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Herfstvakantie 10 oktober 2020 t/m 18 oktober 2019

Kerstvakantie 19 december 2020 t/m 3 januari 2021

Voorjaarsvakantie 20 februari 2021 t/m 28 februari 2021

Goede vrijdag en Pasen 2 april 2021 t/m 5 april 2021

Meivakantie (incl. Koningsdag) 26 april 2021 t/m 9 mei 2021

Hemelvaart 13 mei 2021 t/m 14 mei 2021

Pinksteren 22 mei 2021 t/m 24 mei 2021

Zomervakantie 10 juli 2021 t/m 22 augustus 2021

− Vakantierooster 2020 - 2021

Maandag: 08.30 - 14.30 uur 
Dinsdag:  08.30 - 14.30 uur 
Woensdag:  08.30 - 12.15 uur
Donderdag:  08.30 - 14.30 uur 
Vrijdag:   08.30 - 14.30 uur

Om 08.20 uur gaan de deuren open. 
Zodra de schoolbel gaat, begint de 
school. Wilt u er daarom voor zorgen 
dat u al vóór die tijd gedag zegt?

− Schooltijden

De leden van de 
medezeggenschapsraad (MR)
Tot de personele geleding horen: 
Angela van den Berg, Maaike Ruijken en 
Carolien Huizing.
Tot de oudergeleding horen:  
Jeroen Tjepkema (voorzitter), Johan 
van Malsen en Mark Kemper. 
Johan van Malsen heeft ook 
zitting in de gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad (GMR).

De leden van de oudervereniging (OV)
Voorzitter:  
Monique Darras-van Vroenhoven
Penningmeester: Mariëlla Schutter en 
Debbie Eenhuizen
Secretaris: Mark Westra
Overige leden: Marion Schipper, 
Evelien Stricker, Marissa Haneman, 
Naomi van der Linden en  
Lennart Budding. 

De leden van de leerling-raad
Elk schooljaar nemen 2 leerlingen 
van de groepen 6, 7 en 8 zitting in de 
leerling-raad. Aan het begin van het 
schooljaar wordt door de leerlingen 
bepaald welke leerlingen hun groep 
gaan vertegenwoordigen.

− Gym(rooster)

Tijden Di Vr 

08.30 - 09.15 7 8

09.15 - 10.00 6 5

10.00 - 10.45 5 6

10.45 - 11.30 4 3

11.30 - 12.15 2A 2B

13.00 - 13.45 3 4

13.45 - 14.30 8 7

14.30 - 15.15

Op dinsdag en vrijdag hebben de groepen 3 t/m 8 
gym in de gymzaal naast de school. De leerlingen 
nemen hun gymtas op deze twee dagen mee naar 
school. De gymlessen worden gegeven door de 
vakleerkracht.
Groepen 1 gymt met de groepsleerkracht in 
de speelzaal in onze eigen school en laten hun 
gymtas gedurende de hele week op school 
hangen. De groepen 2 hebben één gymles in het 
speellokaal met de eigen groepsleerkracht en één 
gymles onder begeleiding van  de vakleerkracht in 
de grote gymzaal. 
De sportplusklas, voor geselecteerde leerlingen 
van de groepen 4, 5, 6 en 7 zal plaatsvinden op 
vrijdagochtend onder schooltijd voor leerlingen uit 
groep 4/5 en op vrijdagmiddag van 14.35 tot 15.15 
uur voor leerlingen van groep 6/7.

Recente informatie
schooljaar 2020-2021

Vrijdag 2 oktober 2020

Maandag 16 november 2020

Vrijdagmiddag 18 december 2020 (gekoppeld aan de kerstvakantie)

Vrijdag 19 februari 2021 (gekoppeld aan de voorjaarsvakantie)

Woensdag 17 maart 2021

Dinsdag 25 mei 2021 (gekoppeld aan Pinksteren)

