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Beste lezer,

Voor u ligt de schoolgids van basisschool Westwijzer. In deze gids leest u alle informatie over de school. 
Voor verdere praktische informatie verwijs ik u graag naar de jaarlijkse kalender. Ik wens u veel 
leesplezier en spreek u graag op onze school. Tot gauw!

Monique Klaassen - Directeur

QliQ Primair Onderwijs heeft 12 scholen in Helmond, waaronder 11 scholen voor basisonderwijs en 1 
school voor speciaal basisonderwijs. Elke QliQ school heeft een eigen gezicht. Een eigen profiel dat 
ontstaat in verbinding met de kinderen, ouders en de wijk van de school. In onze strategische belofte is 
te lezen dat wij met energie, daadkracht en vertrouwen kinderen begeleiden in hun reis van het leven. 
Daarbij kijken we niet alleen naar de kennis die kinderen nodig hebben, maar ook naar de meer 
persoonlijke vaardigheden die hen helpen bij het vormgeven van hun toekomst. Vandaar onze slogan: 
“Leren leren, leren leven”. 
We bieden kinderen een rijke leeromgeving en een aanbod op maat. En blijven ook onszelf als 
professionals ontwikkelen door te onderzoeken, te reflecteren en door samen te werken met ouders en 
onze omgeving.
De wereld verandert, QliQ verandert mee. Samen gaan we op ontdekkingsreis.

DE REIS VAN JE LEVEN!

Wilt u meer weten over onze strategische belofte en hoe we daar met elkaar invulling aan geven? Kijk 
dan eens op www.qliqprimair.nl/dereisvanjeleven.Ik wens uw kind(eren) een heel fijne, gelukkige en 
leerzame tijd toe!! 

Ingeborg Schrama
Bestuursvoorzitter QliQ Primair Onderwijs

Voorwoord
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Contactgegevens

Kindcentrum Westwijzer
Cortenbachstraat 70
5707TJ Helmond

 0492523402
 http://www.westwijzerhelmond.nl
 info@westwijzerhelmond.nl

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens
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Schooldirectie

Functie Naam E-mailadres

Directeur Monique Klaassen m.klaassen@westwijzerhelmond.nl

We werken op school met een Managementteam. Dit bestaat uit:

Wijzer coördinator 2 :   ?

Wijzer coordinator 3:    Marjolijn Leijten

Intern begeleider:         Gertie Vos

Teamleider:                  Thijs Backx

Directeur:                    Monique Klaassen

Aantal leerlingen

Aantal leerlingen in 2021-2022 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

183

2021-2022

Schoolbestuur

Stichting QliQ Primair Onderwijs
Aantal scholen: 12
Aantal leerlingen: 3.673
 http://www.qliqprimair.nl

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij Samenwerkingsverband Passend onderwijs PO Helmond-Peelland.

1.2 Missie en visie

3

mailto://m.klaassen@westwijzerhelmond.nl
http://www.qliqprimair.nl/


Kenmerken van de school

Veiligheid

ZelfredzaamheidPlezier

Respect Groei

Missie en visie

MISSIE

Leren doe je overal, met elkaar, altijd en vooral met plezier!   

Op Westwijzer leren we kinderen in een veilige omgeving zich te ontwikkelen tot zelfredzame 
deelnemers van onze maatschappij. Ze krijgen volop de ruimte om te ontdekken wat hun talenten zijn. 
Op een respectvolle manier met elkaar omgaan en een gezonde basis staan op onze school centraal. 
Kinderen leren om elkaar te helpen en op een open, vreedzame manier met elkaar te communiceren. 
Wij bieden ze een goede basis bestaande uit taal, rekenen en lezen. Leren hoe je kunt leren vinden we 
een voorwaarde om tot ontwikkeling te komen.

VISIE

Westwijzer is een toegankelijk kindcentrum; de spil in de wijk Helmond-West.Het kindcentrum biedt 
plek voor kinderen van 0 jaar tot 13 jaar en heeft als doel dat de kinderen zich optimaal kunnen 
ontwikkelen. Door samenwerking leren de kinderen rekening te houden met elkaar en leren ze zichzelf 
en anderen steeds beter kennen. We maken de kinderen medeverantwoordelijk voor hun leerproces 
waarbij ze bewust zijn van hun eigen leerdoelen en continu reflecteren op hun eigen handelen.

Op Westwijzer gaan we uit van het principe: “it takes a village to raise a child”. Dit betekent dat we veel 
belang hechten aan een goede samenwerking met ouders en alle partners die betrokken zijn bij de 
kinderen. Partners waar we veelvuldig mee samenwerken zijn onder andere: logopedistes, Lev-groep 
(verlengde schooldag, jongerenwerk, meidengroep), Jibb+, GJ-coaches, consultatiebureau, GGD, 
scholen binnen het bestuur, het samenwerkingsverband, orthopedagogen. Samen bieden we de 
kinderen de kans om zowel op school als in de naschoolse uren zich te ontwikkelen tot zelfstandige, 
zelfredzame en zelfverzekerde deelnemers aan de maatschappij.

