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Een woord vooraf 
 
Voor u ligt de schoolgids van Basisschool Westwijzer, onderdeel van de Multifunctionele Accommodatie  
(MFA) Westwijzer. In deze gids laten wij zien waar Westwijzer voor staat, welke doelen we nastreven, hoe 
de sfeer op school is, wat we van u verwachten, op welke manier wij werken en wat onze resultaten zijn. 
Daarmee weet u  wat u van onze school mag verwachten en waarop u ons kunt aanspreken.  
 
 

Een Gezonde Taalschool 
 

Gezond, omdat we speciale aandacht hebben voor gezonde voeding en sport. 

Taalschool, omdat in alle vakgebieden extra aandacht wordt besteed aan het leren van de Nederlandse 

taal. 

Gezonde Taalschool ook, omdat we de kinderen stimuleren om naar elkaar en naar volwassenen 

respectvol taal gebruik te hanteren. 
 
De basisschool vormt een zeer belangrijk stukje van ieder mensenleven, dat gold voor u en dat geldt nog 
steeds voor uw kind(eren). In de loop van acht jaren basisonderwijs vertrouwt u uw kind(eren) zo’n 7520 uur 
toe aan de zorg van ons team. Op Westwijzer wordt in samenspraak met u voor een groot deel de basis 
gelegd voor een goede opvoeding en een degelijke voorbereiding op succesvol vervolgonderwijs, zoveel 
mogelijk afgestemd op de mogelijkheden van uw kind.  
Wij zijn trots op onze leerlingen, gaan plezierig met ze om, maar verlangen ook rust, orde en discipline. We 
werken met veel enthousiasme en plezier op een fijne school, waar we met inzet van iedereen tot goede 
resultaten komen.  
 
Wij hopen dat u deze schoolgids met veel plezier leest. Als u tijdens of na het lezen vragen, suggesties of 
opmerkingen heeft, vertel het ons dan! 
U bent altijd welkom op school om eens te komen kijken hoe wij werken of voor een gesprek met de 
leerkrachten of de directie! 

 
Namens het team van Basisschool Westwijzer,   
 
Monique Klaassen,    
directeur     
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Schoolgegevens: 
 

Basisschool Westwijzer 
Cortenbachstraat 70 
5707 TJ  Helmond  
Tel.: 0492 – 523402 
E-mail: directie@westwijzerhelmond.nl 
www.westwijzerhelmond.nl 

 
Managementteam:  
 Directeur: Monique Klaassen 
 
 Managementteam: 
 Wijzercoordinator wijzer 2: juffrouw Brigitte 
 Wijzercoordinator wijzer 3: juffrouw Manon 
 Intern begeleider: Annet van Weert 
      Juffrouw Mieke (waarnemend) 
 
 
 Onderwijsteam: 

 (vak)leerkrachten: 

 
Wijzer 2:   Juffrouw Marly    juffrouw Christel                                                               
(leerjaar 1-2-3-4)  Juffrouw Marij    juffrouw Anita 
    Juffrouw Dorothé   juffrouw Angela 

Juffrouw Mieke    juffrouw Ine  
Juffrouw Joyce   juffrouw Brigitte 
Juffrouw Jacqueline  

     
 
Wijzer 3:   Juffrouw Marjolijn  jufffrouw Nicolette   
(Leerjaar 5-6-7-8)  Juffrouw Sandra   juffrouw Manon  
    Meester Peter    juffrouw Tamira 
    Juffrouw Susan   juffrouw Femke 
    Juffrouw Danique 
 
Vakleerkracht gym:   juffrouw Nienke 
 

Onderwijs ondersteunend personeel 

 Hoofdbeheerder:  Dhr. Pierre van der Linden 
 Conciërge:   Dhr. Tommy van der Westerlo  
 Administratie:   Mevr. Henriëtte Panhuijzen  
 

http://www.westwijzerhelmond.nl/
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Hoofdstuk 1: De school 
 
Ligging van de school, schoolgebouw en faciliteiten 
 

In januari 2014 is het gebouw voor MFA Westwijzer,  
gelegen aan de Cortenbachstraat 70, 5707 TJ te 
Helmond in gebruik genomen. Het gebouw is het 
duurzaamste gemeentelijke gebouw van Helmond en 
daar zijn we trots op! 
In de MFA Westwijzer komen onderwijs, 
peuterspeelzaal, kinderopvang, ondersteuning, 
ontspanning en ontmoeting bij elkaar. Er zijn naast 
onderwijs en opvang allerlei activiteiten voor jong en 
oud. Het is echt een centrale ontmoetingsplek voor 
alle wijkbewoners, waarbij er ook mogelijkheden zijn 

voor mensen die op zoek zijn naar ondersteuning. Daarnaast biedt de grote sportzaal ruimte voor onder 
andere de gymnastieklessen en allerlei andere sportactiviteiten. De kernpartners in MFA Westwijzer zijn: 
Het wijkhuis, Korein Kinderplein, Qliq Primair Onderwijs, de LEV-groep (maatschappelijke ondersteuning), 
de Zorgboog (consultatiebureau) en de gemeente (sportzaal).  
MFA Westwijzer is een multifunctioneel gebouw. Dit betekent dat  een groot deel van de ruimtes door 
verschillende organisaties en voor verschillende activiteiten gebruikt kunnen worden.  
 
Identiteit van de school 
 
Basisschool Westwijzer  is een Katholieke school met een open karakter en qua identiteit toegankelijk voor 
een breed publiek. De Katholieke levensvisie is de basis van waaruit wij het onderwijs, het werken met en 
voor kinderen gestalte geven. Wij willen kinderen vertrouwd maken met de Katholieke levensbeschouwing 
en het daaraan gekoppelde gedrag. 
We leggen in ons onderwijs verbanden naar andere geloven die op onze school aanwezig zijn, waarmee 
we onderling begrip en respect  voor elkaars geloof willen bevorderen. 
Op onze school vinden de volgende vieringen plaats: Sinterklaas, Kerst, Carnaval en Pasen.  
Naast dat wij onze eigen godsdienstige feestdagen vieren, respecteren wij ook de feestdagen van 
leerlingen met een ander geloof. Van leerlingen met een andere geloofsovertuiging wordt wel verwacht dat 
zij normaal deelnemen aan de voorbereidende lessen met betrekking tot de vieringen, omdat deze tegen 
geen enkel ander geloof ingaan. Leerling zijn op Westwijzer betekent dat je op een Katholieke school zit en 
dat ook ouders het bovenstaande respecteren. 
 
Uitgangspunten 
 
Op Westwijzer hanteren we de volgende uitgangspunten: 
 

✓ Kinderen uit Helmond-West hebben behoefte aan een gestructureerde veilige leefomgeving waar 
aandacht is voor gezond fysiek, emotioneel en moreel verantwoord (voorbeeld)gedrag, waarbij we 
uitgaan van het volgende: 

▪ Fysiek betekent: gezonde voeding, beweging, gezondheid en gezondheid signalering, rust, 
regelmaat, reinheid en een veilige leefomgeving. 
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▪ Mentaal doelt op: zelfvertrouwen, voorbeeldgedrag, betrokken ouders, veilige leefomgeving en een 
passend aanbod op het gebied van onderwijs, sport, kunst/cultuur, vrijetijdsbesteding en lifestyle . 

▪ Moreel betekent: waardeontwikkeling, talentontwikkeling, bezinning op eigen leefomstandigheden 
en het zien en ontdekken van ontplooiingskansen. 

✓ Ouderbetrokkenheid en participatie van de kinderen bij hun eigen ontwikkelproces zijn 
voorwaardelijk voor succes. 

✓ Kinderen moeten op Westwijzer in contact gebracht worden met ontwikkelingskansen op het 
gebied van onderwijs, sport, kunst/cultuur, vrijetijdsbesteding, lifestyle en morele ontwikkeling, 
zodat ze sociaal kunnen stijgen. Diversiteit in niveau op cognitief en sociaal-emotioneel gebied is 
voorwaardelijk om sociaal stijgen mogelijk te maken. 

✓ Kinderen hebben soms te maken met ouders die handelingsverlegenheid ervaren op het gebied 
van opvoeding en het bieden van ontwikkelingskansen aan hun kinderen. Westwijzer is derhalve 
een samenwerkingspartner van de ouders. Westwijzer is een katalysator tussen ouders en hun 
systeemwereld en tussen ouders onderling. 

 
Doelstelling 
 
De ambitie is om een samenhangend netwerk te vormen van toegankelijke en goede voorzieningen voor 
kinderen, ouders en de buurt.  
De belangrijkste resultaten die hiermee gerealiseerd worden zijn: 

▪ Versterkt zelfvertrouwen en zelfredzaamheid bij kinderen en ouders. 
▪ Toegenomen betrokkenheid van ouders bij de ontwikkeling van hun kinderen. 
▪ Kinderen kunnen hun talenten, zelfvertrouwen, zelfredzaamheid, sociale vaardigheden en 

cognitieve capaciteiten herkennen, gebruiken en ontwikkelen, waardoor zij zich straks vol 
vertrouwen zelfstandig en zelfredzaam kunnen bewegen in de maatschappij. 

 
Doelgroep 
 
Ervan uitgaande dat ieder kind anders is en van huis uit op verschillende wijzen gestimuleerd of 
ondersteund wordt,  biedt Westwijzer  een speelleeromgeving aan een doelgroep die heel divers is. Voor 
alle kinderen geldt dat de samenleving ingewikkeld en complex is en niet altijd voor iedereen even veilig en 
toegankelijk. We gaan er in Helmond-West voor de doelgroep van 0-13 jaar van uit dat succeservaring de 
basis is waarop kinderen vertrouwen krijgen in hun eigen kunnen.  
 
Westwijzer richt zich op kinderen die: 

▪ in een veilige, creatieve en gestructureerde leeromgeving zich willen ontwikkelen 
▪ hun talenten willen ontdekken, gebruiken en ontwikkelen 
▪ uitgedaagd willen worden om een sociaal vaardig mens te worden met zelfvertrouwen en 

authenticiteit. 
▪ willen leren om door te zetten en discipline te ontwikkelen 
▪ door hun eigen nieuwsgierigheid trots zullen worden op zichzelf en ondernemend willen deelnemen 

aan de samenleving 
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Werkwijze 
We  bieden in samenwerking met de kernpartners, een breed aanbod aan voorzieningen. In dit aanbod is 
een doorgaande lijn in benadering van de ons toevertrouwde kinderen, een consistente kwaliteit in 
onderwijs, opvang en zorg, en een proactieve en positieve grondhouding van alle betrokkenen 
uitgangspunt. 
We zijn herkenbaar aan: 

✓ Een structurele samenwerking van kernpartners, ieder met zijn eigen verantwoordelijkheid en zijn 
eigen taak, maar allen met hetzelfde belang. 

✓ Een doorgaande lijn in de werkwijze en aanbod. 
✓ Een gezamenlijke pedagogische visie met nadruk op de volgende onderwerpen: 

→Het versterken van zelfvertrouwen en zelfredzaamheid bij kinderen en ouders, waaronder de 
pedagogische competenties van ouders. 
→Het inspireren en in staat stellen van ouders om betrokken te blijven bij de ontwikkeling van hun 
kinderen. 
→Het versterken van de signaalfunctie van en naar de partners van Westwijzer. 
→Het bevorderen van sociale stijging van kinderen door middel van een passend aanbod op het 
gebied van onderwijs, sport, kunst/cultuur, vrijetijdsbesteding, lifestyle en morele ontwikkeling. 
→Een doorgaande ontwikkelingslijn voor kinderen, waarbij een grote nadruk op taalvaardigheid. 

✓ Organisatorische en financiële verankering van de samenwerking in het beleid en de uitvoering van 
de betrokken organisaties. 

 
Westwijzer biedt een stabiele en veilige speelleeromgeving, waar ongeveer 230 kinderen met verschillende 
achtergronden naast en met elkaar leven, met respect voor verschillende meningen en overtuigingen. We 
leveren een positieve en stimulerende bijdrage aan de totale ontwikkeling van het aan ons toevertrouwde 
kind. We zijn een Multifunctionele Accommodatie die samen met de bewoners van onze wijk vorm geeft 
aan een gezellige en veilige opvoedingsomgeving. Daarom is er veel aandacht voor de dialoog met de 
omgeving. 
 
Hier past onze geformuleerde Westwijzer-brede missie uitstekend bij: 
 

SAMEN ONTWIKKELEN 
 
Samen 
met elkaar onderling, met kinderen, met collega’s, met ouders, met kernpartners, met de wijk, met 
ketenpartners, met de lokale overheid. 
 
Ontwikkelen 
elkaar uitdagend, elkaar inspirerend, in een goed voorbereide, krachtige speelleeromgeving, door te 
beleven en ervaren, uitgaande van talenten, met nadruk op de basisvaardigheden taal, lezen en rekenen. 
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Het College van Bestuur. 
 
Organisatie 
Het College van Bestuur (CvB) van QliQ Primair Onderwijs is het 
bevoegd gezag van 14 scholen voor primair onderwijs in de gemeente 
Helmond. Als zodanig is het CvB eindverantwoordelijk voor al hetgeen 
in de onder haar gezag staande organisatie gebeurt.  

 
De Samenstelling van het CvB is:  
I. Schrama MMI   Lid College van Bestuur 
J. van der Heijden MBA  Voorzitter College van Bestuur 
 
Het bestuurskantoor van QliQ Primair Onderwijs  is gevestigd: 
Nieuwveld 61  
5702 HW  Helmond  
Tel. 0492-477960  
Emailadres: secretariaat@qliqprimair.nl   
Website : www.qliqprimair.nl 
 

SCHOOL GEEFT KLEUR AAN HET ONDERWIJS  

QliQ Primair Onderwijs heeft 12 scholen in Helmond waaronder 11 scholen voor basisonderwijs en 1 school 
voor speciaal basisonderwijs. Eigenlijk zijn alle scholen van QliQ bijzonder en speciaal want de school heeft 
een geschiedenis opgebouwd in en met de directe omgeving. Binnen een gemeenschap heeft de school 
een eigen functie passend bij de omgeving en leerlingen-populatie. Het kleurenpalet van een school is 
uniek. De kleuring van de school leidt tot de keuze van methoden, omgangsvormen, inrichting van het 
gebouw en communicatie met de omgeving. Directeur, team, leerlingen en ouders van de school 
ontwikkelen samen de kleuring van de school. QliQ als overkoepelende stichting is stevig en duidelijk 
aanwezig op de achtergrond en steunt, adviseert, faciliteert zo goed mogelijk dat wat scholen nodig hebben 
en acteert landelijk en regionaal in het belang van goed onderwijs voor de scholen. Dat maakt de “Kleur aan 
het onderwijs”.  

ANALOGIE  

Wij geloven binnen QliQ sterk in samen leren en ontwikkelen en de kracht van analogie. Dezelfde dingen 
verlopen zoveel mogelijk op dezelfde wijze. QliQ hecht aan herkenbaarheid en narekenbaarheid en 
uiteraard is er ruimte voor verschillen tussen scholen; dat stimuleren we juist. Bij analogie denk ik aan 
bijvoorbeeld: “Zoals we willen omgaan met leerlingen in de klas, zo gaan we om met leerkrachten in de 
school. Dezelfde analogie geldt ook voor de omgang met directeuren, medewerkers en ouders en 
omgeving van QliQ.  

Deze analogie verwachten wij in de omgang met elkaar, in de toepassing van regels of routines, in het 
bieden van ruimte, in de aanpak van innovatie, in het open tegemoet treden van het nieuwe en onbekende 
en dat alles in het belang van goed onderwijs.  
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ONDERWIJS  

Ieder mens is uniek en heeft recht op zijn eigen “eigenheid”. Onderwijs op maat (of Passend Onderwijs) 
richt zich zowel op de hoogvlieger als de laatbloeier en faciliteert zo de ontwikkeling en groei van elk kind 
naar eigen vermogen. Wij koesteren hoge verwachtingen. Professionals zijn in teamverband goed 
geschoold en weten zich gesteund door de QliQ-organisatie. Als de collectieve ambitie gekend en gedeeld 
wordt, komt iedereen beter tot zijn recht en draagt dat bij aan onze opdracht: goed onderwijs voor kinderen, 
leerkrachten en omgeving. Binnen QliQ hanteren we daartoe in de komende jaren het begrip 
“gepersonaliseerd” leren en ontwikkelen. Dat doe je niet alleen maar samen. Vandaar dat onze slogan: 
“Verbindend Leren – Verbinden Leven” steeds centraler komt te staan. De verbinding tussen kind en 
professional willen we zichtbaar maken in het integraal kindcentrum waar we zoals in ons Koersplan 
beschreven staat “Het kind voorop gaat”.  

ONDERWIJS IS NIET WAARDENVRIJ  

Per definitie heeft onderwijs te maken met zingeving. Onderwijs kent altijd een ideologische inbedding op 
basis van overtuigingen, opvattingen en pedagogisch-didactische concepten. Deze waardering of ideologie 
vormt het DNA van de onderwijsorganisatie. Deze keuze heeft binnen QliQ een basis in de christelijke 
traditie en de Europese cultuurgeschiedenis.  

Wij verzorgen onderwijs met solidariteit als kernwaarde. Wij gaan zorgvuldig met elkaar om en waarderen 
iedereen in zijn kwaliteit als mens. Een goede en duurzame omgang met de natuur en de wereld waarin wij 
leven, hoort daar evenzeer bij. Binnen de scholen van QliQ is “verandering” een constante waarde. Dat 
kunnen we en willen we zichtbaar maken in voortdurend dialoog met ouders/verzorgers. Het bestuur wenst 
uw kind een heel fijne, gelukkige en leerzame tijd toe!!  

Bestuur van QliQ Primair Onderwijs;  

Jan van der Heijden – Ingeborg Schrama 
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Hoofdstuk 2: Waar de school voor staat. 
 

 
 
    
 
 
 
De nieuwe school, ons onderwijs: 
 
 
Missie  

Basisschool Westwijzer biedt kinderen onderwijs in een krachtige leeromgeving, 
waarin kinderen met respect voor verschillende meningen en overtuigingen 

van en met elkaar leren. 
 

Visie 
 

‘Leerlingen leren hun cognitieve capaciteiten, sociale vaardigheden, talenten, zelfredzaamheid en 
zelfvertrouwen herkennen, gebruiken en ontwikkelen. 

Zij kunnen zich daardoor vol vertrouwen zelfstandig en zelfredzaam bewegen in de maatschappij.’ 
 
 
 Visie op Leerlingen  

▪ Ieder kind is een volwaardig mens met unieke talenten. 
▪ Leerlingen voelen zich veilig en geborgen in en om de school. 
▪ Leerlingen komen met plezier naar school. 
▪ Leerlingen ontwikkelen zich tot sociaal vaardige autonome mensen met zelfvertrouwen. 
▪ Leerlingen zijn trots op zichzelf, nieuwsgierig en willen zich ontwikkelen. 
▪ Leerlingen ontwikkelen doorzettingsvermogen en leren barrières te doorbreken. 
▪ Leerlingen hebben een duidelijk gestructureerde aanpak nodig. 

 
Visie op Ouders  

▪ De school ziet ouders als partner in de opvoeding en begeleiding van de kinderen en betrekt 
ouders daarom bij haar activiteiten. 

▪ Ouders willen inzicht krijgen in de actuele resultaten van hun kind(eren) op zowel sociaal-
emotioneel als cognitief gebied. 

▪ Ouders staan open voor de Katholieke waarden en normen, en multiculturele samenleving. 
▪ De school moet de problemen binnen de gezinnen kennen en daarop reageren in het belang van 

het kind. 
▪ Ouders hebben weet van en erkennen de schoolafspraken. 

 
Visie op Wijk/Omgeving  

▪ De school is een echte buurtschool en wordt door belanghebbenden als zodanig herkend.  
▪ De school werkt samen met instanties die in de wijk actief zijn. 
▪ Belanghebbenden kennen de visie van de school. 
▪ De school onderschrijft het belang van actief burgerschap en draagt dat uit. 



13 
 

Visie op Onderwijs en leren  

▪ Leren doe je elke dag een heel leven lang. 
▪ De school is een positieve kracht in de complete ontwikkeling van het kind. 
▪ De schoolt bevordert de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van het kind. 
▪ De school legt de basis voor de leercarrière en latere loopbaan van het kind. 
▪ Leerlingen zijn dagelijks bezig met de basisvaardigheden rekenen, taal en lezen. 
▪ De school spoort achterstanden actief op en verkleint deze. 
▪ Het lesmateriaal sluit aan op de leerstijl en de belevingswereld van de leerling. 
▪ Het lesmateriaal ondersteunt de leerkracht bij differentiatie en het hanteren van doorlopende 

leerlijnen. 
 

Visie op Organisatie  

▪ De school bewaakt vanuit de Katholieke waarden en normen de kwaliteit, veiligheid en continuïteit 
van het onderwijs. 

▪ De school maakt gebruik van de kwaliteiten en expertises van haar medewerkers ten behoeve van 
de maximale ontwikkeling van de kinderen. 

▪ De organisatie van ons onderwijs is gericht op het proces van leren en het opdoen van algemene 
kennis, opdat onze leerlingen zelfstandig en zelfredzaam in de maatschappij kunnen bewegen. 

▪ We werken opbrengstgericht, met als voorwaarde dat kinderen ‘goed in hun vel zitten’. 
▪ De organisatie van de leerlingenzorg en –begeleiding is gericht op de behoeftes en mogelijkheden 

van de individuele leerling en / of een groep leerlingen. 
▪ De school is in het belang van het kind een actieve ketenpartner in de hulpverlening. 

 
Visie op Medewerkers  

▪ Alle medewerkers verbinden zich aan de missie en visie van de school. 
▪ Medewerkers hebben plezier in hun werk en voelen zich veilig en geaccepteerd in de organisatie. 
▪ Medewerkers halen vanuit een opvoedende taak met overgave en vanuit een positieve 

grondhouding het beste uit de leerlingen. 
▪ Medewerkers beschikken over de gewenste competenties die zijn opgenomen in het 

functiehandboek van Qliq Primair Onderwijs, of zijn bereid zich deze competenties eigen te maken. 
▪ Medewerkers vertonen voorbeeldgedrag naar zowel leerlingen, ouders, collega’s en externe 

relaties. 
 
