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Het bestuur van onze stichting is opgedragen
aan het college van bestuur dat daarbij wordt
ondersteund door stafmedewerkers. Aan
het college van bestuur zijn alle bestuurlijke
bevoegdheden opgedragen. Belangrijke
beleidsdocumenten dienen voor goedkeuring
te worden voorgelegd aan de raad van
toezicht. In het directeurenberaad komen de
schooldirecteuren regelmatig bij elkaar om het
gezamenlijk beleid te bespreken en om nieuwe
initiatieven met elkaar voor te bereiden.

College van bestuur
Henri Koele

Medewerkers
Toon van Velzen, directeur onderwijs en scholing
Barry de Haan, personeel
Richard Karst, financiën
Angelique Groenewegen, facilitair en financiën
Esther Schröder, personeel en beleid
Atie de Waard, opleidingsschool
Gerrit Aalbregt, ICT
Karel Kamp, onderhoud

Raad van toezicht
De raad van toezicht heeft als wettelijke taak
onafhankelijk toezicht uit te oefenen op het college
van bestuur. De raad benoemt, schorst en ontslaat
het college van bestuur. Daarnaast heeft de raad
de verantwoordelijkheid voor het aanwijzen van
de externe accountant en het goedkeuren van
belangrijke beleidsdocumenten, zoals de begroting,
de jaarrekening, het strategisch beleidsplan, de
missie en de visie. Deze taken liggen vast in de Wet
goed onderwijsbestuur.
De raad bestaat op 1 augustus 2017 uit de volgende
leden:
E.Chr. Lafeber, voorzitter, Mijnsheerenland;
o.a. lid raad van toezicht van Stichting Kind en
Onderwijs Rotterdam
P. van den Dool, Wateringen;
o.a. coach familiebedrijven
A.S. Griffioen, Den Haag;
o.a. voormalig lid raad van toezicht PO-Raad
Ir. A.P. van Kampen MBA, Naaldwijk;
manager ICT gemeente Maassluis
A.J. de Zeeuw-Oprel MEd, Naaldwijk; projectleider
taalbeleid en docent Hogeschool Rotterdam

Gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad

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 onze 14 scholen. Maandelijks vindt er een
overleg plaats waarbij het college van bestuur zijn
voorstellen bespreekt met de leden van de GMR.
Voorzitter
Secretaris

Rob de Ruijter
(leerkracht De Blinkerd)
Vacature

De GMR is bereikbaar via:
Email

gmr@pcpow.nl

Opleidingsschool
PCPOW is een zgn. opleidingsschool. Dit houdt
in dat studenten van de pabo hun studie deels
uitvoeren op onze scholen. Tussen PCPOW en
de hogeschool Inholland bestaat een intensieve
samenwerking waarbij op elke school een
schoolopleider en praktijkbegeleider is.
Zij beoordelen en begeleiden de studenten. PCPOW
werkt hierbij nauw samen met SCO Delft en Octant.
Atie de Waard is onze opleidingscoördinator.

Werken bij PCPOW?
Onze stichting wil een goede werkgever zijn
voor gemotiveerde medewerkers. Wij ontvangen
regelmatig open sollicitaties om bij ons in Westland
te komen werken. Van alle sollicitanten vragen wij
nadrukkelijk naar hun visie op het protestantschristelijk of interconfessioneel onderwijs en de
bijdrage die zij kunnen bieden aan de ontwikkeling
van de identiteit van de school. Vacatures worden
gepubliceerd op onze website. Sollicitaties dienen te
worden verstuurd naar het bestuursbureau. PCPOW
kent een werkgarantieregeling voor bevoegde
medewerkers met een vaste aanstelling.
Email

vacature@pcpow.nl

De Diamant
PCPOW heeft binnen haar organisatie één school
voor speciaal basisonderwijs: De Diamant.
Deze school is gevestigd in Naaldwijk in twee
schoolgebouwen. Om toegelaten te worden op deze
school moet een beschikking worden afgegeven
door het SPOW. Deze toelating geschiedt zeer
zorgvuldig en neemt daarom enige tijd in beslag.
De Diamant biedt uitstekend onderwijs op het
niveau van het individuele kind in een veilige
omgeving. SBO De Diamant werkt vanuit een
interconfessionele identiteit.