Binnen het kindcentrum staan de volgende kernwaarden centraal: veiligheid, respect, plezier, groei, 
communicatie en zelfredzaamheid.

Veiligheid:

We vinden het belangrijk dat kinderen op kunnen groeien in een veilige omgeving. Er is op Westwijzer 
dan ook veel aandacht voor de ontwikkeling van vaardigheden die nodig zijn om op een prettige manier 
met elkaar te kunnen werken en spelen. Westwijzer is een Vreedzame school. Dit betekent dat de 
leerlingen op school actief oefenen met sociale vaardigheden. Alle medewerkers van Westwijzer zijn 
geschoold om te werken met het gedachtengoed van de Vreedzame school. Er wordt gewerkt met een 
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eenduidige aanpak. Deze aanpak wordt ook gebruikt bij naschoolse activiteiten en activiteiten in de 
wijk. Hiervoor is er een intensieve samenwerking tussen het kindcentrum en de medewerkers van de 
LEV-groep die betrokken zijn bij het jeugdwerk. 

Respect:

Kinderen leren op Westwijzer dat het belangrijk is om respect te hebben voor jezelf en voor de ander. 
Respect voor jezelf bestaat uit mogen zijn wie je bent, vertrouwen hebben in jezelf en goed voor jezelf 
zorgen. Er is op school dan ook veel aandacht voor gezonde voeding, beweging en het vergroten van 
het zelfvertrouwen van de kinderen. Respect voor de ander bestaat uit het luisteren naar elkaar en het 
respecteren van de verschillen die er zijn. We vinden het van belang dat het vanzelfsprekend is dat 
kinderen verschillen in de wijze waarop ze leren en dat dit in de klas geaccepteerd wordt door iedereen. 
Verschillen in de culturele achtergronden van de kinderen zijn een bron van kennis van de wereld. 

Plezier:

Kinderen zijn van nature nieuwsgierig. Op Westwijzer zorgen we voor een uitdagend omgeving waarbij 
kinderen met plezier leren. In wijzer 1 en 2 is het uitgangspunt dat kinderen leren door middel van spel. 
Er wordt gewerkt met rijke thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen. Er is een 
doorgaande lijn waarbij het aanbod verschuift van spelend leren, naar lerend spelen. In alle wijzers is er 
veel aandacht voor handelend leren en samenwerkend leren. Hierbij staat het welbevinden van de 
kinderen centraal.Leren vindt op Westwijzer niet alleen plaats in de klassen. Tijdens schooltijd is er ook 
voldoende aandacht voor beweging. Eén keer per week worden de bewegingslessen gegeven door een 
vakdocent gym. Naast de reguliere gymlessen is er aanbod van Jibb+ in de vorm van clinics.Voor de 
kinderen van groep 4 tot en met 8 wordt er ook een aanbod verzorgd na schooltijd waarbij veel 
aandacht is voor expressie, cultuur en beweging. 

Groei:

Wanneer wij aan leren denken, kijken we op Westwijzer naar leren in de breedst mogelijke zin van het 
woord. Dat betekent dat we kinderen in staat stellen om te leren op het gebied van de cognitieve 
vakken (rekenen, taal, lezen), wereldoriëntatie (kennis van de wereld om je heen), sociale 
vaardigheden, zelfstandigheid, zelfredzaamheid, en creativiteit. We stellen hierbij hoge doelen aan ons 
onderwijs en aan onze kinderen. Medewerkers op Westwijzer kennen de kinderen en hun 
ondersteuningsbehoeften goed en weten hier ook bij aan te sluiten. Alle activiteiten zijn erop gericht de 
kinderen steeds een stapje verder te laten groeien. Hiervoor werken we met professionele 
medewerkers die van en met elkaar leren.Ieder kind leert op zijn of haar eigen unieke manier en heeft 
daarmee ook andere behoeftes. Er is daarom op Westwijzer een breed scala aan 
ondersteuningsmogelijkheden. Op klassenniveau wordt er gewerkt met co-teaching. Leerkrachten zijn 
daarmee samen verantwoordelijk voor het geven van het onderwijs aan de kinderen. Op deze manier 
kan er veel aandacht besteed worden aan een verlengde uitleg, extra inoefening en het geven van 
onderwijs op een ander niveau.Op schoolniveau zijn er nog een aantal extra voorzieningen:

·       Taalklas: Extra taalaanbod voor kinderen in groep 2 die hiervoor in aanmerking komen.

