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Voorwoord 
 

 

 
Beste ouder(s) en/of verzorger(s) en andere belangstellenden, 

 

Het schooljaarboekje is een handzame versie van de uitgebreide schoolgids. De elementen die voor 

u belangrijk zijn om te weten, zijn hierin opgenomen. De uitgebreide schoolgids is te vinden op de 

website: https://www.pwadelier.pcpow.nl 

 

Van harte welkom op christelijke basisschool Prins Willem-Alexander (PWA). De Prins Willem-

Alexanderschool is een warme, fijne en gezellige school in De Lier. Momenteel zijn wij nog 

gevestigd in het gebouw aan de Van Haemstedestraat 28. Medio 2023 zal onze nieuwe school 

opgeleverd gaan worden in de wijk Molensloot.  

We zijn een school met een waardevol en enthousiast team, dat het beste en mooiste uit ieder 

kind wil halen. Bij ons op school is er aandacht voor het welbevinden van het kind en staat het kind 

centraal.  

 

De PWA biedt naast een basisschool ook een kinderdagverblijf en een buitenschoolse opvang. En 

dat allemaal onder één dak. Dat is fijn, omdat we er op die manier voor kunnen zorgen dat 

onderwijs en opvang nauw op elkaar aansluiten. We streven ernaar om te werken vanuit één 

pedagogische visie. 

 

Wij Geloven in Samen Groeien. Bij ons is iedereen welkom, geloven we in ieders talent, vinden we 

de samenwerking met ouders zeer belangrijk voor de ontwikkeling van het kind en werken we aan 

een sterke basis. 

Hoe we dit vormgeven in ons onderwijs vertellen we u graag tijdens een rondleiding en kunt u 

teruglezen in dit boekje. 

 

Met elkaar gaan we er een leerzaam en inspirerend schooljaar van maken. U bent altijd welkom om 

binnen te lopen. Wij denken graag met u mee wanneer u zorgen heeft, ook vinden we het leuk om 

te horen waar u zo blij van wordt bij ons op school. 

 

 

 

Met hartelijke groet, 

Esther Malestein-Bultink 

Directeur 

 

 

 

 

 

https://www.pwadelier.pcpow.nl/
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Wie zijn wij? 

De PWA werkt samen kinderopvang De Lange Keizer. Door deze samenwerking werken we aan de 

ontwikkeling van kinderen van 0 tot 12 jaar. Deze samenwerking willen wij de komende jaren nog 

verder uitbreiden door nog meer samen op te trekken. U kunt hierbij denken aan het werken met 

dezelfde thema’s, de peutergroep alvast een aantal dagdelen mee te laten draaien bij groep 1-2 

en gebruik te maken van elkaars talenten en inzichten. 

 

Missie 

Iedereen is welkom bij ons op school. Wij werken vanuit een zichtbare en voelbare identiteit, waarin 

ruimte is om jezelf te zijn en te ontdekken, maar ook waar ruimte is om elkaar te ontmoeten.   

 

Visie 

Op de Prins Willem-Alexanderschool….. 

Leer je elke dag door: 

- elkaar te begrijpen en te accepteren 

- samen te werken 

- nieuwsgierig te mogen zijn 

- mee te denken over je eigen ontwikkeling 

 

En ontwikkel je: 

- jouw eigen sterke punten en talenten 

- een positieve houding t.o.v. het eigen leren 

- inzichten in je eigen leren 

 

Identiteit 

Identiteit wordt zichtbaar in wat de school uitstraalt naar buiten, welke keuzes er worden gemaakt 

in brede zin. Hieraan kan praktische invulling worden gegeven. Te denken valt aan de keuze voor 

methoden, de aandacht voor omgaan met elkaar en de zorg voor de wereld om ons heen.   

Met de methode ‘Trefwoord’ besteden we aandacht aan levensbeschouwelijke vorming, 

samenleving en burgerschap. 

Iedereen ontwikkelt zijn eigen ‘levensverhaal’. Alle nieuwe ervaringen krijgen een plek in het 

levensverhaal van het kind. Hoe zo’n ervaring betekenis krijgt in een verhaal hangt af van de 

bagage die kinderen al hebben meegekregen. We leren kinderen bewust betekenis te geven door ze 

in aanraking te brengen met (bijbel-)verhalen, tradities en vragen. De christelijke feesten: Kerst en 

Pasen worden op de PWA gevierd.  

 

 

Stichting PCPO Westland 

Onze school valt onder de Stichting Protestants Christelijk Primair Onderwijs Westland. Deze 

stichting is met 14 scholen één van de grotere onderwijsorganisaties in het Westland. De stichting 

is een financieel gezonde organisatie die de zorg heeft voor ruim 4000 leerlingen en 400 

medewerkers.  

Alle scholen van PCPOW werken vanuit de christelijke identiteit aan kwalitatief goed onderwijs. 

Daarbij maakt elke school haar eigen specifieke keuzes passend bij de visie van de school.    
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Ons aanbod 

Bij ons op de PWA hechten we waarde aan een brede ontwikkeling. Dit gaat verder dan het 

bijbrengen van cognitieve vaardigheden. We hebben respect voor elkaar en dat wat de natuur ons 

biedt. We bieden de leerstof geordend per leerjaar aan. Naast de basisaanpak differentiëren we in 

lesstof. Dit betekent dat de leerkracht weet om te gaan met de verschillen tussen de leerlingen. 

We remediëren (het geven van gerichte hulp) bij kinderen die extra hulp nodig hebben en bieden 

verrijking/verdieping voor kinderen die snel tot begrip komen. Voor deze laatste groep kinderen 

hebben wij aparte (plus)groepen, de Flexkids (groep 1 t/m 4) en de Wizkids (groep 5 t/m 8).  

 

Op de PWA staan de onderwijsbehoeften van de kinderen centraal. Het gaat om de afstemming en 

wisselwerking tussen de leerling, de groep, de leerkracht en de ouders. Wij vinden een goede 

samenwerking tussen teamleden, kinderen en ouders belangrijk. Samenwerking tussen leerkrachten, 

leerlingen, ouders en interne en externe begeleiders is noodzakelijk om goed onderwijs te kunnen 

realiseren.  

 

De PWA wil zorgdragen voor een doorgaande leerlijn voor de kinderen. De ontwikkeling richt zich 

op; de cognitieve vaardigheden, de sociaal-emotionele ontwikkeling, creativiteit, kunst & cultuur en 

lichamelijke ontwikkeling. Zelfstandig werken, eigenaarschap, bewegend leren en coöperatieve 

leerstrategieën zijn voorwaarden hiervoor. 

 
Wij volgen de sociaal emotionele ontwikkeling van onze leerlingen nauwgezet. Toch merk je soms 

dat je een leerling net iets extra's zou willen geven, maar dat het in een klas met kinderen soms 

gewoonweg niet lukt. Hiervoor hebben wij sinds vorig schooljaar Happykids opgericht. Verderop in 

deze gids vindt u hier meer over. 

 

Wat willen we de kinderen meegeven? 

We streven de volgende doelen na: 

- leren vertrouwen in jezelf te hebben 

- jezelf te respecteren en dit respect ook te hebben voor medemensen 

- kritisch kunnen kijken naar je eigen handelen  

- voor jezelf op leren komen, zonder een ander onnodig te kwetsen 

- leren jezelf te motiveren en jezelf te ontwikkelen 

 

Omgaan met elkaar 

Wij willen de kinderen op de PWA een veilige omgeving bieden, zodat zij zich optimaal kunnen 

ontwikkelen. Normen en waarden staan bij ons hoog in het vaandel. Respect is een 

vanzelfsprekendheid. Beleefdheid en goede omgangsvormen zijn zaken die wij verwachten van 

kinderen en volwassenen.  