SPOW

Onze scholen maken deel uit van het
Samenwerkingsverband Primair Onderwijs
Westland. Het SPOW is bedoeld om de scholen
te ondersteunen bij de leerlingenzorg. Er werken
specialisten die ons intensief 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 hun school zit of zich bij hun
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 moeten 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 van de school blijft het eerste
aanspreekpunt voor ouders. Voor meer informatie:
Website

www.spow.nl

Leerplicht
Ouders zijn verplicht hun kind vanaf 5 jaar deel te
laten nemen aan onderwijs. De hierbij behorende
regels zijn vastgelegd in de leerplichtwet. Ouders
en scholen dienen zich aan deze wet te houden.
De leerplichtambtenaar van de gemeente ziet
toe op een juiste naleving van de regels rond het
schoolverzuim.

Schoolverzuim
Soms is een leerling verhinderd naar school te
gaan. Uiteraard moet bij ziekte de school hiervan
tijdig op de hoogte gesteld worden. Verzoeken om
vrijstelling van schoolbezoek dienen altijd tijdig
middels een speciaal formulier bij de schooldirecteur
te worden ingediend. De leerplichtwet omschrijft
een aantal specifieke gevallen waarin toestemming
tot schoolverzuim mag worden verleend. Verzoeken
om extra vakantie (het zgn. ‘luxe verzuim’) worden
alleen in behandeling genomen als deze vergezeld
gaan van een geldige werkgeversverklaring. Uit
deze verklaring moet blijken, dat de werknemer
niet in staat is op vakantie te gaan in de officiële
vakantieperiode. Indien noodzakelijk gaat daar een
overleg met de leerplichtambtenaar aan vooraf.

ONZE SCHOLEN
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Koningin Juliana
Abel Tasmanlaan 1, 2678 ER De Lier
Telefoon
0174 - 51 37 48
mail
directie@juliana.pcpow.nl
Website
www.juliana.pcpow.nl
Directeuren Tessa van Malkenhorst en
Myrte van Staalduinen

Prins Maurits
Frankenthaler 1, 2678 WE De Lier
Telefoon
0174 - 51 46 25
Email
info@maurits.pcpow.nl
Website
www.maurits.pcpow.nl
Marijke de Kool
Directeur

Prins Willem-Alexander
Van Haemstedestraat 28, 2678 TX De Lier
Telefoon
0174 - 51 43 95
info@pwadelier.pcpow.nl
Email
www.pwadelier.pcpow.nl
Website
Marin van Duuren
Directeur

De Kameleon
Eikenlaan 50, 2691 EE ’s-Gravenzande
Telefoon
0174 - 41 25 87
Email
directie@kameleon.pcpow.nl
Website
www.kameleon.pcpow.nl
Directeur
Theo Molendijk

Brede Buurtschool De Kameleon
Boelhouwerstraat 1, 2691 LR Heenweg
Telefoon
0174 - 41 33 64
Website
www.kameleon.pcpow.nl
Theo Molendijk
Directeur

De Wegwijzer
Prins Bernhardstraat 28, 2691 VK ’s-Gravenzande
Telefoon
0174 - 41 20 18
Email
directie@wegwijzer.pcpow.nl
Website
www.wegwijzer.pcpow.nl
Directeur
Annemieke Epema

Prins Willem-Alexander
Wagenmakerstraat 51, 2694 BW ’s-Gravenzande
Telefoon
0174 - 41 62 42
Email
directie@pwag.pcpow.nl
Website
www.pwag.pcpow.nl
Directeur
Gert-Jan Vinke