·       Taalwijzer: Extra taalaanbod voor kinderen in groep 7 en 8 die hiervoor in aanmerking komen.

·       Vakwijzer: Extra aanbod voor kinderen in groep 7 en 8 met de uitstroom praktijkonderwijs of VMBO 
B/K waarin 

        de kinderen een  intensievere ondersteuning krijgen.
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·       Aanbod voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. 

Communicatie:

Communiceren doe je de hele dag door. Het is dan ook van belang dat je leert hoe je dat op een goede 
manier kunt doen. Daarbij is het van belang dat je de taal goed beheerst en dat je ook weet op welke 
manier je die taal het beste in kunt zetten. Op Westwijzer is er daarom veel aandacht voor 
taalonderwijs. We werken hierbij ook intensief samen met de logopedistes.Ouders zijn voor ons een 
belangrijke educatieve partner. We vinden het daarom van belang om een goede samenwerking te 
hebben met de ouders. Dit doen we onder andere door het delen van informatie via de ouderapp en de 
nieuwsbrieven. Daarnaast hebben we minstens twee keer per jaar een gesprek met de ouders over de 
voortgang van hun kind. Zelfredzaamheid:Het is voor kinderen belangrijk dat ze al van jongs af aan 
leren dat ze dingen zelf kunnen. Wanneer kinderen in de kleutergroep zitten wordt er bijvoorbeeld van 
hen verwacht dat ze zelfstandig de jas aan en uit kunnen doen en dat ze kunnen opruimen in de klas. 
Naarmate de kinderen ouder worden, wordt er meer zelfstandigheid van hen verwacht. Zo moeten 
kinderen in de hogere groepen in staat zijn om zelf mee te denken over de leerdoelen die ze hebben en 
moeten ze in staat zijn zelfstandig aan deze leerdoelen te werken. Om de kinderen daarbij te 
ondersteunen, werken de kinderen met doelenboeken. Hierin wordt aangegeven welke doelen de 
kinderen al beheersen, zodat ze ook gericht kunnen kijken waar ze nog aan moeten werken.   

Identiteit

Ons schoolgebouw is gelegen in een hele kleurrijke buurt in Helmond, het Haagje. Samen met onze 
partner van de kinderopvang Korein verzorgen wij opvang en onderwijs van 0 tot 13 jaar. Het kenmerkt 
de school dat we het vooral samen willen doen, want in onze situatie, in onze wijk is dit een 
voorwaarde. Ook na school hebben we voor de kinderen een aantrekkelijk programma wat we samen 
met de LEV groep wegzetten in de Verlengde SchoolDag. Ook JIBB+ is hierbij betrokken. Zo proberen 
we, net zoals ze dat in de wijk doen, samen zorg te dragen voor elkaar!
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Op westwijzer werken we met groepen op leeftijd.  Er is er extra ondersteuning om kinderen te bieden 
wat ze nodig hebben. We differentiëren op niveau. Er zijn co-teachers om dit mede te faciliteren. Vanaf 
groep 6 op niveau 1F en 1S.  Daarnaast hebben we verschillende aanpakken die we binnen bepaalde 
groepen uitvoeren.

Zo hebben we:

• Taalwijzer (kleuters die extra taalaanbod krijgen op verschillende momenten)
• Taalwijzer  (groep 7 leerlingen die net wat extra's nodig hebben om toch die kans te krijgen om 

naar het VMBO-T te kunnen)
• Taalwijzer  nieuwkomers (voor leerlingen die de Nederlandse taal nog niet voldoende beheersen)
• Vakwijzer  (groep 7 en 8 leerlingen die meer praktisch gericht willen werken-Pilot met 

Vakcollege) 

Binnen de school is de verdeling van de groepen zo georganiseerd:

Wijzer 1 -> Peuterspeelzaal / Kinderdagopvang 

Wijzer 2 -> Leerjaar 1-2-3-4              

Wijzer 3 -> Leerjaar 5-6-7-8               

Groepen op school

Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:

• Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd

Wat is Onderwijstijd?
Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De invulling van 
onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs.

Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2

De lestijden zijn voor alle groepen van 8.30-14.30

Invulling onderwijstijd

2 Het onderwijs

2.1 Organisatie van het onderwijs
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Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

Kinderen uit Wijzer 2 en 3 hebben elk jaar minimaal 970 lesuren. Hun lesdag duurt van 8.30-14.30 uur. 
Zij hebben dagelijks een half uur lunchpauze.

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:

• Bibliotheek
• Speellokaal
• Gymlokaal
• Leskeuken, muziekstudio, handvaardigheidlokaal

Extra faciliteiten

2.2 Het team
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Onze school heeft extra aanbod voor het jonge kind: Kinderopvang, Voor- en vroegschoolse educatie 
(VVE) / peuteropvang en Kindcentrum. We werken samen met een kinderopvangorganisatie in het 
gebouw van de school. Met Korein.