 

Burgerschap 

Op de PWA maken we kinderen sterk voor de maatschappij van nu. Burgerschapsvorming is geen 

apart vak, maar een algemene taak van de school.  

Centraal staat het actief meedoen aan de samenleving, een deel van de samenleving willen zijn en 

er een positieve bijdrage aan te leveren. Naast kennis over burgerschap zijn vooral houding en 

bewust werken aan sociale vaardigheden van belang. Dit oefenen wij onder andere met de lessen 

uit de methode ‘Kanjertraining’. 
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Het team van de Prins Willem-Alexanderschool 

Formatie 2020 – 2021 

 
Groep Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 
1-2 Juf Annemieke Juf Annemieke Juf Suzanne Juf Suzanne Juf Suzanne 
3 Juf Petra Juf Petra Juf Franka Juf Franka Juf Franka 
4 Juf Mirjam Juf Mirjam Juf Mirjam 

Juf Sharon 
Juf Sharon Juf Sharon 

5 Juf Edith Juf Edith Juf Linda Juf Linda Juf Edith 
6 Meester Gerco Meester Gerco Meester Gerco Meester Gerco Meester Gerco 
7 Juf Tessa Juf Tessa Juf Marja Juf Tessa Juf Tessa 
8 Juf Linne Juf Linne Juf Linne Juf Linne Juf Linda 

 

- Juf Annemiek wordt tijdens haar zwangerschapsverlof vervangen door juf Ada Penning. 

- Op donderdag is juf Edith ambulant geroosterd om haar taak als mediacoach uit te kunnen 

voeren. Zij gaat dan aan de slag met kleine groepjes kinderen op het gebied van het 

ontwikkelen van ICT-vaardigheden. 

- Op donderdag is juf Petra ambulant geroosterd om les te kunnen geven aan de Wizkids, 

Fllexkids en Happykids. 

 

Specialisaties en functies 

 
Leerkracht Specialisatie en/of functie 
Mathilde van Oussoren Intern begeleider 

Schoolopleider 
Coördinator Kanjertraining 
Leescoördinator 
Geluksjuf 

Petra Vijverberg Specialisatie meer- en hoogbegaafdheid 
Kindercoach 
Geluksjuf 

Edith Dijkxhoorn Coördinator ICT 
Mediacoach 

Annemieke Driesse Cultuurcoördinator 
Tessa van der Neut Rekencoördinator in opleiding 
Linne van Spronsen Gedragsspecialist in opleiding  
Senne El Bouazati Leraarondersteuner 
Bas Verweij Vakleerkracht bewegingsonderwijs 
Astrid van der Ende Secretaresse  
Esther Malestein-Bultink Directeur 
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Organisatie van het onderwijs 

Onderwijs in de groepen 1-2 

De basisontwikkeling in groep 1-2, ook wel ontwikkelingsgericht onderwijs genoemd, richt zich op 

de totale ontwikkeling van het kind en niet op het verwerven van specifieke kennis en 

vaardigheden. De basisontwikkeling is een landelijk erkend concept. De groepen 1 en 2 zitten op 

de PWA bij elkaar, omdat kinderen op deze leeftijd veel van elkaar kunnen leren. Zo leren de 

kinderen te kiezen aan de hand van het keuzebord, leren ze omgaan met teleurstellingen (omdat 

“hun” activiteit bezet was) en te plannen. Het gaat vooral om persoonlijke ontwikkeling, zoals 

omgaan met elkaar, leren concentreren en zelfstandig een taak uitvoeren, leren gericht te bewegen 

(van klauteren in het speellokaal tot het maken van een tekening), leren informatie te herkennen, 

te onthouden en na te vertellen, zich bewust te worden van de ruimte en tijd en het ontdekken 

van de wereld van cijfers en letters. Het onderwijs wat wij bieden aan jonge kinderen doen wij 

vanuit thema’s behorende bij de Kleuteruniversiteit. De thema’s worden in allerlei verschillende 

activiteiten aangeboden en nog niet in vakken. Verschillende aspecten van de ontwikkeling van het 

kind komen op deze wijze geïntegreerd aan bod. In de groepen 1-2 werken kinderen afwisselend in 

een groepje aan een tafel of spelen met een klasgenootje in een hoek, zoals bijvoorbeeld de 

huishoek, de bouwhoek of de leeshoek. Deze werkwijze stelt de leerkracht in staat om ieder kind 

individueel aandacht te geven. 

 

De samenwerking tussen groep 1-2-3 

De groepen 1-2-3 werken nauw samen, doordat wij het onderwijs aan jonge kinderen vanuit 

thema’s aanbieden behorende bij de Kleuteruniversiteit. Elk thema loopt van vakantie tot vakantie. 

Het thema wordt opgestart door de kinderen nieuwsgierig te maken voor het thema. Dit zijn de 

zogeheten startactiviteiten. Hierbij valt te denken aan een poppenkastvoorstelling, een schatkist 

gevuld met materiaal wat bij het thema hoort etc. Ook de voorkennis wordt geactiveerd. Wat 

weten de kinderen al van het thema? Dit gebeurt vaak door een woordweb te maken, maar ook 

bedenken de kinderen leervragen. Wat willen zij over het thema te weten komen? Daarnaast De 

werken de groepen 1-2-3 met een themahoek. Deze themahoek wordt door de kinderen zelf 

ontworpen. De kinderen bedenken wat zij nodig hebben voor deze hoek: wat kunnen wij van thuis 

meenemen en wat moeten wij nog maken in de klas. De themahoek zal gedurende het thema 

telkens nieuwe impulsen nodig hebben om de kinderen tot goed spel te laten komen. Een 

themahoek kan een restaurant zijn, maar ook een dokterspraktijk of een atelier. Dit is geheel 

afhankelijk van het thema, maar ook van de interesses van de kinderen. Na de startactiviteiten 

gaan wij verdiepen. De kinderen kunnen kiezen uit allerlei verschillende activiteiten. Deze 

activiteiten worden in de hoeken aangeboden. De kinderen kiezen van de waslijn of werken in een 

circuit aan de verschillende activiteiten om het thema uit te diepen. Hierbij stelt de leerkracht wel 

eisen aan de opdracht. Deze doelen zijn per leerjaar, maar ook per kind verschillend. Het uitdiepen 

van een thema duurt zo’n drie weken. Na deze uitdieping is het belangrijk om het thema af te 

sluiten samen met de kinderen. Wat hebben wij geleerd? Hoe gaan wij dit presenteren? Hierbij 

kunt u denken aan een tentoonstelling voor de ouders of een voorstelling voor de school. 

De groepen 1-2-3 streven ernaar om elke middag samen aan het thema te werken. 

 

 

Onderwijs in groep 3 

Jonge kinderen hebben veel behoefte aan beweging en afwisseling in activiteiten gedurende een 

schooldag. Voor het jonge kind is het belangrijk de leerstof met het hele lichaam en alle zintuigen 

te ervaren. Dit heeft een kind nodig om tot o.a. een gezonde lees- en rekenontwikkeling te komen. 

Door te werken in thema’s behorende bij de Kleuteruniversiteit, het werken in hoeken en gebruik te 
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maken van coöperatieve werkvormen, werken we op een activerende wijze aan de leerdoelen van 

groep 3. De overige methodes worden gebruikt om de leerlijnen te volgen en de leerdoelen vast te 

stellen voor een bepaalde periode.  

 

Het werken in hoeken sluit nauw aan bij de werkwijze in groep 2 en is bekend bij de kinderen die 

starten in groep 3. Door de kinderen in hoeken te laten werken, geven we hen meer 

zelfstandigheid en maken we ze medeverantwoordelijk voor hun eigen leerproces. Door middel van 

materialen en activiteiten worden de kinderen uitgedaagd meer actief met de lesstof bezig te zijn. 