Pedagogisch klimaat 
Op onze school vinden wij het belangrijk dat er een goede sfeer heerst tussen teamleden en kinderen, 
tussen kinderen onderling en tussen teamleden onderling. Een goed pedagogisch klimaat biedt kinderen 
mogelijkheden om positieve (leer)ervaringen op te doen. 
Om te komen tot een goed pedagogisch klimaat is er veel aandacht voor structuur, veiligheid, warmte, 
respect, waardering, genegenheid en vertrouwen in elkaar. Om te werken aan sociale vaardigheden wordt  
op school gebruik gemaakt van de methode: Vreedzame School / Vreedzame Wijk.  
Daarnaast draagt de inrichting van ons gebouw positief bij aan het pedagogisch klimaat. Zo heeft elk lokaal 
haar eigen toilet; er is dus zicht op toiletgebruik. Alle lokalen zijn voorzien van grote ramen, zodat ten allen 
tijde zichtbaar is wat er in een lokaal gebeurt. Er is cameratoezicht in het Wijkhuisgedeelte èn rondom de 
school, waaronder de fietsenstalling en het speelterrein. Transparantie en zichtbaar zijn vormen mede de 
onderleggers voor een positief pedagogisch klimaat. 
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Anti Pestprotocol 
Met elkaar willen wij ervoor zorgen dat het prettig is om op onze 
school te zijn. Pesten willen wij daarom zoveel mogelijk vóór zijn. 
Mochten er zich toch pestproblemen voor doen, dan hebben wij 
een anti pestprotocol om meteen het pesten te lijf te gaan. Het is 
een protocol voor teamleden, kinderen en ouders die met 
pestproblematiek op school te maken hebben. Op Westwijzer is 
juffrouw Christel Coolen opgeleid als pestcoördinator. Zij zorgt 
ervoor dat het anti pestprotocol up to date blijft en is tevens 
vraagbaak voor mensen die met pesten te maken krijgen. Daarnaast besteedt onze school extra aandacht 
aan de pestproblematiek binnen de methodiek van de Vreedzame School. Het volledige anti pestprotocol is 
terug te vinden op onze website: www.westwijzerhelmond.nl  
Belangrijk om hierbij te vermelden is dat Westwijzer 2 vertrouwenspersonen voor de kinderen heeft 
aangesteld: een leerkracht van wijzer 2 en een leerkracht van wijzer 3. De kinderen kunnen bij hen terecht 
voor allerlei (vertrouwelijke) zaken, die ze niet bij de eigen leerkracht neer willen leggen. De 
vertrouwenspersoon onderzoekt samen met het kind het probleem, raadpleegt indien nodig deskundigen en 
adviseert het bevoegd gezag. 
 
Veiligheid 
Westwijzer beschikt over een veiligheidsplan, een digitaal veiligheid volgsysteem (DVVS) en een 
goedgekeurde Risico Inventarisatie en evaluatie (RIE).  
In het veiligheidsplan staat wat de school doet aan de: 

 Fysieke veiligheid (inrichting van het schoolgebouw); 

 Sociale veiligheid (omgaan met bijvoorbeeld agressie en geweld); 

 Incidentenregistratie. 
Om ervoor te zorgen dat uw kinderen veilig zijn op school zijn er leerkrachten opgeleid tot 
bedrijfshulpverlener (BHV-er)  en is de hoofdbeheerder opgeleid tot preventiemedewerker. Zij weten niet 
alleen wat zij moeten doen als er kleine ongelukken gebeuren, maar ook hoe zij het schoolgebouw moeten 
ontruimen en bovenal hoe zij de omgeving en het klimaat op Westwijzer voor iedereen veilig en gezond 
kunnen houden. Het ontruimen van het gebouw wordt minimaal 1 x in het jaar geoefend, in samenwerking 
met alle andere partners van Westwijzer. Bent u toevallig in het schoolgebouw aanwezig wanneer het alarm 
gaat; gaat u dan zo snel mogelijk naar de speelplaats en volg ten allen tijde de aanwijzingen van de BHV-
ers op! 
 
Bedrijfsarts en R,I & E 
De bedrijfsarts waakt over de omstandigheden waaronder kinderen en personeel moeten werken. 
Gezondheid en veiligheid in en om de school zijn hierbij de belangrijkste aspecten. De bedrijfsarts 
beoordeelt de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE) elke 4 jaar. Daarnaast heeft de school regelmatig 
overleg met de bedrijfsarts over het voorkomen van ziekteverzuim. De bedrijfsarts voor Westwijzer is: 
Dhr. J. Valks 
T: 06-57774706 
 
 
 

http://www.westwijzerhelmond.nl/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=pestprotocol+basisonderwijs&source=images&cd=&cad=rja&docid=_-CegXKc8UXjuM&tbnid=Cxntpi5heuezOM:&ved=0CAUQjRw&url=http://teundekker.wordpress.com/author/tdekker2013/&ei=H96ZUaPTMsqo0QXHsIG4CA&bvm=bv.46751780,d.d2k&psig=AFQjCNGAnq270wMhwDJozFqq5Z9a3Z6dXQ&ust=1369124706046461
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Onderwijsondersteuning 
Basisschool Westwijzer maakt gebruik van ondersteuning van diverse schoolbegeleidingsdiensten  om zich 
verder te professionaliseren.  
Als het gaat om leerproblemen van kinderen, dan worden wij daarbij ondersteund door externe partners 
(o.a. Zuiderbos, BCO en OPDC van de Toermalijn). Zij voeren eventuele onderzoeken bij onze leerlingen 
uit, nadat daar afspraken met de ouders over zijn gemaakt. 
Daarnaast werkt de school intensief samen logopedistenpraktijk Odekerken en het Regionaal Instituut voor 
Dyslexie, die vanuit het multifunctionele gebouw Westwijzer hun diensten aanbieden. 
 
De Inspectie 
Met de inspectie van het Primair Onderwijs hebben wij regelmatig contact over allerlei zaken die 
rechtstreeks met het onderwijs te maken hebben. Over ons onderwijs moeten wij verantwoording afleggen. 
De inspecteur komt dan ook regelmatig op school. Natuurlijk staat de inspectie altijd open voor vragen van 
ouders. Het inspectieadres is:    
Inspectiekantoor Tilburg  
Postbus 88, 5000 AB Tilburg  
Bezoekadres: Spoorlaan 420, 5038 CG Tilburg T 0800-8051 
 
Voedings- en traktatiebeleid 
 
Ontbijt 
De school gaat er vanuit dat wanneer het kind naar school komt, het thuis al ontbeten heeft. Het ontbijt 
brengt namelijk de spijsvertering op gang en zorgt ervoor dat een kind belangrijke voedingsstoffen 
binnenkrijgt.  
Een goed ontbijt levert daarnaast energie voor de benodigde concentratie op school. Bovendien heeft een 
kind, als het ontbijt, in de loop van de ochtend minder trek in iets tussendoor.  
Het belang van een gezond ontbijt brengen we regelmatig bij de ouders en kinderen onder de aandacht. 
 
Pauzehap 
1. De kinderen eten tijdens de pauzes gezonde tussendoortjes. Gezonde tussendoortjes zijn op 

Westwijzer: fruit, groente of brood. Westwijzer is een officiële Gruitschool, hetgeen wil zeggen dat op 
Westwijzer het eten van fruit en/of groente in het voedingsbeleid is opgenomen.  

2.  De kinderen eten tijdens de pauze geen koek, snoep of chips. 
3.  De kinderen drinken tijdens de pauze ongeveer 200 ml (drinkpakje), waarbij melk, karnemelk of water 

echt aanbevolen worden. Frisdrank en energydrankjes zijn verboden. 
4.  Kinderen die geen drinken hebben meegenomen mogen water drinken. In iedere klas zijn hiervoor 

(wegwerp)bekers en water aanwezig. Kinderen hebben minstens 1½ liter vocht per dag nodig. Dat zijn 
ongeveer 8 bekers.  

 
Lunch 
 

Tijdens de lunchpauze kunnen de kinderen eten, drinken, spelen en uitrusten.  
De kinderen lunchen gezamenlijk in het Wijkhuis. 
De inhoud van de broodtrommel bepaalt mede de prestaties tijdens de 
middaglessen.  
De school wil daarom het volgende voor de lunch zien: 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=kind+en+voeding&source=images&cd=&cad=rja&docid=6HUNdWdSB0aEFM&tbnid=_VfdSGdTd5Qx2M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.degewichtigezaak.nl/scholen.html&ei=z-KZUfPwE-nD0QWt-4BQ&bvm=bv.46751780,d.d2k&psig=AFQjCNGkD0cQdWSZU1r50g8KQ8l2f1RmxA&ust=1369125926699558
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1. Een gezonde lunchtrommel bevat: brood (volkoren of bruin), rauwkost en/of fruit. Geen koek, snoep of 
chips; dit brengt de kinderen in de verleiding hun brood niet (helemaal) op te eten. 
 
2. De kinderen drinken bij voorkeur thee, drinkbouillon, water of halfvolle melk. De school zal hiervoor 
zorgen.  
 
3. Houdbaarheid etenswaren: als het warm is op school worden bederfelijke vleeswaren afgeraden. Een 
goed sluitende broodtrommel houdt het brood langer lekker en voorkomt uitdrogen. 
 
4. Advies voor beleg: magere vleeswaren (zoals kipfilet, ham, rookvlees), 30+ kaas met sla, tomaat of 
komkommer, sandwichspread of groentespread. Zoet beleg: jam, honing, vruchtenhagel, appelstroop en 
gestampte muisjes zijn beter dan pindakaas, chocoladehagelslag of chocoladepasta. 
 
Westwijzer besteedt aandacht aan gezonde voeding door middel van het programma Smaaklessen. Ouders 
worden via de schoolgids, de website en themabrieven geattendeerd op het belang van gezonde voeding. 
Mochten kinderen onverhoopt toch andere producten mee naar school nemen dan hierboven vermeld, dan 
spreekt de school ouders en kinderen hierop aan. 
  
Traktaties 

1 Verjaardag van de kinderen 
Vaak leeft een kind al maanden toe, naar zijn/haar verjaardag, en is het 
voor hem/haar het hoogtepunt van het jaar. Westwijzer is echter van 
mening dat de jarige centraal staat en niet de traktatie.  
Het ritueel van het jarig zijn zorgt voor het feest zoals bijvoorbeeld het 
liedjes zingen, de namaaktaart, de muziekinstrumentjes die het zingen 
begeleiden, de kroon en het handjes geven. Op Westwijzer vinden we 
dat belangrijker dan de traktatie zelf. 
 

Daarom is er in overleg met de MR voor gekozen dat de school zelf de traktatie verzorgt. Op deze manier 
wordt er rekening gehouden met de afspraak dat er niet teveel, te vet, te zout en te zoet gesnoept wordt. 
De traktaties worden in iedere klas in een speciale verjaardagstrommel bewaard. De inhoud van de 
trommel is gevarieerd en bestaat uit doosjes rozijntjes, (peper)koekjes en eenvoudige snoepjes zoals een 
lolly, zuurtje of dropje. Er wordt rekening gehouden met kinderen die Halal moeten eten. 
 
De school zorgt er tevens voor dat ze een alternatieve traktatie heeft voor de kinderen met een dieet. Dit 
wordt in een apart trommeltje bewaard.  
 
2 Verjaardag van de docenten 
Als een leerkracht zijn/haar verjaardag viert dan houdt hij/zij ook rekening met de uitgangspunten van dit 
voedingsbeleid; er kan gekozen worden voor iets uit de verjaardagstrommel of de leerkracht zorgt zelf voor 
een verantwoorde traktatie.   
 
Ook hier zorgt de school ervoor dat ze een alternatieve traktatie heeft voor de kinderen met een dieet. Dit 
wordt in een apart trommeltje bewaard. 
 
3 Speciale gelegenheden 
Het team van Westwijzer is van mening dat er bij speciale gelegenheden uitzonderingen gemaakt mogen 
worden t.a.v. het eten en drinken. Onder speciale gelegenheden verstaan we bv. schoolreisjes, thema’s en 
feestdagen. 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=gefeliciteerd&source=images&cd=&docid=wfWEkx1YSg8TMM&tbnid=_VlZdVG7te5BeM:&ved=0CAUQjRw&url=http://kaartjesturen.schalkefotografie.nl/card/23109/home/gefeliciteerd+kaart+met+bloemen&ei=nN-ZUfuDG6ev0QWw5IDQCA&bvm=bv.46751780,d.d2k&psig=AFQjCNGCk5EnXAy1yOWQhFMid4t7Z3P7Lw&ust=1369125020865816
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Omdat het voor een speciale gelegenheid is; zijn deze lekkernijen speciaal. Het is belangrijk om ze niet 
“gewoon” te laten worden.  
 
Aanmelden van nieuwe kinderen  
 
Kinderen zijn bij ons op school welkom op de dag dat zij 4 jaar worden en zindelijk zijn. Natuurlijk moet u uw 
kind van te voren aangemeld hebben; dit kan vanaf de dag dat uw kind 3 jaar wordt. Voor het aanmelden 
van uw kind kunt u een afspraak maken. Wij vragen u om een identiteitsbewijs van uw kind mee te nemen 
als u uw kind komt aanmelden. Mocht uw kind nog geen identiteitsbewijs hebben, dan volstaat het ook om 
de brief mee te nemen waarin de toekenning van het Burgerservicenummer aan uw kind is vermeld. Na een 
telefonische afspraak, krijgen de ouders een rondleiding door de school om te zien hoe we werken en om 
vragen te stellen. Ouders worden geïnformeerd hoe het aannamebeleid op Westwijzer is vormgegeven. 
Dan wordt het aanmeldformulier ingevuld en start de officiële aanmeldprocedure. Westwijzer vraagt ouders 
een toestemmingsverklaring te ondertekenen om informatie over de ontwikkeling van het kind te vergaren, 
zodat de ondersteuningsbehoefte van het kind in kaart kan worden gebracht. Dit gebeurt in principe binnen 
een periode van 4-6 weken. Bij bijzondere omstandigheden mag deze periode eenmalig met 4 weken 
verlengd worden. Hiervoor wordt de werkwijze vanuit het samenwerkingsverband gevolgd.  
 
Vervolgens wordt met ouders deze ondersteuningsbehoefte besproken. Wanneer uit het onderzoek blijkt 
dat de school zelf kan voorzien in deze ondersteuningsbehoefte dan wordt de leerling ingeschreven. Indien 
we niet kunnen voorzien in de ondersteuningsbehoefte volgt een gesprek met ouders en volgt het besluit of 
het kind wel of niet kan worden ingeschreven op Westwijzer. Als het kind niet/gedeeltelijk ingeschreven 
wordt op onze school dragen we de zorgplicht om het kind op een passende plek onder te brengen. Dit 
gebeurt altijd in overleg en afstemming met de ouders en andere partners. Ouders van de kinderen die 
instromen of neveninstromen krijgen een intakegesprek met de intern begeleider. In overleg met de 
peuterspeelzaal of vorige school vindt een schriftelijke overdracht plaats of indien nodig een warme 
overdracht tussen psz-leidsters / intern begeleider vorige school, ouders, leerkracht en onze eigen intern 
begeleider. 
 

Voordat leerlingen van een andere basisschool ingeschreven worden op Westwijzer, moeten er eerst 
inlichtingen ingewonnen worden bij de betreffende basisschool. De directeur zal dan ook altijd zelf contact 
opnemen met die school. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat ouders de directie van hun huidige school zelf 
op de hoogte hebben gebracht van hun voornemen om hun kind(eren) in te schrijven op Westwijzer. Bij 
kinderen die binnen de wijk van basisschool willen veranderen, worden de ouders eerst terugverwezen naar 
de school om de eventuele problemen proberen op te lossen. Indien de ouders kenbaar maken dat zij 
definitief kiezen voor Westwijzer, neemt de directie en/of intern begeleider contact op met de betreffende 
school.  
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Protocol “ongeoorloofd te laat komen”. 
 

In dit protocol wordt beschreven hoe wij omgaan met kinderen die ongeoorloofd 
te laat komen. Het uitgangspunt is dat de verantwoordelijkheid bij ouders en 
kinderen ligt en dat de lestijd voor de kinderen niet in gevaar mag komen. 
Als het kind een geldige reden heeft voor het te laat te komen, b.v. 
doktersbezoek, dient het kind (zo mogelijk vooraf) een briefje van de 
ouders/verzorgers mee te nemen, maar ouders kunnen natuurlijk ook de 
leerkracht telefonisch inlichten. 
 

Een kind in Wijzer 2 kan nog niet of niet voldoende klokkijken en heeft nog onvoldoende tijdsbesef. Het kind 
is voor het op tijd op school komen nog afhankelijk van volwassenen. Een kind in Wijzer 3 leert zelf steeds 
meer verantwoordelijkheid te dragen om op tijd op school te zijn. 
Als een kind de 1e en 2de keer te laat komt, vraagt de leerkracht bij de ouder naar de reden. Bij de 3de 
keer wordt er contact opgenomen met de ouders en volgt een gesprek met de leerkracht. 
Blijft het kind desondanks vaak te laat op school komen, dan worden de ouders uitgenodigd voor een 
gesprek met de directie. In dit gesprek worden de mogelijke vervolgstappen met de ouders besproken als 
het te laat komen niet stopt. De vervolgstappen zijn afhankelijk van de opgegeven redenen van het te laat 
komen: 

▪ veelvuldig ziek of niet lekker = oproep door GGD 
▪ problemen thuis = oproep opvoedondersteuner 
▪ geen reden = oproep leerplichtambtenaar  

Bij voortzetting van het verzuim schakelt de directie direct hulpinstanties in en meldt dit aan ouders via een 
brief. Daarnaast wordt er een melding gemaakt in het landelijk verzuimregister. 
 
Schoolverzuim en verlof 
 

Ziekmelding.  
Wanneer uw kind ziek is, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk schriftelijk of telefonisch (vanaf 08.00 uur op 
tel.nr. 0492-523402) doorgeven.  
Als uw kind wat langer ziek is, of het moet in het ziekenhuis worden opgenomen, neemt u dan even contact 
op met de mentor van uw kind.  
 
Regels in geval van schoolverzuim.  
De leerkracht houdt elke dag bij welke kinderen eventueel niet aanwezig zijn.  
Hierbij wordt onderscheid gemaakt in:  

1. kinderen die verlof hebben gekregen vanwege bijzondere omstandigheden.  
2. kinderen die ziek gemeld zijn.  
3. kinderen die afwezig zijn en waarvan geen melding is binnengekomen.  

 
Alle meldingen van afwezigheid worden genoteerd in het leerling administratiesysteem, zodat de leerkracht 
kan vaststellen of er sprake is van melding bij afwezigheid.  
Bij geen melding wordt contact opgenomen met de ouders.  
Ongeoorloofd schoolverzuim wordt door de leerkracht gemeld bij de directeur.  

    

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=te+laat+komen+op+school&source=images&cd=&docid=832aY7q2jaBfCM&tbnid=G_M_WBdjb1BdmM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.krabbenkooi.nl/PrimoSite/show.do?ctx=45877,77596,500268&ei=TeCZUZHtM6Gs0QWYwYHoBA&bvm=bv.46751780,d.d2k&psig=AFQjCNHTa1AWKcozN2aleEsEYyo6E9dWGg&ust=1369125294730013
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De directeur is verplicht de leerplicht ambtenaar mededeling te doen van vermoedelijk ongeoorloofd 
schoolverzuim.  
 
Verlof.  
In de Leerplichtwet staat dat uw leerplichtige kind (5 t/m 17 jaar) de school moet bezoeken. Verzuim is 
alleen toegestaan met een geldige reden zoals ziekte van het kind of doktersbezoek. In een aantal 
bijzondere gevallen is extra verlof mogelijk. Hieronder een overzicht. 
 
Verlof voor religieuze feestdagen 
Wanneer een kind “plichten moet vervullen die voortvloeien uit religie of levensovertuiging” kan hiervoor 
verlof verleend worden onder de volgende voorwaarden: 
 
• Per religieuze feestdag kan in principe 1 vrije dag worden verstrekt door de directeur van de school. 
• Een aanvraag van extra vrije dagen om een religieus feest in het thuisland te vieren kan door de directeur 
niet gehonoreerd worden; vrije dagen worden alleen verstrekt voor de religieuze feestdag zelf, de rest zou 
extra vakantie zijn. 
• De afwezigheid van een kind/jongere vanwege een religieuze feestdag wordt ten minste twee dagen van 
tevoren door één van de ouders schriftelijk aan de directeur van de school gemeld. 
 
Verlof voor extra vakantie 
Op vakantie tijdens schooltijd is in principe onmogelijk. Een uitzondering kan gemaakt worden wanneer een 
kind gedurende geen enkele schoolvakantie twee weken gezinsvakantie kan genieten vanwege de 
“specifieke aard van het beroep” van één van de ouders (uit jurisprudentie is gebleken dat er vanuit gegaan 
wordt dat de ouder het merendeel van zijn inkomsten slechts in de zomervakantie kan verdienen). In dat 
geval kan bij de directeur van de school verlof worden aangevraagd voor extra vakantie. De directeur kan in 
deze gevallen één maal per jaar voor ten hoogste tien schooldagen verlof verlenen. Het moet dan gaan om 
de enige gezinsvakantie. NB: een werkgeversverklaring is geen geldige reden voor het verlenen van verlof 
voor extra vakantie. 
 
Verlof kan alleen verleend worden onder de volgende voorwaarden: 
• De verlofperiode mag niet vallen in de eerste twee weken van het schooljaar. 
• De aanvraag voor extra verlof moet ten minste acht weken van tevoren worden ingediend bij de directeur 
van de school. Dit heeft te maken met een eventuele bezwaarperiode. 
• De verlofperiode mag niet meer dan tien schooldagen beslaan. Voor een periode van meer dan tien 
schooldagen mag wettelijk gezien geen toestemming worden verleend. Voor een periode van meer dan tien 
schooldagen moet een aanvraag voor extra verlof worden ingediend bij de leerplichtambtenaar. 
 
Verlof wegens gewichtige omstandigheden 
 
Bij gewichtige omstandigheden gaan het volgens de wet om “buiten de wil van ouders en kind gelegen 
situaties”. Voor deze omstandigheden kan verlof worden aangevraagd. Te denken valt aan: 
 
• Verhuizing van het gezin 
• Bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten tot de 3e graad 
• Ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten tot de 4e graad 
• Overlijden en begrafenis van bloed- of aanverwanten 
 



20 
 

Onder gewichtige omstandigheden vallen niet: 
 
• Familiebezoek in het buitenland 
• Vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding of het winnen van een prijs. 
• Vakantie onder schooltijd vanwege gebrek aan andere boekingsmogelijkheden. 
• Eerder vertrek of latere terugkeer van vakantie vanwege de verkeersdrukte. 
 
