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Beste leerlingen, geachte ouder(s)/verzorger(s), 

 

 

 

 

Elk schooljaar ontvangen jullie van ons deze informatiegids. Hierin staan regels en 

afspraken. Deze gids wordt jaarlijks herzien.  

 

 

U vindt hier ook informatie over de financiële zaken. Wilt u de gevraagde             

bedragen per omgaande overmaken? Alvast hartelijk dank hiervoor. 

 

 

Het is belangrijk om deze gids goed te bewaren. 

 

 

Wij wensen iedereen een mooi schooljaar toe. 

 

 

Namens het team,  

 

 

Marcel Groeneweg 

directeur Pleysier College Westerbeek 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Belangrijke informatie voor leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) op het 

Pleysier College Westerbeek 

 

Administratie openingstijden 

De administratie is elke dag van 08.00 tot 16.00 telefonisch te bereiken op 

070-3150050.  

 

Afkortingen vakken 

 

ne Nederlands 

en Engels 

fa Frans 

du Duits 

ak Aardrijkskunde 

gs Geschiedenis 

ma1 Maatschappijleer (verplicht in profiel) 

mak Maatschappijkunde (keuzevak mavo)  

maw Maatschappijwetenschappen (keuzevak havo/vwo) 

kg Kunstgeschiedenis (examenvak) 

ec Economie 

wi Wiskunde (onderbouw en mavo 4) 

wa Wiskunde A (keuzevak havo/vwo) 

wb Wiskunde B (keuzevak havo/vwo) 

wd Wiskunde D (keuzevak havo/vwo) 

bio Biologie 

sk  Scheikunde 

na  Natuurkunde  

nas  Natuur- en scheikunde (onderbouw en mavo 4) 

in/dig Informatica (examenvak)/digitale geletterdheid in klas 3 

nb Nieuwsbegrip (klas 1 t/m 4) 

re Rekenen 

bv/kv1 Beeldende vorming (onderbouw)/kunstvakken (examen) 

lo Lichamelijke opvoeding 

ko Koken (klas 2 mhv en 3 mavo) 

p & o Plannen en organiseren/tumult (klas 1) 

fil Filosofie (H3 en keuzevak havo/vwo 4) 

mt  Mentoruur 

mtk  Mentorkwartier 

 

AVG 

Er wordt momenteel Pleysierbreed gewerkt aan nieuwe regels en afspraken 

rondom de AVG/privacy wetgeving. We houden iedereen hiervan op hoogte. 

 

 

 

 

 

 



 
Bij wie kun je terecht als leerling? 

 

In principe bij de mentor, voor schoolzaken en voor zaken rondom gedrag. Als je 

mentor er niet is kun je naar: 

 

Unitcoördinator 1e klassen: Barry Oud 

 

De pedagogen: Michel Adolfs, Marlies Bontje en Eline van der Haak 

 

Gedragswetenschappers: 

 

Elly Janga: 

1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 2A, 2B, 2C en 2D  

 

Yvonne Grevers: 

2E, 2F, 3F, HV56A, H5B, HV56C 

 

Fareeda Lakho: 

3A, 3B, 3C, 3D, 3E 

 

Hanneke Klompenhouwer: 

3G, 3H, M4A, M4B, M4C, HV4A, HV4B, HV4C 

 

Coördinatoren Leerlingzaken: 

2e klassen: Charlotte Haring 

3e klassen: Sjoertje van Delft 

bovenbouw: Annette Nagtegaal 

 

Als je uit de klas bent gestuurd, even tot rust wilt komen of iets kwijt bent, ga je 

naar Beheer in kamer 112 (Asmansweg) of kamer 18 (Kootwijkstraat). 

 

Als je je gedurende de dag ziek wilt melden ga je eerst naar je mentor om 

toestemming te vragen en dan naar de administratie om je af te melden. Er wordt 

dan eerst contact met thuis gelegd. 

 

Boeken 

Alle lesboeken worden door de school besteld en deze kunnen op de dag van het 

ouder-kindgesprek worden opgehaald. Ouder(s)/verzorger(s) maken €50 borg 

over (zie financiële zaken). 

 

Cijfers in Magister 

Toetsen moeten binnen 10 werkdagen nagekeken zijn. De cijfers moeten dus ook 

binnen 10 werkdagen in Magister staan.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Dependance voor de brugklassen 

Om de toestroom van nieuwe leerlingen goed op te kunnen vangen, beschikt onze 

school met ingang van schooljaar 2018/2019 over een dependance aan de 

Kootwijkstraat 35. Het schoolgebouw aan de Kootwijkstraat is specifiek ingericht 

voor de leerlingen van de onderbouw. Komend schooljaar zal klas 2A i.v.m. 

ruimtegebrek op de Asmansweg deels op de Kootwijkstraat les krijgen en deels op 

de Asmansweg.  

Directie 

De directie bestaat uit Marcel Groeneweg, directeur en Astrid Mollema, adjunct. 

Barry Oud heeft als UC’er de dagelijkse leiding aan de Kootwijkstraat.  

 

E-mail adressen 

Het e-mailadres van de school is westerbeek@pleysier.nl 

Personeel kunt u mailen op basis van voorletter.achternaam@pleysier.nl 

De namen van personeelsleden staan achterin deze gids. Communicatie met 

vakdocenten loopt altijd in eerste instantie via de mentor. 

 

Energydrink 

Uit diverse onderzoeken is gebleken dat het drinken van energiedrankjes niet 

bevorderlijk is voor de concentratie en zeker niet bij opgroeiende pubers, al dan 

niet in combinatie met medicijngebruik. Op onze school zijn dit soort drankjes 

daarom verboden. 
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Financiële zaken 

Graag uw aandacht voor een aantal financiële zaken: 

 

Vrijwillige ouderbijdrage voor alle leerlingen  in het schooljaar 2019/2020 

 

Uw zoon/dochter is leerling van het Pleysier College Westerbeek. Onze school ontvangt 

subsidie van het ministerie van onderwijs en betaalt daarmee het totale 

onderwijspakket. 

 

Om goed onderwijs te kunnen geven, wordt er door ons meer geld besteed dan wij aan 

subsidie ontvangen. Om deze extra uitgaven mogelijk te maken verzoeken wij u om 

jaarlijks vrijwillig bij te dragen in deze kosten. 

 

De ouderbijdrage voor het schooljaar 2019/2020 is vastgesteld op 125 euro 

per kind 

 

Hier worden de volgende activiteiten door mogelijk: 

 

● Excursies in diverse leerjaren 

● Schoolreisjes 

● Kerstfeest en het Sinterklaasfeest 

● Aanvullende onderwijsmaterialen zoals landkaarten 

● Uitgaven kookpracticum 

● Aanvullingen op het programma van de sportdag 

● Afsluitende eindexamenactiviteiten 

 

 

We verzoeken u om € 125,- over te maken op schoolrekening NL44ABNA0240049063 

o.v.v. “vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2019/2020 PC Westerbeek” en de naam van 

uw kind. 

 

Start uw kind later in het schooljaar, dan geldt een aangepaste regeling.  

 

Ouders hebben geen recht op een tegemoetkoming in de schoolkosten bij de Dienst 

Uitvoering Onderwijs (DUO). 

 

Ouder(s)/verzorger(s) met een Ooievaarspas hoeven geen vrijwillige ouderbijdrage te 

betalen. Deze pas moet u (of uw kind) wel bij onze administratie laten scannen. Daarna 

krijgt u de pas uiteraard weer terug.  

 

 

 

 



 

Lesboeken 

  

Op onze school worden de boeken uitgeleend aan de leerlingen. We willen de boeken 

zo lang mogelijk kunnen gebruiken, duurzaamheid is immers belangrijk.  

  

1. Bij de eerste ouder-kindgesprekken van schooljaar 2019-2020 ontvangt 

uw kind de boeken. 

2. De leerling tekent hiervoor een uitleencontract. Hierop staat in welke 

conditie het boek is bij aanvang van het schooljaar. 

3. De ouder(s)/verzorger(s) betalen €50 borg voor het totale boekenpakket 

De borg geldt voor de hele schoolloopbaan van uw kind. 

4. Aan het einde van het schooljaar wordt bekeken of er schade is. De 

eventuele schade wordt verrekend met de borg. 

5. De werkboeken worden bij bijna alle vakken in bruikleen gegeven. De 

leerling mag er dus niet in schrijven. Als de leerling wél in de werkboeken 

wil schrijven kunt u ze zelf kopen. 

Alleen voor nieuwe leerlingen: 

We verzoeken u om €50,- borg  over te maken op schoolrekening 

NL44ABNA0240049063 o.v.v. “borg boekengeld PC Westerbeek” en de naam van uw 

kind. 

  

Mocht uw kind geen kosten hebben gemaakt, dan ontvangt u aan het eind van de 

loopbaan van uw kind de € 50,- borg  terug. 

 

 

Alleen voor nieuwe leerlingen: 

  

Kluisje 

  

De kosten voor een kluisje voor de gehele schoolloopbaan zijn 15 euro. Wanneer een 

sleutel kwijt is, kan er een nieuwe gekocht worden voor 10 euro. 

 

We verzoeken u om € 15,- over te maken op schoolrekening NL44ABNA0240049063 

o.v.v. “kluisje PC Westerbeek” en de naam van uw kind. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 



 
GGZ Rivierduinen en samenwerking 

Onze school werkt nauw samen met Lida van der Put van GGZ Rivierduinen 

(voorheen Centrum Autisme). Lida is GZ-psycholoog en regelmatig bij ons op 

school. Zij kan (intake)gesprekken houden met u en uw kind. Lida kan ook voor 

het JES-overleg uitgenodigd worden (zie JES-overleg). 

  
Groene en gele kaarten  

Een docent kan een leerling een groene kaart geven wanneer hij merkt dat het 

goed is dat de leerling even de klas verlaat (de leerling geeft bijvoorbeeld aan dat 

hij heel veel aan zijn hoofd heeft en zich onmogelijk kan concentreren). Het gaat 

niet om slecht gedrag. De leerling gaat dan naar kamer 112 (op de Kootwijkstraat 

naar kamer 18) of zit even op de gang, met een ingevulde groene kaart. De 

leerling mag zelf ook om een groene kaart vragen, maar de docent bepaalt of de 

leerling deze dan krijgt. In kamer 112 of kamer 18 is altijd iemand aanwezig. Na 

maximaal 10 minuten gaat de leerling weer terug naar de les.  

Een docent kan een leerling een gele kaart geven als een leerling zich ernstig 

misdraagt. De leerling moet dan het lokaal verlaten en zich melden in kamer 112 

of kamer 18 en wordt daarna eventueel bij een hogere klas in de les gezet. 

Ouder(s)/verzorger(s) worden door de mentor op hoogte gesteld wanneer een 

leerling regelmatig een gele kaart ontvangt. 

Leerlingen dienen het lokaal altijd te verlaten als de docent dat vraagt. Er is dan 

geen ruimte voor discussie op dat moment in het lokaal. Buiten het lokaal of in 

kamer 112 of kamer 18 kunnen we praten over de reden van uitsturen wanneer 

deze niet duidelijk was. Aan het eind van het lesuur meldt de leerling zich bij de 

docent om de gele kaart na te bespreken. 

 

Gymkleding 

Schoenen met donkere zolen zijn niet toegestaan. Deodorant in roller en 

handdoek zijn verplicht. Leerlingen op de Kootwijkstraat fietsen onder begeleiding 

van en naar de Asmansweg voor de gymlessen. 

 

Huiswerk in Magister 

Toetsen worden door de docenten in Magister gezet òf de docent zorgt ervoor dat 

de leerlingen dit zelf in Magister zetten. Leerlingen zijn zelf verantwoordelijk voor 

het controleren van geplande toetsen in Magister. 

 

Jaarplanner/vakantierooster 

Deze is te vinden op de website https://www.pleysier.nl/westerbeek/agenda 

 

JES-overleg 

JES staat voor Jeugdzorg En School. Alle Haagse middelbare scholen hebben een 

JES-overleg. In dit overleg participeren schoolmaatschappelijk werk en de 

consulent van het Samenwerkingsverband. Wanneer er sprake is van complexere 

problematiek bij bepaalde leerlingen of leerlingen die dreigen uit te vallen 

(medisch, psychisch, sociaal of gedragsmatig), worden deze besproken in het JES.  

 

 

 

 

 

 



 
Klachtenregelingen 

Over beslissingen of gedrag van bestuur, directie of personeel kan door een ouder, 

leerling of personeelslid een klacht ingediend worden bij een klachtencommissie. 

Een klacht kan bijvoorbeeld betrekking hebben op discriminatie, seksuele 

intimidatie, het nalaten van wenselijk gedrag of het niet nemen van een 

beslissing. Zoals de wet voorschrijft, heeft het Pleysier College een 

klachtenregeling opgesteld. Deze regeling is voor eenieder die daarom vraagt in te 

zien. Indien men dat wenst kan men een kopie van de klachtenregeling 

ontvangen. De regeling voorziet in een externe vertrouwenspersoon voor de 

gehele school en in een interne contactpersoon per college. De 

vertrouwenspersoon bemiddelt bij klachten en verwijst indien nodig door naar de 

verschillende instanties. De interne contactpersoon is gebonden aan een college 

en heeft als taak door te verwijzen naar de vertrouwenspersoon. 

 

Contactpersoon PC Westerbeek, John Boone, tel: 070-3150050, 

j.boone@pleysier.nl 

 

Leerlingbegeleiding op PC Westerbeek  

Elke leerling heeft een plaats in de leerlingdriehoek: mentor, 

gedragswetenschapper (GW’er) en coördinator leerlingzaken (CL’er). 

De mentor is het eerste aanspreekpunt voor de leerling en de ouders. 

De GW’er blijft, voor zover dat mogelijk is, de gehele schoolloopbaan van de 

leerling de regie houden van het OPP van diezelfde leerling. De CL’er houdt 

overzicht over het hele proces van de leerling gedurende het schooljaar. 

Regelmatig vinden, op initiatief van de CL’er, de leerling of de mentor 

driehoeksgesprekken plaats. Dit is een overleg waarin gesproken wordt over de 

cijfers/overgang/profielkeuze, de thuissituatie en de sociaal-emotionele zaken die 

spelen rondom de leerlingen. In de leerlingdriehoek wordt besproken of het 

wenselijk is een pedagoog, de RT’er/lerarenondersteuner of SMW Plus of externe 

hulpverlening in te zetten bij een leerling of een klas. Het OPP is hierin de 

leidraad.  

Lesmateriaal 

De tekstboeken en geleende werkboeken moeten gekaft zijn, dit is verplicht. 
 

Zaken als een agenda, pennen, schriften, een rekenmachine (Casio fx-82 MS), 
een geodriehoek (hard met gegraveerde cijfers, die gaat langer mee en is beter 

dan een buigzame), passer en koptelefoon of oortjes dienen leerlingen zelf aan te 

schaffen.  

 

 

 

 

 

  



 
 

Lestijden 2019/2020 

 

1e mentorkwartier 08.30 - 08.45 hele klas verplicht aanwezig  

2e lesuur 08.45 - 09.35 

3e lesuur 09.35 - 10.25  

1e
 pauze 10.25 - 10.40 15 minuten pauze 

4e lesuur 10.40 - 11.30 

5e lesuur 11.30 - 12.20 

6e lesuur 12.20 - 13.10 

2e
 pauze 13.10 - 13.30 20 minuten pauze 

7e lesuur 13.30 - 14.20 

8e lesuur 14.20 - 15.10 

9e lesuur 15.10 - 16.00 

 

De 1e, 2e en 3e klassen hebben elke dag een mentorkwartier. In de 

bovenbouw variëren de mentorkwartieren. Deze staan in het rooster vermeld. 

 

Magister 

Magister is een computerprogramma waarin u als ouder(s)/verzorger(s) een 

aantal zaken over uw kind kunt bekijken: het rooster, de cijfers, wanneer er 

toetsen zijn, of het huiswerk is gemaakt of uw kind te laat was. U ontvangt 

van de administratie na de zomervakantie een Magistercode. Als u die half 

september nog niet heeft gekregen, belt u dan even met de school. 

  

Medicatie 

Indien uw kind medicijnen slikt, vraagt u ons dan om het protocol “medisch 

handelen”. 

 

  



 
Mentoren 

 

1A Daphne Lankhorst 

1B Jannette de Graaf 

1C Martine Vrolijk 

1D Halil Bulut 

1E Patrick Grimbergen  

 

2A Robbert Nitert 

2B Theo Beglinger  

2C Maaike Bouwkamp-van Baal 

2D Cynthia Stoppelenburg 

2E Henk van der Stoep  

2F Hanifa Douiry 

 

3A Marlon Yorke  

3B Petra van Wetten 

3C Chris van Gulik 

3D Marie-José Oomen 

3E Rachid el Battioui 

3F Mira Draskovic 

3G Karin Huiskens 

3H Ralph Sniedt 

 

M4A David Dressen 

M4B Henk Lever 

M4C Truusje van der Pauw 

HV4A Miriam Bruijning 

HV4B Nadia Benhajar 

HV4C Tom Vokurka 

HV56A Sanne Klaver 

H5B Adelbert Visscher 

HV56C Esther Geenen en Reinier Richaers 

TOM Lars Wouters en Petra van Wetten 

 

Mentorgesprek 

Een-op-een met mentor en leerling. De leerling is verplicht te komen wanneer de 

mentor dat vraagt. Mentorgesprekken kunnen op diverse momenten plaatsvinden. 

Het gaat in eerste instantie om schoolse zaken.  

● Gedrag en eventuele gedragskaarten bespreken 

● Logboek Magister bespreken 

● Voortgang in (rapport)cijfers 

● Verzuim/te laat 

● Wat speelt er?  

● Waar moet de leerling de komende tijd aandacht aan besteden? 

● Gewenst gedrag bij leerlingen herhalen en inslijpen. 

 

 

 

 

 



 
Mentorkwartier  

Elke onderbouwklas start de dag met de mentor (of diens vervanger). Het doel is 

vooral om preventief te werk te gaan. Onze leerlingen houden van 

voorspelbaarheid, structuur en regelmaat. 

 

Het mentorkwartier is verplicht en geldt voor de leerling als officiële lestijd. 

 

Voorbeelden van onderwerpen die aan bod komen: 

● Gewenst gedrag herhalen en inslijpen 

● Preventief werken (Bijvoorbeeld: hoe ziet de dag eruit vandaag? Vallen er 

lessen uit? Wat moet er in vergelijking met gisteren anders/beter?) 

● Sociale vaardigheden oefenen (“goedemorgen” zeggen, complimenten 

geven en ontvangen) 

● Pesten bespreken en proberen te voorkomen 

● Veiligheid bevorderen (brandoefeningen bijv.) 

● Pauzes bespreken (Wat doe je? Waar zit je?) 

● Afspraken voor de dag maken (Waar werken we vandaag als klas aan?) 

● Individuele vragen beantwoorden 

● Op tijd komen bespreken (of andere thema’s) 

● Roosters, proefwerken, proefwerkweek doornemen 

● Vragenronde leerling  

● Mededelingen uit de INFO doorgeven 

● Mededelingen Leerlingenraad doorgeven 

● Telefoongebruik bespreken 

● Huiswerk controleren 

● Voorbereiding op examen 

● Voorbereiding op gastlessen 

● Thuis (ontbijten, bedtijden, zakgeld, vrijetijdsbesteding, vervoer) 

● Spontaan a.d.h.v datgene wat speelt (leerlingen laten kletsen bij 

binnenkomst en een onderwerp dat opvalt eruit halen) 

● Schoolregels bespreken 

● Voorbereiden op buitenschoolse activiteiten 

● Stand van zaken (Hoe vaak komen leerlingen uit deze klas te laat? Hoeveel 

gele kaarten worden er gegeven? Zijn er incidenten?) 

● Sociale media: hoe gaan de leerlingen daar mee om? 

● Educatieve TV kijken (jeugdjournaal, puberruil) 

 

In de onderbouw zijn de mentorkwartieren verplicht. Iedere dag begint dus met 

de mentor of diens vervanger. In de bovenbouw variëren de mentorkwartieren. 

Deze staan in het rooster vermeld. 

 

Naast de mentorkwartieren heeft elke klas ook een mentoruur per week. 

 

  



 
Mobiele telefoons en elektronische apparatuur  

In een leslokaal is de elektronische apparatuur van een leerling niet zichtbaar en 

niet hoorbaar, tenzij de docent ervoor kiest om de apparatuur onderdeel te laten 

zijn van de les. 

 

Mocht een leerling zich niet aan deze regel houden dan bepaalt de docent wat er 

gebeurt. 

 

De volgende maatregelen kunnen worden genomen: 

> De leerling houdt de elektronische apparatuur voortaan (of voor een periode) 

thuis. 

> De leerling stopt de elektronische apparatuur voortaan (of voor een periode) in 

zijn kluisje. 

> De leerling levert de elektronische apparatuur voor schooltijd bij iemand van het 

personeel in en haalt deze na schooltijd weer op. 

> De leerling levert de elektronische apparatuur aan het begin van de les bij de 

docent in. 

> Ook kan een andere, nader te bepalen maatregel worden toegepast. 

 

Het kan voorkomen dat de docent een leerling toestemming geeft om naar muziek 

te luisteren, indien de leerling thuis al een afspeellijst heeft aangemaakt. De 

apparatuur mag dan alleen om deze reden worden gebruikt. Ook kan de docent 

een les geven waarbij de leerling zijn elektronische apparatuur nodig heeft en om 

die reden deze mag gebruiken. 

 

Daarnaast kan het zo zijn dat een leerling bij een bepaalde docent wel naar 

muziek mag luisteren en bij een andere docent niet. Ook kan voorkomen dat de 

ene leerling wel naar muziek mag luisteren en een andere leerling niet. De docent 

bepaalt dit en heeft daar een reden voor. Deze reden hoeft de docent niet uit te 

leggen. 

 

Wij hopen dat het invoeren van deze regel ervoor zorgt dat de lessen door alle 

leerlingen met de juiste aandacht kunnen worden gevolgd. 

 

Medezeggenschapsraad 

Het Pleysier College heeft een MR en alle scholen hebben een deelraad. De MR 

behartigt de belangen van kinderen en personeel. De deelraad vertegenwoordigt 

ouders, leerlingen en personeel. U kunt uw vragen ook bij hen neerleggen als het 

gaat om een breder probleem of om een suggestie voor een algemene verbetering 

die niet alleen uw kind betreft. U kunt een e-mail sturen naar 

westerbeek@pleysier.nl met als onderwerp “contact MR”. 

Onderwijs ontwikkelingsperspectief (OPP) 

Alle leerlingen krijgen een OPP dat gedurende de hele schoolloopbaan van 

toepassing blijft. Het OPP wordt twee keer per jaar aangepast. 

Ouder(s)/verzorger(s) ondertekenen het OPP.  De school maakt samen met de 

ouders en de leerling afspraken over de ondersteuning en wie waarvoor 

verantwoordelijk is. Ouder(s)/verzorger(s) dragen er zorg voor dat de mentor op 

de hoogte blijft van (veranderingen in) hulpverlening, medicijngebruik of andere 

belangrijke zaken.  

mailto:westerbeek@pleysier.nl


 
 

Pauzes 

Voor de leerlingen. Wie mag waar zijn? 

 

1e klassers: op het schoolplein of in het lokaal 

2e klassers: op het schoolplein of beneden 

3e, 4e, 
5e en 6e klassers: op het schoolplein, buiten het schoolterrein of boven.  

 

Leerlingen mogen niet om de hoek van het schoolgebouw staan, wel op het 

pleintje aan de Jan Krosstraat. Gebruik de vuilnisbak die daar staat, dus laat geen 

vuilnis daar achter. 

 

Als leerlingen tijdens de pauzes het schoolplein verlaten, dan betekent dat deze 

leerlingen zelf verantwoordelijk zijn voor hun gedrag en de eventueel daaruit 

voortvloeiende schade. De school kan immers in een dergelijke situatie geen 

toezicht meer houden en dus houdt haar zorgplicht daar op. 

 

Pesten 

Onze school heeft een anti-pestprotocol, een anti-pestcoördinator (Michel Adolfs) 

en alle leerlingen tekenen een anti-pestcontract. 

 

Preadviezen 

Half februari  krijgen alle leerlingen brieven met preadviezen over hun richting en 

klas voor het volgende schooljaar. Precies een week na de rapportvergadering 

worden de preadviezen verstuurd naar ouder(s)/verzorger(s). De mentor heeft in 

die week de tijd om leerlingen in te lichten. 

Rekenmachines 

In de bovenbouw van havo en vwo is voor het vak wiskunde (A, B èn D) een 

grafische rekenmachine nodig. Wij gebruiken de CASIO rekenmachine en wel de 

twee types die bij het eindexamen gebruikt mogen worden (met "examenstand"): 

- fx-9860GII(SD) met examenstand: OS 2.07 en hoger 

- fx-CG20 met examenstand: OS 2.01 en hoger 

 

Roken door leerlingen 

Leerlingen mogen op onze school nergens roken. Vanaf de derde klas mogen 

leerlingen tijdens de pauze het schoolplein af en kunnen dus, als zij dat willen, 

buiten het schoolplein wel roken. Roken is verboden op of rond het schoolplein en 

moet uit het zicht van andere leerlingen gebeuren. 

 

SMW PLUS 

Onze school werkt samen met schoolmaatschappelijk werk vanuit Jeugdformaat. 

SMW PLUS geeft consultatie aan mentoren en docenten rond het signaleren van 

en omgaan met zorgleerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) of verricht lichte en 

kortdurende hulpverlening aan leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s). 

 

 

 

 



 
Spijbelen 

Ieder uur dat een leerling spijbelt, wordt ingehaald op school. Uiteraard worden 

ouders hiervan op de hoogte gebracht. 

 

Studiewijzer (voorheen leerstoflijn) 

Voor ieder vak is er een studiewijzer. De leerlingen krijgen deze aan het begin van 

iedere periode. In de studiewijzer staat welke stof wordt behandeld en wanneer 

deze wordt getoetst. 

Het schooljaar heeft 4 periodes. De eerste 3 periodes bestaan uit 9 lesweken en 

worden afgesloten met een proefwerkweek (in periode 2 een proefexamenweek 

voor de examenkandidaten). 

In de proefwerkweek is er geen les, alleen studie-uren, toetsen en soms 

excursies. 

 

 

Taxivervoer 

Het taxivervoer is een zaak tussen ouder(s)/verzorger(s) en het taxibedrijf. Onze 

school ondersteunt de aanvragen taxivervoer voor de leerlingen vanaf de tweede 

klas in het komende schooljaar in eerste instantie niet. Onze leerlingen moeten 

zich immers voorbereiden op hun vervolgopleiding en dus is het nodig om de 

zelfstandigheid te vergroten. Het zelfstandig naar school reizen op de fiets, met 

het openbaar vervoer of een combinatie van deze twee, draagt bij aan deze 

zelfstandigheid. 

Verschillende gemeenten vergoeden overigens in schooljaar 2019/2020 het 

vervoer voor leerlingen naar het Westerbeek ook niet meer; mogelijk hebt u 

hierover vanuit de gemeente al bericht gehad.  

Mocht u om situatie-overstijgende redenen toch een beroep willen doen op 

taxivervoer, dan kunt u een brief met deze redenen naar onze 

gedragswetenschappers sturen. Zij zullen deze dan bekijken en advies geven. 

 

  



 
Te laat komen 

 

De te-laat-regeling  die geldt per 1 april 2017 op Pleysier College 

Westerbeek 

  

Bij 3 keer te laat komen in de les: 

de school bericht ouder(s)/verzorger(s). 

De mentor bespreekt dit met de leerling. De leerling blijft 1 lesuur na. (*) 

 

Bij 6 keer te laat komen in de les: 

de school bericht ouder(s)/verzorger(s). 

De mentor bespreekt dit met de leerling. De leerling blijft in 1 week 2 

lesuren na. 

 

Bij 9 keer te laat komen in de les: 

de school bericht ouder(s)/verzorger(s). 

De mentor bespreekt dit met de leerling. De leerling blijft in 1 week 3 

lesuren na. 

  

Bij 12 keer te laat komen in de les: 

de mentor nodigt ouder(s)/verzorger(s) uit voor een gesprek op school. 

Tijdens dat gesprek worden er afspraken gemaakt om er voor te zorgen 

dat de leerling voortaan op tijd in de les is. 
  

Als de leerling binnen 4 weken 16 keer te laat in de les is gekomen: 

de school doet een melding bij de gemeente, afdeling Leerplicht. 

 

(*) een mentor kan er ook voor kiezen om een leerling juist vroeger op school te 

laten komen 

Bij leerlingen van 18 jaar en ouder vervallen de meldingen aan Leerplicht, maar 

handhaven we wel onze schoolregels. 

Met ingang van ieder nieuw schooljaar beginnen we opnieuw met tellen. Uw kind 

start dan dus weer op 0. 

  



 
Toetsen uitstellen 

Onze leerlingen vragen soms of een toets (s.o./m.o. of proefwerk) uitgesteld mag 

worden, omdat ze om één of andere reden niet hebben geleerd. Dat gebeurt in 

principe niet, uitzonderingen daargelaten en altijd op verzoek van 

ouder(s)/verzorger(s). LET OP: het gaat om een verzoek, dus docenten zijn 

gerechtvaardigd hier zelf een keus in te maken. Toetsen die opgegeven zijn, 

moeten in principe dus gewoon gemaakt worden. 

 

Tumult 

Tumult is zowel een digitale als een papieren methode voor sociale vaardigheden 

en studievaardigheden. Er wordt tijdens de eerste twee schooljaren mee gewerkt. 

Op de site van Tumult is het voor u als ouder of verzorger mogelijk om mee te 

kijken met uw kind. U kunt via deze methode uw kind eventueel ook begeleiden, 

bijvoorbeeld bij het huiswerk maken en het leren plannen. Op www.tumult.nl kunt 

u zich registreren.  

 

Ziekteverzuim en afwezigheid 

Ziekmelden van uw kind graag zo vroeg mogelijk vanaf 08.00 uur via 

telefoonnummer 070-3150050. 

Externe afspraken (tandarts, dokter) dienen altijd telefonisch of per e-mail 

doorgegeven te worden via westerbeek@pleysier.nl  

 

  



 
Personeel afkortingen in Magister (nog niet 100% volledig) 

 

Code Volledige naam 

adm Michel Adolfs,  

pedagoog onderbouw 

bac Clancy Bartels,  

Docent 

bar Rachid el Battioui,  

docent 

ben Nadia Benhajar, 

docent 

bet Theo Beglinger,  

docent 

boj John Boone,  

docent 

bom Marlies Bontje, 

pedagoog 

boa Maaike Bouwkamp,  

docent 

brm Miriam Bruijning 

docent 

buh Halil Bulut,  

docent 

bus Sandra van Bunderen,  

administratie 

dej Sjoertje van Delft, 

docent, LC’er 3e klassen 

doh Hanifa Douiry 

docent 

dov Vera van Dorp, 

docent 

drd David Dressen,  

docent 

drm Mira Draskovic 

docent 

enp Peter Engels,  

docent 

fre Erik Fransen, 

docent en stagebegeleider 

gee Esther Geenen,  

docent 

grj Jannette de Graaf 

docent 

goa Anne Goosen 

onderwijsassistent 

grm Marcel Groeneweg,  

directeur 

grp Patrick Grimbergen, 

docent 



 
gry Yvonne Grevers,  

psycholoog 

guc Chris van Gulik,  

docent 

 
hae Eline Haak, 

pedagoog 

haa Aad Haring,  

docent, eindexamen 

coördinator 

hac Charlotte Haring,  

docent, LC’er 2e klassen 

haj Johan de Haan,  

docent 

hov Violet van Houten, 

docent 

huk Karin Huiskens 

docent 

jae Elly Janga,  

psycholoog 

klh Hanneke Klompenhouwer, 

psycholoog 

kls Sanne Klaver,  

docent 

kop Peter Kolff, 

docent 

kow Willem Kottelaar,  

conciërge 

lad Daphne Lankhorst, 

docent 

laf Fareeda Lakho, 

orthopedagoog 

leh Henk Lever,  

docent 

lie Eus van Lieshout,  

docent 

moa Astrid Mollema,  

adjunct-directeur 

mor Marcel Moonen, 

docent 

naa Annette Nagtegaal, 

docent, LC’er bovenbouw 

nir Robert Nitert, 

docent 

oom Marie-José Oomen 

docent 

oub Barry Oud,  

unit coördinator 

brugklassen 

pat Truusje van der Pauw, 



 
docent 

plp Peter Plugge,  

vrijwilliger 

poe Ewout Pool, 

lerarenondersteuner en 

ICT’er 

rir Reinier Richaers, 

docent 

sak Kees van Sas,  

conciërge 

sat Truus Santpoort 

administratie 

sct Ton van Schilt, 

conciërge  

scv Victor Scholte,  

vrijwilliger 

snr Ralph Sniedt 

docent 

stc Cynthia 

Stoppelenburg-Fredriksz, 

docent 

sth Henk van der Stoep 

docent 

sty Yvette Vermaat-van 

Steveninck, 

catering en 

absentieregistratie 

suj Jolanda Suijker-van 

Wingerden, 

leraarondersteuner  

tom Mariëtte Tol, 

docent 

tün Necattin Türkeri, 

conciërge 

via Adelbert Visscher, 

docent 

vot Tom Vokurka, 

docent 

vrm Martine Vrolijk 

docent 

wep Petra van Wetten, 

docent 

wim Marijke Wins, 

RT 

wir Roben Jan Willems, 

docent 

wol Lars Wouters, 

docent 

yom Marlon Yorke 

docent 



 
 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


