
FAQ 

Wij hebben de meest gestelde vragen voor u op een rijtje gezet. U kunt 

zich vrijblijvend aanmelden voor de digitale Open Dag wanneer uw 

vraag onbeantwoord blijft. 

Kijkt u ook vooral in de schoolgids. Deze staat op onze website. 

 

Aanmelding 

● Hoe kan ik mijn zoon/dochter bij jullie aanmelden? 

Wat leuk dat u interesse hebt in onze school.  

Klik hier voor meer informatie over aanmelden: 

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

 

● Wat heb ik nodig om mijn kind op Pleysier College (Westerbeek) 

geplaatst te krijgen? 

Een toelaatbaarheidsverklaring (TLV). Deze kan aangevraagd worden bij 

het samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband beslist over de 

toelaatbaarheid tot het VSO. Als het samenwerkingsverband positief 

besluit, verstrekt het een TLV voor het VSO. 

Als u vragen heeft over het verkrijgen van een toelaatbaarheidsverklaring 

kunt u contact opnemen met Bureau Toeleiding of Leerlingzaken. 

Bureau Toeleiding en Leerling Zaken 

Dr. van Welylaan 4, Den Haag 

Postbus 64602 

2506 CA  Den Haag 

T: 070 - 3150040 Bureau Toeleiding (bt) 

T: 070 - 3150022 Leerling Zaken (lz)  

E: bt@pleysier.nl 

E: lz@pleysier.nl  

● Wanneer kunnen wij de toelaatbaarheidsverklaring verwachten? 

Bij het samenwerkingsverband kunt u hiernaar informeren. Daar kunnen 

ze u vertellen wanneer hun Commissie van Deskundigen een beslissing 

neemt. Wij beschikken niet over deze informatie. 

 

● Ik heb mijn kind aangemeld, wat nu? 

Nadat het aanmeldingsdossier door het PC Westerbeek is ontvangen, 

wordt met de ouder(s)/ wettelijk vertegenwoordiger een afspraak 

https://www.pleysier.nl/pleysier-college/in-uitschrijving/aanmelding
mailto:bt@pleysier.nl
mailto:lz@pleysier.nl


gemaakt voor een intakegesprek. Hieraan zullen in ieder geval een 

gedragswetenschapper en een pedagoog van het PC Westerbeek 

deelnemen. 

Op basis van het aanmeldingsdossier en het intakegesprek zal de 

commissie van begeleiding een advies uitbrengen. Bij een positief advies 

wordt de leerling geplaatst en ingeschreven op de locatie. In een enkel 

geval zal blijken dat het aanbod niet passend is. Dan wordt  in overleg 

met de coördinator leerlingzaken een alternatief binnen of buiten het 

Pleysier College gezocht. 

● Wat gebeurt er na de intakeprocedure? 

voor groep 8 leerlingen:  

U krijgt een bericht van inschrijving Bureau Leerlingzaken. Er is in juni of 

juli (datum volgt) een kennismakingsmoment met de klas en de mentor.  

Aan het begin van het schooljaar is er een overdrachtsgesprek met de 

mentor. Hierin krijgt u alle belangrijke informatie (o.a.rooster en boeken) 

aanmeldingen voor klas 2 en hoger voor de start van een schooljaar:  

U krijgt een bericht van inschrijving van het Bureau Leerlingzaken. Aan 

het begin van het schooljaar is er een overdrachtsgesprek met de mentor. 

Hierin krijgt u alle belangrijke informatie (o.a.rooster en boeken) 

aanmeldingen voor alle klassen voor het lopende schooljaar: 

U krijgt een bericht van inschrijving van het Bureau Leerlingzaken. Tijdens 

het intakegesprek worden praktische afspraken gemaakt.  

 

Vervoer 

 

● Hoe is het vervoer naar school geregeld? 

Er zijn leerlingen die gebruik maken van het openbaar vervoer en er zijn 

leerlingen die met de fiets naar school komen. Op het schoolplein staat 

een fietsenstalling voor de leerlingen. Een enkeling wordt door een ouder/ 

begeleider/ verzorger naar school gebracht. Er is ook een groep leerlingen 

die met leerlingenvervoer naar school komt. 

 

● Kan uw kind niet zelfstandig reizen naar school? 