Topsport en Kunstkinderen 
 
Extra verlof voor sportevenementen en/of culturele activiteiten valt niet onder gewichtige omstandigheden. 
Extra verlofaanvragen van organisaties die evenementen organiseren kunnen dus niet gehonoreerd 
worden. Leerlingen die topsport uitoefenen hebben de mogelijkheid zich in te schrijven op LOOT-scholen. 
Kinderen die optreden bij musicals, koren enzovoort; voor hen is de regeling ‘Arbeid voor jongeren’ van 
toepassing. Kortweg komt het er op neer dat de arbeidstijdenwet voor kinderen van toepassing is; daarvoor 
dient een contract getekend te worden tussen opdrachtgever (werkgever), school en ouders. 
De Arbeidsinspectie houdt toezicht op het naleven van de arbeidstijdenwet voor kinderen. 
 
Procedure 
Voor het aanvragen van extra vakantieverlof of verlof vanwege gewichtige omstandigheden kunt u bij de 
directeur van de school een aanvraagformulier halen. Dit formulier moet u, geheel en naar waarheid 
ingevuld, indienen compleet met relevante aanvullende stukken. Wanneer uw aanvraag voor verlof wordt 
afgewezen en u bent het met deze beslissing niet eens, dan kunt u hiertegen bezwaar maken. U dient dan 
een bezwaarschrift op te stellen dat u indient bij de persoon die het besluit genomen heeft. Hierin moeten 
minimaal de volgende gegevens zijn opgenomen: 
 
• Naam en adres van de belanghebbende 
• Datum 
• Omschrijving van het genomen besluit 
• Argumenten die aangeven waarom u het niet eens bent met het besluit 
• Uw handtekening 
 
Geen toestemming, toch weg? 
Wanneer u geen toestemming hebt voor extra verlof voor uw kinderen en u houdt uw kinderen toch van 
school, dan is de directeur van de school verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar van uw 
woongemeente. De leerplichtambtenaar zal u in dat geval oproepen en kan ertoe besluiten proces verbaal 
op te maken. 
 
Procedure ontzegging toegang/ verwijdering van kind 
Ontzegging van de toegang tot de school is aan de orde wanneer de directie van de school onmiddellijk moet 
optreden en er tijd nodig is voor het zoeken naar een oplossing. 

 
➢ De directie kan een kind voor een beperkte tijd, maximaal 3 dagen, de toegang ontzeggen. 
➢ De directie deelt het besluit tot het ontzeggen van toegang schriftelijk mede aan de ouders. 

 
Verwijdering van een kind  
Verwijdering van een kind is een ordemaatregel die de directie soms en slechts in het uiterste geval en dan 
ook uiterst zorgvuldig moet nemen. Er moet sprake zijn van ernstig wangedrag van een kind, dan  
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wel van de ouders en een onherstelbare verstoorde relatie tussen kind, dan wel ouders en de school. 
Wanneer de directie de beslissing tot verwijdering van een kind heeft genomen, moet vervolgens een 
wettelijk vastgestelde procedure worden gevolgd. De directie overlegt dit altijd met het schoolbestuur. 
In de artikelen 40 en 63 van de Wet op het Primair Onderwijs wordt alles voor toelating en verwijdering 
geregeld. 
Het beleidsstuk “Procedure ontzegging en verwijdering” van Qliq Primair Onderwijs ligt op school voor 
iedereen ter inzage. 
 
Ontzegging van de toegang tot de school is aan de orde wanneer het schoolbestuur of de directie van de 
school onmiddellijk moet optreden en er tijd nodig is voor het zoeken naar een oplossing. Ernstig 
wangedrag van een kind kan bijvoorbeeld zijn, fysiek geweld, structureel ontoelaatbaar pestgedrag, diefstal 
of het herhaald negeren van schoolregels. De maatregel valt onder de verantwoordelijkheid van het 
schoolbestuur. De directeur overlegt altijd met het bestuur (algemeen directeur) voordat overgegaan wordt 
tot ontzegging van toegang. 
-De maatregel tot ontzegging van toegang vindt pas plaats na de ouders en de leerkracht gehoord te 
hebben. 
-Het bestuur kan een kind voor een beperkte tijd, maximaal 3 dagen de toegang ontzeggen. 
-Het bestuur deelt het besluit tot het ontzeggen van toegang schriftelijk aan de ouders mee. 
-In het besluit wordt vermeld: de reden, de aanvang, tijdsduur en eventuele andere genomen maatregelen. 
-In het besluit wordt ook vermeld waar en hoe beroep mogelijk is. 
-Het bestuur stelt de leerplichtambtenaar en de inspecteur in kennis. 
-De school voorkomt, bijvoorbeeld door huiswerk, dat het kind een leerachterstand oploopt. 
 
Verwijdering van een kind is een ordemaatregel die de directie soms en slechts in het uiterste geval en dan 
nog uiterst zorgvuldig moet nemen. Er moet sprake zijn van ernstig wangedrag van een kind, dan wel van 
ouders en een onherstelbaar verstoorde relatie tussen kind, dan wel ouders en school. Wanneer de directie 
de beslissing tot verwijdering van een kind heeft genomen, moet vervolgens een wettelijk vastgelegde 
procedure worden gevolgd. De directie overlegt altijd met het schoolbestuur. Stapsgewijs komt deze op het 
volgende neer: 
1. Voordat een bestuur besluit tot verwijdering van een kind hoort het schoolbestuur zowel de betrokken 
leerkracht als de ouders. 
2. Het bestuur meldt een voorgenomen besluit tot verwijdering van een kind terstond aan de 
leerplichtambtenaar en de inspecteur. 
3. Wanneer het bestuur besluit een kind te verwijderen, dan doet de school al het mogelijke om ervoor te 
zorgen dat een andere school bereid is het desbetreffende kind toe te laten. 
4. Wanneer het gedurende acht weken niet lukt om het kind te plaatsen op een andere school, dan kan het 
bestuur het kind verwijderen zonder vervolgonderwijs veilig te stellen. Het bestuur moet kunnen bewijzen 
zich gedurende deze periode te hebben ingespannen een andere school te vinden. Dit wordt onderbouwd 
door correspondentie met andere scholen hierover vast te leggen. 
5. Het bestuur maakt de beslissing tot verwijdering schriftelijk en met opgave van redenen bekend aan de 
ouders (door toezending of uitreiking). In dit besluit vermeldt het bestuur dat ouders tegen de beslissing 
bezwaar kunnen maken. Het bestuur neemt het volgende op in het besluit: “Binnen 6 weken na deze 
bekendmaking kunnen de ouders bij het bevoegd gezag schriftelijk bezwaar maken tegen de beslissing.”  
6. Wanneer ouders tegen de beslissing bezwaar maken, beslist het schoolbestuur binnen vier weken na 
ontvangst van het bezwaarschrift. Het bestuur hoort de ouders, voordat het een definitieve beslissing 
neemt. 
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Hoofdstuk 3: Organisatie van het onderwijs 
 

Onderwijsorganisatie 
 

a) Visie 

 
Basisvisie 

Kinderen leren hun cognitieve capaciteiten, sociale vaardigheden, talenten, zelfredzaamheid en 
zelfvertrouwen herkennen, gebruiken en ontwikkelen. Zij kunnen zich daardoor vol vertrouwen zelfstandig 
en zelfredzaam bewegen in de maatschappij. 

 
b) Een persoonlijke aanpak 

Binnen ons onderwijs werken wij met individuele kindplannen. Elk kind werkt op zijn of haar eigen niveau 
aan de diverse ontwikkeldoelen, zoals die in de kerndoelen voor het Primair Onderwijs zijn voorgeschreven. 
In het Westwijzer doelenboek kunt u precies terugvinden aan welke leerdoelen gewerkt wordt -> zie 
www.westwijzerhelmond.nl  
In de praktijk zijn de kinderen werkzaam in Wijzers (afdelingen): 
 
 Wijzer 1 -> Peuterspeelzaal / Kinderdagopvang 

Wijzer 2 -> Leerjaar 1-2-3-4 
 Wijzer 3 -> Leerjaar 5-6-7-8 
 
In een Wijzer krijgen kinderen van meerdere leerkrachten en/of onderwijsassistenten les. Elk kind heeft een 
eigen mentor, waarmee hij / zij leerlinggesprekken heeft over welbevinden, betrokkenheid, doelgerichtheid 
en voortgang met betrekking tot de te bereiken leerdoelen. De mentor van het kind voert minimaal 2x per 
jaar een gesprek met ouders over de ontwikkeling van hun kind. Mocht het nodig zijn, dan is er uiteraard 
vaker contact. 
Hoe wij de ontwikkeling van de kinderen volgen is op de volgende bladzijde schematisch weergegeven. 
 

http://www.westwijzerhelmond.nl/
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De methodes die op Westwijzer gebruikt worden, zijn niet zomaar gekozen. Alle methodes zijn gekozen op 
basis van bovenstaande visie, waardoor we deze ook daadwerkelijk kunnen uitdragen. Verder hebben we 
gekeken naar hoe vakken het best aangeleerd kunnen worden (vakdidactiek) en welke methodes dit, 
volgens ons,  het beste doen. 
 

a. Piramide (VVE-methodiek) - Speelplezier 

 
Zowel in Wijzer 1 als in Wijzer 2 wordt de VVE-methodiek Speelplezier ingezet. Deze methodiek streeft een 
totaalaanpak na voor kinderen van 3 tot en met 7 jaar. Binnen Speelplezier is er bijvoorbeeld veel aandacht 
voor de taalontwikkeling, spel, sociaal emotionele ontwikkeling en andere belangrijke zaken.  
 
Bij de jongste kleuter ligt de nadruk op het wennen aan het naar school gaan. Er is veel aandacht voor 
gewoontevorming en regelmaat. De kinderen leren al spelend. Dit gaat bij de oudste kleuters door, maar 
hier hebben leerkrachten een meer sturende rol in de verschillende ontwikkelingsgebieden en het werken 
aan speelse activiteiten die voorbereiden op het leren lezen, rekenen en schrijven in leerjaar 3.  
 
In Wijzer 2 komen de volgende speelleergebieden aan de orde :  
* Taalactiviteiten met ondersteunende programma’s waar nodig  
* Rekenactiviteiten  
* Expressieactiviteiten, muziek, dans, toneel, handvaardigheid, tekenen etc.  
* kleutergymnastiek en buitenspel  
* godsdienst / levensbeschouwing 
 
Daarnaast wordt de methodiek Speelplezier ingezet. Spelen is de bezigheid van jonge kinderen. Ze leren 
door te exploreren, te experimenteren en te imiteren. Kinderen hebben spel ook nodig als uitlaatklep. 
Aangezien kinderen thuis steeds meer achter een beeldscherm zitten en vaak geen rommel mogen maken, 
wordt het steeds belangrijker dat kinderopvang, peuterspeelzalen en scholen zorgen voor een dagelijkse 
goede afwisseling van (be-)geleid spel en vrij spel. 
De methodiek bestaat uit de dagelijks steeds terugkerende speel-leerroutines: 
demonstratiespel en een (hand)pantomimespel voor spel- en taalstimulering  in de grote groep, een 
begeleid spel met een pedagogisch of didactisch motief in de kleine groep en observerend en kindvolgend 
meespelen en spel verrijken tijdens vrij spel. 
Deze Speelplezier speel ↔ leerroutines zijn gebaseerd op de drie i’s: 
– inspireren in de grote groep door het spelen van een demonstratiespel in de vorm van een rollenspel of 
tafelpoppenspel en door het voorgespeelde nog eens samen te spelen (gezamenlijk (hand-pantomimespel); 
– inleven door naar het spontane spel van het kind te kijken en te luisteren en door naast het kind hetzelfde 
te doen als het kind (spiegelen); 
– interveniëren tijdens de dagelijks terugkerende begeleide spelactiviteit in de kleine groep en soms, 
indien wenselijk, tijdens vrij spel.  
De bedoeling van het interveniëren is om het  spel van kinderen te verrijken en ontwikkeling op diverse 
gebieden te stimuleren. 
 
  b. Veilig Leren Lezen 
 
Veilig Leren Lezen is een methode voor aanvankelijk lees-, en taalonderwijs. De school gebruikt de 
nieuwste versie van Veilig Leren Lezen. Met zorgvuldig gekozen woorden wordt leerlingen de alfabetische 
structuur van ons spellingsysteem bijgebracht. Door deze ‘structureerwoorden’ te zien, te horen en uit te 
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spreken, leren kinderen klanken en letters verbinden en deze vaardigheid ten slotte te automatiseren. Veilig 
Leren Lezen biedt ook mogelijkheden om om te gaan met verschillen tussen de kinderen.  
 

c. Estafette 

Estafette is een leesmethode voor leerjaar 4 t/m 8 die naadloos aansluit op Veilig Leren Lezen. De methode 
wordt gebruikt om de leesvaardigheid van de leerlingen te onderhouden en in het bijzonder voor de 
leerlingen van leerjaar 7 en 8 om hun leesontwikkeling voort te zetten. 
 

d. Staal 
 
De taalmethode Staal maakt de leerlingen sterk in taal en spelling. De kinderen vergaren eerst kennis, die 
ze vervolgens in een presentatie of publicatie toepassen. Er wordt dus écht iets met hun tekst gedaan! Een 
methode die daarom erg goed bij de visie van onze school past. Bovendien is Staal visueel en motiverend. 
De vele filmpjes, verrassende thema’s, teksten en bronnen komen uit het echte leven, waardoor de 
kinderen bijna vergeten dat ze met goed taalonderwijs bezig zijn. Er wordt in leerjaar 4 tot en met 8 met 
deze methode gewerkt. 
 

e. Nieuwsbegrip basis + XL 

Nieuwsbegrip is een interactieve en aansprekende methode voor begrijpend lezen en wordt op Westwijzer 
vanaf halverwege leerjaar 4 ingezet. Hier hebben wij bewust voor gekozen omdat het technisch lezen op 
voldoende niveau moet zijn om teksten die je leest ook goed te kunnen begrijpen. Aan de hand van 
nieuwsfeiten leren de kinderen de strategieën voor het begrijpen van teksten. Bij nieuwsbegrip XL komen 
ook andere tekstsoorten (reclame, betoog, fictief verhaal, e.d.) aan bod. Verder werken leerlingen op de 
interactieve website aan woordenschat, functionele schrijfopdrachten en leuke spelletjes.  
Naast het volgen van de methode staat er in alle Wijzers iedere maand een begrijpend leesstrategie 
centraal. De leerkrachten en leerlingen passen die strategie zoveel mogelijk toe op teksten uit andere 
vakgebieden. Zo leren kinderen dat begrijpend lezen niet een vak apart is, maar dat je het geleerde juist toe 
moet passen op andere momenten. 
 

f. Schrijffontein 

Met Schrijffontein leren kinderen op een kindvriendelijke en plezierige manier schrijven. Schrijffontein 
stimuleert op creatieve wijze de ontwikkeling van een vlot geschreven en leesbaar handschrift. De methode 
wordt gebruikt in alle Wijzers. 
 

g. The Team 

Terwijl ze nog op de basisschool zitten, komen kinderen al in allerlei situaties Engelse woorden, zinnen en 
teksten tegen. Engels is overal en daarom hebben we besloten al met Engels te starten in leerjaar 5. We 
gebruiken daarvoor de methode: The Team. The Team legt het accent op luisteren en spreken en het 
opbouwen van woordenschat. De leerlingen horen de teksten uit de mond van native speakers: Engels 
zoals het hóórt te klinken. Het lezen en schrijven van Engelse teksten komt natuurlijk ook aan bod.  
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h. Exova - Math 

Exova-Math geeft elk kind een eigen rekenuitdaging. Deze eigentijdse rekenmethode biedt uitgebreide 
mogelijkheden voor differentiatie en onderwijs op maat. Elk kind kan op zijn eigen niveau aan de slag. 
Daarnaast besteedt Exova-Math veel aandacht aan oefenen, herhalen en memoriseren. De methode wordt 
ingezet in leerjaar 3 t/m 8. 
 

i. Speurtocht 

De geschiedenismethode Speurtocht verdiept! Kinderen doorlopen met Speurtocht de tien tijdvakken drie 
keer. Ze leren zo hoe de geschiedenis in elkaar steekt en krijgen meer historisch besef. De lesmethode 
maakt het vak geschiedenis spannend door steeds weer de link te leggen met de eigen omgeving van de 
kinderen. De methode wordt ingezet vanaf leerjaar 5. 
 

j. Meander 

Meander is een aardrijkskundemethode en wordt ingezet vanaf leerjaar 5. Meander laat op een boeiende 
manier zien dat aardrijkskunde overal in ons dagelijks leven is. De methode leert kinderen echt om zich 
heen te kijken en daagt ze uit om de betekenis en samenhang van alledaagse dingen te zien. 
 

k. Naut 

Naut is een lesmethode voor Natuur en Techniek en start vanaf leerjaar 5. Naut verwondert en maakt van 
gewone dingen iets speciaals. Het laat kinderen de wereld om hen heen zien, ervaren en onderzoeken. 
Naut motiveert kinderen op een compleet eigentijdse manier en heeft een stappenstructuur met volop 
houvast voor kinderen. 
 

l. Wijzer door het verkeer 

Het is belangrijk dat verkeersdeelnemers over de nodige kennis, vaardigheden en motivatie beschikken om 
zich veilig in het verkeer te verplaatsen. Wijzer door het Verkeer is een methode voor het vak verkeer die 
ingezet wordt in leerjaar 3 tot en met 8 en gericht is op de verkeerspraktijk van alledag, met grote aandacht 
voor het verkeersbewustzijn van kinderen.  
 

m. Cultuureducatie met Kwaliteit 

Omdat wij het belangrijk vinden dat kinderen zich leren uiten en hun talenten leren ontdekken, doorloopt de 
school het traject: ‘Cultuureducatie met Kwaliteit. Dit gebeurt in samenwerking met Cultuurcontact. Zij 
maken het mogelijk dat kinderen niet alleen expressieve vakken aangeboden krijgen door de eigen 
leerkrachten, maar ook door een aantal vakdocenten.  
Op dit moment zijn we bezig met het ontwikkelen van cultuurateliers. Een atelier bestaat uit een aantal 
lessen waarbij, vanuit een culturele discipline (denk aan schrijven, dans, drama, mode en design, muziek 
etc.), gewerkt wordt aan specifieke leerdoelen horend bij de betreffende discipline.  
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n. Vreedzame School 

Met behulp van de methode Vreedzame School helpen wij kinderen zich te ontwikkelen tot sociaal 
vaardige, betrokken en zelfstandige volwassenen. De lessen die aan o.a. aan bod komen:  
1. We horen bij elkaar – groepsvorming (10 lessen) 
2. We lossen conflicten zelf op – conflicthantering (6 lessen) 
3. We hebben oor voor elkaar – communicatie (6 lessen) 
4. We hebben hart voor elkaar – gevoelens (6 lessen) 
5. We dragen allemaal een steentje bij – verantwoordelijkheid (4 lessen) 
6. We zijn allemaal anders – diversiteit (6 lessen).  
Ook komen mediawijsheid-educatie, gezondheidsvaardigheden en burgerschap aan bod. Allemaal 
essentiële basisvaardigheden die voor kinderen belangrijk zijn om goed te kunnen functioneren. Zowel nu 
op school, thuis, als later wanneer zij volwassen zijn. 

 

o. Bewegingsonderwijs 

Kinderen bewegen tegenwoordig thuis en op straat minder en eenzijdiger. Daarom is het belangrijk dat 
kinderen intensief en kwalitatief goed bewegingsonderwijs krijgen. Hiervoor  maken we gebruik van de 
methode Basislessen Bewegingsonderwijs. In deze methode komen zowel spel-, als toestellessen aan bod. 
 
        p. Smaaklessen 
 
Smaaklessen is hét lesprogramma over eten voor alle kinderen. Door te proeven, voelen, horen, ruiken en 
kijken, verkennen kinderen hun eten. 
 
  q. Relaties en seksualiteit 
 
Door al op jonge leeftijd te starten met seksuele en relationele vorming raken kinderen vertrouwd met het 
thema. Ze krijgen hierdoor betrouwbare informatie, durven eerder vragen te stellen over seksualiteit, 
ontwikkelen waarden en normen, worden weerbaarder en leren respectvol met elkaar om te gaan. Op deze 
manier kunnen wij als school een belangrijke bijdrage leveren aan een gezonde seksuele ontwikkeling van 
leerlingen.  
Om bovenstaande te kunnen bewerkstelligen maken wij gebruik van de methode Relaties & Seksualiteit. 
Deze methode wordt structureel ingezet in leerjaar 5 t/m 8, in een blok van een half jaar. 
In leerjaar 1 t/m 4 wordt er, met de daar gebruikte methodes voor sociale en algemene ontwikkeling, 
aandacht besteed aan seksuele en relationele vorming wanneer dit passend is binnen het aanbod komende 
thema. (Denk aan: lente etc.)   
 
Alle door ons gehanteerde methodes voldoen aan de wettelijke kerndoelen voor het basisonderwijs. De 
Inspectie voor het Primair Onderwijs ziet hier ook op toe. Het inspectierapport ligt ter inzage bij de directie 
en is te vinden op de website www.onderwijsinspectie.nl, www.scholenopdekaart.nl, of onze eigen website 
www.westwijzerhelmond.nl . 
 
