kunnen gaan over de opvoeding, thuissituatie of gezondheid van uw kind. Bij de uitnodiging ontvangt u
twee vragenlijsten om in te vullen. Deze worden gebruikt
tijdens het gesprek. Met uw toestemming bespreken we
vooraf met de leerkracht hoe het met uw kind gaat en
worden de eventuele resultaten van deze afspraak teruggekoppeld, omdat we nauw met de school samenwerken
en de leerkracht uw kind dagelijks ziet.
9 jaar: vaccinaties
In het jaar dat uw kind 9 jaar wordt, krijgt uw kind twee
vaccinaties: de DTP-prik tegen difterie, tetanus en polio en de BMR-prik tegen bof, mazelen en rode hond. U
ontvangt van tevoren een uitnodiging om met uw kind
langs te komen.

Groep 7: meten, wegen en meer
Alle kinderen uit groep 7 worden door de jeugdverpleegkundige op school of op het CJG gezien.
Omdat er in deze periode veel gebeurt, hebben ouders/
verzorgers vaak vragen. Bijvoorbeeld over de beginnende puberteit, emotionele ontwikkeling, omgang met
sociale media etc. De jeugdverpleegkundige kan deze
samen met u bespreken. U ontvangt vooraf een uitnodiging om bij het gesprek aanwezig te zijn.
Voor deze afspraak wordt u ook gevraagd om thuis een
digitale vragenlijst in te vullen, de SDQ-vragenlijst. Deze
kunt u anoniem invullen. U kunt de antwoorden mee nemen en tijdens het gesprek bespreken.
Als u niet aanwezig kunt zijn, wordt uw kind gewogen
en gemeten.
Met uw toestemming bespreken we vooraf met de leerkracht hoe het met uw kind gaat en worden de eventuele
resultaten van deze afspraak teruggekoppeld, omdat we
nauw met de school samenwerken en de leerkracht uw
kind dagelijks ziet.
De jeugdverpleegkundige op school
Heeft u een vraag, bijvoorbeeld over voeding, beweging,
slapen, luisteren of (faal)angst? De jeugdverpleegkundige luistert naar u en denkt graag met u mee!
Foto’s: Pauline Stienstra Photography
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