Ze krijgen op deze wijze de ruimte om spelenderwijs te leren, de manier van leren die kenmerkend 

is voor het jonge kind. Het werken in hoeken biedt kinderen kansen om bepaalde leerstof te blijven 

oefenen of terug te grijpen naar iets wat eerder geleerd is. Kinderen die meer aankunnen dan de 

basisstof, krijgen binnen deze werkwijze de kans zich te verdiepen of te verrijken. De leerkracht 

kan door deze organisatievorm tijd vrijmaken om leerlingen met leerproblemen intensiever te 

begeleiden of leerlingen die meer aankunnen, uit te dagen en instructie te geven op andersoortige 

taken. Daarnaast biedt deze manier van werken nog een groot voordeel; het verbetert het sociale 

klimaat in de groep. Als kinderen met z'n tweeën of meer in een hoek werken, is er overleg en 

communicatie nodig. Hierdoor leren kinderen elkaar te helpen en van en met elkaar te leren en 

samen te werken.  

 

Onderwijs in de groepen 4 tot en met 8 

Als vervolg op het onderwijs in de groepen 1 t/m 3 wordt vanaf groep 4 extra aandacht gegeven 

aan zelfstandigheid. De leerkracht biedt de lesstof aan in afzonderlijke vakken, zoals rekenen en 

taal. Door gebruik te maken van diverse coöperatieve werkvormen werken we op expliciete en 

activerende wijze aan de leerdoelen.  

De kinderen komen naast een individuele verwerking in aanraking met verschillende werkvormen 

zoals:  

• Kringactiviteiten;  

• Klassikale werkvormen;  

• Werkvormen van bewegend leren;  

• Coöperatieve werkvormen;  

• Individueel werk;  

• Groepsdoorbroken activiteiten.  
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Onderwijsvakken 

Levensbeschouwelijke vorming 

Met behulp van de methode ‘Trefwoord’ besteden we dagelijks aandacht aan levensbeschouwelijke 

vorming, samenleving en burgerschap. (Bijbel)verhalen, liedjes en gesprekken spelen daarbij een 

belangrijke rol. 

 

Lezen 

De methode ‘Veilig Leren Lezen’ biedt de leerkracht in groep 3 veel mogelijkheden tot 

differentiatie in o.a. tempo, instructie en afstemming. De methode biedt taal en wereldoriëntatie in 

een natuurlijke samenhang. De leerstof wordt thematisch aangeboden, deels met een wereld 

oriënterend-karakter, deels gericht op sociaal-emotionele aspecten. Tevens is er naast technisch 

lezen aandacht voor woordenschat, begrijpend lezen en spelling. Vanaf groep 4 komt naast het 

technisch lezen ook begrijpend lezen (Nieuwsbegrip) aan bod. Dagelijks zijn er momenten 

opgenomen in het lesrooster voor zelfstandig lezen uit een boek naar keuze. Ook leest de 

leerkracht dagelijks voor aan de groep.   

 

Taal/Spelling 

De kinderen leren, dat wat je zegt, wordt beïnvloed door situatie, lichaamshouding, gebaren, enz. 

Via de methode ‘Taalverhaal.nu’ leren de kinderen zorgvuldig te luisteren, te spreken, te schrijven, 

te spellen en te communiceren.  

Iedere week oefenen de kinderen één spellingcategorie met de bijbehorende strategie en oriëntatie 

op de twintig woorden. Door de opbouw van de lessen leren de leerlingen goed spellen.  

 

Schrijven  

Het ontwikkelen van een duidelijk leesbaar handschrift is het doel van het schrijfonderwijs. De 

methode ‘Pennenstreken’ is daarbij onze leidraad.  

 

Rekenen en wiskunde 

Wij werken in de groepen 3 tot en met 8 met de nieuwe versie van de methode ‘Wereld in 

getallen’. In het eerste jaar leren de kinderen op speelse wijze getalbegrip te ontwikkelen. In de 

daarop volgende leerjaren leren de kinderen de rekenkundige bewerkingen toe te passen. De 

kinderen moeten kunnen tellen en terugtellen. De tafels van vermenigvuldiging tot en met 10 

worden geleerd. Rekenen uit het hoofd wordt geoefend. Inzicht in hele en gebroken getallen 

('gewone breuken' en getallen met een komma) wordt bijgebracht. Ook het werken met een 

rekenmachine wordt aangeleerd. Dit alles om te kunnen omgaan met de verschillende 

rekenonderdelen en hun toepassingen, zoals cijferen, procenten, breuken, verhoudingen, decimale 

getallen en meten in allerlei variaties. Tabellen en grafieken komen ook aan de orde. Rekenen 

gebeurt niet om het rekenen zelf, we hebben het ergens bij nodig. Daarom moet het rekenen 

vooral aan de orde komen in de context van alledaagse situaties. We noemen dat realistisch 

rekenen. 

 

Wereldoriëntatie 

Op de PWA werken wij met de methode ‘Da Vinci’, een methode voor wereldoriëntatie. Da Vinci 

biedt een totaalpakket voor wereldoriëntatie voor groep 4 tot en met 8. In de thema’s die aan bod 

komen zijn de kerndoelen oriëntatie op jezelf en de wereld, canon van de Nederlandse 

geschiedenis, 21ste eeuwse vaardigheden, burgerschap, filosofie, levensbeschouwing, techniek en 

wetenschap verwerkt. Op de PWA werken de groepen 4 en 5 en de groepen 6, 7 en 8 tijdens de 

Da Vinci lessen aan dezelfde thema’s. Elk thema heeft een aantal leerkracht-gebonden lessen en 
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ook een aantal verwerkingslessen. Tijdens deze laatste lessen werken de groepen groeps-

doorbroken. Dit betekent dat de leerlingen uit verschillende verwerkingsopdrachten kunnen kiezen 

en deze opdrachten dus bij een andere leerkracht en met andere kinderen kan uitvoeren.  

 

Kunst en Cultuur 

Westlandse leerlingen in het basisonderwijs kunnen sinds schooljaar 2017 de wonderen van 

professionele kunst en cultuur beleven. Via het programma ‘Kunstpracht’ maken de leerlingen o.a. 

kennis met een magische voorstelling in Westland Theater de Naald, met bijzondere voorstellingen 

op school of de musea in Den Haag.  

Op de PWA willen we dat de kinderen de culturele rijkdom meekrijgen die de omgeving biedt. De 

kinderen leren dat ze onderdeel zijn van de samenleving en dat zij hier ook zelf vorm aan mogen 

en kunnen geven via taal, dans, muziek of beeldende kunst. Drie keer per jaar hebben wij op school 

‘Cultuurweken’. Tijdens deze weken komen de kinderen in aanraking met kunst en cultuur en gaan 

zij vooral zelf aan de slag hiermee.  

 

Ook in het schooljaar 2021-2022 biedt Westland Cultuurweb in samenwerking met onze school 

en kunstaanbieders weer een breed aanbod naschoolse kunstcursussen aan. Beeldende kunst, 

nieuwe media, dans, muziek, theater en musical, al deze disciplines zijn in het aanbod 

vertegenwoordigd. Met de naschoolse kunstcursussen hoopt Westland Cultuurweb zoveel mogelijk 

Westlandse kinderen de mogelijkheid te geven om op een laagdrempelige manier kennis te maken 

met en te genieten van zelf bezig zijn met kunst. 
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Het ABC van de PWA 

Bewegend leren 

Onder bewegend leren wordt verstaan het fysiek bewegen in de klas tijdens of naast cognitieve 

leeractiviteiten. Ook bewegingsactiviteiten buiten de school die gekoppeld zijn aan leren vallen hier 

onder. In de groepen wordt er wekelijks aandacht besteed aan bewegend leren. 

 

Het bewegend leren in onze school valt uiteen in twee onderdelen: 

1. Er kan sprake zijn van beweging tussen de lesactiviteiten: bijvoorbeeld enkele minuten tussen de 

lessen lichaamsoefeningen doen of op een andere manier bewegen (beweegbreaks). 

