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Lerarentekort  
Zoals u ongetwijfeld weet kampen we op dit moment met een flink lerarentekort. Uit recent onderzoek is 
gebleken dat er inmiddels een tekort is van ruim 16% met de voorspelling dat dit tekort de komende tijd, 
zeker in de grote steden, verder op zal lopen.  
 
Op de Westerparkschool lukt het doorgaans goed om uitval door ziekte of verlof op te vangen. Soms 
komen er leerkrachten die parttime werken extra werken, oud-collega’s komen een dag ‘terug’ van 
pensioen of collega’s met andere taken in de school vangen groepen op. We zijn erg blij met die inzet en 
flexibiliteit en doen ons uiterste best om lesuitval t e voorkomen en het onderwijs aan onze kinderen zo 
goed mogelijk door te laten gaan. 
 
In uitzonderlijke gevallen zijn we soms toch genoodzaakt om groepen thuis te houden, omdat er geen 
invaller beschikbaar is of om ervoor te zorgen dat het onderwijs in de andere klassen op een goede 
manier doorgang kan vinden. Zo kiezen we er bijvoorbeeld niet voor om groepen te verdelen over de 
andere klassen. Onze ervaring leert namelijk dat door groepen te verdelen er al snel 4 of 5 kinderen in 
een groep extra aansluiten, wat de kwaliteit van onderwijs in alle klassen niet ten goede komt en de 
belasting bij het team onnodig vergroot. 
 
We begrijpen dat lesuitval, zeker als dit last-minute is, erg vervelend is voor u als ouder. We vinden het 
echter belangrijk dat u op de hoogte bent van de uitdagingen qua personele bezetting en rekenen hierin 
op uw begrip. In de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u een brief van ons bestuur over het lerarentekort. 
 
Nationale Voorleesdagen 
De Nationale Voorleesdagen 2023 zijn van woensdag 25 januari t/m vrijdag 4 februari. Voorlezen aan 
kinderen is belangrijk. Het prikkelt de fantasie, ontwikkelt het taalgevoel en bezorgt kinderen veel 
plezier. Speciaal voor baby’s, peuters en kleuters zijn er de Nationale Voorleesdagen. Deze dagen 
hebben als doel het voorlezen aan kinderen te bevorderen. Op de Westerparkschool vinden we lezen en 
leesplezier erg belangrijk en hebben hier in alle groepen aandacht voor.  
 

Groepen 1/2 Kikker in de kou van Max Velthuis 
In de groepen 1/2 werken we met het thema “Kikker in de kou”. Dit mooie 
prentenboek gaat over Kikker en zijn vriendjes in de winter. Alle dieren in 
het boek houden van de kou. Eend in haar verenpak en varkentje in haar 
speklaagje. Alleen kikker heeft het koud in zijn dunne velletje. Het 
verhaal biedt genoeg aanknopingspunten om te praten over de winter, 
kou, dieren en vriendschap. Daarnaast is het heel geschikt om samen te 
lezen, voorgelezen te worden of het verhaal na te spelen. 
 

 
 
 

 

https://www.hebban.nl/nationalevoorleesdagen
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Boterhammenbar  
We hebben ervaring opgedaan met de boterhammenbar en de subsidie is verlengd voor komende 
maand. Het is echt nodig gebleken, maar de vorm kan misschien anders. Er zijn vele ouders die hebben 
geholpen bij het bemannen en coördineren van de boterhammenbar en kinderen maken gebruik van 
deze voorziening. Zowel voordat de school begint maar ook tijdens de overblijf. We willen de 
boterhammenbar graag doorzetten maar zien ook punten voor verbetering. Heeft u ervaring of een 
gedachte hoe dit zou moeten? Geef het aan via deze link: https://forms.office.com/e/gdKDUs7zJd  
We halen ook input op bij het team en de medewerkers van de TSO. Volgende week woensdag bespreken 
we de input met de vrijwilligers van de boterhammenbar en stellen bij waar dat nodig, mogelijk of 
wenselijk is. 

Akros 
Op 9 januari is de buitenschoolse opvang (BSO) van Akros in de 
Westerparkschool gestart. Er is opvangmogelijkheid van maandag tot 
en met donderdag aansluitend aan schooltijd tot 18:30 uur. De opvang 
van Akros sluit aan bij de principes van de Vreedzame School en Eco-
Schools. Om kennis te maken organiseren we af en toe 
kennismakingsactiviteiten. De volgende activiteit ter kennismaking is 
een Sport- en Spelmiddag. U kunt u uw kind aanmelden via 
m.vanleeuwen@akros-amsterdam.nl. Meer informatie over de 
kennismaking vindt u onderaan deze nieuwsbrief. 

 

Diploma-uitreiking mediatoren 
Gisteren hebben 10 kinderen uit de 
groepen 7 en 8 hun diploma voor 
mediator ontvangen. De afgelopen 
weken hebben deze kinderen een 
cursus leerling mediatie gevolgd en 
ze zijn alle 10 geslaagd!!   

De kinderen vormen nu mediatie 
duo's en helpen kinderen bij het 
oplossen van conflicten met 
behulp van een stappenplan. 
We zijn super trots op onze 
mediatoren en wensen ze veel 
succes!! U kunt hieronder meer 
lezen over de mediatoren en het 
belang ervan. 
 
