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2020 - 2021

Namen en functies personeel
Lesgevend personeel
Groep 1/2

Veiligheid

Addy van Anraad
Sarina Schouten
Carina Vrij
Connie Koole
Mireille Steel
Sheila Lont
Judith Hougee
Marjolein de Zeeuw
Jorine Pellikaan
Houda Ahsaïni

Groep 3
Groep 4
Groep 5
Groep 6/7
Groep 8

Overig personeel
Intern begeleider
Administratief medewerker
Medewerker ouderbetrokkenheid
Onderwijsassistenten

SMW
Leidinggevend personeel
Directie

Anja Jansen
Jessica de Lange
Charresca Faneyt
Marion van der Heiden
(onderbouw)
Martin Vrij (bovenbouw)
Sandra Breeveld

Linda van Delden
Marie-José Oudijn

Ieder kind heeft recht op een fijne schooltijd. Soms lukt dat niet
altijd. Pesten komt op vrijwel elke basisschool voor en heeft
vervelende gevolgen voor alle leerlingen, leerkrachten en ouders.
Op CBS Het Westpunt werken wij met de methode KiVa. Met
KiVa wordt pesten zoveel mogelijk voorkomen. Als er toch gepest
wordt, is er een duidelijk plan hoe het wordt aangepakt. Zo wordt
er samen gewerkt aan een fijne schooltijd voor iedereen. In iedere
groep hangt een poster met de KiVa-regels.
Daarnaast gelden de onderstaande schoolregels:
We respecteren onszelf, andere mensen en materialen
We zijn rustig in de school
We zijn eerlijk
We doen aardig
We gebruiken fatsoenlijke taal
We spreken Nederlands
We luisteren naar elkaar
We keuren pestgedrag af
We praten ruzie uit of zoeken hulp
We blijven van elkaars spullen af
We gaan netjes om met materialen
We zijn op tijd op school
We eten alleen tijdens pauzemomenten
Als u meer wilt weten over hoe wij omgaan met de veiligheid op
school, kunt u dit lezen in de schoolgids en in het veiligheidsplan.

Schooltijden
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

8.30-14.00 uur
8.30-14.00 uur
8.30-14.00 uur
8.30-14.00 uur
8.30-14.00 uur

De bel gaat om 8.20 uur. Dan gaan de deuren open en zijn de
kinderen in hun lokaal welkom voor de inloop. Om 8.30 uur gaat
de bel nogmaals als signaal dat de lessen starten. Na deze bel
gaat de deur dicht en bent u te laat. U meldt zich dan bij
de administratie.
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School-ABC
Aanmelding en toelating
Wilt u uw kind aanmelden op onze school? Dan bent u van harte
welkom voor een oriëntatiegesprek. U kunt de school bekijken
en ook uw kind mag een kijkje nemen in de betreffende klas.
We hebben met u een informatief gesprek waarin we uw vragen
graag beantwoorden en meer vertellen over onze school.
Wilt u uw kind vervolgens inschrijven, dan vult u een
inschrijfformulier in.
Buitenschoolse opvang (BSO)
In samenwerking met Kinderdam biedt Het Westpunt opvang
voor alle kinderen van 4 t/m 12 jaar. Wilt u meer informatie over
de opvang na schooltijd? Kijk dan op www.kinderdam.nl
CITO-toetsen en KIJK!
Om de ontwikkeling van de kinderen te volgen maken we gebruik
van een leerling- en onderwijsvolgsysteem (CITO). Via de
leerkrachten wordt u op de hoogte gehouden van de ontwikkeling
van uw kind. In de onderbouw (groep 1 en 2) wordt gewerkt
met het observatie-instrument KIJK! Ook worden er methode
gebonden toetsen afgenomen bij de leerlingen, zodat wij op
basis van al deze gegevens ons onderwijs kunnen afstemmen
op de leerlingen.
Communicatie
Een goede communicatie tussen school en ouders is erg
belangrijk. Wij informeren u via de nieuwsbrief over de
schoolontwikkelingen. De leerkrachten sturen regelmatig mails
met daarin informatie over de groep. Wij houden onze website
actueel en gebruiken Facebook om activiteiten onder uw
aandacht te brengen. Naast deze schriftelijke communicatie
vinden wij het heel belangrijk om elkaar te ontmoeten.
Hiertoe is er wekelijks een moment van koffiedrinken op de
woensdagochtend in de hal bij de ouderkamer. Ook worden
er activiteiten georganiseerd in de ouderkamer en wordt u via
gesprekken met de leerkracht op de hoogte gehouden over de
ontwikkeling van uw kind.