2. Er kan sprake zijn van bewegend leren tijdens het vermenigvuldigen, optellen, spellen of tijdens 

andere leerstof als dit gebeurt in combinatie met bewegingen.  

Diverse onderzoeken tonen aan dat bewegen tijdens het leren een positieve invloed heeft op de 

hersenactiviteiten. Hierdoor kunnen kinderen zich beter concentreren en neemt de taakgerichtheid 

toe. Bovendien versterkt bewegen het zelfvertrouwen van leerlingen. 

Bewegend leren buiten de klas kan bestaan uit spelvormen waarin duidelijke cognitieve leerdoelen 

zitten, bijvoorbeeld spellen die gekoppeld zijn aan cijfers, rekensommen, letters of woorden. 

 

Bibliotheek op school 

Kinderen die aangemoedigd worden om te lezen en die ouders en leerkrachten hebben die veel 

voorlezen, maken meer ‘leeskilometers’. Daardoor worden ze beter in lezen en lezen ze met veel 

plezier. Wij willen de kinderen daarbij helpen. We besteden elke dag aandacht aan lezen en 

voorlezen en praten samen over de boeken die de kinderen lezen.  

Als school hebben wij een samenwerkingsovereenkomst met bibliotheek Westland (Bibliotheek op 

School). Onze boekencollectie van de schoolbibliotheek wordt jaarlijks aangevuld, boeken worden 

gewisseld en het lees- en uitleengedrag van de leerlingen wordt gevolgd. Kinderen die bij ons op 

school komen, worden automatisch (en gratis) lid van Bibliotheek Westland. Het uitleensysteem 

van de school is gekoppeld aan het systeem van Bibliotheek Westland.  

Leesplezier verhoogt het lees- en schrijfniveau! 

 

Bijdragen 

In oktober ontvangt u een digitale factuur met de bijbehorende kosten voor een schooljaar.  

Deze kosten bestaan uit: 

- Ouderbijdrage - € 25,- per schooljaar. Deze bijdrage gaat volledig naar de oudercommissie, 

die activiteiten voor de kinderen organiseert. 

- Overblijfbijdrage - € 55,- per schooljaar. Alle kinderen blijven tussen de middag op school, 

waar ze hun meegenomen lunch opeten en onder toezicht van De Lange Keizer kunnen spelen.  

- Schoolreis – deze factuur ontvangt u voorafgaand aan het schoolreisje. 

- Kamp groep 8 – deze factuur ontvangt u in juni. 

 

Boekbespreking 

Groep 5 1x per jaar  
 

Groep 6 1x per jaar  
 

Groep 7 1x per jaar  
 

Groep 8 1x per jaar 
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Buitenschoolse opvang 

Wat betreft de buitenschoolse opvang (voor- en naschoolse opvang) hebben wij een 

samenwerkingsverband met Kinderopvang De Lange keizer. De naschoolse opvang vindt u in onze 

school. 

Meer informatie kunt u vinden op: https://delangekeizer.nl/locaties/de-lierse-prins 

 

Contact tussen ouders/verzorgers en school 

We werken samen met ouders aan de ontwikkeling van onze leerlingen. We verwachten van ouders 

bereidheid om ouderavonden te bezoeken en in gesprek met de school te gaan wanneer de school 

daarom vraagt. Andersom proberen wij een open school te zijn waar ouders altijd terecht kunnen 

met hun vragen. 

Er zijn in de loop van het schooljaar een aantal geplande contactmomenten: 

- Kennismakingsgesprek voor leerlingen die 4 jaar worden  

• Ongeveer 6 weken voordat uw kind 4 jaar wordt, komt de leerkracht op huisbezoek. 

Tijdens dit bezoek worden o.a. de wenmomenten gepland.  

• Na 6 weken onderwijs op school vindt er een startgesprek plaats op school om te 

bespreken hoe de start van uw zoon of dochter is geweest.  

- Informatiemiddag aan het begin van het schooljaar voor ouders 

• Deze middag is voor alle ouders van alle groepen. 

• Tijdens deze dit moment maakt u kennis met de leerkracht(en). 

• U krijgt inzicht in de werkwijze, methoden en organisatie in de groep(en) van uw 

kind(eren). 

- Startgesprek in de 4e week van het schooljaar 

• Dit is een gesprek tussen leerkracht(en) en ouder(s). 

• Vanaf groep 4 zijn de kinderen bij het gesprek aanwezig. De ouders van de kinderen 

uit de groepen 1, 2 en 3 mogen zelf kiezen of het kind meekomt naar het gesprek 

• De uitnodiging om in te tekenen voor dit gesprek wordt verstuurd via Social Schools 

(zie pag. 20). 

- Groeigesprek 

• Dit is een gesprek van 10 minuten na het rapport 

• De ontwikkeling van het kind staat hierin centraal 

• Ook voor dit gesprek wordt de uitnodiging om in te tekenen verstuurd via Social 

Schools 

• De ouders van elke leerling worden op dit gesprek verwacht 

 

Wilt u één van de leerkrachten telefonisch spreken? Dan vragen wij u om voor of na schooltijd te 

bellen.  

 

Continurooster 

Op de PWA werken we met een continurooster. Dit betekent in het kort dat alle kinderen op 

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag op school zullen eten en de middagpauze doorbrengen.  

De kinderen eten onder begeleiding van de leerkracht in de klas. Daarvoor of daarna spelen de 

kinderen buiten onder begeleiding van De Lange Keizer (kinderopvang) met ondersteuning van 

overblijfouders. De inzet van deze begeleiding brengt kosten met zich mee. De bijdrage voor de 

tussen schoolse opvang (TSO) is met instemming van de medezeggenschapsraad vastgesteld op   

€ 55,00 per jaar, per kind. 

 

https://delangekeizer.nl/locaties/de-lierse-prins
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Digitale geletterdheid 

Digitale geletterdheid gaat over alle vaardigheden en kennis die je nodig hebt om je in de huidige 

samenleving te kunnen redden. Want als je begrijpt hoe digitale technologieën werken, ben je beter 

voorbereid op de toekomst.  

Digitale vaardigheden op jonge leeftijd mee geven is dan ook een must. Door aparte leerlijnen op 

te stellen leren leerlingen (en leerkrachten) op eigen kracht te functioneren in een samenleving en 

maatschappij waar digitale technologie en media een belangrijke plaats innemen. Op school hebben 

wij Edith Dijkxhoorn als mediacoach aangesteld. Zij houdt zich bezig met de leerlijn digitale 

geletterdheid. 

 

Extra faciliteiten op de PWA 

Op de PWA bieden we de volgende extra faciliteiten: 

- kinderopvang van 0 t/m 4 jaar door kinderdagverblijf De Lange Keizer  

- naschoolse opvang door De Lange Keizer voor de groepen 1 t/m 8.  

 

Gescheiden ouders 

Er zijn kinderen waarvan de ouders niet bij elkaar wonen. Wij vinden het belangrijk om beide ouders 

goed te informeren over de ontwikkeling van hun kind. Aan beide ouders wordt de volgende 

informatie verstrekt: de schoolgids, het schooljaarboekje, de uitnodiging voor de spreekavonden, 

het schooladvies in groep 7 en 8 en andere belangrijke informatie betreffende de ontwikkeling van 

het kind. Mocht u van uw kind een tweede uitdraai van het rapport willen ontvangen kunt u dit 

aangeven bij de leerkracht. Hierbij wordt aangetekend dat voor een spreekavond beide ouders 

worden uitgenodigd voor een gezamenlijk gesprek. Alleen in bijzondere gevallen kan hiervan 

afgeweken worden.   