Wat doen mediatoren en waarom? 
Een belangrijk onderdeel van De Vreedzame School is mediatie. Mediatie is bemiddeling bij conflicten. 
Alle leerlingen leren wat mediatie is en daarnaast worden enkele leerlingen opgeleid om de rol van 
leerlingmediator te vervullen. Zo nemen de kinderen zelf de verantwoordelijkheid voor het oplossen van 
conflicten in de klas of op het schoolplein. Dit noemen we 'peer mediation'. Het is een van de meest 
concrete uitwerkingen van het principe dat kinderen zelf verantwoordelijkheid hebben voor het klimaat 
op school.  
 
Leerlingmediatoren 
Jaarlijks worden een aantal leerlingen getraind als mediator. Alle leerlingen van de school krijgen tijdens 
blok 5 les over mediatie zodat iedereen weet wat mediatie inhoudt. De leerlingmediatoren komen uit 
groep 7 en 8, en solliciteren naar de taak van mediator.Eenmaal opgeleid is er elke dag in een school een 
tweetal mediatoren die ‘dienst hebben’. Tijdens de pauzes kunnen zij helpen bij een conflict van andere 
kinderen. Zij zijn zichtbaar door een gekleurd hesje of jack. Ook gedurende de hele dag zijn ze 
aanspreekbaar voor het helpen oplossen van conflicten. Leerkrachten kunnen leerlingen met een 
conflict doorsturen naar de mediatoren. Op een rustige plek in de school voeren ze een gesprek met de 
kinderen om ze te helpen hun conflict op te lossen. 
 

https://forms.office.com/e/gdKDUs7zJd
mailto:m.vanleeuwen@akros-amsterdam.nl
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Hoe werkt leerling-mediatie? 
De Vreedzame School biedt een stappenplan. Eerst moet 
iedereen afkoelen, want boosheid is geen goede basis voor 
een gesprek. De mediatoren stellen voor om te helpen een 
conflict op te lossen. Als de betrokken kinderen dat willen, 
gaan ze aan de slag. Is nog niet iedereen zover, dan gaan ze 
nog even afkoelen. Daarna vertellen beide partijen hun kant 
van het verhaal. De mediatoren helpen hen samen een 
oplossing te bedenken. Het is dus niet zo dat een oplossing 
wordt opgelegd. Dat is een leerzaam proces voor iedereen!  
 

Vreedzaam Amsterdam West 
In groep 6 hebben de kinderen een gastles gehad over de Vreedzame 
Wijk. We zorgen goed voor elkaar en onze buurt’. Dat is afspraak 3 van 
het Vreedzame wijkmanifest van de Staatsliedenbuurt en ook het thema 
van de Kinderwijkraad van dit jaar. Tijdens de gastlessen denken kinderen 
uit groep 6 na over dit thema en komen met ideeën voor een actie in de 
wijk. Binnenkort worden er verkiezingen gehouden en worden er weer 
nieuwe leden voor de Kinderwijkraad gekozen. Vreedzaamwest 
 

 

 

Vakanties, studiedagen en verlof 

Vakanties 2022-2023 
Voorjaarsvakantie – 25 februari t/m 5 maart 2023 
Paasweekend –7 april t/m 10 april 2023 
April-meivakantie – 22 april t/m 7 mei 2023 
Hemelvaart – 18 mei t/m 21 mei 2023 
Pinkstermaandag – 29 mei 2023 
Zomervakantie – 22 juli t/m 3 september 2023 
  
Studiedagen 2022-2023 

• vrijdag 10 februari 2023 
• maandag 6 maart 2023 
• maandag 26 juni 2023 

 
Verlof 
In het kader van ons motto ‘zorgzaam omgaan met verschillen’ bieden we de ouders en kinderen een 
vrije dag naar keuze, een zogenaamde snipperdag, aan. Hiervoor kunt u dit formulier invullen en bij de 
leerkracht inleveren. 
Onder bepaalde omstandigheden is het mogelijk om vakantieverlof via Bureau Leerplicht Plus van de 
Gemeente Amsterdam aan te vragen. Hiervoor kunt u dit formulier invullen. Ook kan er sprake zijn van 
verlof wegens gewichtige omstandigheden, zie dit formulier, ook van Bureau Leerplicht Plus. 
Belangrijk: lees goed de richtlijnen op de desbetreffende formulieren door. 
 

https://www.vreedzaamwest.nl/
https://westerparkschool.nl/wp-content/uploads/2022/02/snipperdagen-21-22.pdf
https://westerparkschool.nl/wp-content/uploads/2021/05/aanvraagformulier_vakantieverlof.pdf
https://westerparkschool.nl/wp-content/uploads/2021/05/verlofformulier_gewichtige_omstandigheden.pdf
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Op woensdag 25 januari organiseert BSO 
Westerpark een sport en spel middag.  
Alle kinderen van de Westerparkschool zijn 
welkom om mee te doen.  Let op! Er is plek voor 
15 kinderen dus geef je snel op. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wanneer: woensdag 25 januari 
Wat: sport en spel 
Tijd: 12:45- 13:45 
Aanmelden via:  
m.vanleeuwen@akros-amsterdam.nl 
 

Sport en spel met Akros 