De Hoeksteen
Fazantlaan 4, 2675 XT Honselersdijk
Telefoon
0174 - 62 44 02
Email
directie@hoeksteen.pcpow.nl
Website
www.hoeksteen.pcpow.nl
Directeuren Joke Arensman en Siska Sosef

Het Kompas
Trompstraat 5, 2676 XH Maasdijk
Telefoon
0174 - 51 26 28
Email
info@kompas.pcpow.nl
Website
www.kompas.pcpow.nl
Ellen Kuyvenhoven
Directeur

De Groene Oase
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Doelstraat 48, 3155 AJ Maasland
Telefoon
010 - 591 10 33
Email
directie@groeneoase.pcpow.nl
Website
www.groeneoase.pcpow.nl
Kevin Mooij
Directeur

De Blinkerd
Hazelaarstraat 46, 2681 TD Monster
Telefoon
0174 - 21 24 49
Email
info@blinkerd.pcpow.nl
Website
www.blinkerd.pcpow.nl
Evert van den Bos
Directeur

(Verwachte verhuizing nieuwbouw: februari 2018.)

De Diamant
(locatie Sint Martinusstraat)
Sint Martinusstraat 160, 2671 GM Naaldwijk
Telefoon
0174 - 62 52 32
Email
info@diamant.pcpow.nl
Website
www.diamantsms.pcpow.nl
Directeur
Gé Biezeno

De Diamant
(locatie Hoge Woerd)
Hoge Woerd 27, 2671 DH Naaldwijk
Telefoon
0174 - 62 61 64
Email
info@diamant.pcpow.nl
Website
www.diamanthw.pcpow.nl
Directeur
Gé Biezeno

Ouverture
Sibelius 1, 2671 VV Naaldwijk
Telefoon
0174 - 62 89 27
Email
info@ouverture.pcpow.nl
Website
www.ouverture.pcpow.nl
Directeur
Hans den Hartog

Rehoboth
Hoefblad 13, 2671 WX Naaldwijk
Telefoon
0174 - 62 52 71
Email
info@rehoboth.pcpow.nl
Website
www.rehoboth.pcpow.nl
Directeur
Rianne Veenema

Pieter van der Plas
Pieter van der Plasstraat 22, 2291 SE Wateringen
Telefoon
0174 - 29 23 03
Email
directie@pvdplas.pcpow.nl
Website
www.pvdplas.pcpow.nl
Directeur
Els Benen

Gymzaal De Boemerang
Dijkweg 20a, 2671 GB Naaldwijk
Telefoon
beheer@gymzalen.pcpow.nl
Website
www.gymzalen.pcpow.nl
Contact
Gé Biezeno
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Vakantierooster 2017-2018
Herfstvakantie
ma. 16-10-2017

t/m

vr. 20-10-2017

Kerstvakantie
ma. 25-12-2017

t/m

vr. 05-01-2018

Voorjaarsvakantie
ma. 26-02-2018

t/m

vr. 02-03-2018

Pasen
vr. 30-03-2018

t/m

ma. 02-04-2018

Koningsdag
vr. 27-04-2018
Meivakantie, incl. Hemelvaart
t/m
vr. 11-05-2018
ma. 30-04-2018
Tweede Pinksterdag
ma. 21-05-2018		
Zomervakantie 2018
ma. 16-07-2018		t/m

vr. 24-08-2018

Stichting PCPO Westland
Postadres
Postbus 265, 2670 AH Naaldwijk
Bezoekadres
Zuidweg 87, 2671 MP Naaldwijk
(2e etage Hooghe Landhuys)
Telefoon
Email
Website

0174 - 52 69 50
info@pcpow.nl
www.pcpow.nl

Colofon
Tekst
Bestuursbureau PCPOW
Vormgeving WestDijk Reclame.nl
Oplage
750 exemplaren
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Deze brochure is bedoeld voor ouders van
de 14 scholen van Stichting PCPO Westland.
Het geeft op compacte wijze informatie over
onderwerpen die van belang zijn. Op onze
website is uitgebreide informatie te vinden.