Westwijzer stelt jaarlijks in samenwerking met Korein Kinderopvang - Peuterspeelzalen een VVE-
locatieplan op. Hierin worden VVE-doelstellingen voor het komende schooljaar opgenomen.

2.3 Aanbod voor het jonge kind

Verlof personeel

Vervangingen

Er is sinds het schooljaar 2020-2021 geen bovenschoolse voorziening meer, dit betekent dat de school 
zelf zorg moet dragen voor het vervangen van zieke leerkrachten en BBOW uren Binnen onze school 
proberen we de organisatie zo in te richten dat we op een flexibele manier de vervangingen goed 
kunnen opvangen. Bij langdurige vervangingen zullen we mogelijk vervangers zoeken en aanstellen. 

Vakleerkrachten

Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Bevordering van het 
taalgebruik

Engelse taal Spel en beweging / 
bewegingsonderwijs

Naast de leerkrachten die hierboven beschreven staan, hebben we binnen ons team ook nog andere 
expertises:

• - Taalspecialist
• - Rots en Water trainer
• - Speelplezier coach

Wat we niet binnen ons team hebben, maar wel binnen ons gebouw hebben gehaald zijn:

• - Logopedie
• - Orthopedagoog
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2.4 Kwaliteitszorg en schoolplan

Aanleiding

Ons schoolplan loopt tot 2020. Daarom zouden we eigenlijk een nieuw schoolplan moeten gaan 
maken. In verband met een nieuw strategisch beleid van QLIQ Primair is het door de inspectie 
toegestaan om als school te volstaan met een aanvulling van het schoolplan met een jaarplan, een 
addendum. Hieronder is het jaarplan toegevoegd met op elk onderwerp een verduidelijking.     

                                

Onderwijsinhoud 

Rekenen optimaliseren:Het rekenonderwijs is bij Westwijzer in ontwikkeling. We zijn ontevreden over 
de huidige de methode.Samen met Cube Consulting analyseren we het onderdeel rekenen en gaan 
ontwikkel-stappen nemen. 

Effectief taalonderwijs:Staal, de methode voor taal, past ons al een jas. Maar we vinden het een 
uitdaging alle niveaus te bedienen. Daarnaast hebben we te maken met het online-onderwijs. Nu 
proberen we de voordelen te gebruiken van de coronatijd. Daarom hebben we digitale mogelijkheden 
toegevoegd. Een echte meerwaarde. 

Toekomstgericht onderwijs:In het verlengde van het onderwerp hierboven zijn we ook hier bezig met 
verbeteringen. Cloudwise werd gebruikt bij het online-onderwijs. Maar nu nog steeds. En daarbij 
hebben we geïnvesteerd in Chromebooks.Het thematisch werken, toekomstgericht, is nog blijven 
liggen. We gaan dit het komend schooljaar oppakken.   

Resultaat 

Schoolnormen vaststellen:Afgelopen jaar hebben we fictief ons doel gesteld. Dit willen we het komend 
schooljaar onderbouwd opstellen. We willen kwaliteit. 

Eindtermen groep 8:We staan bekend om onze voorzichtige adviezen Daar willen we het komend 
schooljaar beter naar gaan kijken. Gericht en kansrijk. 

Hoge verwachtingen:Met het team zijn we in gesprek over hoge verwachtingen. We merken dat we in 
ons taalgebruik daar nog onvoldoende recht aan doen. Ook de benadering met op niveau toetsen 
maakt dat we niet eruit kunnen halen wat wel mogelijk zou moeten kunnen zijn. Ook hier 
verwachtingen naar boven bijstellen.       

  

Kwaliteitszorg 

Doelen in het schoolplan 

Wat is kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om 
onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de 
manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.
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Zicht op ontwikkeling:We zijn bezig met ons zorgsysteem opnieuw in te richten. We willen dat verder 
gaan optimaliseren. Stapje voor stapje maken we vorderingen.Daarnaast is het van belang ook de 'schil 
rond de school, goed in te richten en op orde te hebben. Contacten leggen is van groot belang. Daar 
zijn we nu volop mee bezig. 

Processen en afspraken effectief vastleggen en borgen: We constateren dat processen en evaluaties 
verbeterd kunnen worden. We kunnen hierdoor ook gerichter kijken naar onze verbeterplannen.

Doelenboek gebruiksvriendelijk en digitaal:Actie die wordt ingezet met het systeem van leerlijnen. 
Beter passend voor onze school.   

Kindcentrum 

Doorgaande lijn taal:We zijn met de taalklas en top klas bezig kinderen verder op weg te helpen in de 
Nederlandse taal. Met de subsidie voor achterstanden onderwijs hebben we ook iemand ingehuurd om 
kinderen met NT2 problematieken te ondersteunen.Met de kinderopvang zijn we aan het kijken de 
doorgaande lijn van peuters en kleuters duidelijk en helder in te vullen. 