Informatie bij gescheiden ouders
In de wet staat dat de ouder die belast is met de verzorging van
het kind (of gezag heeft), verantwoordelijk is voor het doorgeven
van de informatie van de school aan de andere ouder. Wij geven
de informatie dus aan de ouder die belast is met de verzorging
van het kind (of gezag heeft). Als school willen wij in geen
geval speelbal zijn tussen ouders en daarom stelt school zich
neutraal op.
Juiste contactgegevens
Om goed met u te kunnen communiceren is het belangrijk dat
school de juiste contactinformatie heeft. U dient dit zelf aan
school te verstrekken en eventuele wijzigingen door te geven.
Wilt u zorgen dat school altijd een juist (mobiel) telefoonnummer
en mailadres heeft?
Gevonden voorwerpen
De gevonden voorwerpen worden verzameld naast de ouderkamer. Tweemaal per jaar stallen we de gevonden spullen uit op
de tafel in de centrale hal. Spullen die niet worden opgehaald
geven wij aan een goed doel.
Gezonde school
We stimuleren als school een gezonde levensstijl, want een
gezond lijf helpt mee aan een gezonde geest. Tijdens de pauze
stimuleren we de kinderen om te bewegen door verschillende
spellen klaar te zetten op het plein. Ook wordt er gym gegeven.
Een gezonde levensstijl bestaat uit meer dan beweging alleen.
Daarom promoten wij gezonde voeding en stimuleren wij dat de
kinderen gezond eten en drinken tijdens de pauzes. Tijdens de
kleine pauze stimuleren wij dat kinderen fruit of groente eten en
het drinken van water. Wanneer een leerling met regelmaat ongezonde tussendoortjes bij zich heeft, gaan wij hierover in gesprek
met u als ouders, omdat dit niet bijdraagt aan een gezond lijf en
een gezonde geest. Bij verjaardagen mag er getrakteerd worden.
Ons motto hierbij is: Één is genoeg en klein is oké.
GMR
Het PCBO, de stichting waarbij wij als school zijn aangesloten,
heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).
Hierin worden onderwerpen besproken die voor alle scholen van
het bestuur van belang zijn. De GMR adviseert het bestuur. Mocht
u een bepaald onderwerp graag behandeld zien, dan kunt u dit via
de MR van de school aankaarten. De vergaderingen van de GMR
zijn in principe altijd openbaar.
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Gym en gymkleding
Iedere week hebben de kinderen bewegingsonderwijs. Voor
alle groepen geldt dat kinderen makkelijke sportkleding dragen
waarin zij zich goed kunnen bewegen. Ook verwachten wij dat alle
kinderen gymschoenen meenemen voor de gymles.
De gymlessen worden op woensdag verzorgd door een vakdocent
van ‘Regiekracht’ en op de donderdag werken we samen met
studenten van de opleiding Sport en Bewegen van Zadkine.
Gymrooster
Woensdag
Groep 1 t/m 8 o.l.v. vakdocent
Donderdag
Groep 1 t/m 8 o.l.v. Zadkine studenten,
		niet wekelijks
Hoofdluizen
Op elke school komt van tijd tot tijd hoofdluis voor. In de eerste
of tweede week na iedere vakantie worden alle kinderen op
hoofdluis gecontroleerd. Dit gebeurt door twee ouders. Wilt u
ook helpen? Meldt u zich dan aan bij de directie van de school.
Heeft uw kind hoofdluis, wilt u dit dan melden bij de leerkracht
van uw kind? Na de controle krijgen alle ouders een mail vanuit
de school. In deze mail leest u of er al dan niet hoofdluis is
aangetroffen in de groep van uw kind(eren) en leest u tips
hoe hiermee om te gaan. Wordt bij uw kind(eren) hoofdluis
geconstateerd, dan wordt u hiervan telefonisch op de hoogte
gebracht door school.
Huisdieren
Huisdieren hebben geen toegang tot het gebouw. Voor het
meebrengen van een huisdier voor een spreekbeurt of
thema-activiteit over dieren is altijd toestemming van de
leerkracht nodig i.v.m. eventuele allergieën. Ook op het plein
zijn huisdieren (honden) niet welkom.