Stichting PCPO Westland
Stichting Protestants Christelijk Primair Onderwijs
Westland (PCPOW) is met 14 basisscholen één van
de grotere onderwijsorganisaties in Nederland. Onze
stichting is een financieel gezonde organisatie die
de zorg heeft voor circa 3950 leerlingen en circa
380 medewerkers. Onze scholen zijn te vinden in
’s-Gravenzande, De Lier, Heenweg, Honselersdijk,
Maasdijk, Maasland, Monster, Naaldwijk en
Wateringen.
Onze scholen werken vanuit de christelijke identiteit
aan kwalitatief goed onderwijs. Daarbij maakt elke
school haar eigen specifieke keuzes passend bij de
visie van de school. SBO De Diamant werkt sinds
1 augustus 2015 vanuit een interconfessionele
identiteit (rk-pc).

Missie PCPOW
Christelijk
Kwaliteit

Gastvrij
Talent
Samen

Geïnspireerd door de christelijke
traditie
gaan we voor versterking van de
kwaliteit van het onderwijs en de
organisatie
op een gastvrije manier naar
leerlingen en ouders
met oog voor de ontwikkeling van
het talent van leerling en leraar
in nauwe samenwerking onderling
en met andere maatschappelijke
partners.

Visie PCPOW
Onze missie vertaalt zich in een overkoepelende visie
met enkele belangrijke uitgangspunten.
Christelijk
• Wij willen onze leerlingen vertrouwd maken met
de Bijbel als het verhaal van God en mensen en de
daarop gebaseerde christelijke waarden en normen,
wetend dat de samenleving in dit opzicht verandert.
• Wij laten ons inspireren door Jezus Christus en
brengen dat tot uiting in ons lesgeven en in het
omgaan met elkaar.
Kwaliteit
• Wij bieden onderwijs dat bijdraagt aan de
ontwikkeling van kinderen tot verantwoordelijke
zelfstandige mensen die zich goed staande kunnen
houden in de maatschappij.
• Wij bieden gedegen onderwijs, waarbij onze
leerlingen zoveel mogelijk eigenaar zijn van hun
eigen leerproces en bereiden hen goed voor op
succesvol vervolgonderwijs.

• Wij schenken veel aandacht aan de sociale,
emotionele en creatieve ontwikkeling van de
kinderen.
Gastvrij
• Wij verwelkomen ouders en leerlingen die zich
thuis voelen bij onze manier van werken en leven.
• Wij creëren een veilige en sfeervolle werk- en
leeromgeving, waarin structuur geboden wordt en
leerlingen gestimuleerd worden zich te ontwikkelen.
• Wij bieden een omgeving waar pesten niet wordt
getolereerd.
Talent
• Wij houden rekening met verschillen tussen
kinderen: ieder kind is uniek en dient de
mogelijkheid te krijgen samen met anderen zijn
talenten te ontplooien waarbij een
handelingsgerichte en leeropbrengstgerichte
houding uitgangspunt is.
• Wij zijn een lerende organisatie, bieden een
uitdagende leeromgeving en stimuleren onze
medewerkers zich te professionaliseren.
Samen
• Wij willen leerlingen respect bijbrengen voor de
leefwijze en opvattingen van anderen.
• Wij willen met onze scholen midden in de
samenleving staan, verkennen actief nieuwe
ontwikkelingen en zoeken brede samenwerking
met andere organisaties, bijvoorbeeld in Integrale
Kindcentra (IKC).
• Wij bevorderen het educatieve partnerschap van
ouders, omdat onderwijs en opvoeding op school
en in het gezin in elkaars verlengde liggen.
• Wij hebben oog voor de thuissituatie van onze
leerlingen en dragen waar mogelijk bij aan het
oplossen van knelpunten.