Speelplezier:Daarbij maken we gebruik van Speelplezier, wat we in het afgelopen jaar hebben 
geïmplementeerd in de groepen 1-2 en 3. Groep 4 zal hier ook bij aansluiten.De peutergroepen 
gebruiken deze methodiek ook. Samen optrekken hierin is in ontwikkeling. Intensieve samenwerking 
en communicatie:Hier hebben we het afgelopen schooljaar, ondanks corona een begin mee gemaakt. 
Dit gaat verder uitgebouwd worden op de werkvloer met processen op elkaar af te stemmen.         

  

Pedagogisch klimaat 

Vreedzame school:We zijn een vreedzame school, maar hebben dat dit schooljaar weer helemaal 
opgefrist. Met veel nieuwe collega’s is dat ook zeer noodzakelijk. Daarnaast zijn we ook bezig deze 
manier van aanpak te delen met partners in het Wijkhuis en in de wijk. 

Emotionele ontwikkeling rots en water:We zien dat verschillende groepen moeite hebben met sociale 
contacten en hoe met elkaar om te gaan op een positieve manier. Het is hen vaak niet aangeleerd. 
Daarnaast heeft Corona ook niet echt meegewerkt aan de ontwikkeling van emoties. Daarom krijgen 
groepjes kinderen extra tools voor weerbaarheid. 

Veiligheid:Kinderen hebben veiligheid in de breedste zin van het woord nodig. Dat kunnen en willen we 
bieden op school. Daarvoor zijn wel voorwaarden nodig en die proberen we te scheppen.Zowel binnen 
als buiten de school.                             

De doelen worden regelmatig geëvalueerd binnen het team, maar ook met de M.R.

Hoe bereiken we deze doelen?
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3 Ondersteuning en veiligheid

3.1 Extra ondersteuning van leerlingen

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
Leerlingen hebben soms extra ondersteuning nodig. In het schoolondersteuningsprofiel staat welke 
extra ondersteuning de school biedt, naast de basisondersteuning. Ook staat in het document welke 
doelen en wensen de school heeft voor de toekomst. Daarnaast komt het contact met ouders over de 
ondersteuning aan bod. Leraren, de schoolleiding en het bestuur stellen samen het 
schoolondersteuningsprofiel op.

Voor het volledige ondersteuningsprofiel kunt u klikken op de bijlage. 

Voor de volledigheid willen we aangeven dat het S.O.P. op dit moment herschreven wordt. We gaan uit 
van een Bestuurs Ondersteunings Profiel, met daarbij een bijlage waarin school-specifiek informatie 
wordt toegevoegd.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

We gaan op dit moment voor een basis die staat. Daarna gaan we aan de slag met de opbouw van de 
extra's.
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Gediplomeerde specialisten op school

Taal en rekenen

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Intern begeleider

• Orthopedagoog

• Rekenspecialist

• Taalspecialist

• Logopedist

We proberen voor de verschillende vakgebieden de specialisten binnen te krijgen en vooral ook te 
houden.
We hebben op dit moment 2 collega's  die de Taalspecialist opleiding gaan doen in het komend 
schooljaar.

Sociaal emotioneel

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Intern begeleider

• Orthopedagoog

We hebben dit schooljaar een orthopedagoog tot onze beschikking vanuit de NPO GELDEN.

Gedrag, werkhouding en taakaanpak

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Intern begeleider

• Orthopedagoog

• Pedagogisch educatief professional

We hebben verschillende collega's die meer van het sociale aspect weten en in ontwikkeling houden.

Motorische en lichamelijke ontwikkeling

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• gymleerkracht

De vakleerkracht gym geeft 4 dagen in de week gym aan alle kinderen van de school.
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Medisch handelen en persoonlijke verzorging

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Er zijn voor dit aandachtsgebied geen gediplomeerd specialisten aanwezig

3.2 Veiligheid op school

Anti-pestprogramma

De methodiek van de Vreedzame School wordt schoolbreed ingezet. Daarnaast hebben we een 
pestprotocol wat we inzetten om pesten tegen te gaan.

Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via 
Scholen met Succes.

De sociale veiligheid is voor ons kernwaarde nummer 1!

Tevredenheid enquete

We maken gebruik van deze tool om te weten hoe u als ouder tevreden bent over de school. Ook de 
oudere leerlingen vullen vragenlijsten in om hun bevindingen kenbaar te kunnen maken. 2 jaarlijks 
doen wij deze enquete.

