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Contactgegevens teamleden en voorzitters OR/MR

Tamara de
Haan

directeur

directie.kompas@westerwijs.nl

Alje Slagter

Intern begeleider

ib.kompas@westerwijs.nl

Vera de VriesKreuzen

Lkr. groep 1

v.devries@westerwijs.nl

Janine Wijkstra

Lkr. groep 1
Lkr. groep 2

j.wijkstra@westerwijs.nl

Feikje de VriesHoeksma

Lkr. groep 2
f.devries@westerwijs.nl
Onderbouwcoördinator ict.kompas@westerwijs.nl
Ict-er

Grietje Uithof

Lkr. groep 3
Lkr. groep 4
Lkr. groep 4

g.uithof@westerwijs.nl

Joke BlansjaarKooistra

Lkr. groep 5/6
Lkr. groep 4

j.blansjaar@westerwijs.nl

Hans Peter
Wieringa

Lkr. groep 5/6
Lkr. groep 7/8

h.wieringa@westerwijs.nl

Laura Bijkerk

Lkr. groep 7/8

l.bijkerk@westerwijs.nl

Francisca Wolff

klassenassistent

f.wolff@westerwijs.nl

Kees v.d. Molen

Conciërge

c.vandermolen@westerwijs.nl

Jolanda Lap

Administratief
medewerker

j.lap@westerwijs.nl

Katoriena de
Vries*

voorzitter OV

Hedwig van
Dellen*

Penningmeester OV

Nanny Alserda*

voorzitter MR

Gerda vd
Stouwe

g.vanderstouwe@westerwijs.nl

*Nog zitting tot de zakelijke ouderavond (november 2017).
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Groepenindeling 2017-2018
maandag

dinsdag
mi.

donderdag

mo.

mi.

Janine
Wijkstra

Janine
Wijkstra

Janine Wijkstra

Vera de Vries

Vera de
Vries

Vera de
Vries

2

Feikje de Vries

3

Feikje
Janine
de Vries Wijkstra
Grietje Uithof

*
*
Feikje de Vries

4

Gerda vd Stouwe

5/6

Joke Blansjaar

Feikje de
Vries
Grietje
Grietje
Uithof
Uithof
Joke
Grietje
Blansjaar Uithof
Hans Peter Wieringa

Janine
Wijkstra
Grietje
UIthof
Joke
Blansjaar
Hans Peter Wieringa

7/8

Laura Bijkerk

Laura Bijkerk
Francisca Wolff
Kees vd Molen (mi)

Laura Bijkerk
Francisca Wolff
Kees vd Molen (mo)

Grietje
Grietje
Uithof
Uithof
Gerda vd
Grietje
Stouwe
UIthof
Joke Blansjaar
Hans Peter Wieringa
Francisca Wolff

mo.

Gerda vd
Stouwe
Hans Peter
Wieringa
Laura Bijkerk

mi.

vrijdag

1

Ond.ass.
Conciërge
Adm.
IB
Dir.

mo.

woensdag

mo.

mi.

Jolanda Lap
Alje Slager

Alje Slagter
Tamara de Haan
(mo)

Tamara de
Haan (mi)

Tamara de Haan

*Groep 2 is gesplitst. Een deel heeft les samen met groep 1 en een deel samen met groep 3.
De leerkrachten geven de indeling door aan ouders.
Begin november zal Joke Blansjaar met zwangerschapsverlof gaan. Vanaf de start van het
schooljaar tot aan het verlof van Joke is groep 3/4 alle ochtenden gesplitst. Met ingang van
het verlof van Joke zal groep 3/4 één ochtend gezamenlijk les krijgen. U wordt tegen die tijd
op de hoogte gebracht hoe de organisatie er dan precies uit ziet en wie dan voor de groepen
komen te staan.

Gym in de kleutergroepen
De kleuters doen veel aan bewegingsonderwijs, zowel in het bewegingslokaal als buiten.
Gymkleding is niet noodzakelijk. Indien het kind last heeft van voetwratjes, dan graag
gymnastiekschoentjes dragen.