‘PCPOW bericht …’
Om alle ouders goed te informeren over het
algemene stichtingsbeleid wordt regelmatig een
digitaal bulletin gepubliceerd met als de titel
‘PCPOW bericht…’

Schakelklas Westland
De gezamenlijke schoolbesturen en de gemeente
Westland hebben een Schakelklas ingericht voor
kinderen van statushouders die zo eerst een jaar
uitgebreid taalonderwijs krijgen. Daarna vervolgen
zij hun weg op een reguliere basisschool.
De Schakelklas is nu met drie groepen gevestigd
in Monster. PCPOW is penvoerder (verzorgt de
administratie). De regisseur is Huig Taal.
Email
Website

info@schakelklaswestland.nl
www.schakelklaswestland.nl
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Onderwijskwaliteit

Ouderbetrokkenheid

Wij werken voortdurend aan kwalitatief uitstekend
onderwijs waarbij opbrengstgericht werken centraal
staat. Dat betekent dat we veel energie steken in
het dagelijkse onderwijsaanbod. Daarnaast wordt
veel aandacht besteed aan de nascholing van onze
medewerkers en de onderwijsontwikkeling. Elke
school werkt hieraan op basis van een schoolplan en
een scholingsplan die jaarlijks worden geëvalueerd
en bijgesteld. Daarnaast werken leerkrachten samen
in verschillende kenniskringen waarin leerkrachten
van de scholen kennis delen op verschillende
vakgebieden zoals taal, rekenen, kleuters, ict, etc.
De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op
de onderwijskwaliteit van onze scholen. Al onze
scholen voldoen aan de eisen die de Inspectie stelt
en hebben de kwalificatie voldoende tot uitstekend
gekregen.

PCPOW vindt een actieve betrokkenheid van ouders
bij de school van groot belang. Deze betrokkenheid
richt zich in eerste instantie op het dagelijks
meeleven met het eigen kind en zijn school.
Soms betekent dit daadwerkelijke hulp bij het
thuis oefenen met de leerstof. Daarnaast wordt van
ouders een actieve deelname aan ouderavonden en
rapportbesprekingen verwacht.

Ten opzichte van het landelijk gemiddelde presteren
onze scholen goed. De uitstroom van groep 8 naar
het voortgezet onderwijs laat het volgende beeld
zien:

Daarnaast kent elke school een groepje ouders dat
gevraagd is om mee te denken over het algemene
schoolbeleid. Hierbij gaat het met name om zaken
als identiteit, de maatschappelijke omgeving van
de school, oudertevredenheid, veiligheid in en rond
de school. Deze groep ouders komt bijeen in de
schooladviesraad. Sommige scholen organiseren
deze vorm van meedenken op een meer informele
wijze, bijvoorbeeld door themabijeenkomsten.

Uitstroom

2014

2015

2016

2017

havo/vwo

47%

45%

49%

50%

vmbo

53%

55%

51%

50%

De daadwerkelijke hulp van ouders is ook van
groot belang. Hierbij denken we aan de organisatie
van activiteiten zoals schoolreisjes, excursies,
leesprojecten, luizencontrole en Sint-Nicolaasfeest.
Zonder de hulp van ouders kunnen deze activiteiten
nauwelijks georganiseerd worden. Deze vorm
van meedoen wordt gecoördineerd door de
oudercommissie.

(incl. vso en pro)

Hoogbegaafdheid
Sommige leerlingen hebben minder tijd nodig
voor de gewone leerstof. Onze scholen zijn daarom
intensief bezig om ook deze kinderen de juiste
begeleiding te geven. Afhankelijk van de school
zijn er programma’s voor hoog- en meerbegaafde
leerlingen ontwikkeld.

Kledingvoorschriften
PCPOW kent kledingvoorschriften voor leerkrachten,
stagiaires en leerlingen. Uitgangspunt is dat kleding
voldoet aan algemene fatsoensnormen, op geen
enkele wijze mag discrimineren en een open
communicatie mogelijk maakt. Het dragen van een
hoofddoek op religieuze gronden is voor leerlingen
wel toegestaan (tenzij het de veiligheid in gevaar
brengt), maar niet voor leerkrachten en stagiaires.
Het dragen van gezichtsbedekkende sluiers is voor
leerlingen niet toegestaan. De volledige regeling is
in te zien op onze website.
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Tenslotte zijn 14 ouders in de GMR en circa
50 ouders in de MR’en actief. Deze vorm van
ouderbetrokkenheid speelt zich af op het niveau van
meebeslissen.