 
 
 
 

http://www.onderwijsinspectie.nl/
http://www.scholenopde/
http://www.westwijzerhelmond.nl/
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Schooltijden  
 

 Maandag  dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

 
Wijzer 2 

Leerjaar 1-2-3-4 

 
08.30-14.30 uur 

Lunchpauze 
Leerjaar 1-2: 45min 
Leerjaar 3-4: 30min 

 
08.30-14.30 uur 

Lunchpauze: 
Leerjaar 1-2: 45min 
Leerjaar 3-4: 30min 

 
08.30-12.15 

uur 

 
08.30-14.30 uur 

Lunchpauze: 
Leerjaar 1-2: 45min 
Leerjaar 3-4: 30min 

 
08.30-14.30 uur 

Lunchpauze: 
Leerjaar 1-2: 45min 
Leerjaar 3-4: 30min 

 
Wijzer 3 en 4 
Leerjaar 4-5-6-7-8 

 
08.30-14.30 uur 

Lunchpauze:30min 

 
08.30-14.30 uur 

Lunchpauze:30min 

 
08.30-12.15 

uur 

 
08.30-14.30 uur 

Lunchpauze:30min 

 
08.30-14.30 uur 

Lunchpauze:30min 

 
 
Vakantie- en studiedagen rooster 2019-2020 
 

Vakanties 
Herfstvakantie: 19 okt. t/m 23 okt. 2020 
Kerstvakantie: 21 dec. t/m 1 jan. 2021 
Carnavalsvakantie: 15 feb. t/m 19 feb. 2021 
Meivakantie: 03 mei t/m 14 mei 2021 (inclusief Hemelvaart en dag erna) 
Zomervakantie: 26 jul. t/m 03 sept. 2021 
 
Feestdagen 
Tweede paasdag 05 april 2021 
Koningsdag 27 april 2021 
Tweede Pinksterdag 24 mei 2021 
 
Kinderen ’s middags vanaf 12.00 uur vrij: 
Vrijdag voor de kerstvakantie 18-12-2020 
Vrijdag voor de carnavalsvakantie 12-02-2021 
Vrijdag voor de meivakantie 30-04-2021 
Vrijdag voor de zomervakantie 23-07-2021 

 
Verplichte lesuren 
Een lesdag duurt op onze school ten hoogste 5,5 uur. Op vrijwillige basis kunnen kinderen kiezen voor het 
Verlengde Schooldagprogramma: Westwijzer Wereld Onderzoekers. 
In Wijzer 2 geven wij minimaal 910 uur per jaar les. 
In Wijzer 3 en 4 geven wij minimaal 970 uur per jaar les. 
Aan het eind van de basisschoolperiode heeft elk kind, zoals wettelijk voorgeschreven, minimaal 7520 
lesuren gevolgd. 
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Gymlessen 
Westwijzer beschikt over goed geoutilleerde dubbele gymzaal en eigen speelzaal (voor Wijzer 1 en 2). Voor 
het vlot verlopen van onze gymlessen willen wij uw aandacht vragen voor de volgende afspraken: 

▪ Zorg ervoor dat uw kind altijd de gymspullen (sportbroekje, sportshirt of turnpakje en gymschoenen  -géén 
zwarte zolen- ) bij zich heeft. Zonder  deze gymkleding kan uw kind helaas niet meedoen aan de 
gymlessen. 

▪ Tijdens de gymles is het dragen van  sieraden ten strengste verboden!!  
▪ Kinderen die geen gymkleding bij zich hebben, gaan werken in een andere groep (bovenbouw) of zitten aan 

de kant (onderbouw).  Ouders ontvangen hiervan een bericht. 
▪ Een berichtje van ouders is verplicht wanneer een leerling niet mee kan gymmen. 
▪ Leerlingen mogen een rollerdeodorant meenemen; geen spuitbussen. 

 
Gymrooster Westwijzer 2020-2021 
 
  

  Spel les  
  

Toestel les    Toestel les  Spel les  

Tijden  Maandag  Dinsdag  Woensdag  Donderdag  Vrijdag  

  
8.30-9.15   
  

  
  

  
Wijzer 2 ljr 3  

      
  

  
9.15-10.00  
  

  
  

  
Wijzer 

2 ljr      3/4  

    
  

  
  

  
10.15-11.00  
  

  
  

  
Wijzer 2 ljr 4  

    
  

  
  

  
11.00-11.45  

  
  

  
  

    
  

Wijzer 
2 ljr 3/4  

  
12.00-12.45  
  

  
Wijzer 3 ljr 8  

  
Wijzer 3 ljr 7  

  12.15-13.00  
Wijzer 3 ljr 5/6  

  

  
Wijzer 3 ljr 7  

  
13.00-13.45  
  

  
Wijzer 3 ljr 6  

  
Wijzer 3 ljr 8  

    
Wijzer 

3 ljr      5/6  

  
Wijzer 2 ljr 3  

  
13.45-14.30  
  

  
Wijzer 3 ljr 5  

  
MRT  
(JIBB)  

    
Wijzer 3 ljr 5/6  

  
Wijzer 2 ljr 4  
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Sociale Media en Mediawijsheid  
Wat zijn sociale media? 
Sociale media worden ook wel sociale netwerken genoemd. Het zijn media waarbij mensen met elkaar in 
verbinding staan, bijvoorbeeld door online ‘vrienden’ met elkaar te worden.  
Op sociale media deel je informatie met elkaar, bijvoorbeeld een foto, nieuwtje of filmpje. Anderen kunnen 
daarop reageren en/of de informatie ook delen.  
Sociale media moeten leuk en veilig zijn. Daar hebben we zelf een rol in. Dat noemen we mediawijsheid. In 
ons team zijn 3 leerkrachten opgeleid tot Mediawijsheidcoach. Zij verzorgen en borgen het 
onderwijsaanbod ten aanzien van Mediawijsheid. De kinderen krijgen hierover les in Wijzer 3 en 4. 
 
 
Privacy en leerling gegevens  
 
De gegevens die over kinderen gaan, noemen we persoonsgegevens. In het IBP beleid is beschreven hoe 
de school omgaat met persoonsgegevens, en wat de rechten zijn van ouders, leerlingen en medewerkers. 
Dit beleid  is met instemming van de GMR vastgesteld.    
Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze 
kinderen. De meeste gegevens ontvangen wij van ouders bij de inschrijving op onze school. Daarnaast 
registreren leerkrachten en ondersteunend personeel gegevens over kinderen, bijvoorbeeld cijfers en 
vorderingen. Indien nodig worden er in overleg met ouders bijzondere persoonsgegevens geregistreerd 
voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals medische gegevens.  
De persoonlijke gegevens worden opgeslagen in ons digitale administratiesysteem. Dit programma is 
beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt tot medewerkers van de stichting die de gegevens strikt 
noodzakelijk nodig hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden.  
Tijdens de lessen maken wij gebruik van (digitale) leermiddelen. Hiervoor wordt een beperkte hoeveelheid  
persoonsgegevens uitgewisseld met leveranciers om bijvoorbeeld een kind te identificeren als het inlogt.  
Wij hebben met leveranciers duidelijke afspraken gemaakt over de gegevens die ze van ons krijgen. De 
leverancier mag de persoonlijke gegevens alleen gebruiken als wij daar toestemming voor geven.  
Daarnaast kan het nodig zijn dat wij gegevens uitwisselen met andere externe partijen, denk aan 
zorginstanties. Als voor de uitwisseling geen wettelijke verplichting bestaat, dan vragen wij u vooraf 
toestemming om met deze partijen gegevens te mogen uitwisselen.   
Bij de inschrijving van uw kind(eren) vragen wij u om toestemming voor het gebruik van foto- en 
videomateriaal en het delen van uw contactgegevens met andere ouders. U hebt te allen tijde het recht om 
deze toestemming te wijzigen. 
De school vraagt ouders nadrukkelijk om terughoudend te zijn met het maken van foto’s en video’s binnen 
de school. Het is ouders niet toegestaan  om foto’s/video’s die gemaakt zijn op school en waarop andere 
kinderen dan hun eigen kind(eren) zichtbaar zijn zonder toestemming te delen via sociale media of te 
gebruiken voor commerciële doeleinden.  
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Leerlingenraad 
Kinderen hebben prima ideeën en meningen over hoe hun plezier voor school en 
leren kan toenemen. Het is belangrijk dat er naar hun ideeën geluisterd wordt en dat 
er met deze ideeën, waar mogelijk, iets gedaan wordt. De leerlingenraad is een 
goede manier voor de kinderen om hun ideeën uit te dragen en voor de school om 
er iets mee te doen.  
De leerlingenraad bestaat uit vertegenwoordigers van de thuisgroepen 5 t/m 8 die 
nadenken en meebeslissen over activiteiten en veranderingen die er op Westwijzer 
kunnen plaatsvinden. Zij vertegenwoordigen hierbij de meningen en ideeën van de 
kinderen op school. De leerlingenraad wordt voorgezeten door een lid van het management team. 
In de jaren dat de leerlingenraad actief is, is er al het volgende bereikt: 

• Nieuwe gummen  

• Voetbalrooster  

• Verboden te roken bordje  

• Meegedacht over de inrichting van de speelplaats 

• Elk jaar schoolafspraken over het omgaan met elkaar  

• Afscheidsfeest van de school 

• Actie voor goed doel; voor een ernstig zieke medeleerling is in april 2014 3000 euro opgehaald. De 
leerlingenraad heeft ervoor gezorgd dat hun schoolgenootje samen met haar familie een paar dagen 
heerlijk kon genieten in de Efteling. 

• Verboden te poepen voor honden – bordje op de speelplaats. 

• Een Bingo-middag voor KIKA, waarbij er hapjes en drankjes werden gemaakt en verzorgd door de 
leerlingen van de school. 

• Een systeem bedacht voor het rouleren van het buitenspelmateriaal. 

• Meegedacht over hoe het onderwijs aantrekkelijker gemaakt kan worden. 

• Een uitwisseling met de Trudoschool om te praten over de overeenkomsten en verschillen tussen 
het Katholieke en Moslimgeloof. 

• De vernieuwde Speeltuin in Helmond-West officieel geopend. 

• Meegedacht over de inrichting en de regels in de Vreedzame Chill Plek. 

• Een schoolfeest georganiseerd met als thema: Onder Water 
 
Bovendien maakt de leerlingenraad ieder jaar een afspraak namens alle leerlingen van de school hoe we 
met elkaar om horen te gaan.  
 
Huiswerk 

Het doel van huiswerk is tweeledig: 
a. Het voorbereiden op lesstof en het inoefenen of verwerken ervan. 
b. Het vormen van de juiste houding met betrekking tot huiswerkopdrachten. Dit als 
voorbereiding op het voortgezet onderwijs. Hieronder verstaan wij: het bevorderen en 
op peil houden van een goede werkhouding/motivatie, de juiste werkdiscipline, het 
zelfstandig werken, het trainen van doorzettingsvermogen, leren plannen van 
(huiswerk)taken en een goede geheugentraining. 
Deze huiswerkattitude / werkhouding is ook een belangrijk aandachtspunt bij het 

bepalen van ons schooladvies. Wij zien het huiswerk niet als een zaak van alleen de school. Uw kind heeft 
ook uw steun en interesse nodig bij het leren omgaan met huiswerk.  
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=leerlingenraad&source=images&cd=&cad=rja&docid=3VriOLTbi-4BVM&tbnid=yZ18st-s9F-f3M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.schuttevaer-hansweert.nl/category/nieuws/leerlingenraad&ei=rOSZUZHNHqfL0AWLwYCABg&bvm=bv.46751780,d.d2k&psig=AFQjCNGGDwha3Vlkl1QHR8Se10cc9nuqpQ&ust=1369126416385102
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=huiswerk+maken&source=images&cd=&cad=rja&docid=jSZEUBG8BeHcKM&tbnid=ZdIshJptzkEceM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.huiswerkschoolalmere.nl/huiswerkbegeleiding-vo/&ei=I-aZUcDpDujA0QWzq4CICA&bvm=bv.46751780,d.d2k&psig=AFQjCNFyKwnn9UFRUhERen_89-QkpFk45Q&ust=1369126799539715
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Van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs 
Om een verantwoord advies omtrent de schoolkeuze na de basisschool te kunnen geven, werkt Westwijzer 
aan een aantal zaken die met de uiteindelijke keuze van de school voor voortgezet onderwijs te maken 
hebben: 
 
1. Informatie naar ouders en kind 
2. Het eindadvies basisschool 
3. De Centrale Eindtoets Basisonderwijs  
4. De aanmelding en toelating op het  voortgezet onderwijs. 
 
Het verhaal in volgorde: 
Het basisschooladvies is vanaf 2015 wettelijk leidend bij de plaatsing van kinderen op het voortgezet 
onderwijs. Dit betekent dat het basisschooladvies meer gewicht heeft dan voorheen. Het advies is bindend 
en bepalender dan de uitslag van de Centrale Eindtoets.  
In acht jaar tijd verzamelt een basisschool een schat aan gegevens over een kind. Die gegevens vormen een 
prima basis voor een passend schooladvies voor het voortgezet onderwijs (VO). Het gaat  daarbij echt niet 
alleen om toetsresultaten; een kind is immers veel meer dan een optelsom van behaalde toetsscores. De 
persoonlijke omstandigheden, gedrag, werkhouding, interesses en talenten van een kind wegen mee in het 
schooladvies. Het geven van een schooladvies is dan ook altijd mensenwerk. In een beleidsplan is 
beschreven hoe we op Westwijzer door middel van een stappenplan gegevens combineren om tot een 
schooladvies op maat te komen. Dit beleidsplan Schooladvies is terug te vinden op onze website:  
http://www.qliqprimair.nl/westwijzer/schooladvies-2/  
 
Opstellen schooladvies 
Bij het opstellen van het basisschooladvies zijn tenminste drie professionals van de school betrokken: de 
teamleden uit Wijzer 3, de intern begeleider en de directeur. 
Het basisschooladvies wordt gebaseerd op: 

▪ Kennis en vaardigheden opgedaan in de gehele schoolloopbaan met de nadruk op de leerjaren 6-7-
8. Vanuit het Cito-leerlingvolgsysteem worden de behaalde resultaten voor de toetsen Begrijpend 
Lezen, Rekenen-Wiskunde, Spelling en Technisch Lezen hierin meegenomen. 

▪ Sociaal emotionele ontwikkeling 
▪ Werkhouding 
▪ Motivatie  
▪ Gedrag 

Het schooladvies is een gewogen besluit. Toetsresultaten en andere gegevens over het kind geven  samen 
informatie over het schooltype waarin het kind het beste tot zijn recht zal komen. Niet alle factoren wegen 
even zwaar, er is dus geen standaardberekening op los te laten.  
 
Stappenplan 
 
Leerjaar 7 
Tijdens een aantal groepsgesprekken maakt de leerkracht de toekomstige schoolkeuze bespreekbaar en 
worden bij de kinderen hun eigen ideeën over hun weg in het V.O. gepolst. Daarnaast brengt de leerkracht 
dit punt tijdens ontwikkelgesprek al een keer onder de aandacht van de ouders, ook zij moeten daarover gaan 
nadenken.  
Na de afname van de Midden- en Eindtoetsen van het Cito-leerlingvolgsysteem worden de leervorderingen 
geanalyseerd. Zowel de leerling analysekaart vanuit ParnasSys met daarop de didactische gegevens als 

http://www.qliqprimair.nl/westwijzer/schooladvies-2/
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stimulerende en belemmerende factoren worden door de leerkrachten van Wijzer 4 en de intern begeleider 
bekeken/geanalyseerd en op grond van de gegevens wordt een pré-advies gegeven voor wat betreft het 
vervolgonderwijs.  
Bij het opstellen van het pré-advies worden de richtlijnen uit het beleidsplan Schooladvies gebruikt. De mentor 
overhandigt het pré-adviesformulier aan de ouders en geeft daarbij een mondelinge toelichting op welke 
gronden het pré-advies tot stand is gekomen. Ook een eventuele aanvraag voor Leerwegondersteuning 
(LWOO) in het vervolgonderwijs wordt in dit gesprek meegenomen. Het pré-advies en een verslag van het 
gesprek hierover met de ouders wordt door de leerkracht in ParnasSys vastgelegd. 
 
 
Leerjaar 8 
In september worden de kinderen die een LWOO (Leerwegondersteunend Onderwijs) of PrO (Praktijk 
Onderwijs) pré-advies hebben gekregen aangemeld bij het vervolgonderwijs om daar deel te kunnen nemen 
aan de toetsen. De toetsing wordt door het V.O. geregeld. Ouders moeten voor aanmelding schriftelijk 
toestemming geven. De intern begeleider regelt de aanmelding voor de toetsen. Als de uitslagen van deze 
toetsen bekend zijn, worden deze  medegedeeld aan de ouders. In het hoofdstuk “Leerlingen met speciale 
onderwijsbehoeften” wordt hier verder op ingegaan. 
Na de afname van de Middentoetsen van het Cito-leerlingvolgsysteem worden zowel de leerling analysekaart 
vanuit ParnasSys met daarop de didactische gegevens als stimulerende en belemmerende factoren van het 
kind bekeken en geanalyseerd. 
In februari volgt een overleg waarin het definitieve schooladvies voor elke leerling bepaald wordt.  
Aan het schooladviesoverleg nemen deel: de teamleden van Wijzer 4, de intern begeleider en de directeur. 
- Voor elke leerling worden de didactische gegevens (leerling analysekaart vanuit ParnasSys), stimulerende 
en belemmerende factoren uit leerjaar 6-7-8 naast elkaar gelegd. Bekeken wordt of er sprake is van een 
harmonieus beeld en of het pré-advies vanuit leerjaar 7 nog steeds een passende richting aangeeft in 
combinatie met de bevindingen uit leerjaar 8. 
- Als er grote verschillen geconstateerd worden tussen de toetsresultaten op de verschillende leergebieden 
zijn de resultaten voor Begrijpend Lezen en Rekenen / Wiskunde het meest van belang. Daarnaast wordt 
bekeken of het kind compenserende mogelijkheden heeft, zoals een goede werkhouding, een sterk 
werkgeheugen en doorzettingsvermogen.  
Het schooladvies wordt vastgelegd op het officiële Schooladviesformulier. Voor 1 maart ontvangen de ouders 
en het kind tijdens een schooladviesgesprek het formulier met daarbij een mondelinge toelichting van de 
argumenten op basis waarvan het advies tot stand is gekomen. 
 
De voorbereiding van de kinderen op de overgang naar het Voortgezet Onderwijs  
De kinderen wordt in Wijzer 4 geleerd met een agenda om te gaan. In leerjaar 7 volgen gesprekken over het 
voortgezet onderwijs en wordt een eerste oriëntatie op gang gebracht. Aan het eind van dat leerjaar volgt het 
pré-advies. In leerjaar 8 doorlopen de kinderen een volledig project dat hen een aantal weken bezig laat zijn 
met het keuzeproces en allerlei aspecten van VO-scholen en hun onderwijs. Met het pré-advies vanuit leerjaar 
7 kunnen de kinderen zich al iets meer gericht gaan oriënteren. Het wordt sterk aangeraden om de open 
dagen van de verschillende VO-scholen samen met de ouders te bezoeken. 
In leerjaar 8 bezoeken de kinderen ook gezamenlijk diverse typen Voortgezet Onderwijs onder lestijd. De 
groep brengt dan een dagdeel door op de VO-school waarbij informatie wordt gegeven, sfeer wordt geproefd 
en lessen worden bijgewoond. Op die manier krijgen de kinderen een meer realistische indruk van het reilen 
en zeilen op de verschillende VO-scholen.  
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De Centrale Eindtoets 
De Centrale Eindtoets wordt afgenomen in leerjaar 8 op twee landelijk vastgestelde ochtenden in april. 
Westwijzer gebruikt hiervoor de Centrale Eindtoets van Cito. Het resultaat van de Centrale Eindtoets vormt 
meestal een bevestiging van het advies dat de school heeft opgesteld. Soms kan het resultaat ook lager of 
hoger uitvallen. Het Eindtoetsresultaat is in geval van een lagere score dan het schooladvies niet belangrijker 
dan onze eigen inschatting. Het schooladvies blijft in dat geval onveranderd. Valt het Eindtoetsresultaat hoger 
uit dan het schooladvies, dan wordt het schooladvies heroverwogen in samenspraak met ouders. De school 
blijft eindverantwoordelijk voor het schooladvies.  
Het gaat er uiteindelijk om dat elk kind een zo goed mogelijk advies krijgt voor een passende vorm van 
vervolgonderwijs: niet te moeilijk maar wel met voldoende uitdaging. Zo komen alle leerlingen optimaal tot 
hun recht. 
 
Schoolreis 
1x per twee jaar gaan alle kinderen van Westwijzer op schoolreis. De ouderbijdrage wordt hieraan geheeld 
besteed. 
 
Afscheidskamp leerjaar 8 
De kinderen van leerjaar 8 gaan drie dagen met elkaar op kamp, om zo gezamenlijk hun laatste dagen van 
de basisschool te ‘vieren’. Uiteraard zorgen we op locatie voor een aantrekkelijk programma, zodat de 
kinderen met veel plezier samen toewerken naar een definitief  afscheid van de basisschooltijd. De eigen 
bijdrage voor het kamp bedraagt € 40 per kind.  
 

Westwijzer Wereld Onderzoekers (WWO) 

Westwijzer Wereld Onderzoekers is het verlengde schooldag programma. Kinderen uit 
Wijzer 2 en 3  kunnen zich hiervoor per periode vrijwillig en gratis aanmelden. Westwijzer 
Wereld Inhoudelijk vallen de activiteiten binnen de leerlijnen Bewegingsonderwijs, 
Kunstzinnige oriëntatie en Oriëntatie op jezelf en de wereld (zie SLO / TUe) en wordt er 
een verbinding gezocht met het aanbod in de klas. Het aanbod binnen WWO wordt 
verzorgd door diverse aanbieders, waaronder: LEV-groep, JIBB Fit, T+LAB, 
Cultuurcontact, Jong Helmond Lekker Gezond en Mad Sience. 
 

WWO - JIBB Fit 

Kinderen en jongeren maken gratis kennis met verschillende sporten via naschoolse 
sportcarrousels. In samenwerking met sportaanbieders laat JIBB kinderen zelf ervaren hoe leuk de diverse 
sporten zijn. In alle wijken, in de hele stad, kunnen kinderen deelnemen. Als er behoefte aan is dan zorgt 
JIBB ervoor dat deelnemers daarna deel kunnen nemen aan de lessen bij de sportaanbieder. 
 