Identiteit
CBS Het Westpunt is een protestants christelijke basisschool.
De christelijke grondslag van de school wordt zichtbaar in de
dagopeningen, de vieringen van grote feesten als Kerst en Pasen,
maar zeker ook in de manier waarop we met elkaar omgaan.
Om samen te groeien als team is het belangrijk om met elkaar
in gesprek te blijven, juist ook over onze drijfveren, onze
overtuigingen en onze passie. Ook de ouders willen we in deze
gesprekken betrekken.
In de klassen wordt onze identiteit zichtbaar door de
dagopeningen, waarbij de methode Trefwoord een leidraad is.
De dag wordt geopend met gebed en er wordt aan de hand van
thema’s aandacht gegeven aan Bijbelverhalen en spiegelverhalen.
De leerlingen lunchen op school en voorafgaand aan de lunch
wordt er met de kinderen gebeden voor de maaltijd. Daarnaast
worden er bij de dagopening regelmatig liedjes gezongen met een
christelijke boodschap.
Jarig
Als kinderen jarig zijn, mogen ze trakteren in de klas en in een
aantal klassen rondgaan met een verjaardagskaart. Wij willen u
vragen om de traktatie bescheiden te houden en passend binnen
ons beleid voor gezonde voeding. Ons motto is “één is genoeg en
klein is oké”.
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Jeugdtandverzorging
Via onze school kunt u uw kind opgeven bij de schooltandarts,
Sanakids. Sanakids heeft als doel het bevorderen van de
mondgezondheid van de jeugd van 2 tot 18 jaar. Zij biedt de
deelnemende kinderen een vorm van tandheelkundige
verzorging, waarbij het voorkomen van mond- en tandziekten
(waaronder tandbederf) voorop staat. Door uitgebreide
voorlichting en persoonlijk advies wordt geprobeerd een gezonde
mond en een gaaf gebit te houden.
Waar bestaat de verzorging onder andere uit?
- Tweemaal per jaar de periodieke controle
- Voorlichting mondhygiëne en begeleidende poetsinstructie
- Voorlichting betreffende voedingsgewoonten
Sanakids haalt de kinderen van school op voor de halfjaarlijkse
controle en brengt de kinderen weer terug naar school. Dit vindt
plaats onder schooltijd. Als er tijdens de controle blijkt dat een
extra behandeling nodig is, zal de begeleidster van Sanakids voor
uw kind een nieuwe afspraak inplannen. De zorg voor het gebit
van uw kind tot 22 jaar wordt helemaal vergoed door uw
zorgverzekeraar. Een extra tandartsverzekering is dus niet nodig.
1x per jaar geeft Sanakids een voorlichting over tandverzorging in
de ouderkamer.