Misschien komt uw kind in aanmerking voor leerlingenvervoer. De 

gemeente is verantwoordelijk voor het leerlingenvervoer. Om voor 

leerlingenvervoer in aanmerking te komen, moeten ouders of verzorgers 

zelf een aanvraag indienen bij de gemeente. U kunt alleen 



leerlingenvervoer aanvragen bij de gemeente waar de leerling woont of 

verblijft. 

Per leerling bekijkt de gemeente of leerlingenvervoer nodig is. U kunt 

daarom het beste informeren bij de gemeente of uw kind in aanmerking 

komt voor leerlingenvervoer. 

Voor het aanvragen van leerlingenvervoer heeft u o.a. een 

schoolverklaring nodig. Neemt u hiervoor contact op met de administratie 

westerbeek@pleysier.nl 

Op verzoek krijgt u van ons de schoolverklaring Leerlingenvervoer. De 

schoolverklaring bevat gegevens van de leerling, de school en waar 

noodzakelijk het Commissie van Begeleiding/ schooladvies. 

Let op: Voor elk schooljaar moet u een nieuwe aanvraag bij de gemeente 

indienen. Dus ook als een leerling op dit moment al gebruik maakt van 

het leerlingenvervoer. 

 

● Wie heeft contact met de taxicentrale? 

Dat is een zaak van de ouders en leerling. Als het verzoek is ingewilligd 

loopt contact, het maken van de afspraken tussen ouders met de 

vervoerder. De school speelt hierin geen rol.  Bij alle wijzigingen (ziekte 

van de leerling, afwijking van het rooster bv bij een schoolreisje) dienen 

ouders zelf contact op te nemen met de vervoerscentrale. 

 

● Taxiopvang 

Leerlingen die gebruik maken van de taxivervoer moeten vaak wachten op 

andere leerlingen. Zij kunnen dan wachten in het taxi-lokaal, meestal 

onder toezicht van een medewerker. 

 

 

Praktische zaken 

 

● Hoeveel leerlingen zitten er in een klas? 

In de onderbouwklassen zitten er gemiddeld 10 leerlingen in een klas. 

In de bovenbouwklassen kunnen dit er wat meer zijn. 

 

● Hoelang duurt een lesuur? 

Een lesuur duurt 50 minuten. Soms hebben leerlingen wel een blokuur in 

hun rooster, dan heb je dus bijvoorbeeld 100 minuten aaneengesloten 

Beeldende Vorming of Lichamelijke Opvoeding. 

 

● Hoelang duurt een pauze? 

De eerste pauze duurt 15 minuten, van 10.25-10.40 uur. 

De tweede pauze duurt 20 minuten, van 13.10-13.30 uur. 

 

 



● Mag je van het schoolplein af? 

Op de KWS blijf je in de pauzes op het schoolplein. 

Op de Asmansweg mag je, als tweede- of derdeklasser met toestemming 

van je ouders, van het plein af in de pauzes.  

Er zijn surveillanten op het plein en in het gebouw. 

Indien je dat nodig hebt kun je pauzeren in een stilte-lokaal. Je kunt dit 

aan je mentor vragen. 

 

● Wisselen de leerlingen van lokalen? 

Ja, de leerlingen hebben geen vast lokaal, ze gaan elk lesuur naar het 

lokaal van een vakdocent. 

 

● Is er een kantine waar leerlingen broodjes, drinken, etc. kunnen 

kopen? 

Op de hoofdlocatie aan de Asmansweg wel. 

Op de dislocatie aan de Kootwijkstraat (de locatie voor de eersteklassers) 

niet. Deze leerlingen dienen daarom altijd zelf hun eten en drinken mee te 

nemen. 

 

● Eersteklassers, die les krijgen op de dislocatie aan de 

Kootwijkstraat volgen ook lessen in het hoofdgebouw aan de 

Asmansweg. Hoe reizen zij voor deze lessen heen en weer tussen 

de twee locaties? 

Dit kan op verschillende, nader met school af te stemmen, manieren. De 

opties zijn: Op de eigen fiets of op een fiets van school onder begeleiding. 

Zelfstandig op de fiets of zelfstandig met de tram. (Reistijd is ongeveer 10 

minuten.) 

Lopend onder begeleiding. (Deze wandeling duurt ongeveer 15 minuten.) 