JIBB+ (Jeugd in Beweging Brengen) 

Jibb+ staat voor Jeugd in Beweging Brengen. Op school komt een 
sportprofessional van Jibb+ twaalf keer per jaar een sportclinic geven in de gymles 
van leerjaar 2 tot en leerjaar 8. Er worden in de wijk, bij sportverenigingen en 
tijdens schoolvakanties sport en beweegactiviteiten georganiseerd om uw kind in 
beweging te brengen en om te kijken welke sport het beste bij uw kind past.  Ook 
volwassenen kunnen actief zijn bij Jibb+.  
Wilt u graag meer informatie over Jibb+? Ga naar  https://jibbplus.nl/ 
 

https://jibbplus.nl/
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Kids kookcafé 

bij deze naschoolse activiteit kunnen de kinderen een kookcursus volgen 
waarbij gebruik gemaakt wordt van producten uit van winkels en bedrijven uit 
de buurt. De kok wordt beschikbaar gesteld door het Elkerliek ziekenhuis of 
een andere (zorg)instelling. Het Kids kookcafé wordt ondersteund door Jong 
Helmond Lekker Gezond.  
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Stand van zaken schoolontwikkeling 2019-2020 en (vervolg)activiteiten 2020-2021 
 
Schooljaar 2019-2020 
 

Onze ambitie 
We willen dat kinderen zich optimaal ontwikkelen tot zelfredzame individuen met een positief zelfbeeld. 
Daarom willen we onze leerlingen goed kennen om zoveel mogelijk maatwerk te kunnen bieden, waarin zij 
op hun eigen niveau en in hun eigen tempo uitgedaagd worden op zowel cognitief als sociaal emotioneel 
gebied. Wij bieden daarbij betekenisvol onderwijs aan en maken de kinderen zoveel mogelijk eigenaar van 
hun eigen leerproces. Hierbij streven we naar een positief effect op het welbevinden en betrokkenheid van 
alle leerlingen. 
 
 
Onze ervaringen het afgelopen jaar: 

✓ Het was een bewogen jaar voor het team. De directeur en adjunct directeur zijn vertrokken en er is 

per 1 januari 2020 een interim-directeur aangesteld tot het einde van het schooljaar. Daarnaast 

heeft de coronaperiode ook voor onze school grote consequenties gehad. De school is enkele 

weken volledig gesloten geweest voor de kinderen, daarna een periode waarin de helft van de 

kinderen op school mocht komen en vervolgens mochten alle kinderen weer naar school komen, 

maar zitten we aan het eind van het schooljaar nog steeds in de periode waarin we volgens de 

richtlijnen van het RIVM moeten werken. 

✓ Was het vorig jaar nog wennen aan het nieuwe onderwijsconcept waarmee we werken, dit jaar 

stond vooral in het teken van het doorontwikkelen van het concept. De nieuwe manier van werken 

kost af en toe nog erg veel energie en we hebben de indruk dat we effectiever en efficiënter kunnen 

werken, zonder afbreuk te doen aan onze uitgangspunten en onze ambitie.  

✓ Elk kind heeft vorig schooljaar al een eigen Kindplan en mentor gekregen. Dat is goed bevallen en 

hebben we dit schooljaar doorgezet.  

✓ De kindgesprekken en evaluatiegesprekken zijn afgelopen jaar ook gevoerd, maar we hebben 

geconstateerd dat de frequentie en de intensiteit waarmee we dit doen, teveel tijd en energie kost. 

Daarom hebben we besloten de gesprekkencyclus aan te passen zodat we ook op dit gebied 

effectiever en efficiënter kunnen werken aan ons onderwijsconcept. 

✓ Dit schooljaar werden alle scholen van Qliq geconfronteerd met een ombuigingsopdracht. Om de 

stichting en alle scholen financieel gezond te houden moest er bezuinigd worden. Hierdoor zagen 

we ons genoodzaakt om met minder formatie de groepen te bezetten. Om zoveel mogelijk 

leerkrachten per wijzer in te kunnen zetten, hebben we besloten volgend jaar met twee wijzers te 

gaan werken in plaats van de huidige 3 wijzers. De verdeling is: leerjaar 1 t/m 4 vormen Wijzer 2; 

leerjaren 5 t/m 8 vormen Wijzer 3. 

✓ Kinderen krijgen in de eigen Wijzer (afdeling) les in verschillende lokalen en van verschillende 

leerkrachten, waardoor het organisatorisch lukt om onderwijs op maat te geven. Kinderen met 

dezelfde instructiebehoefte worden bij elkaar gezet en krijgen zo precies de uitleg die ze nodig 

hebben. Zo is het dit jaar bv. mogelijk gebleken om kleuters die toe waren aan het leesproces 

vervroegd te laten starten. 
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✓ Kinderen vinden het ook fijn om regelmatig met leeftijdgenoten in hun eigen thuisgroep te werken. 

Tijdens deze uren werken ze vaak samen aan opdrachten.  

✓ Leerkrachten moeten in deze nieuwe indeling nog meer samenwerken dan voorheen. Zij hebben 

dagelijks overleg over de ontwikkeling van de kinderen in de Wijzer en over het aanbod voor de 

dag erna. Het beeld dat de mentor van een kind heeft, wordt nu gevormd door de blik van alle 

leerkrachten in de Wijzer, waardoor er een meer gefundeerd beeld is. Het gezamenlijk kijken naar 

kinderen en vervolgens het gesprek daarover hebben, vinden leerkrachten erg waardevol en 

krachtig.  

✓ Leerkrachten zien dat door het werken aan concrete doelen de betrokkenheid van kinderen bij hun 

eigen ontwikkeling over het algemeen is toegenomen. Kinderen weten goed te vertellen aan welk 

doel ze werken. 

✓ Wat betreft het lesstofaanbod merken we dat onze lesmethodes niet altijd even goed passen bij de 

nieuwe manier van werken. De rekenmethode is daarom gedurende het afgelopen jaar al 

vervangen, maar moet nog verder geïmplementeerd worden in het komende schooljaar. Onze 

taalmethode is wel in te passen en het komend schooljaar gaan we verder onderzoeken hoe we 

Wereldoriëntatie, cultuur en expressievakken op een betekenisvolle manier aan kunnen bieden. 

 

Enfin; er is het afgelopen jaar ontzettend hard gewerkt in een hele positieve flow. Komend jaar blijven we de 

ingezette koers verder door ontwikkelen, vooral omdat we gezien hebben dat het de kinderen goed doet! 

 
 
Jaarplan 2020-2021 
Het jaarplan 2019-2020 hebben we geëvalueerd en de uitkomsten hiervan zijn de basis voor het nieuwe 
jaarplan 2020-2021. We hebben op deze manier een aantal nieuwe speerpunten voor het nieuwe 
schooljaar geformuleerd, waaraan we gezamenlijk als team gaan werken. 
 
Uitgangspunten 
Het uitgangspunt bij het vormgeven van het onderwijs in de school is de Westwijzer-brede missie:  

Samen Ontwikkelen. 
 

Vanaf 2014 is vanuit deze brede missie de koers voor de school uitgezet en wordt er gewerkt aan het 
realiseren van een basisschool: 

• die kinderen onderwijs biedt in een krachtige leeromgeving, waarin kinderen met respect voor 
verschillende meningen en overtuigingen, van en met elkaar leren (missie van de school); 

• waarin leerlingen leren hun cognitieve capaciteiten, sociale vaardigheden, talenten, 
zelfredzaamheid en zelfvertrouwen te herkennen, gebruiken en ontwikkelen, waardoor zij zich vol 
vertrouwen zelfstandig en zelfredzaam kunnen bewegen in de maatschappij (visie van de school). 

 
Om bovenstaande missie en visie te realiseren wordt 4-jaarlijks een schoolplan opgesteld met strategische 
doelen en jaarlijks een jaarplan met operationele doelen. Deze operationele doelen delen wij in onder een 
aantal speerpunten. Deze speerpunten worden bepaald aan de hand van enerzijds de actuele strategische 
doelen en anderzijds de evaluatie van de operationele doelen in het afgelopen jaarplan en de 
leeropbrengsten. 
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Professionele leergemeenschap 
De uitgangspunten van het creëren van een professionele leergemeenschap zijn gelijk gebleven, de vorm 
waarin we dit vorm gaan geven is veranderd: 

1. Vanwege het vertrek van de tweehoofdige directie en ter bevordering van de communicatie met de 
professionals (leerkrachten) werken we komend jaar met een managementteam, bestaande uit de 
directeur, de wijzercoördinatoren en de intern begeleider; 

2. Om beter te kunnen focussen op de speerpunten en alle professionals zoveel mogelijk bij de 
beleidsontwikkeling en besluitvorming rondom deze speerpunten te betrekken, zijn de 
onderzoeksgroepen komend schooljaar gekoppeld aan de speerpunten; 

3. Om de binnen het team aanwezige expertise gerichter (effectiever en efficiënter) in te kunnen 
zetten, is per onderzoeksgroep een kartrekker/voorzitter benoemd die vanuit opleiding en/of 
ervaring expertise bezit op het betreffende onderzoeksgebied. De groepen worden aangevuld met 
professionals die hun expertise op het betreffende gebied willen ontwikkelen of uitbreiden, danwel 
veel affiniteit hebben met het speerpunt. 

4. De koppeling met het managementteam wordt gerealiseerd door binnen het MT contactpersonen 
aan te wijzen per onderzoeksgroep die de voortgang monitoren en ondersteunen waar mogelijk. 

 
De nieuwe speerpunten worden in eerste instantie vastgesteld door het MT en ter accordering aan het team 
voorgelegd. De argumentatie onderliggend aan het formuleren van de speerpunten komt voort uit:  

• de strategie van de school; 

• de evaluatie van het voorgaande jaarplan; 

• de analyse van de leerresultaten.  
 
Het accorderen van de speerpunten door het team is van belang voor het creëren van draagvlak in het 
team, het betrekken van het team en het samenstellen van de onderzoeksgroepen per speerpunt. Dit 
laatste wordt geborgd in het werkverdelingsplan. 
 

De speerpunten voor schooljaar 2020-2021 zijn: 
 
1. Pedagogisch klimaat 
Een goed pedagogisch klimaat is de basis van het onderwijs op Westwijzer. Om tot een goed pedagogisch 
klimaat te komen werken de leerkrachten met de uitgangspunten van de Vreedzame school. De afgelopen 
jaren zijn er nieuwe leerkrachten op onze school komen werken. Het is van belang om ook deze 
leerkrachten te scholen op het gebied van de Vreedzame School. Het afgelopen jaar is gebleken dat er 
groepen en leerlingen zijn die meer nodig hebben om hun vaardigheden op het gebied van omgaan met 
elkaar te versterken. Het is van belang om het komend jaar te kijken wat er voor deze leerlingen nodig is en 
op welke manier hier invulling aan gegeven wordt.  

 
2. Taal 
Bij onze doelgroep is het geven van effectief taalonderwijs van groot belang. Uit de resultatenanalyse is 
gebleken dat technisch lezen een onderdeel is waar het komend jaar aandacht voor moet zijn. Er moet 
gekeken worden op welke manier het technisch lezen een impuls kan krijgen, zodat de resultaten stijgen. 
Naast het technisch lezen is de mondelinge taal ook een punt van aandacht. In de onderbouw wordt 
gewerkt met Speelplezier. Dit is een methodiek die via spel de kinderen uitdaagt tot een beter taalaanbod. 
Hiervoor zijn de leerkrachten bezig met een scholingstraject dat het komend jaar afgerond zal worden.  
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In de bovenbouw geven de leerkrachten aan dat ze meer willen weten over de begeleiding van leerlingen 
met NT2-problematiek. De laatste jaren krijgen we steeds meer te maken met zij-instroom. Voor de 
leerlingen die in de bovenbouw instromen is er een passend aanbod nodig op het gebied van de verwerving 
van de Nederlandse taal. 
 
3. Effectief en efficiënt werken 
Tijdens de ontwikkelfase van het nieuwe onderwijsconcept zijn de afgelopen jaren veel keuzes gemaakt. 
Het is van belang om deze keuzes te evalueren en te bekijken of de ingezette ontwikkelingen inderdaad 
optimaal bijdragen aan de doelen die we voor ogen hebben. We kijken hierbij naar de efficiëntie en de 
effectiviteit van ons onderwijs en de mogelijke verbeteringen hiervan. 
 
4. Rekenen 
Om het werken op niveau te kunnen verzorgen en het verhogen van het eigenaarschap van de leerlingen te 
waarborgen is ervoor gekozen om te werken met Exova. Hiervoor hebben de leerkrachten die met Exova 
werken een scholing gevolgd. Naar aanleiding van die scholing zijn de leerkrachten aan de slag gegaan om 
Exova te implementeren in het dagelijks systeem. Bij de analyse van de toetsresultaten valt te zien dat de 
resultaten van de leerlingen nog niet op voldoende niveau zijn. Het is daarom van belang om het komend 
schooljaar te bekijken welke aanpassingen er gedaan moeten worden om de resultaten te laten stijgen. 
 
5. Thematisch werken 
Om inhoud te geven aan het betekenisvol leren en het vergroten van eigenaarschap van de leerlingen is 
het van belang om ons zaakvakonderwijs tegen het licht te houden. Onze aanname is dat meer thematisch 
werken hieraan bij kan dragen. Onderzocht moet worden of deze aanname klopt en (zo ja) welke methodiek 
hierbij dan helpend is.  
 
6. ICT / 21st century skills 
ICT wordt nu ingezet als middel om tot leren te komen. Het is van belang om te kijken hoe het aanbod op 
ICT-vlak toekomstgericht kan worden ingezet.  
 
In het jaarplan 2020-2021 zijn deze speerpunten nader uitgewerkt in concrete acties, waarmee de 
onderzoeksgroepen doelgericht aan de slag kunnen gaan. 
 
Ter bewaking van de koers en de consistentie van het beleid, worden de gekozen speerpunten getoetst aan 
de belangrijkste waarden uit het strategisch beleid (de ambitie, missie en visie) zie onderstaand schema: 
 

Speerpunt 
      Waarde → 

Samen 
ontwikkelen 

Krachtige 
leeromgeving 

Van en met 
elkaar leren 

Zelfstandig- en 
zelfredzaamheid 

Pedagogisch klimaat +++ +++ +++ +++ 

Taal  ++ ++ ++ 

Effectief en efficiënt 
werken 

+++ ++ ++  

Rekenen + +++ + ++ 

Thematisch werken ++ +++ ++ + 

ICT/21st century + +++ + ++ 
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Hoofdstuk 4: De ondersteuning voor kinderen 

 

Ondersteuning 
Dat is het kernwoord binnen onze school.  Uitgangspunt van de ondersteuning die we bieden aan onze  
kinderen is ons continuüm van ondersteuning, uitgeschreven in 5 verschillende niveaus: 

▪ Ondersteuningsniveau 1: De algemene ondersteuning die de leerkracht aan alle kinderen biedt. 
▪ Ondersteuningsniveau 2: De extra ondersteuning die de leerkracht biedt aan kinderen die extra 

hulp en instructie of juist meer uitdaging en/of verdieping nodig hebben. Inzet van Logopedie en 
extra ondersteuning in het kader van dyslexie vallen ook hieronder.  

▪ Ondersteuningsniveau 3: De speciale ondersteuning na intern onderzoek. De mentorstelt (met 
behulp van de Ib-er) een ondersteuningsplan op dat onderdeel vormt van het Kindplan. De mentor 
draagt zorg voor de uitvoering ervan, noteert procesgegevens en evalueert het resultaat. 

▪ Ondersteuningsniveau 4: De speciale ondersteuning na inschakeling van externe hulp in overleg 
met de ouders (GGD-OPDC-Bureau Jeugdzorg-e.a.). Via het ondersteuningsteam kan er 
geadviseerd worden voor een nieuw ondersteuningsplan, verder onderzoek of wellicht een 
verwijzing naar het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs. 

▪ Ondersteuningsniveau 5:  De speciale ondersteuning in het speciaal (basis)onderwijs. Als de 
ouders, Westwijzer en de ontvangende school voor speciaal (basis)onderwijs instemmen met een 
verwijzing (TLV), wordt de leerling daar verder begeleid.  

 

Basis voor handelen van leerkrachten zijn : 
o Observaties 
o Leerlinggesprekken 
o Oudergesprekken  
o Evaluatiegesprekken over ontwikkeling van kinderen  
o Methodische toetsen 
o Leerlingvolgsysteem op leervakken (Cito) 
o Sociaal-emotioneel leerlingvolgsysteem (ZIEN – KIJK) 
o Eventuele expertise van derden (IB, Orthopedagoog, GGD etc.) 

 
De mentor heeft een aantal keer per jaar een leerlinggesprek met het kind en minimaal 2x per jaar een 
oudergesprek. Tijdens evaluatiegesprekken in het team worden de vorderingen van het kind besproken 
door de teamleden die bij het kind betrokken zijn. In dit evaluerend overleg wordt gekeken naar de brede 
ontwikkeling van het kind. 
Vijf keer per jaar komt het ondersteuningsteam bij elkaar. Hierin zitten: de schoolarts, de 
jeugdlverpleegkundige, de intern begeleider, de opvoedondersteuner (op aanvraag), de wijkagent (op 
aanvraag), het OPDC (orthopedagoog) en de leerplichtambtenaar (op aanvraag). Samen bespreken zij in 
aanwezigheid van ouders de voortgangsrapportage van het kind met specifieke leer- en/of 
gedragsproblemen en hoe nu verder te handelen. Zij kunnen bijv. besluiten om deskundige hulp van 
buitenaf in te roepen, om een kind nader te laten onderzoeken of zij adviseren om het kind aan te melden 
bij het Speciaal (Basis)Onderwijs. De school gaat dan samen in gesprek met ouders en de gewenste school 
voor Speciaal (Basis)Onderwijs. Als alle drie de partijen het met elkaar eens zijn, wordt een 
Toelaatbaarheids-verklaring (TLV) aangevraagd. In dit hele proces is de rol van de ouders erg belangrijk. 
De school licht de ouders hierover dan ook steeds goed in. Mochten ouders het niet eens zijn met genomen 
beslissingen, dan kunnen zij altijd terecht bij een geschillencommissie. Meer informatie is op school 
beschikbaar. 
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Doublure / verlengde kleuterperiode. 
De inspectie en doubleren → De WPO (Wet op het Primair Onderwijs) artikel 8 zegt hierover: 
 
Het onderwijs moet zodanig zijn ingericht dat leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen 
doorlopen. Het moet afgestemd worden op de voortgang in de ontwikkeling van de leerling. In lijn met de 
wet op het primair onderwijs verwacht de inspectie van scholen dat ze leerlingen in acht jaar basisschool 
zoveel mogelijk een ononderbroken ontwikkeling laten doormaken. 
 
Kinderen werken op Westwijzer met een gepersonaliseerd Kindplan. Op deze manier kan elk kind in eigen 
tempo en op eigen niveau werken aan de gestelde leerdoelen. Doubleren is in dat opzicht een uitzonderlijke 
maatregel. Mocht er ondanks extra hulp en ondersteuning onvoldoende ontwikkeling plaatsvinden, dan is 
dat wel reden tot zorg. In dat geval zal in overleg met ouders, mentor, intern begeleider en externe 
deskundigen gezocht worden naar passende maatregelen specifiek voor dat kind. 
 
Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED) 
Het omgaan met taal- / leesproblemen en dyslexie valt binnen de basisondersteuning 
(ondersteuningsniveau 2) van de school. Alleen als de begeleiding van de school onvoldoende aanslaat is 
doorverwijzing naar meer gespecialiseerde ondersteuning aan de orde. In de groep van kinderen met 
dyslexie heeft ongeveer de helft geen ernstige enkelvoudige dyslexieklachten (EED. Enkelvoudig duidt op 
geen combinatie met een andere stoornis.) Deze kinderen komen niet in aanmerking voor specialistische 
behandeling binnen de jeugdhulp door gemeenten. Voor de kinderen die wel in aanmerking komen voor 
EED, is de gemeente financieel verantwoordelijk voor diagnostiek en behandeling. Dit is vanaf 1 januari 
2015 geregeld in de Jeugdwet. 
De Gemeenten binnen Zuid-Oost Brabant hebben hierover de volgende afspraken gemaakt met het 
onderwijs: 
1. De school signaleert lees/spellingsproblemen en/of mogelijke dyslexie. De school biedt ondersteuning 

volgens protocol en legt  een leesdossier aan.  
2. Wanneer blijkt dat de ondersteuning niet afdoende is en er een vermoeden is van EED, dan is er de 

mogelijkheid voor ouders om een aanvraag in te dienen voor diagnostiek EED. Dit doen zij bij de 
toegang van de gemeente.  

3. Wanneer de ouders besluiten een aanvraag in te dienen, is een volledig en inhoudelijk correct 
leesdossier een voorwaarde voor toekenning van diagnostiek.   

4. De medewerker van de toegang bij de gemeente checkt bij de ingediende aanvraag nogmaals het 
leesdossier op volledigheid. 

5. Wanneer het leesdossier volledig is, wordt de toekenning  voor diagnostisch onderzoek door middel 
van een beschikking schriftelijk naar de ouders gestuurd. Als er daadwerkelijk EED wordt vastgesteld, 
wordt er een beschikking opgemaakt voor behandeling. 

6.     De ouders kunnen vervolgens terecht bij een gecontracteerde zorgaanbieder voor dyslexiezorg.  
 
De volledige regeling kunt U nalezen op de site van het Samenwerkingsverband Peelland PO. 
www.swv-peelland.nl  onder het kopje “downloads” 
Daar vindt U ook alle adressen van contactpersonen en instanties. 
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Onwijs Fit! 
Westwijzerkinderen worden gestimuleerd tot een gezondere leefstijl 
door jaarlijks een motoriek- en fittest te doen. De resultaten worden 
in leerjaar 2 en in leerjaar 7 met leerlingen en ouders persoonlijk 
besproken tijdens het preventief gezondheidsonderzoek (PGO) van 
de GGD. De resultaten uit leerjaar 3-4-5-6-8 worden tijdens het 
ontwikkelgesprek met ouders besproken. Daarnaast worden de 
leerjaar resultaten met de school besproken waardoor de school 
inzicht krijgt in het leefstijlgedrag van de leerlingen. Dit kan 

bijvoorbeeld aanleiding geven tot het opzetten en uitvoeren van gezondheids- en sportactiviteiten en tot het 
formuleren van schoolgezondheidsbeleid op school. De vakleerkracht Sport en Bewegen van JIBB+ (Jeugd 
in Beweging Brengen) besteedt in de gymlessen aandacht aan de resultaten en stimuleert de kinderen 
positief in deze lessen en in de naschoolse lessen. Het uiteindelijke doel is het realiseren van 
gedragsveranderingen, zowel op individueel als op collectief niveau.  
Onwijs Fit! staat inmiddels als ‘goed beschreven’  interventie bij RIVM Centrum Gezond Leven. Kijk voor 
meer informatie over dit etiket van het RIVM op de volgende website: 
http://www.loketgezondleven.nl 
 
 
Motorische Remedial Teaching (MRT) 
De school biedt de mogelijkheid om kinderen onder schooltijd remedial teaching aan te bieden op het 
gebied van motorische ontwikkeling. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met JIBB+. Kinderen die hiervoor 
in aanmerking komen, worden gedurende één uur in de week in een groepje van ongeveer 10 kinderen 
apart begeleid in de sportzaal. 
 