 

Gezond tussendoortje 

Op school stimuleren wij de aandacht voor gezonde voeding. Maandag, woensdag en vrijdag zijn 

‘vitaminedagen’. Het is de bedoeling dat de kinderen deze dagen iets van fruit of groente 

meenemen in plaats van een koek. Het uitdelen van een gezonde traktatie juichen wij toe. 

 

Wij hebben als school afgesproken dat er tijdens de pauze en tussen de middag geen chips, 

chocolade en frisdrank met koolzuur genuttigd mag worden.  

 

Gymlessen 

Bewegingsonderwijs groep 1-2 

In de groepen 1-2 komt dit onderdeel dagelijks aan bod. Er wordt gespeeld op het plein met 

allerlei materialen en minimaal één keer per week wordt in het speellokaal gegymd. De groepen 1-

2 krijgen de gymlessen van de eigen groepsleerkracht. De kinderen gymmen op hun eigen 

gymschoenen of op blote voeten. De gymschoenen worden op school bewaard.  

 

Bewegingsonderwijs groep 3 t/m 8 

De lessen bewegingsonderwijs worden gegeven in Sportcentrum Vreeloo aan de Veilingweg 16 in 

De Lier. De groepen 3 t/m 8 krijgen twee keer per week bewegingsonderwijs van onze 

vakleerkracht Bas Verweij. Een uitzondering hierop is groep 5. Deze krijgt naast één les 

bewegingsonderwijs ook nog één keer per week zwemmen. De kinderen dragen tijdens de les 

sportkleding en schoenen met lichte zolen. Vanaf groep 4 wordt er na de les gedoucht. 
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 Happykids 

Wij volgen de sociaal emotionele ontwikkeling van onze leerlingen nauwgezet. Toch merk je soms 

dat je een leerling net iets extra's zou willen geven, maar dat het in een klas met kinderen soms 

gewoonweg niet lukt. In maart 2021 zijn wij begonnen met Happykids. Dit is voor kinderen die wij 

als school wat extra aandacht gunnen op gebied van sociaal emotionele ontwikkeling. Happykids 

kan helpen een kind beter in zijn vel te laten zitten. We willen bijdragen aan het zich sterker 

voelen, het zelfvertrouwen en de veerkracht. Hoe meer veerkracht een kind heeft, hoe beter het 

zelf oplossingen kan vinden in moeilijke situaties. We leren gevoelens en emoties te kennen en 

begrijpen, steunen, bieden een luisterend oor, ontwikkelen zelfkennis en zelf oplossend vermogen, 

ontdekken wat de kwaliteiten zijn etc. We laten ze dus bewust worden van hun eigen kunnen 

(kwaliteiten en talenten). Door zich hier bewust van te zijn kunnen deze kinderen obstakels op hun 

levenspad beter aan.  

 

Happykids vindt plaats onder schooltijd in een groepje van hooguit 5 kinderen. Daarbij worden de 

kinderen van de middenbouw (3, 4 en 5) en de bovenbouw (6, 7 en 8) apart geclusterd. De 

bijeenkomsten zijn voor een periode van ongeveer 8-10 weken. Als afsluiting nodigen we de 

ouders uit op school en zal het kind vertellen wat het de afgelopen tijd gedaan heeft bij de 

Happykids. 

 

Petra Vijverberg (leerkracht, geluksjuf en kindercoach in opleiding) en Mathilde Oussoren (intern 

begeleider en geluksjuf) hier verantwoordelijk voor. 

 

Hoofdluis 

Op onze school proberen we de aanwezigheid van hoofdluis tot een minimum te beperken. Dit kan 

door een goed samenspel tussen ouders en school. Op school wordt actief gewerkt aan 

preventieve bestrijding van hoofdluis door middel van hoofdluiscontrole na elke schoolvakantie. Bij 

constatering van hoofdluis wordt direct contact opgenomen met de ouders/verzorgers, met het 

verzoek tot behandeling over te gaan. Aan ouders van de betreffende groep wordt een bericht 

gestuurd, waarin daarvan melding gedaan wordt. 

 

Huiswerk 

Groep 5 1x per week spelling 
1x per 3 weken tafelsommen 
1x per 5 weken topografie 
 

Groep 6 1x per week Nieuwsbegrip of Spelling 
1x per 2 weken topografie 
 

Groep 7 1x per week rekenen, spelling of een andere opdracht 
1x per week topografie, Engels of woordenschat 
 

Groep 8 2x per week rekenen, spelling of taal 
1x per week topografie 

 

ICT / werken met Chromebook 

In de groepen 3 t/m 8 hebben alle kinderen een Chromebook tot hun beschikking. De verwerking 

van het rekenonderwijs en taal gebeurt veelal op de Chromebook. De kinderen zien direct of een 

opgave goed is gemaakt en zij hebben ook de gelegenheid om een fout te herstellen. Leerlingen 

zijn hierdoor gemotiveerd en dit zorgt meestal voor hogere resultaten. De leerkracht ziet direct op 

een overzicht welke kinderen goede vorderingen maken en welke kinderen nog extra instructie 

nodig hebben. Tijdens dezelfde les kan de leerkracht al hulp bieden en anders de volgende les. Wij 
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zien het werken met een Chromebook als een hulpmiddel en niet als doel. Het draait om de 

leerkracht, want die bepaalt hoe alle hulpmiddelen ingezet worden. 

 

Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West (JGZ) 

Een gezonde groei en ontwikkeling is belangrijk voor elk kind. De jeugdartsen en 

jeugdverpleegkundigen volgen samen met u de groei en ontwikkeling van uw kind. Zij begeleiden u 

bij de opvoeding.  

 

Op school voert de JGZ de volgende onderzoeken uit:  

• Gezondheidsonderzoek groep 2: Uw kind wordt eerst gemeten en gewogen. Er wordt een 

ogentest en een gehooronderzoek gedaan. Daarna voert de jeugdarts een lichamelijk onderzoek uit, 

waarbij specifiek gekeken wordt naar de houding en de motoriek. De jeugdarts gaat met u in 

gesprek over de gezondheid en de opvoeding van uw kind.  

• Spraak-taalonderzoek 5-jarigen: Een kind van vier jaar maakt al goede, eenvoudige zinnen. Rond 

vijf jaar maakt het langere zinnen met ‘want’ of ‘maar’. Een goed moment om te kijken hoe het 

met de taalontwikkeling gaat. Logopedisten zijn gespecialiseerd in spraak- en taalontwikkeling en 

testen uw kind onder schooltijd op school. Aan de hand van het onderzoek vertelt de logopedist u 

of extra oefening wenselijk is.  

• Gezondheidsonderzoek groep 7: In groep 7 geeft een verpleegkundige van de JGZ een 

gezondheids-les in de klas. De les gaat o.a. over voeding, puberteit, alcohol en pesten. De 

jeugdverpleegkundige voert daarna met uw kind een gesprek over dingen die uw kind bezighouden. 

Zit uw kind in groep 7, dan ontvangt u in de loop van het schooljaar een brief over dit onderzoek.  

 

Kanjertraining 

Leerkrachten op de PWA zijn gecertificeerd om met de Kanjertraining te mogen werken. De 

methode ‘Kanjertraining’ richt zich op de sociale vaardigheden van kinderen. De Kanjertraining 

loopt als een rode draad door de school. Vertrouwen in jezelf en in de ander, respect voor elkaar 

en samenwerken: daar draait het om.  

 

• Norm op onze school: we accepteren geen ongewenst gedrag en sturen dit bij.  

• Waarde hiervan: we willen en kunnen een veilige school zijn voor onze leerlingen.  

Wij hechten waarde aan een vriendelijk en veilig klimaat met orde en regelmaat. De Kanjertraining 

is hierbij richtinggevend. 

 

Kerk en school 

De PWA is een christelijke school die open staat voor iedereen. We hebben respect voor de 

overtuiging van andersgelovigen en niet-gelovigen. Dit respect dient natuurlijk wederzijds te zijn. 