ZIEN 

De school neemt in november en in maart vragenlijsten af bij zowel leerlingen als leerkrachten. 
Daarnaast worden deze lijsten geanalyseerd en besproken bij de groepsbesprekingen. Daarna zijn extra 
interventies mogelijk. Binnen de school zal vanaf volgend schooljaar expertise op het gebied van Rots 
en water en Druppel en kiezel aanwezig zijn. Die kan dan worden ingezet.

VREEDZAME SCHOOL 

Daarnaast wordt het programma van de vreedzame school het hele jaar gebruikt en komt cyclisch 
terug op de agenda van het team.

RESPONS

Dit schooljaar gaan we ook gebruik maken van het fysieke weerbaarheidsprogramma RESPONS. 
Kinderen leren daar via oefeningen respect te hebben voor de ander.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

Functie Naam E-mailadres

anti-pestcoördinator Hoogenes b.hoogenes@westwijzerhelmond.nl

14

mailto://b.hoogenes@westwijzerhelmond.nl


vertrouwenspersoon Hoogenes b.hoogenes@westwijzerhelmond.nl
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Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:

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. In de kalender vindt u alle praktische informatie van een schooljaar. De schoolgids is te 
vinden op MIJN VENSTERS en op onze WEBSITE. Daar staan de algemene zaken van de school 
beschreven.

Nieuwsbrieven   

Onze nieuwsbrief, WIJZERPRAAT, komt 1 keer in de maand uit. Daar staat informatie te lezen waar we 
op dat moment mee bezig zijn en wat u dient te weten. De nieuwsbrief komt uit aan het eind van de 
maand en wordt verstuurd via ons ouderportaal KWIEB. 

De website   

Ouderbetrokkenheid   

Binnen onze school zijn er drie partijen die met elkaar kunnen zorgen dat het met het kind goed gaat:

-Het kind zelf

-De leerkracht

-De ouders

De ouders ontmoeten op basisschool Westwijzer een deskundig en enthousiast team.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 ontwikkel-gesprekken, maar maakt u gerust tussentijds een afspraak met de leerkracht.

4 Handige informatie voor ouders

4.1 Hoe ouders worden betrokken
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Ouderinspraak

Inspraak van ouders wordt op onze school op de volgende manier georganiseerd: 

• Medezeggenschapsraad

Ouders in de school

We vinden het heel fijn als ouders het onderwijs kunnen ondersteunen met hun hulp. Wanneer we een 
vraag hebben, zal dit uitgezet worden op de ouderapp KWIEB. Ouders kunnen dan intekenen bij taken 
die gedaan kunnen worden.

In het komend schooljaar zullen we het koffiemoment weer invoeren. Ouders zullen worden 
uitgenodigd, om in de ochtend onder het genot van een kopje koffie of thee, even te komen bijkletsen 
of vragen te stellen over bepaalde zaken.

In de M.R. zijn ouders ook samen met leerkrachten aan het meedenken over het onderwijs op 
Westwijzer. 

Klachtenregeling

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.

Onze school heeft, samen met Korein kinderopvang, een website. De website heet Kindcentrum 
Westwijzer. Ook daar vindt u alle informatie over de school en de kinderopvang. Klik hier voor de link

Ouderapp KWIEB

Op onze school werken we met een ouderapp waar u rechtstreeks met de school kunt communiceren. 
Zowel met de leerkracht als met de directie. We zijn dit schooljaar begonnen met de app, dus we zullen 
het komend schooljaar de functionaliteiten verder uitbreiden. Op dit moment kunt u een bericht 
sturen, uw kind ziek melden, foto's bekijken en informatie lezen die van belang is voor u of uw kind.

Facebook

Ook via Facebook kunt u zien welke activiteiten we allemaal doen binnen ons Kindcentrum.
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Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 15,00

Daarvan bekostigen we:

• overige activiteiten

• Paasontbijt

• Kerst

• Schoolreis

• Sinterklaas

Er zijn geen overige schoolkosten.

De vrijwillige ouderbijdrage is heel erg welkom om juist de extra dingen bij activiteiten te bekostigen. 
Het komt ten goede aan alle kinderen. Mocht het echt een probleem zijn, kunnen we kijken wat we 
kunnen doen.  Belangrijk om te weten voor ouders; uw kind kan altijd meedoen aan een activiteit. Dat is 
niet afhankelijk van het voldoen van de bijdrage.

4.2 Vrijwillige ouderbijdrage

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?
Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage 
vrijwillig is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor 
activiteiten buiten de lesactiviteiten om.
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4.3 Ziek melden en verlof aanvragen

Op deze manier meldt u uw kind ziek:

Ziekmelding

Wanneer uw kind ziek is, willen we graag dat u dat ‘s morgens voor 08:15 uur meldt via de ouderapp 
KWIEB. U kunt ook bellen naar school (0492-523402), maar wij vinden het prettiger als u het meldt via 
de ouderapp KWIEB. Vóór 09:00 uur neemt de school contact op met de ouders van leerlingen waar 
geen melding van binnen is gekomen. Wij willen daarmee voorkomen dat zowel ouders als school niet 
weten waar de leerling verblijft.