Ouderbijdrage
Het onderwijs op de basisschool is gratis, maar
toch vragen we van alle ouders een geringe
financiële bijdrage. Op onze scholen vinden
namelijk verschillende activiteiten plaats waarvoor
de overheid geen middelen beschikbaar stelt. Het
gaat hier bijvoorbeeld om het cadeautje met SintNicolaas, buitenschoolse activiteiten, het paasontbijt
en de spelletjesdag. Deze jaarlijkse ouderbijdrage
wordt geïnd door de schooldirecteur die daarbij
wordt ondersteund door de oudercommissie. Met
deze oudercommissie worden ook de plannen
gemaakt voor de te organiseren activiteiten.
Volgens de wet is deze ouderbijdrage “vrijwillig”.
Dit is een verwarrende term. Hiermee wordt
bedoeld dat het betalen van de ouderbijdrage geen
voorwaarde is om een leerling op school toe te laten.
Wel kan de school besluiten de leerling niet te laten
deelnemen aan bepaalde activiteiten als ouders
weigeren de ouderbijdrage te voldoen. De bedragen
kunnen per school verschillen (variërend van € 16
tot € 25) omdat niet elke school dezelfde activiteiten
organiseert. Ouders die om financiële redenen de
bijdrage niet kunnen voldoen, kunnen een verzoek
om korting indienen bij de directeur.

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 rapport
en de uitnodiging voor de spreekavonden, het
schooladvies in groep 8 en andere belangrijke
informatie betreffende de ontwikkeling van het
kind. Hierbij wordt aangetekend, dat voor een
spreekavond beide ouders worden uitgenodigd
voor een gezamenlijk gesprek. Alleen in bijzondere
gevallen kan hiervan worden afgeweken. Om op de
hoogte te blijven van het dagelijkse schoolnieuws,
dient de website van de school te worden
geraadpleegd. Wij volgen het ‘protocol gescheiden
ouders’ (zie website PCPOW).

Toelatingsbeleid
Onze scholen staan open voor alle kinderen indien
de ouders de identiteit en de doelstellingenvan
de school respecteren. Dit laatste betekent dat
alle leerlingen verplicht zijn deel te nemen aan
activiteiten die passen bij ons onderwijs en
opgenomen zijn in het schoolplan. De aanmelding
van nieuwe leerlingen gebeurt op de 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.
Soms is een school te klein om alle aangemelde
leerlingen te kunnen plaatsen. In dat geval wordt
dit ruim van te voren bekend gemaakt. Aangemelde
leerlingen worden dan eerst op een wachtlijst
geplaatst. Een plaatsingscommissie hanteert een
aantal ‘voorrangsregels’ waarbij leerlingen met
een broertje of zusje op school altijd voorrang
hebben. De overige plaatsen worden verdeeld op
grond van de motivatie van de ouders, afstand tot
de school en de beschikbaarheid van een redelijk
alternatief in de buurt. Mocht dit niet leiden tot
een beargumenteerde keuze door de commissie,
dan kan tot loting worden besloten. De volledige
regeling is te vinden op onze website.

Tussen- en
buitenschoolse opvang
Onze scholen bieden de ouders de mogelijkheid
om voor, tussen en na schooltijd de kinderen op
te vangen. Dit gebeurt door elke school op eigen
wijze. Soms vindt de tussenschoolse opvang in
eigen beheer plaats of is het uitbesteed aan een
externe organisatie. Ons streven is erop gericht het
buitenschoolse aanbod zo bereikbaar mogelijk te
maken voor alle leerlingen. Enkele scholen hebben
een organisatie voor het peuterspeelzaalwerk en
de kinderopvang in huis. We werken samen met
de volgende organisaties: Okidoki, Simba, Dokus,
Kinderopvang ZON!, Kwest, De Lange Keizer,
Harlekijn en 2Samen. 13 van de 14 scholen van
PCPOW bieden een continurooster.
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Schorsing en verwijdering

Sociaal Kern Team SKT

Helaas gebeurt het een 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 uiterste 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. De
volledige regeling is in te zien op school of op onze
website.