Passend Onderwijs: SamenWerkingsVerband Helmond-Peelland PO 30-08  
 

De Wet Passend Onderwijs is per 1 augustus 2014 ingegaan. Scholen kregen daarmee een zorgplicht; elk 
kind heeft recht op passend onderwijs op de eigen school eventueel met extra ondersteuning in de klas, op 
een andere reguliere school of in het speciaal onderwijs. Om aan alle kinderen daadwerkelijk een goede 
onderwijsplek te kunnen bieden, vormen reguliere en speciale scholen samen een regionaal 
samenwerkingsverband. De scholen in het samenwerkingsverband maken afspraken over de 
ondersteuning aan leerlingen en de bekostiging daarvan. 
Het samenwerkingsverband Helmond-Peelland PO 30-08 bestrijkt tien gemeenten.  
De (deel)gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, 
Helmond, Nuenen, Gerwen en Nederwetten, Boekel, 
Geldrop-Mierlo, Heeze-Leende, Laarbeek en Someren. De 
aangesloten onderwijsinstellingen c.q. de schoolbesturen 
zijn grotendeels gevestigd in deze regio. Ook zijn er enkele 
schoolbesturen voor met name speciaal onderwijs - die hun 
(hoofd)vestiging buiten de regio hebben, maar wel 
onderwijs en ondersteuning bieden aan leerlingen binnen 
Helmond-Peelland.  
Binnen de regio maken ruim 27.000 leerlingen in de leeftijd 
van 4 t/m 14 jaar gebruik van de aanwezige 
onderwijsvoorzieningen. 
 

http://www.loketgezondleven.nl/
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Het samenwerkingsverband heeft verschillende ambitie-doelstellingen geformuleerd. De belangrijkste 
hiervan zijn; het zorgen voor een dekkend netwerk aan voorzieningen om te voorzien in een passend 
ondersteuningsaanbod, goede samenwerking met de zorgpartners, het vormgeven van educatief 
partnerschap met ouders/verzorgers, het verhogen van het niveau van de basisondersteuning. En dit 
binnen transparante afspraken rondom de inzet van de beschikbare financiële mogelijkheden.  
Contactgegevens: 
Berkveld 19 
5709 AE  HELMOND 
Email: PO@swv-peelland.nl 
Telefoon 0492-511232 
 

Passend Onderwijs en het Schoolondersteuningsprofiel 
Passend onderwijs is onderwijs op maat, ook voor leerlingen die extra ondersteuning in het onderwijs nodig 
hebben. Westwijzer heeft een Schoolondersteuningsprofiel opgesteld (dit beleidsdocument is terug te 
vinden op onze website), waarin precies wordt aangegeven welke ondersteuning geboden kan worden aan 
kinderen op Westwijzer. Het bestuur van de school waar u uw kind heeft aangemeld, heeft een zorgplicht. 
Dat betekent dat, als de betreffende school niet zelf een volledig aanbod voor uw kind kan verzorgen, een 
andere (speciale) school in de regio (een deel van) die uitvoering overneemt. De school van uw keuze is 
verplicht om u uit te leggen waarom zij uw kind geen passend ondersteuningsaanbod kan doen. Zij zal dit 
doen aan de hand van het Schoolondersteuningsprofiel. Het uitgangspunt is dat de kansen en 
mogelijkheden van uw kind centraal staan. U als ouder bent in deze opzet een gelijkwaardige 
gesprekpartner van de school. 
 
Verantwoording van ons Schoolondersteuningsprofiel  
De leerling-populatie die Westwijzer bezoekt, vraagt van professionals speciale competenties om de 
basisondersteuning aan hen te realiseren. Deze competenties op het gebied van het realiseren van een 
positief pedagogisch klimaat, communicatieve vaardigheden zowel met kinderen als met hun ouders en het 
omgaan met kinderen met een grote taalachterstand zijn aanwezig bij alle teamleden. 
De basisondersteuning op Westwijzer is dan ook voldoende tot goed op orde. De benodigde deskundigheid 
om de ondersteuning te kunnen realiseren is in voldoende  mate op school aanwezig. De opdracht voor de 
organisatie is om deze deskundigheid over te brengen op alle teamleden (Lerende organisatie). 
Binnen Westwijzer zijn twee extra taalondersteuningsarrangementen operationeel: 
Taalwerkklasarrangement (Wijzer 2) en het Topklasarrangement (Wijzer 4). Gezien het grote aantal 
kinderen met een taalachterstand op Westwijzer zijn deze voorzieningen ook echt helpend. Verder wordt 
alle ondersteuning aan kinderen zoveel mogelijk binnen de eigen Wijzer gerealiseerd, hetgeen ook past 
binnen de gedachte van passend onderwijs. 
De samenwerking met ketenpartners is cruciaal voor een school als Westwijzer. Er is dan ook een 
multidisciplinair ondersteuningsteam actief dat 5 à 6 keer per jaar bij elkaar komt, om de ondersteuning van 

de betreffende kinderen af te stemmen en waar mogelijk ook te realiseren. 
 
Ondersteuning aan jonge kinderen 
Met de meeste jonge kinderen / kleuters gaat het goed! Kinderen ontwikkelen zich ‘volgens het plaatje’. 
Soms staat de ontwikkeling even stil, dan is er weer een groeispurt. Dat hoort bij kleuters.  
Echter, er zijn kleuters die opvallen in de groep en waar teamleden zich zorgen over maken. Als zij dit 
bespreken met ouders blijkt vaak dat ouders die zorgen delen. Soms worden ouders door een opmerking 
van de leerkracht alert gemaakt op het gedrag van hun kind dat ‘anders’ is dan verwacht mag worden.  

mailto:PO@swv-peelland.nl


44 
 

De school heeft expertise op het gebied van de ontwikkeling van (jonge) kinderen in huis. Naast de kennis 
en kunde die van een leerkracht verwacht mag worden, is er een intern begeleider en ook een vaste 
schoolondersteuner vanuit het Orthopedagogisch Didactisch Centrum (OPDC) die wekelijks op school 
aanwezig is. 
Vooral bij jonge kinderen is het heel belangrijk  dat de leerkracht, in samenspraak met intern begeleider en 
eventueel externe expertise, een scherp beeld krijgt van het verloop van de ontwikkeling van het kind op de 
verschillende domeinen. Het is belangrijk dat ouders en school zicht krijgen op stimulerende factoren 
alsmede belemmeringen die het kind ervaart in de ontwikkeling. Het vraagt een actief onderzoekende 
houding van de leerkracht waarbij de aandacht vooral gericht dient te worden op het eigen handelen van de 
leerkracht én reacties van het kind hierop. Waar reageert het kind positief op en hoe kan de leerkracht van 
hieruit ook nieuwe impulsen geven om de ontwikkeling van het kind te stimuleren?  
Met de komst van passend onderwijs en de focus op het regulier onderwijs is er een nieuwe weg 
ingeslagen voor het onderwijs aan jonge kinderen in risicosituaties. De nadruk ligt nu meer op preventie en 
vroegtijdige interventie. Daar waar mogelijk worden kleuters binnen het regulier onderwijs begeleid en zijn 
er mogelijkheden gecreëerd om kleuters met duidelijk afwijkend gedrag binnen de basisschool te 
observeren en intensief te volgen. Hierbij worden experts ingeschakeld, zowel binnen als buiten de eigen 
organisatie.  
Doel van het traject is het scherp krijgen van wat een kind nodig heeft om zich zo optimaal mogelijk te 
ontwikkelen en op welke wijze de school dit het beste kan waarmaken. Ouders worden van meet af aan 
betrokken. 
We besteden veel aandacht aan informatieverwerving over de ontwikkeling van het kind.  We achterhalen in 
hoeverre de omgeving (school, ouders, buurt) van invloed is op de eventueel geremde ontwikkeling van het 
kind.  Al werkend en observerend krijgen school en ouders zicht op de specifieke behoeften van een kind 
op school en thuis. Dit inzicht kan vervolgens leiden tot een duidelijk beeld van gewenste veranderingen en 
aanpassingen in de leeromgeving en eventueel thuis, waardoor de mogelijkheden voor optimale 
ontwikkeling worden vergroot. 
 
De doelgroep jonge kinderen omvat: 
- Kinderen tussen 4 en 7 jaar met behoefte aan specifieke ondersteuning gelet op begeleiding en instructie; 
- Kinderen die onvoldoende lijken te profiteren van een onderwijsleeromgeving en daardoor kwetsbaar zijn 

binnen de basisschool. 
 
De ontwikkeling kan belemmerd worden door: 

o factoren in de omgeving (gezin/ school); 
o factoren in het kind zelf (ontwikkelingsproblemen/ stoornissen); 
o of een combinatie van beide. 

We gaan er van uit dat de leerkracht veel invloed heeft op de ontwikkeling van een kind. Omdat je als 
leerkracht dagelijks werkt met het kind ben je beter dan wie dan ook in staat om diagnostische activiteiten 
uit te voeren. Het uitvoeren van diagnostische activiteiten schept helderheid ten aanzien van de 
ondersteuningsbehoeften van een kind en de leerbaarheid ten aanzien van de schoolse vaardigheden die 
van kinderen in de eerste jaren van het basisonderwijs worden verwacht. 
Voor het uitvoeren van diagnostische activiteiten hanteren we het registratie- en observatiesysteem KIJK.  
 
Een groot deel van de jonge kinderen die onze school bezoeken heeft een VVE-indicatie. Er is dan ook  
structureel meer aandacht voor het leren van de Nederlandse taal en het realiseren van een positief 
pedagogisch klimaat. Kinderen die ondanks dit extra aanbod voor de gehele groep nog meer ondersteuning 
nodig hebben, krijgen dit middels taalwerkklasarrangement.  



45 
 

 
 
Hoeveelheid aandacht en tijd 

▪ Elk kind heeft zijn of haar eigen Kindplan. Hierin is opgenomen welke ondersteuning helpend is en 
aan welke doelen het kind de komende periode werkt. De instructiebehoefte en verwerkingstijd die 
aan een onderdeel besteed wordt kan per leerling verschillen. Dit geldt ook voor de doelen 
waaraan het kind werkt. 

▪ Kinderen met een Taalklas- of Topklasarrangement krijgen extra ondersteuning (instructie) en 
verwerkingstijd bij het aanleren van de Nederlandse taal in woord en geschrift.  

 
Onderwijsmaterialen 

▪ Er wordt niveau- en tempodifferentiatie toegepast binnen de lesmethoden. 
▪ Er is aanvullend remediërend materiaal, behorend bij de gebruikte lesmethoden. 
▪ Er wordt lesstof aangeboden vanuit leerlijnen die gebaseerd zijn op de kerndoelen. 
▪ Er zijn onderwijsmaterialen beschikbaar die tegemoet komen aan specifieke didactische 

kenmerken, speciale pedagogische/ psychologische kenmerken en fysieke/lichamelijke kenmerken. 
▪ Er wordt door de hele school gewerkt met een speciaal programma voor de sociaal-emotionele 

ontwikkeling (Vreedzame School / Vreedzame wijk). 
▪ Er is in alle vakgebieden extra aandacht voor het aanleren van de Nederlandse taal / 

Woordenschatonderwijs. 
 
Ruimtelijke omgeving 

▪ Elke Wijzer heeft zijn eigen afdeling / unit met eigen lokalen.  
▪ Elk lokaal heeft de beschikking over een eigen toiletruimte en bergruimte, zodat leerlingen altijd 

onder toezicht staan. 
▪ Er zijn genoeg aparte ruimtes voor andere functies (spreekkamers bv.) 
▪ Er is een handvaardigheid lokaal, een muziekstudio, een leskeuken, een speelzaal, een sporthal en 

een chillplek voor kinderen. 
▪ In het gebouw zijn ketenpartners structureel aanwezig (Peuterspeelzaal, Kinderdagopvang, 

Consultatiebureau, LEV-groep, Logopedie, RID en Wijkhuis) 
 
Expertise  

▪ Expertise waarover de school beschikt: 
o Leerkrachten (L10 en L11) 
o Onderwijsassistenten (Ondersteuner G) 
o Intern begeleider  
o Gedragsspecialisten  
o Rekencoördinatoren  
o Taalcoördinatoren  
o ICT-coördinatoren  
o Mediawijsheid coördinatoren 
o Pestcoördinator 
o Taalwerkklasarrangement voor kinderen uit Wijzer 2  
o Topklasarrangement voor leerlingen uit Wijzer 4  
o Schoolondersteuner vanuit het OPDC 
o Multidisciplinair ondersteuningsteam  

▪ Binnen de Professionele Leergemeenschap wordt kennis vergaard en overgedragen op collega’s. 
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▪ Alle teamleden hebben kennis van en competenties op het gebied van de specifieke 
onderwijsbehoeften van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte op het aanleren van de 
Nederlandse taal, met name Woordenschatonderwijs. 

▪ Alle teamleden hebben expertise in het bevorderen van gezond gedrag bij kinderen. 
▪ Alle teamleden dragen in houding en daadkracht het gedachtegoed van de Vreedzame School uit;  

iedereen spreekt hierin ‘dezelfde taal’. 
 
Samenwerking met andere instanties 

▪ De Intern Begeleider, het managementteam en de leerkrachten werken regelmatig samen met 
professionals van externe instanties (bijv. Opvoedondersteuners, GGD, OPDC de Toermalijn, BCO,  
Logopediste, JIBB+, Jong Helmond Lekker Gezond, Stichting Leergeld ) 

▪ Er is regelmatig samenwerking en afstemming met professionals uit het Speciaal (Basis)Onderwijs, 
zorginstellingen en LEV-groep ten behoeve van de aanpak en ontwikkeling van kinderen van onze 
school / binnen onze wijk.   

▪ Externe experts zijn op afroep beschikbaar als daar behoefte aan is (bijv. orthopedagoog). 
 
Wat kan de school voor het samenwerkingsverband (anderen) betekenen? 

▪ De school neemt deel aan gezamenlijke bijeenkomsten en maakt gebruik van de gelegenheid 
kennis en ervaring uit te wisselen. 

▪ Expertise delen op het gebied van gepersonaliseerd werken, pedagogisch klimaat, het werken met 
kinderen met een taalachterstand en het bevorderen van gezond gedrag. 

▪ De school zal actief reageren bij ondersteuningsvragen van andere scholen. Daarbij zal per casus 
bekeken worden of we een passend aanbod zouden kunnen bieden.  

 
Wat kan Basisschool Westwijzer niet? 

▪ Kinderen die vanwege hun gedrag de ontwikkeling van andere kinderen in de groep in ernstige 
mate verstoren en zich daarin niet laten aansturen, kunnen op basisschool Westwijzer ondanks alle 
kennis en kunde op pedagogisch en didactisch vlak niet voldoende ondersteund worden. Voor hen 
zullen we naar een passende oplossing elders zoeken. 

▪ Kinderen waarvan blijkt dat na veelvuldige inspanning de ontwikkeling onvoldoende op gang komt, 
zullen in onze ogen beter op hun plek zijn in het speciaal (basis)onderwijs. We zullen dan ook niet 
nalaten hen daarnaar te verwijzen; kinderen verdienen de best mogelijke ondersteuning. 

▪ Kinderen die direct vanuit het buitenland in Nederland komen wonen en de Nederlandse taal niet 
machtig zijn, zullen we voor het eerste jaar doorverwijzen naar een school met een speciale NT2 
afdeling. 

▪ Voor kinderen met een ernstige visuele of auditieve beperking, of met het Down-syndroom, zal 
elders een passende plek gezocht worden. 
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Zorg voor jeugd 
Als school zijn wij aangesloten op het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd. Zorg voor Jeugd is bedoeld 
om problemen bij kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 – 23 jaar in een vroegtijdig stadium te signaleren 
en vervolgens de coördinatie van zorg te organiseren. Op deze manier moeten risico’s met kinderen en 
jongeren worden voorkomen en kan in het belang van de jeugdige en zijn ouders/verzorgers hulp beter op 
elkaar worden afgestemd. 
 
Het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd is beschikbaar gesteld door de gemeente. De gemeente heeft 
vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) namelijk de taak om problemen bij jeugdigen te 
signaleren en coördinatie van zorg te organiseren. 
 
Binnen onze organisatie kunnen de directie en intern begeleider zorgsignalen afgeven in Zorg voor Jeugd. 
Zo’n signaal geven zij alleen af, nadat zij de jeugdige en/of zijn ouders/verzorgers hierover hebben 
geïnformeerd. Bij het afgeven van een signaal wordt geen inhoudelijke informatie geregistreerd. In het 
systeem komt alleen te staan dat er zorgen zijn over een jeugdige. Als er twee of meer signalen in het 
systeem staan over dezelfde jeugdige, dan wordt automatisch een ketencoördinator aangewezen. Deze 
ketencoördinator is een professional van een hulpverleningsorganisatie. Hij/zij inventariseert wat er aan de 
hand is met de jeugdige en of het nodig is om in overleg met betrokken partijen een hulpverleningsplan op 
te stellen. Op www.zorgvoorjeugd.nu vindt u meer informatie over Zorg voor Jeugd.  
 
Veilig Thuis, advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling  
Advies of hulp nodig bij huiselijk geweld en kindermishandeling? Bel Veilig Thuis: 0800-2000 (gratis). 
Veilig Thuis is er voor iedereen. Voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Voor mensen die  zelf 
slachtoffer zijn, als iemand anders (misschien) slachtoffer is, of mensen die  zelf geweld gebruiken. Veilig 
Thuis geeft advies en biedt ondersteuning, ook aan professionals. 
 
Veilig thuis in de buurt 
Overal in Nederland zijn Veilig Thuis organisaties. Veilig Thuis Zuidoost-Brabant is te bereiken via het 
landelijke telefoonnummer 0800 2000 (gratis). Veilig Thuis is altijd bereikbaar: 7 dagen per week, 24 uur per 
dag. U kunt ook op de website kijken: www.veiligthuiszob.nl . Daarnaast is Veilig Thuis Zuidoost-Brabant 
per email te bereiken via info@veiligthuis-zuidoostbrabant.nl.  
Het bezoekadres is: Sobrietasplein 102, 5701 MJ te Helmond. 
 
Wat is Veilig Thuis? 
Bij Veilig Thuis kunnen mensen terecht die hulp zoeken of zich zorgen maken over anderen. Vaak gaat het 
om problemen die al lang bestaan en die u niet zonder hulp van anderen kunt oplossen. Maar het kan ook 
gaan om vermoedens: u denkt dat mensen of kinderen niet veilig zijn maar u weet het niet zeker. Veilig 
Thuis werkt samen met de mensen om wie het gaat en oefent druk uit als het nodig is. Het is belangrijk dat 
er hulp komt, want het geweld stopt niet vanzelf. Iemand moet de eerste stap zetten! Bent u dat? 
 
Wat gebeurt er als u belt? 
U kunt bellen voor advies of hulp. U krijgt een medewerker aan de lijn, die goed naar uw verhaal luistert. 
Deze medewerker zet uw verhaal op een rij, beantwoordt vragen en geeft advies. Ook kijkt de medewerker 
samen met u of er professionele hulp nodig is en welke hulp dan het beste is. Als u wilt of als dat nodig is, 
kunt u anoniem blijven. 
 

http://www.zorgvoorjeugd.nu/
http://www.veiligthuiszob.nl/
mailto:info@veiligthuis-zuidoostbrabant.nl
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Soms is het snel duidelijk welke problemen er zijn en welke hulp nodig is. In dat geval gaat Veilig Thuis 
deze hulp meteen organiseren. Niet altijd is het meteen duidelijk wat er aan de hand is. Soms moet eerst 
uitgezocht worden of er wel sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling. Dan doet Veilig Thuis 
eerst onderzoek.   
 
Meldcode Peelregio 
Jaarlijks worden in Nederland naar schatting 100.000 kinderen mishandeld, verwaarloosd of misbruikt. 
Meestal vertellen mishandelde kinderen of degene die hen mishandelt niet uit zichzelf over de situatie. Het 
is van groot belang dat mensen in hun omgeving de (vermoedens van) mishandeling opmerken én er iets 
mee doen. School zal bij vermoedens of daadwerkelijk signaleren van kindermishandeling of huiselijk 
geweld dan ook alert en zorgvuldig reageren. Hiervoor wordt de Meldcode voor huiselijk geweld en 
kindermishandeling gehanteerd. Bij vermoedens van een mogelijk zedendelict worden direct zowel de 
directie van de school als het College van Bestuur hierover ingelicht. 
De uitgebreide meldcode kunt u terugvinden op: www.meldcodepeelregio.nl 
 
Seksueel grensoverschrijdend gedrag: Vlaggensysteem 
Soms gaat gezond seksueel experimenteergedrag over in licht of zelfs zwaar grensoverschrijdend gedrag. 
Toch is het voor leerkrachten, IB-er, vertrouwenspersonen en gedragsspecialisten niet altijd makkelijk om 
dit gedrag adequaat te beoordelen. Om hen hierbij te helpen wordt er gebruik gemaakt van de zes criteria 
uit het Vlaggensysteem om seksueel gedrag te beoordelen. Wanneer uit deze beoordeling blijkt dat er geen 
sprake is van aanvaardbaar seksueel gedrag, dan wordt de opvoedondersteuner erbij betrokken. Die zal 
samen met de ouders van de desbetreffende leerling op zoek gaan naar de juiste hulp. 
 
SpoedvoorJeugd Zuidoost Brabant 
SpoedvoorJeugd Zuidoost Brabant grijpt in bij een crisissituatie waarbij er voor een kind of jongere tot 23 
jaar (en/of voor de ouders) een ernstige bedreigende situatie is ontstaan. De veiligheid van het kind en de 
stabiliteit van het gezin kan daardoor niet meer gewaarborgd worden. 
  