 

● Heb je uitval als een docent ziek is? 

We verzorgen opvang voor alle leerlingen van klas 1,2 en 3. Vanaf klas 4 

verwachten we dat leerlingen zelfstandig kunnen bepalen of ze in de 

kantine boven gaan werken. 

 

● Wanneer krijgen de leerlingen hun rooster? 

Voor de leerlingen in klas 1, 2 en 3 (de onderbouw) is het rooster meestal 

voor de zomer klaar. 

 

● Moeten we zelf de boeken aanschaffen? 

Nee, de school regelt de boekenpakketten. Aan het begin van het jaar 

haal je een pakket op en betalen de ouders een borg van €50,-. Aan het 

einde van het jaar lever je ze weer in. 

We werken ook met digitale methodes. Het is belangrijk dat je thuis ook 

de beschikking hebt over een ‘device’. Op school werken we met 



Chromebooks. Die stellen we per les beschikbaar. De docent bepaalt of ze 

nodig zijn voor zijn les. 

 

● Zijn er lockers? 

Ja, die zijn er. Voor €15, koop je een sleutel die je hele schoolcarrière 

mee gaat. Als je van de KWS (klas 1) naar de Asmansweg gaat (klas 2 en 

hoger) dan lever je je sleutel in en krijg je, zonder extra kosten, een 

nieuwe sleutel met bijbehorende locker. 

Je bent niet verplicht om een locker te hebben, maar we raden het wel 

aan. 

 

● Krijg je huiswerk? 

Jazeker. Je zult in de eerste klas wat minder huiswerk hebben dan in de 

hogere jaren. Vooral leerwerk is iets wat je het beste thuis kunt doen. 

 

● Hebben jullie huiswerkbegeleiding? 

We hebben in de eerste klas het vak plannen en organiseren. Daar is in de 

hogere jaren tijdens de vaklessen en mentorlessen aandacht voor. Na 

schooltijd gaan leerlingen naar huiswerkinstituten buiten de school. Op 

school is na schooltijd dus geen huiswerkbegeleiding. Als het zo uitkomt 

kan een leerling wel eens langer blijven om op school iets af te maken. Dit 

zijn uitzonderingen en het gaat altijd in overleg. 

 

● Zijn er proefwerkweken? 

Ja, er zijn 3 proefwerkweken in een jaar. Het jaar is opgedeeld in 4 

periodes, De eerste 3 periodes worden afgesloten met een 

proefwerkweek. In de vierde periode wordt wel getoetst maar is er geen 

proefwerkweek. 

 

● Hoe weet ik wat ik moet leren of maken? 

We werken op onze school met studiewijzers. Iedere periode krijg je per 

vak een studiewijzer (in Google Drive) waarin het werk staat dat je moet 

maken, leren, inleveren. 

 

● Wat zijn de (buitenschoolse)activiteiten? 

Klas 1 gaat op kamp in de eerste maand van het schooljaar. 

Eindexamenklassen gaan op reis naar een stad in het buitenland. 

Er zijn excursies die met een vak te maken hebben (Museon, Tweede 

Kamer etc) 

We organiseren een schoolreis en een sportdag. 

Er is een schoolband waaraan je kunt meedoen. 

We hebben een leerlingenraad die activiteiten organiseert. 

Projectdagen van de beta sectie, debatwedstrijd bij het vak filosofie, 

kangoeroewedstrijd voor de hele school. 

 



● Wat als je te laat bent voor de les? 

Je hoeft geen briefje te halen. De docent noteert dat je te laat bent.  

De regels omtrent te laat komen, verzuimen en ziekmelden staan in de 

schoolgids PC Westerbeek 

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

 

● Wordt er op jullie school gepest? 

Pesten gebeurt op elke school, helaas komt dat dus ook wel eens voor op 

onze school. We hebben er wel veel aandacht voor. Zo hebben wij twee 

anti-pestcoördinatoren en een anti-pestprotocol en een contract dat elke 

leerling tekent. 

Pesten in welke vorm ook (digitaal of fysiek) is niet aanvaardbaar en 

pestgedrag zal consequenties hebben. 

Meld het bij je mentor als iemand jou pest, alleen dan kunnen we je 

helpen. Soms is pesten plagen, we helpen je het verschil te herkennen. 
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