Langdurige ziekte

Indien een leerling vanwege ziekte langere tijd afwezig zal zijn, wil de leerkracht graag op de hoogte 
gehouden worden. De leerkracht zal zelf ook na 2 dagen contact opnemen om te horen hoe het gaat. 
Realiseert u zich dat een week ziek zijn, al heel erg lang is voor een kind. Mogelijk kan deze in overleg 
met de ouders bekijken of ondersteuning gewenst is. Indien nodig kunnen ouders en school advies 
inwinnen bij de GGD arts. 

Regels in geval van schoolverzuim

De leerkracht houdt elke dag bij welke leerlingen eventueel niet aanwezig zijn. Hierbij wordt 
onderscheid gemaakt in:

1. leerlingen die verlof hebben gekregen vanwege bijzondere omstandigheden.
2. leerlingen die ziek gemeld zijn.
3. leerlingen 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. De directeur is verplicht de leerplicht ambtenaar mededeling te doen van vermoedelijk 
ongeoorloofd schoolverzuim. 

Op deze manier vraagt u verlof aan voor uw kind:

Verlof

In de Leerplichtwet staat dat uw leerplichtige kind (5 t/m 17 jaar) de school moet bezoeken. Verzuim is 

Over schoolverzuim
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan 
een leerling niet naar school en is er sprake van geoorloofd schoolverzuim. Op de website van de 
Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat wanneer er sprake is van geoorloofd verzuim.

Is het niet mogelijk om tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan? Vraag in uitzonderlijke 
gevallen bij de schoolleiding toestemming voor verlof buiten de schoolvakanties.
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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.

Binnen Westwijzer hebben we een procedure van aanmelden en inschrijven. Dat is niet hetzelfde.

Aanmelden

Ouders geven aan dat ze hun kind willen aanmelden. School geeft een aanmeldformulier en vertelt dat 
we eerst informatie in gaan winnen bij de peuterspeelzaal of kinderopvang waar het kind zit. Vanaf het 
moment dat het aanmeldformulier binnen is heeft de school zes weken om te onderzoeken of een 
plaatsing bij ons op school passend is. We willen namelijk recht doen aan de ondersteuning die een kind 
nodig heeft.

Mocht het blijken dat wij een kind niet die ondersteuning kunnen bieden die het nodig heeft, dan gaan 
wij samen met de Intern begeleider en het Samenwerkingsverband kijken wat wel de beste plek is voor 
uw kind.

Inschrijven

Na het opvragen van de informatie worden de ouders uitgenodigd voor een rondleiding en een intake. 
Tijdens de intake wordt het inschrijfformulier samen met de ouders ingevuld.

Wendagen voor een kleuter

De eerste twee weken gaat de leerling halve dagen naar school. Op deze manier kan de leerling rustig 
wennen.  De leerling wordt ingeschreven op de verjaardag. Dat is de eerste schooldag. 

Uitzondering: laatste vier weken van het schooljaar start de leerling nog niet op school. Uitzondering: 
leerlingen die jarig zijn in de eerste twee weken na start schooljaar, mogen meedraaien vanaf de start 
van het schooljaar. Zij starten met halve schooldagen. 

4.4 Toelatingsbeleid
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5.1 Tussentijdse toetsen

In onze Westwijzer Monitoringscyclus staat precies beschreven hoe wij de tussenresultaten van de 
leerlingen meten en hoe hierop gereflecteerd wordt.

5.2 Resultaten eindtoets

Wat is de eindtoets? 
Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een eindtoets. Dit is verplicht. Met de 
eindtoets kunnen leerlingen laten zien wat ze op de basisschool hebben geleerd. De leerkracht geeft 
de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort de leerling op de 
toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan moet de school het advies heroverwegen. Bij een 
lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken.

Referentieniveaus
De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. De 
eindtoetsresultaten van de leerlingen spelen een belangrijke rol bij deze controle. Vanaf 1 augustus 
2020 gebruikt de inspectie referentieniveaus om te bepalen of een school voldoende of onvoldoende 
presteert.

5 Ontwikkeling en resultaten
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Wat zijn referentieniveaus?
Een eindtoets meet voor de onderdelen Nederlandse taal en rekenen:

• Hoeveel procent van de leerlingen met de eindtoets het basisniveau heeft gehaald (dit wordt 
ook wel het fundamentele niveau genoemd).

• Hoeveel procent van de leerlingen met de eindtoets het streefniveau heeft gehaald. Dit is een 
hoger niveau dat de leerlingen kunnen behalen.