Crisissituaties kunnen worden veroorzaakt door  gedrag- en/of opvoedproblemen, gezinsproblemen en/of 
psychische problemen. Een medewerker van SpoedvoorJeugd is binnen twee uur ter plaatse. Indien nodig 
wordt er binnen 24 uur vervolghulp geregeld. 
Spoedvoorjeugd Zuidoost Brabant  is 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar via telefoonnummer: 
088- 0666 999 
  
Wanneer belt u SpoedvoorJeugd? 
Meestal verloopt de ontwikkeling van kinderen en jongeren probleemloos. Maar iedereen kan worden 
getroffen door een crisis of in psychische nood raken. Treft een crisis kinderen, dan komt de veiligheid al 
snel in het geding. Adequaat handelen op het juiste moment is nodig om schade te voorkomen. 
  
SpoedvoorJeugd belt u als: 
het gaat om een kind of jongere tot 23 jaar*, ongeacht IQ of andere beperking; 
het kind of de jongere heeft psychische, opvoedings- of gedragsproblemen; 
de problematiek is zo ernstig dat het een gevaar oplevert voor de psychische of lichamelijke gezondheid 
van het kind, de jongere of de omgeving; 
er een crisis is in een gezin bijvoorbeeld door kindermishandeling, seksueel misbruik, relatieproblemen 
en/of psychiatrische problemen van ouders. 
  

http://www.meldcodepeelregio.nl/
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Wie kan SpoedvoorJeugd bellen? 
Kinderen, jongeren of hun ouders in de regio Zuidoost Brabant kunnen SpoedvoorJeugd  zelf bellen. Maar 
ook iedereen die door zijn werk of in zijn omgeving met kinderen in een crisissituatie te maken krijgt. 
Bijvoorbeeld lokale wijkteams, huisartsen, politieagenten, leerkrachten, buren, familieleden of vrienden. 
  
Wat is de werkwijze van Spoedvoorjeugd? 
Als u SpoedvoorJeugd belt, krijgt u een ervaren hulpverlener aan de lijn. Hij/zij probeert helder te krijgen 
wat er aan de hand is en welke zorg nodig is. Na kort intern overleg wordt u teruggebeld en verteld welke 
actie wordt ingezet. Indien nodig komt een medewerker van SpoedvoorJeugd naar de crisissituatie toe. 
  
Na het oplossen van de acute crisissituatie regelt SpoedvoorJeugd de toegang naar de juiste vorm van 
ondersteuning en/of zorg. Daarbij speelt  de inzet van de eigen kracht en de mogelijkheden van het gezin 
en het sociaal netwerk een rol. 
  
Over Spoedvoorjeugd… 
SpoedvoorJeugd Zuidoost Brabant is ontwikkeld in opdracht van de 21 gemeenten in Zuidoost Brabant. In 
SpoedvoorJeugd werken 18 partijen uit de sectoren Jeugdzorg, (L)VG, GGZ, Welzijn en Maatschappelijke 
opvang samen. De organisaties die deelnemen aan Spoed4Jeugd Zuidoost Brabant zijn: Amarant/Idris, 
Apanta GGZ, Bijzonder Jeugdwerk, BJZ Oost Brabant, Combinatie Jeugdzorg, Koraalgroep De La Salle, 
Leger des Heils, LEVgroep, Lumens Groep, GGz Eindhoven, GGZ Oost Brabant, Reinier van 
Arkel/Herlaarhof, MEE Zuidoost Brabant, NEOS, ORO, Severinus, SMO, SWZ. 
  
Contactgegevens 
SpoedvoorJeugd Zuidoost Brabant: 088 - 0666 999, info@spoedvoorjeugdbrabantzo.nl 
  
Bureau Jeugdzorg 
Kinderen opvoeden en verzorgen is een hele klus. Soms ontstaan problemen waar u geen grip meer op 
heeft en waar u zonder hulp niet uitkomt. Voorheen nam u dan contact op met Bureau Jeugdzorg. Vanaf 1 
januari 2015 is dat anders. In de nieuwe Jeugdwet zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdhulp. Bureau 
Jeugdzorg is een instelling voor Jeugdbescherming en Jeugdreclassering. Dat zijn vormen van verplichte 
hulp. Zij komen in beeld als de kinderrechter beslist, dat u en uw kind begeleiding van een gezinsvoogd of 
voogd van de afdeling Jeugdbescherming nodig hebben. Of als uw kind heeft gespijbeld of een ander 
strafbaar feit heeft gepleegd. De rechter legt dan begeleiding op aan uw kind door de afdeling 
Jeugdreclassering. 
 
Het Centrum voor Jeugd en Gezin 
Het  Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is te 
bereiken via:  
Website: https://cjghelmond.nl/  
Email: gezinsenjongerencoaches@helmond.nl   
tel.nr.:  14 0492. 
U kunt bij het CJG terecht met alle vragen over opvoeden en opgroeien, maar natuurlijk hebben de  
medewerkers van het CJG niet direct op alle vragen een antwoord. Zij helpen u wél altijd verder op weg met 
informatie, adviezen of begeleiding. Het uitgangspunt daarbij is altijd wat u zelf wilt en kunt. 
 
Medewerkers helpen u op weg op de volgende manieren: 

• Een telefonisch gesprek met direct antwoord op uw vraag of doorverwijzing naar de juiste plaats. 

https://cjghelmond.nl/
mailto:gezinsenjongerencoaches@helmond.nl
tel:14%200492
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• Een gesprek op een locatie bij u in de buurt of bezoek thuis om een probleem helder te krijgen 
en/of met gerichte tips om het aan te pakken. 

• Een cyclus van 3 á 4 gesprekken waarin u zelf stap voor stap aan de slag gaat. We werken onder 
andere met de methodiek “positief opvoeden”. 
De methodiek richt zich op het versterken van de band tussen ouders en kinderen, het bevorderen 
van wenselijk gedrag, kinderen nieuwe vaardigheden aanleren en kunnen omgaan met ongewenst 
of storend gedrag van kinderen. 

 
Bijzonder Jeugdwerk Brabant  

Bijzonder Jeugdwerk (Bijzonder Jeugdwerk) biedt hulp en begeleiding aan 
gezinnen met kinderen tot ongeveer 27 jaar. In de afgelopen 60 jaar hebben zij al 
meer dan 10.000 kinderen, jongeren en hun ouders/verzorgers geholpen om hun 
problemen op te lossen en weer gewoon deel te nemen aan de samenleving.  
 
Voor wie 

De kinderen en jongeren die zij helpen, hebben vaak uiteenlopende problemen. Thuis, op school, op het 
werk, met vrije tijd of met sociale contacten. Bijzonder Jeugdwerk is gespecialiseerd in complexe (ook 
psychiatrische) gedragsproblemen en opvoedingsvragen. Daar ligt hun kracht. 
 
Wat doen ze? 
Bijzonder Jeugdwerk helpt gezinnen om:  
• problemen te tackelen  
• de sfeer in huis te verbeteren  
• tegenslagen aan te kunnen  
• nieuwe kansen te pakken  
• te bouwen aan een positieve toekomst 
 
Hulpaanbod 
Hun aanbod bestaat uit bijna 30 hulpvormen in de regio Helmond, Deurne en Venlo. Die hulpvormen 
variëren van preventie en thuisbegeleiding tot 24-uurs zorg in een groep of individueel. Ook diagnostiek, 
onderwijs, therapie en training horen bij hun aanbod. Juist die veelzijdigheid maakt dat ze kinderen en 
gezinnen kunnen helpen die elders buiten de boot vallen. Ze kunnen snel (terug)schakelen als dat nodig is. 
Van lichte naar intensieve hulp en andersom. Bij Bijzonder Jeugdwerk krijgt iedere cliënt een hulptraject op 
maat. Lees meer over de organisatie op www.bijzonderjeugdwerk.nl  
 
Gezins- en jongerencoaches 
U kunt bij de gezins- en jongerencoaches terecht met al uw vragen over opvoeden, opgroeien en gedrag 
over kinderen en jeugdigen in de leeftijd van 0-23 jaar. Vragen hebben bijvoorbeeld betrekking op slapen, 
eten, regels, het bevorderen van wenselijk gedrag, uw kind nieuwe vaardigheden aanleren, omgaan met 
ongewenst gedrag, het versterken van de band of communicatie tussen ouders en kind, zelfstandig wonen 
etc. Het uitgangspunt van de gezins- en jongerencoaches is dat zij werken vanuit uw vraag, wensen en 
mogelijkheden.  
  
Zij werken op de volgende manier:  

• U neemt contact op met het aanmeldteam. Dit kan telefonisch of via de mail. Wanneer u een 

informatieve vraag heeft zullen zij deze voor u beantwoorden.  

http://www.bijzonderjeugdwerk.nl/
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• Heeft u een hulpvraag, dan zullen zij hier kort telefonisch met u over spreken, zodat ze goed 

kunnen kijken met welke hulp u het beste geholpen bent. Zodra ze dit duidelijk hebben zullen zij u 

koppelen aan iemand uit het team van de gezins- en jongerencoaches in uw wijk. Zij zullen verdere 

afspraken met u maken. Tijdens de eerste afspraak maken jullie samen een plan, waarbij de 

gezins- en jongerencoaches helpen door middel van het verstrekken van informatie, het geven van 

adviezen en het bieden van begeleiding gericht op de hulpvragen. De ene keer is er één 

huisbezoek nodig, de andere keer is er meer nodig. Zij zullen hierin samen met u kijken wat nodig 

is en waar u zich prettig bij voelt.  

• Wanneer dit helpend is zullen zij, in overleg met u, samenwerken met andere belangrijke 

betrokkenen. Dit kan bijvoorbeeld familie, school of een andere hulpverleningsorganisatie zijn. 

Hierbij kunnen zij ook regie nemen om ervoor te zorgen dat er goed samen gewerkt wordt.  

• Wanneer zij inschatten dat elders uw hulpvraag beter beantwoord kan worden, kunnen zij u 

doorverwijzen naar hulp in uw wijk of naar specialistische hulpverlening. Voor specialistische 

hulpverlening is er een individuele voorziening (ook wel indicatie of beschikking genoemd) nodig. 

Deze kunnen zij voor u aanvragen. 

• Wanneer u al eerder contact heeft gehad met een gezins- en jongerencoach, streven zij ernaar het 

nieuwe contact met diezelfde gezins-en jongerencoach te laten verlopen.  

Mocht u een vraag hebben over of voor de gezins- en jongerencoaches, dan hopen wij dat u contact met 

hen op zult nemen.  

Het aanmeldteam gezins- en jongerencoaches. 

Contactgegevens: 

14-0492, toets optie 2, vraag naar een gezins- en jongerencoach (ma t/m vr 08.30-17.00 uur) 

frontofficejeugd@helmond.nl  

Coachingsproject / MatchMentor 
Voor kinderen in Wijzer 4 is het mogelijk deel te nemen aan het coachingsproject; een project dat door de 
LEV-groep georganiseerd en uitgevoerd wordt. Met dit project wil de LEV-groep kinderen/jongeren 
coachen, begeleiden en ondersteunen in: 

• Het goed doen op school. 

• Het zo leuk en zinvol mogelijk indelen van je vrije tijd. 

• Geen kattenkwaad uit te halen, waardoor je in contact kan komen met de politie. 

• Praten met ouders en ze op de hoogte houden waarmee de kinderen bezig zijn op school en in hun 
vrije tijd. 

• Er voor te zorgen dat de dingen die goed gaan op school, thuis en in de vrije tijd zo te houden. 

 

 
 
 

mailto:frontofficejeugd@helmond.nl
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Jeugdgezondheidszorg/ Schoolarts 
Gelukkig gezonde kinderen 
Gezond en veilig (op)groeien gaat bij de meeste kinderen vanzelf.  Als 
ouder of verzorger gaat u voor het beste voor uw kind, zodat hij of zij 
kan opgroeien in een veilige en stimulerende omgeving. Maar 
kinderen op de basisschool ontwikkelen zich razendsnel. En dat roept ook wel eens twijfels, vragen of 
zorgen op. Dan kan Jeugdgezondheid helpen.  
 
Jeugdgezondheid 
Onze school werkt samen met het team Jeugdgezondheid van de GGD Brabant-Zuidoost. Het team bestaat 
uit een jeugdarts, jeugdverpleegkundige, assistent en een medewerker gezondheidsbevordering. De 
jeugdverpleegkundige neemt deel aan de zorgstructuur van de school. 
 
Wat kunnen zij voor u en uw kind betekenen?  
 
Zit uw kind in leerjaar 2 of 7? Dan ontvangt u een uitnodiging voor een gezondheidsonderzoek. Tijdens dit 
onderzoek kijken de medewerkers van het team naar de lichamelijke, psychische en sociale ontwikkeling 
van uw kind. Denk aan groei, gewicht, leefstijl, spraak en taal, maar ook aan schoolverzuim en gedrag. 
Misschien heeft u zelf vragen? Tijdens het onderzoek kunt u die stellen.  
 
Even praten…. 
Mijn dochter in groep 3 is nog niet helemaal zindelijk.  Mijn zoon van 9 vindt het moeilijk om met andere 
kinderen samen te spelen. Zijn die driftbuien van mijn kind normaal en hoe kan ik daar het best mee 
omgaan? Een lastige eter aan tafel…..  
Voor dit soort vragen kunt u altijd terecht bij het team Jeugdgezondheid. Praten met een deskundige van 
Jeugdgezondheid biedt vaak nieuwe inzichten en helpt u verder. Zij bieden een luisterend oor, geven hulp 
en advies en informatie die helpt.  Als het nodig is verwijzen ze door.  
 
Inentingen  
In het jaar dat uw kind 9 jaar wordt, krijgt hij of zij de laatste twee inentingen tegen DTP (Difterie, Tetanus 
en Polio) en BMR (Bof, Mazelen en Rode hond). Meisjes van 12 jaar krijgen ook de vaccinatie tegen HPV 
(baarmoederhalskanker). De GGD verstuurt hiervoor uitnodigingen en vaccineert op een aantal centrale 
locaties in de regio. 
 
 
Altijd welkom 
Heeft u vragen of wilt u een afspraken maken voor een gezondheidsonderzoek of gesprek?  
U kunt contact opnemen met de sector Jeugdgezondheid  
 
Kijk op de website www.ggdbzo.nl/ouders 
Stuur een e-mail naar: mijnkindendeggd@ggdbzo.nl 
Vermeld altijd de voor- en achternaam en geboortedatum van uw kind 
Of bel de GGD Brabant-Zuidoost via: 088 0031 414 op maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.  
 
De GGD doet meer… 
De GGD helpt scholen bij projecten over bijvoorbeeld overgewicht, genotmiddelen, pesten en seksualiteit.   
Medewerkers van de GGD kijken of de school schoon en veilig is en geven hierbij advies. 

mailto:mijnkindendeggd@ggdbzo.nl
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Zij verzorgen voorlichtingsbijeenkomsten en cursussen voor ouders, scholen en kinderen. 
Ze ondersteunen scholen om hoofdluis te voorkomen en te bestrijden 
Elke 4 jaar doet de GGD een groot onderzoek naar de gezondheid van alle kinderen van 0 t/m 11 jaar en 
van 12 t/m 17 jaar. Met de resultaten uit deze onderzoeken kunnen onder andere gemeenten en scholen 
hun beleid en activiteiten ontwikkelen. 
 
Stichting Leergeld Helmond 
Stichting Leergeld Helmond wil dat Helmondse kinderen van 4 tot 18 jaar, van wie de 
ouders een laag inkomen hebben, toch mee kunnen doen aan allerlei activiteiten die voor 
hun persoonlijke ontwikkeling van belang zijn. Deelname aan het verenigingsleven zoals 
sport, muziek, toneel of scouting en deelname aan werkweken  en schoolreisjes. Ook een 
bijdrage voor de aanschaf van een fiets of een computer (voortgezet onderwijs) behoort 
tot de mogelijkheden. 
Kunt u die kosten niet meer betalen? Leergeld kan u misschien helpen. Wilt u meer weten 
kijk eens op https://www.leergeld.nl/helmond/ , of neem contact op met Leergeld 
Helmond, Braakse Bosdijk 2, 5703 HZ  Helmond. Tel: 0492-522828 of via leergeld.helmond@planet.nl  
 
Zwemles / zwemvangnetregeling 
Heeft uw kind nog geen zwemdiploma A en is hij of zij leerling uit leerjaar 6, 7 of 8? Dan kunt u subsidie 
aanvragen bij de gemeente. Uw kind gaat daarna zwemles volgen bij zwembad De Wissen. 
De subsidie wordt rechtstreeks uitbetaald aan het zwembad. De gemeente bepaalt hoeveel subsidie u 
ontvangt. 
Formulieren 

• Download het aanvraagformulier subsidie zwemvangnetregeling (PDF, 10,7 kB) 
 
Voorwaarden 

• Uw kind woont in Helmond. 
• Uw kind is een leerling uit leerjaar 6, 7 of 8 van een reguliere basisschool en heeft nog geen 

zwemdiploma A. 
• U (ouder of verzorger) betaalt een eigen bijdrage voor het zwemonderwijs en stemt in met de 

automatische incasso door het zwembad. 
• U betaalt de examenkosten voor het zwemdiploma A rechtstreeks aan het zwembad. 
• De subsidie duurt maximaal 10 maanden. 
• Onder de subsidie vallen kosten voor het volgen van zwemonderwijs tijdens deze 10 maanden. 
• Kosten in verband met het examen voor zwemdiploma A vallen niet onder de subsidie. 

 
Aanpak 
Vul bovenstaand aanvraagformulier in en lever deze in bij zwembad De Wissen of stuur het op naar 
onderstaand adres. 
Het zwembad behandelt de aanvragen in volgorde van ontvangst. Voldoet uw aanvraag aan alle 
voorwaarden, maar is er geen plaats meer? Dan komt uw aanvraag op een wachtlijst. Kinderen die op het 
moment van de aanvraag in groep 6 zitten, worden bovenaan de wachtlijst geplaatst. 
 
Bezwaar en beroep 
U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna 
niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank. 
 

https://www.leergeld.nl/helmond/
mailto:leergeld.helmond@planet.nl
https://admin.sduconnect.nl/linked_forms/1470734469Aanvr_subsidie_zwemvangnetregeling.pdf
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=H6--zlHThH51zM&tbnid=yN1GeRgSen3tyM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.bredescholenreuseldemierden.nl/NaschoolseActiviteiten/NaschoolseSportactiviteiten.aspx&ei=0imKU7z7O4vqOIWggfAL&bvm=bv.67720277,d.ZWU&psig=AFQjCNGuk45c---7hLvDgixRu21VMmYUVg&ust=1401649991936618
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Adressen 
Zwembad De Wissen, Keizerin Marialaan 1, 5702 NR Helmond 
 
Andere instanties 
Vanuit het dagelijks werk in onze wijk heeft de school sowieso regelmatig contact met de vaste partners in 
Westwijzer. (Korein Kinderplein, LEV-groep Helmond, Zorgboog, wijkhuisbestuur en gemeente). Daarnaast 
is er een groot aantal instanties die (soms) behulpzaam zijn bij de dagelijkse gang van zaken op school. 
Hieronder vindt u een opsomming.  
Mocht u ooit behoefte hebben aan contact met een van deze instanties, dan kan de school altijd 
behulpzaam zijn bij het leggen van de eerste contacten met hen. 

o Korein Kinderplein 
o Parochie de Goddelijke Voorzienigheid       
o Politie - wijkagent (Helmond –West) 
o Openbare bibliotheek  
o Vertrouwensarts  
o Wijkconciërge   
o Speeltuin Helmond-West 
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Hoofdstuk 5: De resultaten van ons onderwijs  
 
Door het leerlingvolgsysteem worden de kinderen individueel en als 
groep tijdens hun schoolloopbaan gevolgd. Naast de toetsen van de 
lesmethodes als informatiebron hebben we ook de toetsen van het 
onafhankelijke Cito-leerlingvolgsysteem. Deze worden volgens een toetskalender op vaste momenten 
afgenomen (zie ook blz. 23 van deze schoolgids). De individuele resultaten hiervan worden in de (digitale) 
dossiers van de leerlingen bewaard en besproken tijdens de oudergesprekken.  
Hierna volgt kwantitatieve informatie met betrekking tot onze leerlingen: 
 
leerlingaantallen 2019-2020:   
 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Aantal leerlingen op school op peildatum 
01-10 

203 197 200 

Instroom schooljaar 2019-2020   25 

Zij-instroom schooljaar 2019-2020   8 

Uitstroom schooljaar 2019-2020   24 

Zij-uitstroom schooljaar 2019-2020   17 

 
Leerlingen per leerjaar (2019-2020) 

0-3 jaar 15 

4-7 jaar 94 

8-11 jaar 87 

12-17 jaar 9 
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Centrale Eindtoets leerjaar 8  
 
In het afgelopen jaar is er geen eindtoets afgenomen bij de leerlingen van groep 8. Onderstaande info is 
van de schooljaren hiervoor:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Uitstroom naar het voortgezet onderwijs leerlingen groep 8  
 

VWO 2 

HAVO-VWO - 

HAVO 2 

VMBO t-HAVO - 

VMBO t 5 

VMBO k/t 2 

VMBO k 6 

VMBO b/k - 

VMBO b 3 

Praktijkonderwijs 4 
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Hoofdstuk 6: Ouders/ verzorgers 
 
Ouderbetrokkenheid 

 
 
We zien de ouders als partners in het onderwijsleerproces. Als 
school kunnen en willen we het niet alleen doen. Wij hebben 
natuurlijk onze professionele verantwoordelijkheid, maar hebben 
de medewerking en betrokkenheid van ouders hierbij hard nodig.  
 

Hierbij denken we aan: 
▪ het informeren bij en interesse tonen aan uw kind hoe de dag op school verlopen is, wat hij/zij heeft 

geleerd en of er nog gelachen is die dag!; 
▪ het stimuleren van het leesproces door bijvoorbeeld zelf voor te lezen en uw kind mee te nemen 

naar de bibliotheek; 
▪ het informeren op school hoe het gaat; 
▪ het bezoeken van oudergesprekken en thema-ouderavonden; 
▪ het begeleiden van uw kind bij het huiswerk thuis; 
▪ het zorgen dat uw kind op tijd op school is; 
▪ het zorgen dat uw kind geen tijden ongeoorloofd (onnodig) verzuimt. 

