
Welkom op het Pleysier 
College Westerbeek 

Locatie: Kootwijkstraat 



Brugklas Locatie



Taxi standplaatsen

Voor de school is ruimte gereserveerd 
voor de taxi’s waarmee een aantal 
leerlingen dagelijks wordt gebracht en 
gehaald. 



Begane grond

Op de begane grond bevinden zich 2 
leslokalen, 1 spelzaal, lockers en de 
entree naar het schoolplein. 



Spel lokaal 

De leerlingen volgen 1 uur in de 
week sport en spel in dit lokaal. 

Lichamelijke opvoeding (gym) volgen 
de leerlingen op de hoofdlocatie 
(Asmansweg).



Fietsen naar de gymzaal

Onder begeleiding fietsen de 
leerlingen naar het 
hoofdgebouw (Asmansweg).

Met toestemming van 
ouders mogen leerlingen ook 
zelfstandig hierheen reizen. 



Schoolplein

De leerlingen pauzeren op het schoolplein. 



Lockers

De leerlingen kunnen gebruik maken 
van lockers. 



Trap naar de eerste verdieping



Eerste verdieping

Op de eerste verdieping bevinden zich 4 
leslokalen en de time – out ruimte. 



Het leslokaal

In elk lokaal wordt gebruik gemaakt van het digibord. Leerlingen hebben 
de mogelijkheid om bij overprikkeling even plaats te nemen aan de extra 
tafel aan de zijkant van het lokaal. 



Telefoontas

Telefoons zijn niet toegestaan tijdens 
de les. 

In elk lokaal hangt daarom bij de 
entree een telefoontas. De leerlingen 
bergen hierin hun telefoons op.



Lesmethodes

De meeste vakken maken gebruik van 
digitale methodes. Hiervoor maken wij 
gebruik van Chromebooks. 

Elke leerling krijgt zijn eigen inlogcodes 
aan het begin van het schooljaar. 

De leerlingen kunnen thuis ook inloggen 
in de digitale leeromgeving op hun 
eigen computer. 



De klok
Op onze school maken wij gebruik van 
een kleurenklok. 

Ieder lesuur is ingedeeld in drie delen. 

1. Groene tijd (5 min.) 
Leerlingen leggen hun spullen klaar 
op tafel. 

2. Oranje tijd (40 min.) 
Lestijd. 

3. Blauwe tijd (5 min.) 
De docent sluit de les af. 



Gele en groene kaart

De docent kan tijdens een les de leerling een gele of groene 
kaart geven. 

Gele kaart: 

Wanneer de leerling niet te corrigeren gedrag vertoont, kan de 
docent de leerling een gele kaart geven. De leerling meldt zich in het 
time – out lokaal en mag dat lesuur NIET meer terug de les in.

Groene kaart: 

Wanneer de docent merkt dat een leerling overprikkeld is of moeite 
heeft met de concentratie, kan de docent de leerling een groene 
kaart geven.

De leerling meldt zich in het time – out lokaal en keert na 10 minuten 
terug in de les. 



Time – out lokaal

In dit lokaal (18) worden 
leerlingen opgevangen 
wanneer zij een groene of gele 
kaart hebben. 

Hier wordt gekeken wat de 
leerling nodig heeft. 



Het Team

Een deel van het 
team op de 
kootwijkstraat. 



Aanmelding 

Heeft u vragen over de aanmelding, dan kunt u contact opnemen met de 
administratie. 

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

mailto:bureautoeleiding@pleysier.nl
mailto:plaatser@pleysier.nl


Einde presentatie