Vrijdag 9 juli 2021

− Studiedagen



B

Groep Leerkracht Ma Di Wo Do Vr 

1 Romy Ennenga x x x x x

2A
Frédérique Naaijen x x x

Ester van Veen x x x

2B
Kim van Weeren x x x

Ginger Lefeber x x

3 Angela van den Berg x x x x x

4 Claudia Maas x x x x x

5
Irene Koster x x x

Maaike Ruijken x x

6
Anneke van Lijnschoten x x

Carolien Huizing x x x

7
Carlijn van der Vlugt x x x

Gina Heidweiller x x

8
Dorine Jongenburger x x x x

Carolien Huizing x

− Groepsindeling

Groep Leerkracht Ma Di Wo Do Vr 

Leerkracht
ondersteuners

Marijke Latupeirissa x x x

Tessa Lammers x x x

RT
Ester van Veen x

Irene Koster x

NT-2
ondersteuner Angelique Zaadnoordijk x x x x

Plusklas Cornélie Koper x

Overig

Directie Lilian Schuurman x x x x x

IB 
Jacqueline van Ast x x x

Kim van Weeren x x

Vakleerkracht 
Gym Lieselotte Wels x x

Administratie Marion Warmerdam x

Conciërge
Esther Westbroek x x x x

Mohammed Mestour x x

Type voortgezet onderwijs
Aant. ll 

2016/2017
% 

afgerond
Aant. ll 

2017/2018
% 

afgerond
Aant. ll 

2018/2019
% 

afgerond
Aant. ll 

2019/2020
% 

afgerond

VWO 4 22% 7 22% 7 31% 3 13%

HAVO t/m VWO 2 9% 2 9%

HAVO 6 33% 6 19% 4 17% 8 36%

VMBO tl/HAVO 2 6% 4 17% 5 23%

VMBO theoretische leerweg 5 28% 12 38% 3 13% 1 5%

VMBO kader/tl - - 2 6% - - 1 5%

VMBO kader 1 6% 3 9% 2 9% 2 9%

VMBO basis t/m kader 1 4%

VMBO basis 2 11% - - - - -

Praktijkonderwijs - - - - - - -

Totaal 18 100% 32 100% 23 100% 22 100%

− Onze leerlingen gingen de afgelopen 3 jaar naar de volgende types van voortgezet onderwijs
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Vanuit het rijk is er voor het schooljaar 2020-2021 een  
subsidie beschikbaar gesteld om de eventuele onderwijs-
achterstand bij leerlingen, opgelopen tijdens de Coronacrisis, 
weg te werken.
Ook Vesterhavet heeft een aanvraag ingediend. Het toege-
kende subsidiebedrag zal in het schooljaar 2020-2021  
ingezet worden om extra begeleiding en ondersteunende 
leermiddelen te financieren.

De afname van de Cito-toetsen aan het einde van het 
schooljaar 2019-2020 is uitgesteld naar augustus/september 
2020. De leerkrachten en intern begeleiders bepalen op basis 
van deze Cito-resultaten, de methodegebonden toetsen en 
observaties tijdens de lessen welke leerlingen in aanmerking 
komen voor deze extra ondersteuning.
De geselecteerde leerlingen krijgen gedurende dit schooljaar 
extra begeleiding en inoefening.

− Extra begeleiding

Jaarlijks vraagt de Oudervereniging een financiële bijdrage 
aan de ouders. Deze vrijwillige bijdrage wordt besteed aan de 
kosten voor de verschillende schoolactiviteiten.
Denk hierbij aan de Kinderboekenweek, het Sinterklaasfeest, 
Het Kerstfeest, Pasen, sportdag, schoolreisje, etc.
Tijdens de openbare vergadering wordt er verantwoording 
afgelegd over de uitgaven van het afgelopen schooljaar en 

wordt de begroting voor dat schooljaar toegelicht.
De Medezeggenschapsraad controleert jaarlijks de financiële 
administratie en stelt de hoogte van de ouderbijdrage vast.
Voor de organisatie van de verschillende activiteiten is de 
school afhankelijk van uw bijdrage. Vanuit het rijk zijn hier 
geen gelden voor beschikbaar.

− Ouderbijdrage

Het vinden van vervanging bij ziekte of verlof bij leerkrachten 
wordt, vanwege het lerarentekort, steeds moeilijker. Vester-
havet heeft een vervangingsprotocol opgesteld waarin be-
schreven staat hoe daarmee wordt omgegaan. Continuering 

van het onderwijs aan de leerlingen is het uitgangspunt bij 
het zoeken naar vervanging. De verschillende mogelijkheden 
staan in het protocol beschreven. Het vervangingsprotocol 
van Vesterhavet vindt u op de website.

− Vervanging van de leerkracht

De privacywet (AVG) is ook van kracht voor het 
basisonderwijs. Deze wetgeving gaat over het regelen van en 
hoe om te gaan met dossiervorming, leerlingvolgsysteem, 
beeldmateriaal, internet, toestemming gegevens delen en 
bewaartermijnen.
Jaarlijks vragen wij u om toestemming voor het gebruik van 
foto’s op o.a.de website, Klasbord, de Vesterpost, etc.  
Ouders geven daar schriftelijk wel of geen toestemming voor. 
Als school houden wij hier rekening mee.

Vanuit school worden er foto’s gemaakt van de verschillende 
activiteiten. Deze foto’s worden uitgezocht en vervolgens op 
de website achter een code geplaatst. Deze foto’s zijn dus 
niet openbaar. Wij zien dat ouders ook zelf foto’s maken 
tijdens de verschillende activiteiten. 
Wij verwachten van u dat u daar vertrouwelijk mee om 
gaat. Dat betekent dat wij u vragen geen foto’s van andere 
kinderen te plaatsen op social media, etc. 
Zo voorkomen wij met elkaar onwenselijke situaties.