Wij vertellen verhalen uit de Bijbel en kijken hoe dat verhaal iets kan betekenen voor de mensen 

van nu. We leren de kinderen na te denken over recht en onrecht, over goed en kwaad, over eerlijk 

en oneerlijk. Hoe staan wij in de wereld? Wat vinden wij van de dingen om ons heen en wat doen 

wij? Normen en waarden zijn daarbij erg belangrijk.  

Zo geven wij samen met de kerk vorm en inhoud aan de jaarlijkse schoolkerkdienst.  
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 Kijk- en ontmoetmomenten 

Wij vinden het belangrijk om ouders te betrekken bij onze school, zodat ook de ouders weten hoe 

wij werken op school en waaraan gewerkt wordt in de groepen. Gedurende het schooljaar zijn er 

een aantal inloopmomenten. De data vindt u in de Social Schools agenda. Ouders zijn dan van 

harte welkom om in de groep van hun kind te komen kijken. Mochten de ouders niet in de 

gelegenheid zijn om te komen, dan is opa en/of oma natuurlijk ook welkom. 

 

Kindercoaching 

Tijdens kindercoaching bieden we hulp voor kinderen en hun ouders als er een vraag is over de 

opvoeding, het gedrag of de ontwikkeling van een kind. Het is een praktische, laagdrempelige en 

kortdurende vorm van hulp. Als een kind moeite heeft met bepaalde emoties of in een moeilijke 

periode zit, kan kindercoaching helpen. 

 

· Faalangst of angst  

· Boosheid, frustratie of woedeaanvallen 

· Verdriet of veel piekeren  

· Moeite met emoties uiten  

· Onzekerheid, verlegenheid of perfectionisme 

· Moeite met (in)slapen 

· Buikpijn of hoofdpijn zonder lichamelijke oorzaak  

· Hooggevoeligheid  

· Pestgedrag of gepest worden  

· Na de scheiding van ouders 

· Na het overlijden van een dierbare 

 

Er wordt op een positieve werkwijze gecoacht, oplossingsgericht gewerkt en er wordt dus niet naar 

problemen, maar naar mogelijkheden en de kwaliteiten van het kind gekeken. Deze hulp heeft vaak 

een positieve invloed op een kind, waardoor het lekkerder in z’n vel komt te zitten en/of steviger 

in z’n schoenen komt te staan. 

Petra Vijverberg zal de individuele kindercoaching inzetten als er een hulpvraag vanuit leerkrachten, 

een kind of ouder(s) komt. 
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Klachtenregeling 

Stichting PCPO Westland hanteert een klachtenregeling waarvan de tekst is te vinden op de 

website (www.pcpowestland.nl). De regeling beschrijft de stappen die ouders/verzorgers moeten 

zetten indien er sprake is van een klacht. Uitgangspunt hierbij is dat klachten in eerste instantie 

met de leerkracht of de directeur moeten worden besproken. Als dit niet tot een bevredigend 

resultaat leidt, kan de klacht worden gedeponeerd bij het bevoegd gezag van de stichting.  

Er is op iedere school ten minste één interne contactpersoon die de klager verwijst naar de 

externe vertrouwenspersoon. De contactpersoon is een medewerker van de school.  

 

Voor de PWA is Suzanne Maat de contactpersoon: smaat@pwadelier.pcpow.nl  

 

De vertrouwensinspecteur kan altijd direct en vertrouwelijk worden benaderd in verband met 

klachten die verband houden met seksuele intimidatie, mishandeling, discriminatie en strafbaar 

gedrag. Het telefoonnummer is 0900 – 1113111 (www.onderwijsinspectie.nl). 

 

Leerlingvolgsysteem 

We begeleiden en volgen onze leerlingen bij hun ontwikkeling. Dit schooljaar (2021-2022) 

oriënteren wij ons op een nieuw volgsysteem voor groep 1-2. Voor de groepen 3 t/m 8 maken we 

gebruik van het ESIS leerlingvolgsysteem. Er worden toetsen afgenomen in januari (middentoetsen) 

en in juni (eindtoetsen). De resultaten van de middentoetsen krijgt u tijdens het Groeigesprek mee 

naar huis. De resultaten van de eindtoetsen ontvangt u bij het tweede rapport. Na elk toets-

moment worden de uitslagen ook intern besproken. Dit gesprek vindt plaats tussen leerkracht en 

intern begeleider (IB’er).  

 

Naast de ontwikkeling op leergebied volgen we ook de sociaal-emotionele ontwikkeling van de 

leerlingen op systematische wijze. Door het gebruik van het pedagogisch leerlingvolgsysteem 

KANVAS, dat aansluit bij de Kanjertraining, worden de gegevens digitaal verwerkt. 

 

Leerplicht / verlof 

a. Een leerling is leerplichtig met ingang van de eerste schooldag van de maand die volgt op die 

waarin het kind vijf jaar is geworden. Dus: op 16 september 5 jaar geworden, dan leerplicht op de 

eerste schooldag in oktober.  

b. Een leerling die nog geen 6 jaar oud is, is voor vijf uren per week vrijgesteld van de verplichting 

tot schoolbezoek. Ouders die hiervan gebruik maken, zijn verplicht dit kenbaar te maken bij de 

directeur. De uren mogen niet worden opgespaard.  

 

Buitengewoon verlof aanvragen 

Verlof buiten de reguliere schoolvakanties kunt u aanvragen via de webversie van Social Schools. 

Ieder kind moet iedere dag naar school. Toch benoemt de wet een aantal omstandigheden die 

formeel toestaan dat een leerling geoorloofd afwezig is bij de lessen. Een leerling kan dan, zoals 

dat heet, vrijstelling van onderwijs krijgen. Er is een aantal gronden voor zo’n vrijstelling, 

bijvoorbeeld als er een huwelijk of begrafenis van een aanverwant familielid plaatsvindt of als een 

kind ziek is.  

 

Een andere reden voor geoorloofd verzuim is als er vakantieverlof wordt toegekend door de 

directeur van de school. Hierover bestaat vaak onduidelijkheid. We lichten deze regel dan ook graag 

toe. Vooropgesteld moet worden dat vakantieverlof géén recht is. Maar… als één van de beide 

ouders een beroep of bedrijf heeft waardoor vakantie tijdens de schoolvakantieperiodes (dus 

tijdens alle schoolvakanties!) onmogelijk is, kunnen de ouders bij de school vakantieverlof 

http://www.onderwijsinspectie.nl/
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aanvragen. Een verzoek om vrijstelling van schoolbezoek kunt u indienen via de webversie van 

Social Schools.  

 

Voor vakantieverlof gelden de volgende regels:  

• Toestemming voor vakantie dient bij voorkeur twee maanden van tevoren aangevraagd te 

worden bij de directeur van de school waar het kind staat ingeschreven;  

• De ouders moeten bij de aanvraag een werkgeversverklaring toevoegen waaruit blijkt dat 

vakantie alleen buiten de schoolvakanties mogelijk is;  

• De directeur van de school beslist over het al dan niet toekennen van het verlof;  

• Vakantieverlof mag maximaal één keer per jaar worden verleend;  

• Vakantieverlof mag niet langer dan tien schooldagen duren;  

• Vakantieverlof mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het nieuwe 

schooljaar.  

 

Geen reden om verlof aan te vragen zijn bijvoorbeeld familiebezoek in het buitenland, vakantie in 

een goedkopere periode, het ontbreken van andere boekingsmogelijkheden, een uitnodiging van 

familie of vrienden om buiten de normale schoolvakantie op vakantie te gaan, eerder vertrek of 

latere terugkeer, bijvoorbeeld in verband met verkeersdrukte.  

 

Alle aanvragen voor verlof moeten altijd bij de directeur van de school worden ingediend. Zij weet 

in welke gevallen zij hier zelf over kan beslissen of wanneer de aanvraag moet worden 

doorgestuurd naar de afdeling leerplicht van de Gemeente Westland. 