Klachtenregeling
Waar mensen samenwerken, kunnen spanningen ontstaan.
CBS Het Westpunt heeft een officiële klachtenregeling. In eerste
instantie kunnen ouders hun klacht indienen bij de leerkracht.
ls de klacht hier niet naar wens wordt behandeld, dan kan de
ouder bij de schoolleiding of de vertrouwenspersoon van de
school (Anja Jansen) de klacht neer leggen. De schoolleiding stelt
de betrokken leerkracht op de hoogte van de klacht. Als de klacht
naar de mening van de ouder niet naar behoren is behandeld, kan
men zich wenden tot de onafhankelijke vertrouwenspersoon van
het bestuur, mevrouw H. de Haart, 06-40 30 80 24.
Het adres van de landelijke klachtencommissie Protestants
Christelijk Onderwijs is: Stichting GCBO, Postbus 82324,
2508 EH Den Haag, www.info@gcbo.nl. Uw klacht kan leiden tot
een advies van de Klachtencommissie aan de school om bepaalde
dingen te verbeteren of anders aan te pakken.
Ouders kunnen met hun klacht ook terecht bij de
vertrouwensinspecteur: 0900-1113111. Bij de onderwijsinspectie
werkt een klein team van vertrouwensinspecteurs. Ouders,
leerlingen, docenten, directies en besturen kunnen de
vertrouwensinspecteur benaderen wanneer zich in of rond de
school problemen voordoen op het gebied van:
• seksuele intimidatie en/of seksueel misbruik
• lichamelijk geweld
• grove pesterijen
• extremisme en radicalisering.
De vertrouwensinspecteur kan adviseren en informeren.
Kleding
Het is op school niet toegestaan om hoofddeksels dan wel
hoofdbedekkingen te dragen die niet van religieuze aard zijn.
Hoofddeksels die het gezicht bedekken zijn nooit toegestaan.
Tijdens sportactiviteiten is geen enkele hoofdbedekking
toegestaan. Daarnaast is het niet toegestaan om aanstootgevende kleding te dragen. Het is aan de directie van de school
om te bepalen wat aanstootgevend is.
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Leerplicht
Vanaf 5 jaar zijn alle kinderen leerplichtig. De ouders hebben de
plicht om hun kind aan te melden op een basisschool en ouders
moeten ervoor zorgen dat hun kind alle lessen volgt. In geval van
ziekte, of bij een andere reden waarom uw kind niet naar school
kan, bent u verplicht dit telefonisch of persoonlijk te melden bij de
school. De leerplicht duurt tot het einde van het schooljaar waarin
uw kind zeventien is geworden. Het toezicht op de naleving van
deze wet is een taak van de gemeente Rotterdam. Daarvoor zijn
beëdigde leerplichtambtenaren aangesteld. Deze leerplichtambtenaren zijn dus niet verbonden aan een school. Ons advies is
om uw kind uiterlijk vier maanden voordat hij/zij vier wordt, in
te schrijven. Wij kunnen dan met u de wenmomenten afspreken
en uw kind krijgt voldoende tijd om te wennen. Uw kind mag vijf
dagdelen meedraaien in groep 1 om alvast kennis te maken met
school.
Medezeggenschapsraad (MR)
De MR is het overlegorgaan tussen ouders en het team van Het
Westpunt. De MR bestaat uit twee ouders (de oudergeleding) en
2 personeelsleden (de personeelsgeleding).De MR bespreekt met
de directie diverse schoolzaken zoals het beleid, vakanties en de
groepsverdeling. De MR is bereikbaar via één van de ouders van
de MR. Dit zijn mw. Ines Omerovic en mw. Ilonka Stouthandel.
De personeelsgeleding wordt gevormd door mw. Connie Koole en
mw. Sheila Lont.
Mobiele telefoons
Mobiele telefoons zijn alleen in bijzondere omstandigheden
toegestaan. Onder schooltijd zijn mobiele telefoons van
leerlingen uitgeschakeld. De school is niet aansprakelijk voor
diefstal, beschadiging of vermissing.