− AVG

Uitslag tevredenheidsonderzoek
In het voorjaar van 2020 heeft het laatste tevredenheidsonderzoek van Scholen met 
Succes plaatsgevonden. Onze ouders beoordeelden Vesterhavet met een 7,8 en onze 
leerlingen zelfs met een 8,5. Een mooie waardering voor de school! Hier zijn we trots op!
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Belangrijkste beleidsvoornemens voor dit schooljaar 

• Op Vesterhavet is het team voortdurend bezig met 
het leveren van kwaliteit en het verbeteren hiervan. 
Dit doen wij door met elkaar in gesprek te gaan over 
het onderwijsaanbod, de resultaten te evalueren en 
vervolginterventies daarop af te stemmen, nascholing te 
volgen, gebruik te maken van externe expertise en goed te 
kijken en te luisteren naar onze leerlingen. 

• De leerkrachten zijn, met behulp van Leeruniek, in staat 
om het onderwijsaanbod en klassenmanagement zodanig 
in te richten dat de opbrengsten en handelingen goed 
in beeld zijn (weekplanning, evaluaties dag planning, 
datamuur, zorgblok).

• Aanschaf van de methode Atlantis voor het vakgebied 
lezen. Atlantis is een methode met technisch en 
begrijpend lezen ineen.

• De methode wordt gefaseerd ingevoerd, komend 
schooljaar gaan de groepen 6 en 7 ermee werken.  
Groep 8 volgt in het schooljaar 2021-2022. 

• Borging van de werkwijze van de methode Vierkeerwijzer. 
Onze methode voor de zaakvakken (aardrijkskunde, 
geschiedenis en biologie).

• Naast het verwerven van algemene kennis is de werkwijze 
van Vierkeerwijzer gericht op het vergroten van de 
vaardigheden; onderzoek doen, kritisch denken, creatief 
denken, mediawijsheid, zelfregulering en planning, 
presenteren en samenwerken. 

• De inzet van de Chromebooks wordt verder uitgebreid. 
Deze inzet vergroot de mogelijkheden om individueel aan 
te sluiten bij de leerbehoeften van de leerlingen. 

• Maar ook gaan we starten met het opzetten van een 
leerlijn programmeren. De leerlijn programmeren 
biedt leerlingen een goede basis voor het goed kunnen 
toepassen van ICT in de (nabije) toekomst.

• Vesterhavet ontvangt ook dit schooljaar de 
Cultuurmagneetschool-subsidie. Met deze subsidie is het 
mogelijk dat we komend schooljaar cultureel educatieve 
programma’s kunnen inzetten in de groepen.

• We werken samen met Pier K, met een kunstenaar  
en een zangcoach om de muzikale en  
beeldende vorming projecten  
te realiseren.

Waar mensen samenwerken, gaan 
soms dingen mis. In de schoolgids 
vindt u meer informatie over hoe u  
uw klacht kunt aangeven.

Namen van personen werkzaam op 
Vesterhavet, waar u terecht kunt met 
klachten:                                                                                                               
* naam contact/vertrouwenspersoon: 

Jacqueline van Ast
* telefoonnummer: 023 561 15 03

Schoolleiding, contactpersonen en  
vertrouwenspersonen zullen een klacht 
van ouders/leerlingen  
zorgvuldig behandelen.

De externe vertrouwenspersoon is een 
objectieve deskundige van buiten de 
school. De externe vertrouwensper-
soon begeleidt u bij het vinden van een 
oplossing van de door u gesignaleerde 
klacht. Klachten over ongewenst  
gedrag, die u onvoldoende vindt  
opgelost, kunt u voorleggen aan de 
klachtencommissie. De externe ver-
trouwenspersoon begeleidt u in het 
klachttraject. 
* Pieter de Wit, 

werkzaam bij Onderwijs Advies 
* 0182 55 64 99 
* p.dewit@onderwijsadvies.nl / 

tel. Schoolbestuur 

Klachtencommissie 
Landelijke Klachtencommissie, per 
adres Stichting Onderwijsgeschillen, 
Postbus 85191, 3508 AD Utrecht, 
Telefoon: 030 280 95 90, 
e-mail: info@onderwijsgeschillen.nl. 

Vertrouwensinspecteur                                                                                                
Voor een onafhankelijk advies in geval 
van een klacht, kunt u ook contact op-
nemen met de vertrouwensinspecteur: 
Centraal meldpunt telefoonnummer 
0900 111 31 11 (lokaal tarief)  
weekdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur.   

− Klachten