 

Medezeggenschapsraad 

Waarom medezeggenschap?  
Op elke school worden belangrijke beslissingen genomen. Beslissingen die direct te maken hebben 

met het onderwijs dat wordt gegeven, zoals bijvoorbeeld het schoolplan of kwaliteitsverbetering. 

Maar ook beslissingen die betrekking hebben op de school als geheel, zoals tussenschoolse opvang 

(TSO), het vaststellen van vakanties en vrije dagen, veiligheid of personeelsbeleid.  

De directie van de school neemt beslissingen niet alleen, maar doet dat in overleg. De argumenten 

die de medezeggenschapsraad naar voren brengt, wegen mee in het uiteindelijke besluit. Door 

actief te zijn voor de medezeggenschapsraad kunt ook u invloed uitoefenen op de gang van zaken 

op school.  

 

Wie zitten er in de medezeggenschapsraad?  
Met ingang van schooljaar 2020-2021 is de medezeggenschapsraad van onze school als volgt 

samengesteld: 

 

Oudergeleding Personeelsgeleding 
Sander Barendse (voorzitter) Petra Vijverberg 
Yvonne Lindhout Linne van Spronsen 

 

PCPOW heeft een wettelijk voorgeschreven gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). 

Deze raad is bedoeld om op stichtingsniveau over bovenschoolse beleidszaken te adviseren.  

De GMR bestaat uit 28 leden en is samengesteld uit vertegenwoordigers van ouders en 

medewerkers van de 14 scholen. Maandelijks vindt er een overleg plaats waarbij het college van 

bestuur zijn voorstellen bespreekt met de leden van de GMR.  

Linda Vedder vertegenwoordigd onze school in de GMR. 

 

 



 

 

22 
 

Voorzitter   Rob de Ruijter (leerkracht van De Blinkerd) 

De GMR is bereikbaar via   gmr@pcpow.nl 

 

Meldcode kindermishandeling 

Scholen zijn verplicht signalen van kindermishandeling zeer serieus op te pakken. Daartoe zijn per 

school medewerkers opgeleid. Zij hanteren een meldcode. 

Website www.vooreenveiligthuis.nl 

 

Mobiele telefoons 

Het gebruik van mobiele telefoons is niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Ook kinderen 

bezitten en gebruiken op steeds jongere leeftijd een mobieltje.  

Ons schoolbeleid m.b.t. mobieltjes is als volgt:  

• een mobieltje dat mee naar school genomen wordt, wordt bij binnenkomst in de klas op 

een daarvoor bestemde plek gelegd, waar het bij het naar huis gaan weer meegenomen 

kan worden;  

• het gebruik van mobieltjes is gedurende de schooltijden niet toegestaan; we gebruiken dan 

de schooltelefoon;  

• er wordt op het schoolplein voor- en naschooltijd geen gebruik gemaakt van het mobieltje, 

dus ook niet om foto’s of filmpjes te maken;  

• van kinderen die hun mobiel niet op de daarvoor bestemde plaats leggen, wordt het 

mobieltje in beslag genomen en kan het door de ouders bij de groepsleerkracht worden 

teruggevraagd;  

• de school kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade of verlies van een mobieltje. 

 

Ontwikkelingsvoorsprong 

Voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong hebben wij een tweetal verschillende groepen 

opgericht. De Flexkids is voor kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong en (hoog)begaafde 

leerlingen van groep 3 en 4. 

De Wizkids is voor de (hoog)begaafde leerlingen van groep 5 t/m 8. 

Elke week gaan beide groepen een uur aan de slag met een project van Briljant Onderwijs. Deze 

projecten bieden een eenvoudige en overzichtelijke structuur voor een uitdagend verrijkingsaanbod. 

Gedurende acht tot tien weken werken onze leerlingen volgens het stappenplan van Briljant aan 

één project. Nieuwe kennis wordt opgedaan vanuit leervragen en er wordt gewerkt aan een 

(persoonlijk) leerdoel. Daarnaast werken de leerlingen aan sociaal-emotionele vaardigheden, 

executieve functies en meta-cognitieve vaardigheden. Elk project wordt afgesloten met een 

presentatie en reflectie. Na elk thema wordt er naar de eigen leerkracht een terugkoppeling 

gegeven over de motivatie, werkhouding en het resultaat en wordt gesproken over het vervolg. 

 

Zowel de Flexkids als de Wizkids krijgen regelmatig een opdracht mee naar de klas om die week 

verder aan te werken. De Wizkids krijgen daarnaast ook regelmatig huiswerk mee. Dit kan leer- 

en/of maakwerk zijn. 

 

  

mailto:gmr@pcpow.nl
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Oudercommissie 

De oudercommissie van onze school bestaat uit een aantal enthousiaste ouders en houdt zich 

bezig met de ondersteuning bij allerlei activiteiten op onze school, zoals het sinterklaasfeest, 

kerstfeest en andere bijzondere binnen- en buitenschoolse activiteiten. De vergaderingen van de 

oudercommissie worden bijgewoond door een teamlid. 

Leden van de oudercommissie zijn: 

 

Monique vd Berg Voorzitter 
Ilse de Wolf Penningmeester 
Edith van Geest Notulist 
Annita Voskamp  
Els vd Akker  
Naima Landstra  
Yvette Schuler  

 

Aan de ouders van de leerlingen wordt jaarlijks door de oudercommissie een vrijwillige bijdrage 

gevraagd. De ouderbijdrage is vastgesteld op €25 per kind. In september/oktober ontvangt u 

hiervoor een factuur via WIS Collect.  

 

Privacywetgeving 

In verband met de nieuwe privacywetgeving die op 25 mei 2018 is ingegaan, vragen we u om van 

uw kind(eren) de ‘Beeldgebruikvoorkeuren’ aan te geven in Social Schools.  

 

Samenwerkingsverband primair onderwijs Westland (SPOW) 

Onze school maakt deel uit van het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Westland (SPOW). 

Het SPOW is bedoeld om de scholen te ondersteunen bij de leerlingenzorg. Er werken specialisten 

die ons begeleiden als een leerling extra zorg nodig heeft.  

Per 1 augustus 2014 is Passend Onderwijs ingevoerd. Dit betekent onder andere dat scholen 

ervoor moeten zorgen dat ieder kind, dat op de school zit of zich bij de school aanmeldt, een 

passende onderwijsplek krijgt binnen het samenwerkingsverband. Vanuit het SPOW wordt ook 

ondersteuning geboden als een leerling zijn leerweg op een school voor speciaal (basis-) onderwijs 

moet voortzetten. De stappen die dan gezet worden, zijn soms wat ingewikkeld. Er dienen 

bijvoorbeeld psychologische en didactische onderzoeken plaats te vinden om een beschikking te 

krijgen. Op de website van het SPOW staat de procedure uitgebreid beschreven. De intern 

begeleider, Mathilde Oussoren, is het eerste aanspreekpunt voor ouders/verzorgers. 

Website www.spow.nl 

 

 Schaken 

Schaken biedt alle voordelen van spelend leren. Kinderen vinden schaken leuk en oefenen 

spelenderwijs hun concentratievermogen. Ze leren omgaan met tegenslag en verlies en ervaren hoe 

belangrijk het is om eerst even na te denken voor je iets doet. De educatieve voordelen van 

schaken zijn talrijk en gevarieerd en worden keer op keer door wetenschappelijk onderzoek 

aangetoond. Het schaakspel leert kinderen om zich in een ander te verplaatsen en de 

consequenties van hun eigen gedrag te zien. In groep 4 krijgen de kinderen één keer per week 

schaakles.  