Ouderbijdrage
Het onderwijs is in Nederland in principe gratis. Om extra
activiteiten te kunnen organiseren vragen wij aan de ouders een
financiële bijdrage. Deze bijdrage wordt onder andere gebruikt
voor allerlei activiteiten en feesten waar de school geen
vergoeding voor krijgt van de overheid. Denkt u hierbij aan het
Sinterklaasfeest, Kerst en Pasen, Koningsspelen, schoolreis, etc.
De ouderbijdrage is vrijwillig. Ieder jaar is de bijdrage €50,- per
leerling, waarvan €25,- bestemd is voor de schoolreis. Aangezien
de schoolreis van 2019-2020 vanwege de coronacrisis is uitgesteld, is de ouderbijdrage voor 2020-2021 eenmalig vastgesteld
op €25,-.
Aan het begin van het schooljaar ontvangt u een brief over de
ouderbijdrage. U kunt het bedrag dat voor uw gezin van
toepassing is betalen via internetbankieren of contant bij de
administratie of directie. Mocht u liever in termijnen betalen, dan
is dit mogelijk. U kunt dan bijvoorbeeld kiezen om het bedrag te
verdelen over tien maanden. Hierover kunt u een afspraak maken
met de medewerker ouderbetrokkenheid of de directie. Het
bankrekeningnummer van de school is NL72 ABNA 0433 7045 00
t.n.v. vereniging schooladminstraties Rotterdam Zuid.
Ouderraad
De ouderraad helpt mee met het organiseren van tal van
activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan het Sinterklaasfeest, de
Koningsspelen, de aankleding van de school bij diverse thema’s.
Wilt u meedenken en meehelpen? Dan kunt u zich aanmelden bij
de directie.
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Rookvrije school
CBS Het Westpunt heeft een duidelijk beleid m.b.t. het roken:
- In school en op het schoolplein mag niet gerookt worden.
- Personeel van de school rookt onder schooltijd niet in het bijzijn
van de leerlingen.
- Ouders die meegaan met een excursie roken niet tijdens
de excursie.
Schoolspullen
Alle schriften en boeken worden voor uw kind aangeschaft door
de school. Vanaf groep 7 verwachten wij dat de kinderen zelf een
agenda aanschaffen en dagelijks mee naar school nemen.
Schoolverzekering voor leerlingen
Voor alle betrokken bij de school is er een collectieve verzekering
afgesloten. Het verzekeringspakket bestaat uit:
- Aansprakelijkheidsverzekering voor onderwijsinstellingen
- Schoolongevallenverzekering
- Aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders
van verenigingen en stichtingen
De leerlingen hebben dus geen aansprakelijkheidsverzekering
via de school. Hier moet u als ouder zelf zorg voor dragen. School
is dan ook niet aansprakelijk in geval van vermissing, diefstal of
beschadiging van eigendommen van leerlingen. Wij adviseren u
om kostbare spullen thuis te laten.
Schorsing en verwijdering
Bij ernstig wangedrag en/of ernstige verstoring van de rust en
veiligheid op school kan de directie van de school een leerling
schorsen. Dit kan pas na overleg met de leerling, de ouders en
de groepsleerkracht en geldt voor een beperkte periode.
Bij dit overleg wordt ook contact gezocht met de
leerplichtambtenaar en het schoolbestuur. Een besluit tot
schorsing wordt door de directeur van de school namens het
bevoegd gezag (PCBO) schriftelijk meegedeeld. Verwijdering van
een leerling, op basis van niet te tolereren gedrag van de leerling
of diens ouders/verzorgers, kan slechts plaatsvinden nadat het
bevoegd gezag de betrokken groepsleerkracht heeft gehoord.
De volledige regeling voor schorsing en verwijdering is op
aanvraag op school verkrijgbaar. Ook (herhaaldelijk) ernstig
wangedrag van één van de ouders kan uiteindelijk reden zijn om
tot verwijdering van de leerling over te gaan. Een voorbeeld van
ernstig wangedrag en/of ernstige verstoring is bijvoorbeeld het
verbaal/fysiek bedreigen van medeleerlingen en/of personeel.