Het fundamentele niveau (basisniveau) en het streefniveau (hogere niveau) worden ook wel de 
‘referentieniveaus’ genoemd.  Ze zeggen dus welk niveau de leerlingen op de school hebben gehaald 
op de gebieden taal en rekenen. Om te kijken of de school voldoende of onvoldoende heeft 
gescoord, worden ze vergeleken met signaleringswaarden van de Inspectie van het Onderwijs.

Wat zijn signaleringswaarden?
Hoeveel procent de school minimaal moet halen op de beide niveaus ligt vooraf vast. Deze 
percentages worden namelijk door de Inspectie van het Onderwijs bepaald. Als de school minder 
goed scoort dan deze vastgestelde, minimale waarde, kan het een signaal zijn dat er misschien iets 
niet goed gaat op de school. Daarom worden deze minimale scores ‘signaleringswaarden’ genoemd. 

Wanneer het percentage leerlingen op de school voor zowel het fundamentele niveau als het 
streefniveau op of boven de signaleringswaarden liggen, zijn de resultaten in dat schooljaar 
voldoende.

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet 
mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de 
coronacrisis. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau?

School % 1F behaald (over drie schooljaren)

Kindcentrum Westwijzer
91,5%

91,0%

Legenda % 1F behaald

Deze school

Signaleringswaarde inspectie (85,0%)

Vergelijkbare scholen
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Welk percentage leerlingen behaalt het streefniveau?

School % 1S/2F behaald (over drie schooljaren)

Kindcentrum Westwijzer
46,3%

46,0%

Legenda % 1S/2F behaald

Deze school

Signaleringswaarde inspectie (32,1%)

Vergelijkbare scholen

5.3 Schooladviezen

Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2020-2021?

Schooladvies Percentage leerlingen

vso 4,5%

PrO 9,1%

vmbo-b 36,4%

vmbo-k 9,1%

vmbo-k / vmbo-(g)t 4,5%

vmbo-(g)t 13,6%

vmbo-(g)t / havo 4,5%

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.

Voor meer informatie klik HIER voor onze website

23



havo 4,5%

vwo 13,6%

5.4 Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten

Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school vaardigheden die nodig zijn om op een goede manier met 
anderen om te gaan. En om bij te dragen aan de samenleving. Het gaat om vaardigheden zoals 
samenwerken, ruzies oplossen en jezelf weten te redden. Door deze vaardigheden is het fijn en veilig 
op school en verbeteren de leerprestaties. Kinderen nemen op een positieve manier deel aan de 
maatschappij.

Zelfredzaamheid

BetrokkenheidWelbevinden

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

De sociale opbrengsten zijn moeilijk te meten. Toch denken we met onze kernwaarden een goede 
graadmeter kunnen zijn binnen ons onderwijs.

Veiligheid

Respect

Zelfredzaamheid

Plezier

Groei

Communicatie

De methodiek van de Vreedzame School wordt ingezet om sociale vaardigheden aan te leren en actief 
burgerschap te bevorderen. Teamleden van Westwijzer zijn opgeleid om deze methodiek en dagelijkse 
houding uit te dragen.

Werkwijze Sociale opbrengsten
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6 Schooltijden en opvang

Voorschoolse opvang

Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Korein Kinderopvang, buiten het 
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

Tussenschoolse opvang

Er is geen opvang tijdens de middagpauze. 

Naschoolse opvang

Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Korein Kinderopvang, buiten het 
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

6.2 Opvang

Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. 

Nieuwe info Kindcentrum Westwijzer

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties

6.1 Schooltijden

Op onze school geldt een continurooster (korte middagpauze, alle kinderen blijven over op school, één 
of meerdere middagen per week vrij).

Opvang

Schooltijd

Ochtend Middag

Voorschoolse opvang Schooltijd Schooltijd Naschoolse opvang

Maandag 07:30 - 08:30 08:30 - 14:30  - 14:30 14:30 - 18:30

Dinsdag 07:30 - 08:30 08:30 - 14:30  - 14:30 14:30 - 18:30

Woensdag 07:30 - 08:30 08:30 - 12:15  - 12:15 12:15 - 18:30

Donderdag 07:30 - 08:30 08:30 - 14:30  - 14:30 14:30 - 18:30

Vrijdag 07:30 - 08:30 08:30 - 14:30  - 14:30 14:30 - 18:30

26

http://www.korein.nl/
http://www.korein.nl/


6.3 Vakantierooster

2e Paasdag 10 april

Hemelvaart 18-19 mei

2e Pinksterdag 29 mei

Vakanties 2022-2023

Vakantie Van Tot en met

Herfstvakantie 22 oktober 2022 30 oktober 2022

Kerstvakantie 24 december 2022 08 januari 2023

Voorjaarsvakantie 18 februari 2023 26 februari 2023

Meivakantie 22 april 2023 07 mei 2023

Zomervakantie 15 juli 2023 27 augustus 2023
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