 

Schoolmaterialen en eigen materialen 

Bijna alle materialen die op school gebruikt worden, worden door de school verstrekt. We 

gebruiken echter ook een aantal dingen die de kinderen zelf van thuis mee moeten nemen. 

Hierover krijgt u bericht van e groepsleerkracht.  

http://www.spow.nl/
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Schoolplein bij halen en brengen 

Wilt u bij het brengen en ophalen van de kinderen op het volgende letten:  

• graag pas 5 minuten voor het einde van de schooltijd het plein op gaan, er is vaak nog een 

kleutergroep buiten aan het spelen (dit geldt voor de groepen 1 t/m 3); 

• ouders van kinderen uit groep 4 en 5 wachten op het plein; 

• ouders van kinderen uit groep 6 t/m 8 wachten buiten het hek;  

• op het schoolplein wordt niet gerookt; 

• honden buiten het schoolplein laten wachten; 

• fietsen van volwassenen buiten het schoolplein plaatsen; 

• de auto op een verantwoorde manier parkeren. 

 

Schoolreis 

Ieder jaar gaan de kinderen van de groepen 1 t/m 8 op schoolreis. De kosten hiervoor worden 

door de ouders voldaan via WIS Collect.  

 

Schooltijden 

De schooltijden voor onze school zijn als volgt: 

 

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 8.30 uur – 14.30 uur 
Woensdag 8.30 uur – 12.30 uur 
De bel gaat ’s morgens om 8.25 uur. 
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Schorsing en verwijdering 

Helaas gebeurt het een zeer enkele keer dat een leerling niet langer op school mag blijven. Er is 

dan sprake van ernstig wangedrag van de leerling of van de ouders. In zo’n uiterst geval kan 

besloten worden de leerling te schorsen of zelfs definitief te verwijderen van school. Zo’n 

maatregel wordt nooit lichtzinnig genomen. Er vinden vooraf de nodige gesprekken plaats, waarbij 

ook altijd de leerplichtambtenaar wordt ingeschakeld. 

 

Sociaal Kern Team (SKT) 

Het Sociaal Kern Team helpt inwoners van Westland bij het zoeken van hulp. Zij verstrekt 

informatie en regelt ondersteuning en zorg. Dit geldt ook voor uw vragen over opvoeden en 

opgroeien van kinderen. Als dat nodig is, wordt u bijgestaan door een zorgregisseur. Deze zorgt 

ervoor dat u die hulp krijgt die nodig is. Hiervoor vindt overleg plaats met scholen, (huis)artsen en 

andere specialisten. De zorgregisseur kan op locatie of thuis met u afspreken. Het uitgangspunt is 

steeds: één gezin, één plan, één aanspreekpunt.  

U bereikt het Sociaal Kern Team via het klantcontactcentrum van de gemeente Westland. 

 

Telefoon: 140174 

 

Social Schools 

De digitale communicatie met ouders wordt geregeld via Social Schools. Nieuwsberichten vanuit 

leerkracht en directie, plannen van ouder-kind-gesprekken, foto’s en verslagjes van activiteiten 

kunnen via de Social Schools-app of uw Social Schools-account op uw mobiele telefoon, tablet of 

laptop bekeken worden. Als ouder moet u hiervoor éénmalig een account aanmaken. De 

communicatielijnen tussen ouders en leerkrachten zijn op deze manier kort en eenvoudig. 

 

Spreekbeurt 

Groep 6 1x per jaar (dieren) 
 

Groep 7 1x per jaar (land, gebeurtenis, persoon uit de geschiedenis 
organisatie)) 
 

Groep 8 1x per jaar 
 

 

Toelatingsbeleid 

Onze school staat open voor alle kinderen, indien de ouders/verzorgers de identiteit en de 

doelstellingen van de school respecteren. Dit laatste betekent dat alle leerlingen verplicht zijn deel 

te nemen aan activiteiten die passen bij ons onderwijs.  

De aanmelding van nieuwe leerlingen gebeurt op school zelf. U kunt hiervoor een afspraak maken 

met de directeur. Vervolgens vindt er een gesprek plaats en indien gewenst een rondleiding door 

de school. Bij de aanmelding moet een inschrijfformulier worden ingevuld.  

 

Trakteren 

Bij verjaardagen van kinderen is het gebruikelijk dat een kind uitdeelt in zijn/haar eigen groep. De 

leerkracht besteedt op een leuke manier aandacht aan de jarige. Als kinderen uitdelen, dan is dat 

een feest. We stellen het op prijs wanneer er een gezonde traktatie wordt uitgedeeld. Natuurlijk 

mag het kind ook een traktatie meebrengen voor de leerkrachten. Deze traktatie wordt dan 

neergezet in de teamkamer. 
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 Vakanties en vrije dagen 

In de agenda van Social Schools ziet u de vakanties en vrije dagen gepland staan. Dit is altijd up-

to-date. Bent u benieuwd naar het vakantierooster voor het komende schooljaar? Dan kunt u dat 

vinden op www.pcpow.nl 

 

Vertrouwenspersoon 

Soms kan zich een situatie voordoen waarover ouders of leerlingen strikt vertrouwelijk willen 

spreken. Op school is er een contactpersoon, mevrouw Suzanne Maat, die hierbij begeleidend kan 

optreden. In eerste instantie zal gekeken worden in hoeverre het probleem zelfstandig kan worden 

opgelost. Soms zal blijken dat het inschakelen van de externe vertrouwenspersoon, drs. Anja 

Seppen, nuttig is. Zij is bereikbaar via: 

 

Email  anja.seppen@kabelfoon.net 

Telefoon 06 – 33 87 24 33 

 

Voortgezet onderwijs 

In groep 8 maken de leerlingen en hun ouders een keuze voor het vervolgonderwijs. Dit gebeurt in 

goed overleg met de basisschool. Aan het eind van groep 7 krijgen de kinderen al een voorlopig 

advies mee over het vervolgonderwijs. De leerkrachten en intern begeleider baseren zich hierbij o.a. 

op de gegevens uit het leerlingvolgsysteem.  

Zodra de leerlingen in groep 8 zitten, krijgen zij in januari/februari hun definitieve schooladvies. Dit 

advies is gebaseerd op de citoscores vanaf groep 6, sociale vaardigheden en werkhouding. Het 

advies wordt bepaald door de leerkracht in overleg met de intern begeleider en de directie. 

Leerlingen en ouders krijgen tijdens dit gesprek alle documentatie mee die nodig is om zich in te 

schrijven op een school voor voortgezet onderwijs. Ouders en leerling zijn zelf verantwoordelijk 

voor een tijdige inschrijving.  

 

Na het definitieve advies wordt de Eindtoets afgenomen (april). Dit is een toets ter bevestiging van 

het advies. Mochten er grote afwijkingen zijn in de score op de Eindtoets, dan kan het advies 

(alleen naar boven) bijgesteld worden in overleg met ouders, leerkracht, directie en intern 

begeleider.   

 

Werkstuk 

Groep 5 1x per jaar 
 

Groep 6 1x per jaar (dieren) 
 

Groep 7 1x per jaar (land, gebeurtenis, persoon uit de geschiedenis 
organisatie)) 
 

Groep 8 1x per jaar 
 

 

Ziekmeldingen 

Ziekmeldingen kunnen gedaan worden via Social Schools. Het kan gebeuren dat u denkt “mijn kind 

is op school”, terwijl de school denkt “het kind is thuis”. Om dit soort situaties te voorkomen, 

nemen wij contact met u op wanneer niet bekend is waar uw kind is. 

 

 

 

http://www.pcpow.nl/
mailto:anja.seppen@kabelfoon.net
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Bent u nieuwsgierig geworden of wilt u meer weten? 
 

Voor meer informatie kan contact opgenomen worden  

met directeur Esther Malestein-Bultink 

 

Mail naar directie@pwadelier.pcpow.nl 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:directie@pwadelier.pcpow.nl