Gymrooster groep 3 t/m 8
Groep
Groep 3-4
Groep 5-6
Groep 7-8

Dinsdag
x
x
x

Donderdag
x
x
x

* Indien mogelijk worden de gymlessen op de sportvelden gegeven
* Alle leerlingen dienen gymnastiekkleding te dragen tijdens de gymlessen
* Tijdens de gymlessen is het dragen van sieraden niet toegestaan
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TMO (Tussen de Middag Opvang) en BSO (Buitenschoolse Opvang)
In verband met de invoering van andere schooltijden vanaf schooljaar 2015-2016 is een
voorziening voor TMO niet meer nodig.
Alle leerlingen blijven lunchen op school, indien er geen middagprogramma is.
De tijd van de lunch wordt tevens benut als lesgebonden tijd. Gezond gedrag en actualiteit
zijn onderwerpen die aan bod komen.
Voor naschoolse opvang zijn er mogelijkheden in onze region.
U vindt meer informatie op de volgende websites:
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www.sksg.nl
www.tikokinderopvang.nl
www.thuishuis.info/thuishuizen/de-kleine-gast

Schooltijden
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Groep
8.30-14.15
8.30-14.15 uur 8.30-12.30 uur
8.30-12.00 uur 8.30-12.00 uur
1-2
uur
Groep
8.30-14.15
8.30-14.15 uur 8.30-12.30 uur
8.30-14.15 uur 8.30-12.00 uur
3-4
uur
Groep
8.30-14.15
8.30-14.15 uur 8.30-12.30 uur
8.30-14.15 uur 8.30-14.15 uur
5-6
uur
Groep
8.30-14.15
8.30-14.15 uur 8.30-12.30 uur
8.30-14.15 uur 8.30-14.15 uur
7-8
uur
 De schoolbel luidt telkens vijf minuten voor aanvang van de schooltijden, zodat we op
tijd met de lessen kunnen starten. Het eindsignaal betekent het einde van de les, pas
daarna gaan de leerlingen naar buiten.

Schoolvakanties
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paasweekend
Koningsdag
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

23 t/m 27 oktober 2017
25 december 2017 t/m 5 januari 2018
26 februari t/m 2 maart 2018
30 maart t/m 2 april 2018
27 april 2018
30 april t/m 4 mei 2018
10 en 11 mei 2018
21 mei 2018
23 juli t/m 31 augustus 2018

Bijzondere dagen / extra vrij
Margemiddag/ alle leerlingen vanaf 12 uur vrijdag
Floralia
Margemiddag/ alle leerlingen vanaf 12 uur vrijdag
Juffen en meesterfeest
Sinterklaasfeest
Margemiddag/ alle leerlingen vanaf 12 uur vrijdag
Margedag/ alle leerlingen vrij *
Open Dag (nieuwe ouders)
Margemiddag/ alle leerlingen vanaf 12 uur vrijdag
Gezamenlijke studiedag Westerwijs/PentaPrimair;
alle leerlingen vrij *
Korfbaltoernooi
Voetbaltoernooi
Koningsontbijt
Sportdag
Schoolreizen groep 1 t/m 8
Vrije dagen *
* Margedagen Het Kompas èn De Klister
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19 september 2017
22 september 2017
16 oktober 2017
18 oktober 2017
5 december 2017
9 januari 2018
6 februari 2018
21 februari 2018
19 maart 2018
21 maart 2018
datum nog niet bekend
datum nog niet bekend
20 april
25 mei
nog in te plannen
25 en 26 juni 2018

De Medezeggenschapsraad (MR)
De medezeggenschapsraad is een overleg- en gespreksorgaan waarin ouders en personeel
evenredig vertegenwoordigd zijn.
De taken en bevoegdheden zijn vastgelegd in het medezeggenschapsreglement. Deze raad
bestaat voor onze school uit zes leden; drie ouders en drie personeelsleden. De
personeelsleden worden door het team gekozen. De verkiezing van de oudergeleding vindt
plaats op de zakelijke ouderavond in oktober/november. De zittingsduur is drie jaar. Taken
en bevoegdheden van de MR zijn;






Periodiek overleg met de directie van de school;
Het recht voorstellen te doen aan de directie;
Bevorderen van de openbaarheid in de school;
Plicht tot geheimhouding van vertrouwelijke zaken, zoals bij sollicitaties;
Instemming- en adviesbevoegdheid in een aantal zaken op obs Het Kompas

MR 2017-2018
Voorzitter
Nanny Alserda*
Algemeen
Erik Groen
Algemeen
Wietske Pool
Algemeen / teamlid Gerda vd Stouwe
g.vanderstouwe@westerwijs.nl
Algemeen / teamlid Hans Peter Wieringa h.wieringa@westerwijs.nl
*Zitting tot zakelijke ouderavond (november 2017)

