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Pleysier College Westerbeek

Pleysier College Zefier
Pleysier College Zoetermeer



Het Pleysier College biedt

• voortgezet speciaal onderwijs (12 t/m 20 jaar)

• op de niveaus praktijkonderwijs t/m vwo

• binnen de uitstroomprofielen Arbeidsmarkt en 

     Vervolgonderwijs

• gericht op participatie in de maatschappij     



Onze thema’s zijn:

● Iedere jongere zijn eigen toekomst

● zelfvertrouwen

● eigenaarschap

● zelfredzaamheid

● realistisch toekomstbeeld



Aanmelding
● Toelaatbaarheidsverklaring en Aanmeldformulier indienen bij 

Bureau Toeleiding en Leerling Zaken (TLV voor groep 8 leerlingen wordt 
door Bureau Toeleiding aangevraagd, Leerling Zaken behandelt de aanmelding)

https://www.pleysier.nl/pleysier-college/in-uitschrijving/aanmelding

● Bureau Leerling Zaken stuurt het dossier naar het Pleysier College 
dat het best aansluit bij het profiel van de leerling

● De Commissie voor de Begeleiding (CvB) van dit Pleysier College 
adviseert over de plaatsing

● Binnen 6 weken na plaatsing stelt de CvB een 
Ontwikkelingsperspectief (OPP) op 

https://www.pleysier.nl/pleysier-college/in-uitschrijving/aanmelding


Als er voor een college meer leerlingen aangemeld worden 
dan er plaats is, geldt bij het bepalen van de volgorde van 
plaatsing de datum van aanmelding bij het Pleysier College

De TLV voor leerlingen die van de basisschool komen, wordt 
aangevraagd door Bureau Toeleiding van het Pleysier College



• Bureau Leerling Zaken stuurt dossier naar locatie 
Westerbeek

• leerling en ouders worden uitgenodigd
(start rond februari en kan tot in juni doorlopen)

• ouders spreken met de gedragswetenschapper, de leerling met 
de pedagoog. 

• Het OntwikkelPerspectiefPlan wordt opgesteld, verstuurd naar 
ouders en voor akkoord of gezien getekend (nb zonder ondertekend OPP 

kan de leerling niet starten)

Intakeprocedure



locatie Kootwijkstraat

klas 1

locatie Asmansweg
klas 2 t/m 6



PC Westerbeek biedt onderwijs op de volgende niveaus

● mavo: alle profielen:Techniek; Economie; Zorg & Welzijn; 
Landbouw

● havo: alle profielen:Natuur & Techniek; Natuur & Gezondheid; 
Economie & Maatschappij; Cultuur & Maatschappij

● vwo: alle profielen:Natuur & Techniek; Natuur & Gezondheid; 
Economie & Maatschappij; Cultuur & Maatschappij

De leerroutes worden afgesloten met een diploma 
Leerlingen stromen uit naar mbo, hbo en universiteit



Dagelijkse praktijk

• Iedere dag start om 8.30 met een mentorkwartier

• Ieder lesuur wisselen de leerlingen van lokaal en krijgen daar een 

ander vak, van een andere docent

• Eersteklassers zijn uiterlijk na het 7de uur uit, dat verschilt per dag

• Perioden 1 t/m 3 eindigen met een proefwerkweek (periode 4 niet, 

er zijn wel toetsen in die periode)

• Huiswerk wordt thuis gemaakt en als er tijd over is kan dat op 

school

• Klassengrootte is gemiddeld 10 leerlingen, 6 eerste klassen op de 

locatie Kootwijkstraat, verhouding jongens:meisjes is dit jaar 10:1



1e Mentorkwartier* 08.30 - 08.45  hele klas verplicht aanwezig

2e lesuur  08.45 - 09.35

3e lesuur  09.35 - 10.25

        pauze  10.25 - 10.40  15 minuten 

4e lesuur  10.40 - 11.30

5e lesuur  11.30 - 12.20

6e lesuur  12.20 - 13.10

     pauze  13.10 - 13.30  20 minuten 

7e lesuur  13.30 - 14.20

8e lesuur  14.20 - 15.10

9e lesuur  15.10 - 16.00

*In de onderbouw verplicht elke dag met mentor of diens vervanger.

  In de 4e klassen: 1 keer per week 

  In de 5e en 6e klassen: geen

Lestijden



Vakken in de onderbouw

• Nederlands, nieuwsbegrip, Engels, Frans (hv) Duits (vanaf de 2de klas),

• aardrijkskunde, geschiedenis, economie (vanaf de 2de klas) 

• wiskunde, biologie, natuur- scheikunde (vanaf de 2de klas)

• gym, spel, beeldende vorming, koken (vanaf de 2de klas)

• plannen & organiseren (klas 1)

• mentoruur en mentorkwartier



De S in VSO staat voor:
• kleine klassen, ongeveer 10 leerlingen
• sterke ondersteuning op sociaal-emotioneel en didactisch 

gebied door gekwalificeerd personeel en betrokken docenten
• speciale Trajecten Op Maat als het klassikaal niet lukt
• inzicht in diverse problematieken waardoor we ons handelen 

kunnen afstemmen en leerlingen niet worden ‘afgerekend’ op 
hun gedrag

• geregeld contact tussen ouders en de driehoek (=mentor, 
gedragswetenschapper en de unit-coördinator/coördinator Leerlingzaken)

• Kortdurende trajecten met de pedagoog of Remedial Teacher



Vragen?
• voor het Westerbeek, mailt u naar westerbeek@pleysier.nl

• Informatie over algemene zaken betreft de aanmelding vindt u op 
www.pleysier.nl/pleysier-college/in-uitschrijving/aanmelding

• bekijk ook onze website en de schoolgids:

https://www.pleysier.nl/westerbeek/algemeen

https://www.pleysier.nl/westerbeek/algemeen/schoolgids

mailto:westerbeek@pleysier.nl
http://www.pleysier.nl/pleysier-college/in-uitschrijving/aanmelding
https://www.pleysier.nl/westerbeek/algemeen
https://www.pleysier.nl/westerbeek/algemeen/schoolgids


Voorlichting/kennismaking op PC Westerbeek

Onder voorbehoud vanwege COVID-19

Open dag: 14 januari 13:00 – 16:30 uur 
(elk half uur een nieuwe groep van maximaal 20 mensen)

Locatie Kootwijkstraat (klas 1)

Locatie Asmansweg (klas 2 en hoger)



Bedankt voor uw aandacht 
en wellicht tot ziens!