 
De ouders ontmoeten op Westwijzer een deskundig en enthousiast team, dat garant staat voor goed 
onderwijs. De leerkrachten zijn een gesprekspartner voor de ouders en treden hen met respect en 
vertrouwen tegemoet. Een goede sfeer tussen leerkracht en ouders werkt positief voor het kind: het voelt 
zich door iedereen gesteund! 
Om van uw mening op de hoogte te zijn is het voor ons erg belangrijk met u in gesprek te gaan. Wacht als u 
met vragen zit omtrent uw kind hier niet mee tot de ontwikkelgesprekken, maar maakt u gerust tussentijds 
een afspraak met de leerkracht. 
 
Oudercontacten 
 
Gedurende het gehele schooljaar willen wij ouders op de hoogte houden van het doen en laten op onze 
school en over de vorderingen van hun eigen kinderen. Hieronder vindt u een opsomming van de 
activiteiten die wij hiertoe ondernemen. Het moge duidelijk zijn dat u als ouders niet hoeft te wachten als u 
informatie wenst. U kunt altijd even met de directeur bellen of een afspraak maken met de leerkracht die u 
wenst te spreken. 
 
Kalender en schoolgids 

 

Aan het begin van het schooljaar brengt de school een Schoolgids en een kalender uit. De schoolkalender 
is een handigheidje met daarin alle maanden van het schooljaar opgenomen. Op deze kalender kunt u 
precies zien wanneer en wat er op school te doen is. Handig om ergens in de keuken op te hangen…… 
Het tweede boekwerkje is de schoolgids die u nu leest en die vol staat met noodzakelijke informatie voor u 
als ouders. 
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Nieuwsbrieven 
 
Zaken die tussentijds voor u als ouder van belang zijn, laten wij aan u weten via nieuwsbrieven die in 
principe via de mail verstuurd worden. 
Wij vragen u beleefd de nieuwsbrieven steeds te lezen; er staan meestal belangrijke zaken in!  
 
De website 
 
Onze school heeft een eigen website: www.westwijzerhelmond.nl. Op deze website is allerlei informatie te 
vinden over onze school. Zo kunt u daar o.a. het laatste nieuws, schoolbeleid en belangrijke data vinden. 
 
Ouderkamer 
 
Elke vrijdagochtend zijn alle ouders van harte welkom in de ouderkamer 
naast de Muziekstudio op de begane grond. Er zijn altijd gastouders 
aanwezig die er samen met u een gezellige en inspirerende ochtend van 
maken. Er wordt vraaggestuurd gewerkt; dus als u een leuk idee heeft, 
of ergens iets meer over wil weten, dan wordt in alle gevallen samen 
met u bekeken hoe hieraan vormgegeven kan worden. 
 
Cito voorlichtingsavond 
 
Voor de leerlingen in leerjaar 8 is een belangrijk jaar aangebroken. Zij gaan dit jaar samen met u als ouders 
beslissen naar welke school voor voortgezet onderwijs zij zullen gaan. De school wil u daarbij helpen.  
In de maand september organiseren wij een voorlichtingsavond voor de ouders, waarin u alles wordt verteld 
over de gang van zaken rondom het schooladvies en het voortgezet onderwijs. 
 
U krijgt informatie over : 
 
➢   de Cito-eindtoets en het rapport dat uw kind hiervan krijgt; 
➢   het eindadvies van de school; 
➢   het adviesgesprek dat de mentor van uw kind met u wil voeren; 
➢   het bezoeken van open dagen; 
➢   de organisatie van het voortgezet onderwijs; 
➢   het aanmelden van uw kind op de volgende school. 
 
Medezeggenschapsraad 
 
Op onze school hebben wij een medezeggenschapsraad (de MR) waarin vertegenwoordigers zitten van de 
ouders en het personeel van de school. 
De MR bestaat uit maximaal 6 personen, voor de helft gekozen uit de ouders en voor de andere helft uit 
leerkrachten. Het personeel is dus ook in de MR vertegenwoordigd door drie leerkrachten. 
De medezeggenschapsraad komt een aantal keren per schooljaar bijeen en bespreekt dan zaken die te 
maken hebben met de dagelijkse gang van zaken op onze school en verder die zaken waarin het bestuur of 
de directie haar om advies of instemming vraagt.. 

http://www.westwijzerhelmond.nl/
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Ouders die in de MR willen meewerken krijgen hiertoe de kans, door zich beschikbaar te stellen voor de 
MR. De zittingsperiode voor elk MR-lid bedraagt 3 jaar.  De directeur van de school is geen lid van de MR, 
maar is wel vaak aanwezig bij haar vergaderingen als adviseur of informant.  
 
De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad 
 

Ons bestuur heeft 13 scholen onder haar bestuur. Voor deze scholen gezamenlijk worden er door het 
bestuur plannen gemaakt. Bij het maken van bijvoorbeeld het vakantierooster en formatieplannen op 
bestuursniveau, heeft het bestuur de verplichting te overleggen met een GMR die namens de 13 scholen 
optreedt.  
 
Hulpouders, stagiaires en vrijwilligers 
Het is hartstikke prettig dat onze school te maken heeft met zoveel enthousiaste ouders, stagiaires en 
vrijwilligers die op verschillende terreinen ingezet kunnen worden om zodoende de kinderen te verzekeren 
van een optimale begeleiding. In het kader van de preventie seksuele intimidatie / machtsmisbruik heeft 
onze school gedragsregels voor personeelsleden, stagiaires en vrijwilligers: 
 
Algemene omgangsregels 

o Begroet de ander en neem afscheid. 
o Accepteer en respecteer de ander zoals hij is. Oordeel niet te snel en sluit niemand buiten om zijn 

of haar geloof, uiterlijk, sekse, ras, gezondheid, et cetera. 
o Spreek elkaar altijd rustig en met respect aan. 

Doe dat in correct taalgebruik. 
Zeg de ander wat je voelt als je iets niet prettig vindt. 
Niet uitschelden, uitlachen en roddelen. 
Luister naar elkaar en probeer elkaar te helpen. 

o Respecteer andermans eigendommen, dus ook die van kinderen. 
o Praat niet negatief over ouders, leerlingen en schoolpersoneel, of verwijs naar de plaats waar de 

kritiek uitgesproken moet worden. 
o Gebruik geen zinloos geweld. 

Omgang met kinderen 
o Maak duidelijke afspraken, overleg die met de leerkracht en kom ze na. 
o Wees open en eerlijk; oordeel rechtvaardig. 
o Bespreek problemen, misverstanden, of moeilijkheden met kinderen met de betreffende leerkracht. 
o Zorg voor een fijne sfeer. 
o Bespreek alle zaken waarover vragen zijn zo mogelijk meteen na de activiteit. 

Omgang met andere hulpouders, vrijwilligers, teamleden en stagiaires 
o Heb vertrouwen in elkaar, steun elkaar, wees eerlijk, meelevend en hulpvaardig. 
o Kom afspraken na. 
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Verzekeringen en aansprakelijkheid 
De school heeft een verzekeringspakket afgesloten, bestaande uit een ongevallenverzekering en een 
aansprakelijkheidsverzekering.  
Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten (leerlingen; personeel; 
vrijwilligers) verzekerd. De verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering als een ongeval tot blijvende 
invaliditeit leidt. Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd, voor 
zover de eigen verzekering van betrokkene geen dekking biedt (bijvoorbeeld door eigen risico). Materiële 
schade (kapotte bril, fiets etc.) valt niet onder de dekking. 
 
De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als diegenen die voor de school actief zijn 
(bestuursleden; personeel; vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims als gevolg van onrechtmatig handelen. 
Wij attenderen u in dat verband op twee aspecten, die vaak aanleiding zijn tot misverstand. 

Ten eerste is de school of het schoolbestuur niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles wat tijdens de 

schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. Wanneer dit wel het geval zou zijn, zou alle schade die 
in schoolverband ontstaat door de school moeten worden vergoed. Deze opvatting leeft wel bij veel 
mensen, maar berust op een misverstand. De school is alleen aansprakelijk en daarmee schadevergoeding 
plichtig wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. De school (of zij die voor de school optreden) 
moeten dus te kort zijn geschoten in hun rechtsplicht. Het is dus mogelijk dat er schade wordt geleden, 
zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid van de kant van de school. Een voorbeeld daarvan is 
schade aan een bril tijdens de gymnastiekles; die schade valt niet onder de aansprakelijkheidsverzekering, 
en wordt (dan ook) niet door de school vergoed.  
 
Ten tweede is de school niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen. 
Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en 
laten. Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens andere door de school georganiseerde activiteiten 
door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats zelf (of de ouders) 
verantwoordelijk voor. Het is dus van belang dat ouders/verzorgers zelf een particuliere 
aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. 
 
 
De klachtenregeling en gedragscode 

 
Het College van Bestuur van QliQ Primair Onderwijs is ervan overtuigd dat 
er in onze scholen heel veel goede dingen gebeuren. We realiseren ons 
echter ook dat er wel eens omstandigheden kunnen zijn waarover u op- en 
aanmerkingen, vragen of misschien wel een klacht of bezwaar hebt.  
 
Het bestuur van QliQ Primair Onderwijs heeft, met instemming van de GMR, 

zowel een gedragscode als geschillenregelingen vastgesteld. Het bestuur van QliQ wil daarmee voor alle 
betrokkenen zowel preventief (de gedragscode) als curatief (de geschillenregelingen) samenwerking en 
dialoog stimuleren. Op www.qliqprimair.nl kunt u de actuele informatie vinden. 
 
De gedragscode 
De vastgestelde gedragscode is voor alle betrokkenen (personeel, ouders) de leidraad en stimulans voor 
gewenst gedrag binnen onze organisatie. In onze gedragscode zijn zowel richtlijnen als protocollen 
opgenomen. 
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De ontwikkelingen in de maatschappij, de herwaardering van waarden en normen en praktijkincidenten op 
scholen in Nederland en elders vormen voor QliQ Primair Onderwijs de aanleiding om een gedragscode op 
te stellen. Hierin kunt u lezen welke normen en waarden we binnen QliQ Primair Onderwijs wenselijk vinden 
om te hanteren. Dit schept duidelijkheid en draagt bij aan de schoolveiligheid. 
  
Uitgangspunt in deze gedragscode is dat medewerkers, stagiaires, vrijwilligers, ouders en leerlingen zich 
gedragen op een manier die positief bijdraagt aan het realiseren van goed onderwijs. Criterium om te 
bepalen welk gedrag we (on-)wenselijk vinden, is de mate waarin dit gedrag ons onderwijs bevordert of 
daarvan afleidt.  
Dit gedrag is omkeerbaar; dat wat wij bij leerlingen niet wenselijk vinden, willen we ook als medewerker, 
stagiair, vrijwilliger en ouder niet uitdragen en visa versa. Voor deze laatste groepen geldt echter in grotere 
mate dan voor de leerlingen, dat zij zich bewust moeten zijn van hun representatieve functie.  
 
De geschillenregelingen 
Natuurlijk gaat u bij problemen in eerste instantie naar de directbetrokkene met uw vraag / opmerking / 
bezwaar of klacht. Mocht dit niet tot de gewenste oplossing leiden, dan neemt u contact op met de 
leidinggevende.  
Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling overleg 
tussen betrokkenen (ouders, leerlingen, personeel en / of directie) op de juiste manier afgehandeld kunnen 
worden. 
Als dat niet leidt tot de gewenste oplossing dan kunt u gebruik maken van een van de volgende regelingen, 
naar gelang van toepassing: 
De klachtenregeling Primair Onderwijs voor de leerkracht en ouders 
De regeling voor rechtspositie van onderwijsmedewerkers voor de leerkracht 
De regeling bezwaren FUWA PO voor de leerkracht 
De geschillenregeling voor de medezeggenschapsraad (WMS) voor de (G)MR 
De regeling mbt georganiseerd overleg voor vakbonden en bestuur 
De klachtencommissie PCL Katholiek Onderwijs voor ouders 
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van QliQ Primair Onderwijs heeft de huidige 
klachtenregeling enkele jaren geleden van een positief advies voorzien; evenals de gedragscode. 
De complete map van onze geschillenregelingen ligt ter inzage in de hal op de eerste verdieping van onze 
school. 

Een klacht kan bij het schoolbestuur of rechtstreeks schriftelijk bij de betreffende geschillencommissie 
worden ingediend. De externe vertrouwenspersoon kan u daarbij behulpzaam zijn als u dat wenst.  

Het bestuur van QliQ Primair heeft een onafhankelijke vertrouwenspersoon benoemd voor leerlingen, ouders 
en personeel van QliQ Primair Onderwijs in het kader van de klachtenregeling. Het College van Bestuur 
spreekt haar vertrouwen uit in een goede samenwerking met de vertrouwenspersoon.  
Onze vertrouwenspersonen zijn:  

• Dhr. Simon Prinsen, mobiel te bereiken via 06 395 659 07 
emailadres: s.prinsen@yahoo.nl 

  

• mw. Hélène Slegers, mobiel te bereiken via 06 533 648 47 
emailadres:   heleneslegers@gmail.com 

mailto:s.prinsen@yahoo.nl
mailto:heleneslegers@gmail.com
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Het bestuur is voor de behandeling van geschillen tevens aangesloten bij de landelijke 
geschillencommissies bijzonder onderwijs. Op www.gcbo.nl kunt u meer informatie vinden over de 
procedures, de werkwijzen etc.  

U kunt ook contact opnemen met de schoolcontactperso(o)n(en). Zij kunnen u informeren over de 
klachtenregeling en de procedure. Door het College van Bestuur zijn de voorgedragen contactpersonen per 
school benoemd.  
Voor onze school is onze contactpersoon juffrouw Susan van Aerle: s.vanaerle@westwijzerhelmond.nl  
 
In het jaarverslag van QliQ Primair Onderwijs van elk kalenderjaar is een beknopt verslag opgenomen van 
de aard en omvang van klachten in het voorgaande jaar. 
 
Op onze internetsite www.qliqprimair.nl is zowel de gedragscode als de geschillenregelingen digitaal 
beschikbaar. 

 
Het schoolgeld: de ouderbijdrage voor het schoolreisje 
 
Eén keer in de twee jaar gaan we met alle kinderen op schoolreis. We vragen jaarlijks aan ouders een 
schoolreisbijdrage, zodat het hele bedrag verspreid over twee schooljaren betaald kan worden.  
De afspraak is dat kinderen waarvan de ouder(s)/verzorger(s) geen schoolreisbijdrage betalen, niet mee 
mogen op schoolreis. Dit is niet leuk maar wel eerlijk ten opzichte van de ouder(s)/verzorger(s) die wel 
betalen. Ouders kunnen eventueel een beroep doen op Stichting Leergeld voor het betalen van de 
schoolreisbijdrage. 
 
De schoolreisbijdrage is als volgt : 
 
Bijdrage voor het eerste kind is      € 15,00 
Bijdrage voor het tweede kind is     € 12,50 
Bijdrage voor het derde (en vierde) kind is    € 10,00    
 
Komt u gedurende het schooljaar op onze school, dan wordt uitgerekend hoeveel u nog zou moeten 
betalen voor het resterende deel van dat schooljaar. 
 
 
  

http://www.gcbo.nl/
mailto:s.vanaerle@westwijzerhelmond.nl
http://www.qliqprimair.nl/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=ouderbijdrage&source=images&cd=&cad=rja&docid=C1J26ImR4zYWHM&tbnid=oWWTMQ4R1izraM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.nldata.nl/laurentius/godfriedbomans/cgi-oic/pagedb.exe/show?no=175&fromno=1&ei=Qu6ZUZGhLKOe0QXixIDoAg&bvm=bv.46751780,d.d2k&psig=AFQjCNGqQgNLtieu-460Oufm1ZvbNi3Brg&ust=1369128868391038
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Hoofdstuk 7: Regels en afspraken 
 
Regels, afspraken en het weten waard 

 
In dit hoofdstuk willen wij u op de hoogte brengen van allerlei zaken die te 
maken hebben met de  dagelijkse gang van zaken op school, van gymlessen 
tot vulpennen en van verjaardagen tot het aanmelden van nieuwe leerlingen. 
Het weten en lezen waard dus !!!! 
 
Hoofdregels op onze Vreedzame School  
 
Op Westwijzer worden drie vaste regels gehanteerd: 
  
 Zorg voor elkaar:  
1. Voor groot en klein zullen we aardig zijn! 

 Je gedraagt je beleefd. 

 Je luistert naar elkaar. 

 Je gaat met respect met elkaar om. 

 Als er een ruzie is: proberen we het eerst samen uit te praten. Lukt dat niet, dan ga 
je naar een leerkracht toe. 
 

 Zorg voor materialen:  
7.  We zullen goed voor de spullen zorgen, dan zijn ze weer te gebruiken morgen! 

 Je bent zuinig met water, papier en andere materialen. 

 Aan het eind van de dag laat je alles netjes achter. 

 Aan andermans spullen kom je alleen met toestemming van die persoon. 
 

 Zorg voor jezelf en de school:  
8.  Eigenlijk is het heel gewoon: we zorgen voor gezond, veilig en schoon! 

 Denk aan jezelf en andermans gezondheid: dus gebruik een zakdoek, houd je 
hand voor je mond als je moet hoesten of niezen en was op tijd je handen. 

 Ga voor de les begint naar het toilet. 

 Veeg je voeten als je binnenkomt. 

 In onze school scheiden we het afval. 

 Je neemt je fiets aan de hand op de speelplaats. 

 Je loopt rustig door de gangen. 
 

Mobiele telefoons  
Mobiele telefoons: 

o gaan helemaal uit en worden opgeborgen op het moment, dat je de fietsenstalling of speelplaats 
opgaat. 

o worden bij aanvang van de les bij de leerkracht in bewaring gegeven. 
o de school neemt geen verantwoording in geval van beschadiging of diefstal. 
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Sociale Media 
Een belangrijk vraagstuk bij sociale media is privacy. De informatie die via sociale media wordt gedeeld, is 
immers interessant voor bedrijven én criminelen. Bij het gebruik van digitale media moet je als gebruiker 
altijd stilstaan bij de vraag: wie kan deze informatie zien en wat mag diegene van mij weten? Het bestuur 
van onze school heeft hiervoor een protocol opgesteld. 
Wij gaan als school zorgvuldig om met het gebruik van sociale media en vragen daarom elk jaar opnieuw 
uw toestemming voor het maken van foto’s, filmpjes en het plaatsen daarvan op de schoolwebsite, de 
schoolgids of de schoolkalender. 
 
Roken  

In het schoolgebouw is roken ten strengste verboden. We adviseren om op en rondom de 
speelplaats, dat een openbaar terrein is, ook niet te roken. Dit is een advies dat mede 
genomen is door de leerlingen van de leerlingenraad. Zij vinden dat roken op de 
speelplaats een slecht voorbeeld is voor de kinderen van de school en dat spelen tussen 
de peuken op de speelplaats vies is. 
 

Snoepen 
Snoepen op de speelplaats en in de school is voor alle leerlingen verboden. Onder snoep verstaan wij ook 
blikjes drinken, chips en zonnepitten. Wanneer wij toch snoep van een kind moeten afnemen, wordt dit niet 
meer teruggegeven. Kinderen mogen op school alleen snoepen als dat bij een verjaardag van een kind 
wordt uitgedeeld door de leerkracht.  
 
Afspraken over het halen en brengen van de kinderen 
Voor alle kinderen en ouders / verzorgers is er een inloopmoment van 10 minuten voorafgaand aan de 
lessen. Alle leerkrachten zijn dan ook 10 minuten voor aanvang van de les in de klas aanwezig. Mocht u 
een leerkracht uitgebreid willen spreken, dan kunt u daarvoor het best na schooltijd een afspraak maken. 
 
Na schooltijd worden de jonge kinderen door de leerkracht naar buiten begeleid. De andere kinderen 
komen zelfstandig naar buiten.  
 
Dagelijks wordt er voor aanvang van de lessen en tijdens de pauze door leerkrachten op de speelplaats 
gesurveilleerd. Dit om over de veiligheid van de kinderen te waken.  
Op deze plaats willen we nog enkele regels m.b.t. de speelplaats aan u doorgeven : 

 

1. Stuur de kinderen vooral bij slecht weer niet te vroeg naar school. 
2. Fietsen of brommer rijden op de speelplaats is niet toegestaan. 

 
Agressie en geweld 
Wanneer er sprake is van agressie of geweld van een kind naar andere kinderen en/ of de leerkracht toe, 
wordt hiervan altijd melding gedaan bij de directie. Zij zullen in overleg gaan met de ouders en passende 
maatregelen treffen. Wanneer er sprake is van agressie of geweld van volwassenen naar een kind en/of 
leerkracht toe zal er minimaal een melding door de directie gedaan worden bij de politie. In overleg zullen er 
passende maatregelen getroffen worden. In beide gevallen zal er tevens een incidentverslag worden 
opgemaakt. 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=LBUzdNxRKHvqSM&tbnid=1s3VYo9hAb-McM:&ved=0CAUQjRw&url=http://nl.wikipedia.org/wiki/Rookverbod&ei=RSqKU4yFPMeYO-GggYAL&bvm=bv.67720277,d.ZWU&psig=AFQjCNEB8C5LpVejCWO2va_31_2VS8QRAA&ust=1401650117138765
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Gescheiden ouders 
De school heeft haar omgang met gescheiden ouders vastgelegd in een protocol. Dit protocol is op onze 
website terug te vinden: www.westwijzerhelmond.nl   
 
Gevonden voorwerpen 
Jaarlijks blijven er op school veel “gevonden voorwerpen” achter.   
Het gaat hier om spullen zoals gymkleding en dassen, maar ook om sieraden en sleutels. De kleding wordt 
door ons opgeslagen en bewaard. Als de kleding niet wordt opgehaald, sturen wij de kleding naar een goed 
doel. Waardevolle spullen zoals sieraden worden permanent bewaard. Deze liggen bij de directeur. 
Wij willen er bij u op aandringen dat uw kind, zeker op dagen dat het gymles heeft, geen kostbare sieraden 
mee naar school brengt. Bij iedere gymles kan uw kind de horloge of andere kleine sieraden aan de 
leerkracht geven ter bewaring. 
 
Sponsoring 
De school houdt zich met betrekking tot Sponsoring aan de regels zoals die gesteld zijn in het landelijke 
Convenant “Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring” 2019.  

http://www.westwijzerhelmond.nl/