Te laat
Te laat komen verstoort de les en uw kind mist de start van
de dag. Bij frequent te laat komen zult u hierop worden
aangesproken door ons. Wij zijn verplicht om kinderen die te laat
komen te registreren als ongeoorloofd afwezig. Dit moeten wij
melden bij de leerplichtambtenaar indien dit te vaak gebeurt.
Ook voor de kinderen uit groep 1 en 2 geldt dat de schooldag
start om 8.30 uur.
Verlof
Als er sprake is van ‘gewichtige omstandigheden’ kunt u verlof
aanvragen voor uw kind(eren). U kunt een formulier vragen aan
de administratie of directie. De leerplichtwet geeft aan dat er een
bijzondere reden moet zijn om extra verlof toe te kennen. Soms is
daarbij een werkgeversverklaring noodzakelijk, bijvoorbeeld als u
vanwege uw werk niet met uw kinderen op vakantie kunt in
de zomervakantie.
Het aanvraagformulier moet in principe een week voorafgaand
aan de verlofdatum ingeleverd worden bij de directie. De
directeur geeft schriftelijk reactie. Het besluit van de directie
wordt genomen op grond van de leerplichtwet. De
leerplichtambtenaar controleert de verlofaanvragen geregeld.
Extra verlof voor vakantie mag op grond van de leerplichtregels
in ieder geval nooit plaatsvinden in de eerste twee lesweken
van het schooljaar.
Vervanging
Soms is er sprake van een kortdurend vervangingsprobleem.
Dit kan zijn omdat de leerkracht enkele dagen ziek of afwezig is.
Dit soort vervangingsproblemen kan op de volgende manieren
worden opgelost:
-D
 e groep wordt vervangen door een andere leerkracht, een
onderwijsassistent, de intern begeleider of (adjunct-)directeur.
Soms kan het zijn dat een parttime leerkracht extra terugkomt
om een klas te vervangen.
- I ndien er geen kortdurende vervanging aanwezig is binnen de
school kan er worden gezocht naar een externe oplossing bijv.
via een detacheringsbedrijf of uitzendbureau.
-A
 ls er geen oplossingen zijn, dan wordt een klas verdeeld en in
het uiterste geval wordt een groep naar huis gestuurd. De
afspraak binnen de scholen van PCBO is om ouders hier zo
vroeg mogelijk over te informeren zodat er thuis voor opvang
gezorgd kan worden. Als opvang thuis niet mogelijk is, vangt
school de leerlingen op in verschillende groepen.
Bij langdurig verzuim proberen we het verzuim op dezelfde wijze
op te lossen, waarbij we ons best doen om zo snel mogelijk een
structurele oplossing te vinden.
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de hele dag
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Januari

26

Adviesgesprekken
groep 8

27

2020 - 2021

28

Verzuim
Alle kinderen moeten vanaf hun vijfde jaar naar school. Dat staat
in de leerplichtwet. Kinderen van vijf mogen per week vijf uur
thuis gehouden worden. Leerplichtige kinderen mogen van school
verzuimen als ze ziek zijn, als ze godsdienstige verplichtingen
moeten vervullen of als ze door gewichtige omstandigheden
verhinderd zijn de school te bezoeken. Ouders zijn altijd verplicht
de school van het verzuim op de hoogte te stellen. De directeur
beoordeelt of het verzuim aangaande de gewichtige
omstandigheden geoorloofd is. Dit kan ten hoogste voor tien
dagen per schooljaar. Gaat het om meer dan tien dagen, dan is de
goedkeuring van de leerplichtambtenaar vereist. Informatie kunt
u vinden op www.rotterdam.nl/leerplicht of u kunt bellen
naar 010-498 42 58.
Ziek
Als uw kind ziek is, willen wij dit graag weten. U kunt op de eerste
dag van ziekte telefonisch melden dat uw kind niet naar school
kan komen. Mocht de telefoon niet opgenomen worden, dan kunt
u een korte boodschap inspreken op de voicemail. Als een kind
zonder kennisgeving afwezig is, neemt de school voor
10.00 uur telefonisch contact op met ouders. Zorgt u ervoor dat
school altijd in bezit is van een actueel (mobiel) telefoonnummer?
Ook is het prettig om een noodnummer door te geven aan school.
Als uw kind zich tijdens de schooldag niet lekker voelt, nemen
wij altijd telefonisch contact met u op voor wij uw kind naar huis
sturen/op laten halen. Wij geven in principe geen medicijnen, ook
geen paracetamol of aspirine. Wij hanteren een medicijnprotocol.
Dit ligt ter inzage bij de directie.
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