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: een gezin,
een plan, een aanspreekpunt. U bereikt het Sociaal
Kern Team via het klantcontactcentrum van de
gemeente Westland:

Vertrouwenspersoon
Soms kan zich een situatie voordoen waarover
ouders of leerlingen strikt vertrouwelijk willen
spreken. Op elke school is er een contactpersoon
die daarbij begeleidend kan optreden. In eerste
instantie zal gekeken worden in hoeverre het
probleem zelfstandig opgelost kan worden. Soms
zal blijken dat het inschakelen van onze externe
vertrouwenspersoon, drs. Anja Seppen, nuttig is.
Zij is bereikbaar via:
Email
Telefoon

anja.seppen@kabelfoon.net
06 - 33 87 24 33

De mogelijkheid om de vertrouwensinspecteur in te
schakelen bestaat ook.
Website
Telefoon

www.onderwijsinspectie.nl
0900 - 1113111

GGD Zuid-Holland West
De GGD verzorgt de jeugdgezondheidszorg. De
jeugdartsen en de jeugdverpleegkundigen volgen
het groeiproces van elk schoolgaand kind. Dit ligt
in het verlengde van het consultatiebureau voor de
leeftijd van 0 – 4 jaar.
Tijdens de basisschoolperiode wordt uw kind enkele
keren onderzocht. Naast het lichamelijk onderzoek
komen ook andere aspecten aan de orde, zoals de
sociaal-emotionele ontwikkeling en de thuissituatie.
Voorafgaand aan elk onderzoek krijgt u via de school
de noodzakelijke informatie. Door de GGD wordt bij
de kleuters een logopedisch onderzoek uitgevoerd.
Hierbij gaat het om het gebruik van de stem en de
mond en de ontwikkeling van de taalvaardigheid.
Dit onderzoek kan aanleiding zijn om de hulp van
een logopedist in te roepen.

Schoolmaatschappelijk werk
Elke school heeft nauwe contacten met het
schoolmaatschappelijk werk.
De schoolmaatschappelijk werker biedt
ondersteuning bij opvoedingsvragen en adviseert
bij problemen in het gezin.

Telefoon

14 0174

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

Armoedebeleid
In 2014 heeft de Kinderombudsman aangegeven
dat maar liefst 1 op de 9 kinderen in Nederland
opgroeit in armoede. Dat was voor de gemeente
Westland aanleiding om de effecten van armoede
op kinderen terug te dringen via kindgerichte
regelingen.Kindpakket Westland biedt deze
Westlandse kinderen de mogelijkheid om mee
te doen met hun leeftijdsgenoten. Kinderen en
jongeren van 4 tot 18 jaar kunnen meedoen
aan leuke dingen zoals sporten of muziekles en
een schoolreisje. Stichting Leergeld wordt in dit
schooljaar de uitvoerende organisatie van het
armoedebeleid in Westland.
Website

www.kindpakketwestland.nl
www.leergeldwestland.nl

Klachtenprocedure
Ten aanzien van klachten over de school geldt dat
deze altijd zoveel mogelijk met de direct betrokkene
dienen te worden besproken: de leerkracht en/of de
schooldirecteur. Leidt zo’n gesprek niet tot het gewenste
resultaat, dan kan een klacht schriftelijk worden ingediend
bij het college van bestuur. De volledige klachtenprocedure is
te vinden op onze website. Pas in laatste instantie kan de klacht
worden voorgelegd aan:
Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs,
Postbus 82324, 2508 EH Den Haag.
Website

www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl

