
 
 

       
 

 
Bijlage schoolgids 2018 - 2019  
 
Van Hogendorpplein 11                                    Van Hallstraat 621 
1051 AX  Amsterdam                                         1051 HE  Amsterdam 
Telefoon 020-6860144                                      telefoon: 020-6843754 
 
Website:        www.westerparkschool.nl  
e-mailadres:  admin@westerparkschool.nl  
 
 

Het team 

Directie:      Margaret Rottier (directeur), aanwezig: maandag t/m vrijdag 

                                           Bert Mellink (adjunct-directeur), aanwezig: ma, di, do, vrij 

 

Interne begeleiding:       Corinne Kersbergen (groepen 1/2 en 3H), dinsdag, woensdag, vrijdag 

                                           Anna Horninge (groepen 3/4, 4 en 5) maandag, dinsdag, woensdag 

                                           Mieke Reinders (groepen 6, 7 en 8) maandag t/m donderdag 

 

Onderbouwcoördinator:                     Teresa Rodrigues 

Middenbouwcoördinator:  Jantien Niekus 

Bovenbouwcoördinator:  Loes Mantel 

Coördinator Vreedzame School:  Gonnie Roekevisch 

Interne vertrouwenspersonen:          vacature (locatie Van Hallstraat) 

                                                                 Gonnie Roekevisch (locatie Van Hogendorplein)  

Bewegingsonderwijs:    Rueben Schoones (maandag t/m donderdag) 

Administratie:                                        Judith van der Vegt      

 

 

De Westerparkschool valt onder de stichting AWBR 
(Amsterdam-West Binnen de Ring), een groep van 18 
openbare scholen in stadsdeel West, www.awbr.nl  
 
 

http://www.westerparkschool.nl/
mailto:admin@westerparkschool.nl
http://www.awbr.nl/


 
 

Leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel locatie Van Hogendorpplein 
 

Groep 1/2A Gonnie Roekevisch   (di, woe, do), Grietje Commandeur (ma, vrij) 

Groep 1/2B Netty Reininga (ma, di), Rosemarijn Jansen (woe, do, vrij) 

Groep 3/4A Jantien Niekus (ma, di, woe), Linda van Amstel (do, vrij) 

Groep 3/4B Lineke Keetbaas 

Groep 5P Renee Kolsteeg (ma, di, woe, do), Netty Reininga (vrij) 

Groep 6P Gladys Demidof  

Groep 7P Linda Kamper 

Groep 8P Jordy Pieters, Hanna Vlap (leraar in opleiding, ma en di) 

onderwijsassistenten Anna Digna de Beaufort,  Marietta Slewe, Rachida Chalil,  

Suzanne van Berkel 

conciërge Nelly Cremer (ma, di, do, vrij) 

 

 
Leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel locatie Van Hallstraat 
 

Groep 1/2F Malou Brauers 

Groep 1/2G Teresa Rodrigues (ma, woe, do, vrij), Freddy Groot (di) 

Groep 3H Marjorie Trustfull (ma, di, vrij), Freddy Groot (woe, do) 

Groep 4H Lisa Bleijendaal (di, woe, do, vrij), Esmee Bakkenes (leraar in opleiding, ma 

en di) 

Groep 5H Renske Verdouw (ma, di, woe, vrij), Bianca Augustuszoon (do) 

Groep 6 Loes Mantel (ma, di, do, vrij), Bianca Augustuszoon (woe) 

Groep 7 Loes Frencken (woe, do, vrij), Bianca Augustuszoon (ma, di) 

Groep 8 Cobie van Tongeren 

onderwijsassistenten Anna Digna de Beaufort,  Marietta Slewe, Rachida Chalil,  

 Suzanne van Berkel 

conciërge Ahmed el Yazidi 

 



 
 

Praktische informatie 
 
Schooltijden 
 
Maandag, dinsdag en donderdag: 
’s Morgens 8.30 – 11.45 uur  
’s Middags 12.45 – 15.00 uur 
Woensdag en vrijdag:  
’s Morgens 8.30 – 12.40 uur  
 
De deuren gaan 's ochtends op 8.15 uur open en 's middag om 12.35 uur.  
U mag uw kind naar de klas brengen. Wij verwachten dat iedereen op tijd in de klas is, zodat 
de lessen om 8.30 uur en 12.45 uur kunnen beginnen.  
 
Vakanties 2018-2019 
Herfstvakantie  22 t/m 26 oktober  
Kerstvakantie   24 december t/m 4 januari 
Krokusvakantie  18 februari t/m 22 februari   
Meivakantie    19 april t/m 3 mei 
Hemelvaart   30 en 31 mei    
Pinkstermaandag   10 juni 
Zomervakantie  15 juli t/m 23 augustus  
 
Vrije dagen  
Alle groepen hebben per week 24 uur en 45 minuten les. In totaal ruim 940 uur per jaar. 
Naast de vakanties is er nog ruimte voor enkele vrije dagen voor de leerlingen. Deze vrije 
dagen voor de leerlingen worden gebruikt voor schoolontwikkeling en voorbereiden van 
rapporten en oudergesprekken. Vrije dagen voor alle leerlingen:  
 

 Vrijdag 28 september 

 Maandag 26 november 

 Donderdagmiddag 21 december (vanaf 17 uur kerstdiner) 

 Woensdag 6 februari 

 Dinsdag 19 maart 

 Maandag 24 juni 
 

Naast deze vrije dagen mogen alle ouders één vrije dag naar keuze opnemen (een 
zogenaamde snipperdag).  
 
Snipperdag 
Alle kinderen mogen één keer per schooljaar een snipperdag opnemen. Ouders vragen deze 
snipperdag aan door middel van een formulier welke verkrijgbaar is bij de leerkrachten of de 
conciërge. Een snipperdag moet minimaal één dag van tevoren worden aangevraagd. 
Een snipperdag mag niet opgenomen worden op de volgende dagen:  
1. In de eerste twee weken van het schooljaar. 
2. Op dagen dat er CITO-toetsen worden afgenomen (in januari en juni). 
3. Op dagen dat er uitstapjes, sportdagen of feesten zijn. 



 
 

Tussenschoolse opvang (overblijven) 
Leerlingen kunnen op maandag, dinsdag en donderdag overblijven tussen 11.45 en 12.45 
uur. Voor de tussenschoolse opvang maken wij gebruik van het digitale registratiesysteem 
TSO-assistent. Als u uw kind wilt aanmelden voor de TSO neemt u dan contact op met onze 
administratief medewerkster op de locatie Van Hogendorpplein. Het overblijven kost € 2,00 
per keer. Wij organiseren de tussenschoolse opvang zelf met hulp van vrijwilligers. Op elke 
locatie is een coördinator aanwezig. Voor vragen over het overblijven kunt u contact 
opnemen met de coördinator van de locatie van uw kind.  

 Van Hogendorpplein: Tülin Özdemir, bereikbaar van maandag t/m donderdag van  
10 tot 13 uur op telefoonnummer 06-87014617 of via tsoplein@westerparkschool.nl  

 Van Hallstraat: Priene Schaap, bereikbaar van 15.30 tot 17.30 uur op 
telefoonnummer 06-33732011 of via tsovanhall@westerparkschool.nl  

De activiteitencommissie / dienst coördinatie (AC/DC) 
De AC/DC bestaat uit een aantal betrokken en actieve ouders die de organisatie van de 
diverse feesten en activiteiten die gedurende het schooljaar plaatsvinden, coördineren. 
Vanaf dit schooljaar hebben zij een nieuwe werkwijze: ouders van bepaalde groepen zijn 
verantwoordelijk voor de organisatie van een activiteit:  

 ouders groepen 1 en 2 regelen Pasen/lentefeest 

 ouders groepen 3 en 6 regelen Sinterklaas 

 ouders groepen 5 regelen Kerst 

 ouders groepen 4 en 7 regelen het themafeest 

 ouders groepen 8 regelen het afscheidsfeest van groep 8 
Heeft u vragen aan deze commissie dan kan dit via activiteiten@westerparkschool.nl . 
 
Ouderbijdrage 
Wij vragen alle ouders om een vrijwillige ouderbijdrage te betalen. Deze bijdrage is bedoeld 
om allerlei feesten en activiteiten te kunnen organiseren die niet door de overheid bekostigd 
worden zoals Sinterklaas, Kerst, het themafeest en Artisbezoek. De ouderbijdrage is inclusief 
het schoolreisje voor de groepen 1 t/m 7. Ouders zijn wel verplicht te betalen voor het 
schoolreisje. De ouderbijdrage voor het schooljaar 2018-2019 bedraagt € 52,50 per leerling. 
De ouders van de leerlingen van groep 8 betalen een ander bedrag in verband met het 
schoolkamp. In het najaar ontvangen alle ouders een brief met het verzoek om de 
ouderbijdrage te betalen. Voor ouders met een laag inkomen is een subsidie beschikbaar 
vanuit de gemeente Amsterdam (de scholierenvergoeding) waarmee zij de ouderbijdrage 
kunnen betalen.  
 
Ouder- en Kindadviseur (OKA) 
In Amsterdam is aan iedere school een Ouder- en Kindteam (OKT) verbonden. Ouders 
kunnen met de medewerkers van het Ouder- en Kindteam afspreken op school, in de wijk of 
thuis. Eén van onze ouder- en kindadviseurs (OKA) is op donderdagochtend op school 
aanwezig, afwisselend op de locaties. Ouders kunnen bij het OKT terecht voor vragen over 
bijvoorbeeld opvoeding of bij zorgen over uw kind thuis of op school. Vragen kunnen gaan 
over uw kind (bijvoorbeeld eten, slapen, pesten, druk of juist teruggetrokken gedrag) of de 
gezinssituatie. U kunt contact opnemen met een van onze OKA's:  
Rody Hoek op 0652602728 of via r.hoek@oktamsterdam.nl  of  
Elmer Louman op 0614756298 e.louman@oktamsterdam.nl   

mailto:tsoplein@westerparkschool.nl
mailto:tsovanhall@westerparkschool.nl
mailto:activiteiten@westerparkschool.nl
mailto:r.hoek@oktamsterdam.nl
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Medezeggenschapsraad (MR): 
De MR van de Westerparkschool bestaat uit 6 leden: drie ouders en drie personeelsleden.  
 
Ouders: 

1. Arwen Gerrits (moeder van Diede Tummers groep 6H) 
2. Maud Koek (moeder van Madelief groep 8P, Jakob groep 5P en Saar groep 4P) 
3. Arno Wolters (vader van Nikolas groep 8H en Danae groep 3H)  

 
Personeelsleden:  

1. Cobie van Tongeren 
2. Marjorie Trustfull 
3. Freddy Groot 

 
De MR is te bereiken via bovenstaande ouders of via het emailadres: 
mr@westerparkschool.nl  
 
Bewegingsonderwijs 
De gymlessen voor de groepen 3 t/m 8 vinden plaats in de gymzaal op het Van 
Hogendorpplein. De groepen van het Van Hogendorpplein hebben twee keer per week een 
les van 45 minuten. De groepen van de Van Hallstraat hebben één keer per week een les van 
90 minuten (dit in verband met het lopen naar het van Hogendorpplein). Vanaf groep 4 is 
douchen na de gymles verplicht.  
Op woensdag geeft de vakleerkracht les aan de kleuters, afwisselend op de locatie Van 
Hogendorpplein (in de gymzaal) en de locatie Van Hallstraat (in de speelzaal).  
 
Rooster bewegingsonderwijs 

 maandag dinsdag woensdag donderdag 

8.30 - 
9.15 uur 

8P 7H 5P 8H 

9.15 -
10.00 uur 

7P 7H 7P 8H 

10.15 - 
11.00 uur 

5H 5p 6P 8P 

11.00 - 
11.45 uur 

5H 3/4B 1/2 3/4A 

12.45 - 
13.30 uur 

6P 3/4A 11.45 - 12.30 

1/2 
3/4B 

13.30 – 
14.15 uur 

6H 3H  4H 

14.15 - 
15.00 uur 

6H 3H  4H 
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Nieuwsbrief 
Ouders krijgen om de week een nieuwsbrief van de school via de e-mail (de data staan 
aangegeven op de schoolkalender). In de nieuwsbrief staat belangrijke informatie over 
bijvoorbeeld de uitstapjes op school. De nieuwsbrief is ook te lezen op onze website en op 
verzoek kunnen ouders de nieuwsbrief op papier krijgen.  
Mocht u de nieuwsbrief niet ontvangen, dan kan het zijn dat deze in uw spambox komt. Als 
dit niet het geval is en uw ontvangt de nieuwsbrief niet, wilt u dit dan doorgeven aan de 
administratie? Judith van der Vegt, onze administratief medewerkster, is elke ochtend 
telefonisch bereikbaar op de locatie Van Hogendorpplein of via admin@westerparkschool.nl. 
Wij zullen dan uw e-mailadres controleren.  
 
Privacy 
Wij zijn verplicht om alle ouders toestemming te vragen voor het gebruik van beeldmateriaal 
waarop hun kind herkenbaar in beeld is. Deze toestemming vragen wij door middel van een 
(digitaal) toestemmingsformulier. U kunt uw toestemming altijd weer intrekken.  
Wij kunnen niet verbieden dat ouders foto’s of video’s maken bij schoolactiviteiten. Wij 
vragen ouders eraan te denken dat niet alle ouders en medewerkers van de school het op 
prijs stellen dat deze beelden op sociale media geplaatst worden. We vragen ouders alleen 
opnames van hun eigen kind via de sociale media te verspreiden.  
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