De oudervereniging (OV)
De oudervereniging is actief betrokken bij het organiseren van allerlei activiteiten van obs
Het Kompas en ondersteunen daarmee het team. Daarnaast beheert de OV de inkomsten uit
de ouderbijdragen. Tijdens de zakelijke ouderavond in het najaar worden de verkiezingen
voor de OV gehouden.
De ouderbijdrage is vrijwillig en wordt geïnd door de penningmeester van de OV. Van deze
ouderbijdrage worden diverse activiteiten voor de kinderen betaald. U kunt hierbij denken
aan bijvoorbeeld het Sinterklaasfeest, het Kerstfeest en de schoolreisjes. Dit zijn activiteiten
die wij wel noodzakelijk achten, maar die niet in de rijksvergoeding worden meegenomen.
Zonder uw bijdrage is het niet mogelijk deze activiteiten te organiseren.
De OV stelt de hoogte van de ouderbijdrage vast in overleg met en na goedkeuring van de
medezeggenschapsraad (MR) van de school. Dat geldt ook voor de bestemming van de
ouderbijdrage. De ouderbijdrage was voor het schooljaar 16-17 vastgesteld op € 40,00
waarvoor o.a. de schoolreizen, het Sinterklaasfeest, bezoek sprookjes, het Kerstfeest,
Koningsspelen en de laatste schooldag zijn bekostigd.
U wordt zsm na de zakelijke ouderavond op de hoogte gebracht van de hoogte van de
vrijwillige bijdrage voor schooljaar 2017-2018.
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Pestprotocol
Hoe ga je om met pesten op school?
Pesten komt helaas op iedere school voor, incidenteel ook bij ons. Het is een probleem dat
wij onder ogen zien en op onze school serieus aanpakken. Daar zijn enkele voorwaarden
aan verbonden;
Voorwaarden
 Pesten moet als probleem worden gezien door alle betrokken partijen; leerlingen
(gepeste kinderen, pesters en de zwijgende groep), leerkrachten en de ouders en/of
verzorgers (hierna genoemd ouders);
 De school moet proberen pestproblemen te voorkomen. Los van het feit of pesten
wel of niet aan de orde is, moet het onderwerp pesten met de kinderen bespreekbaar
worden gemaakt, waarna met hen regels worden vastgelegd;
 Als pesten optreedt, moeten leerkrachten (in samenwerking met de ouders) dat
kunnen signaleren en duidelijk stelling nemen;
 Wanneer pesten ondanks alle inspanningen toch weer de kop opsteekt, moet de
school beschikken over een directe aanpak;
 Wanneer het probleem niet op de juiste wijze wordt aangepakt of de aanpak niet het
gewenste resultaat oplevert, dan is de inschakeling van een
vertrouwenscontactpersoon nodig. De vertrouwenscontactpersoon kan het probleem
onderzoeken, deskundigen raadplegen en het bevoegd gezag adviseren;
 Er is voor de school een vertrouwenscontactpersoon aangesteld. Deze persoon
verdiept zich in de problematiek van het pesten d.m.v. cursussen en het lezen van
artikelen.
Pestregels leerlingen
 Maak aan de leerlingen duidelijk dat signalen van pesten (iets anders dan plagen!)
doorgegeven moeten worden aan de leerkracht. Leg uit dat dit geen klikken is;
 Personeel en leerlingen noemen leerlingen niet met een bijnaam die als kwetsend
ervaren kan worden;
 Personeel en leerlingen maken geen opmerkingen over kleding en/of uiterlijk die als
kwetsend kunnen worden ervaren;
 Indien de leerkracht pesten heeft gesignaleerd;
- Geeft hij/zij duidelijk en ondubbelzinnig aan dat hij/zij dergelijk gedrag
verafschuwt en afkeurt;
- Probeert hij/zij zicht te krijgen op de oorzaak, de omvang van het pestgedrag en
de mogelijke gevolgen voor het slachtoffer;
- Probeert hij/zij het invoelend vermogen van de pester en de “zwijgende
meerderheid” te vergroten (als jij nu eens gepest werd…);
- Brengt hij/zij het probleem in de teamvergadering ter sprake en wordt een plan
van aanpak opgesteld;
- Stelt hij/zij de ouders van de betrokkenen (pester / gepeste) op de hoogte en
geeft aan hoe de school het probleem gaat aanpakken.
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Leefstijl-afspraken
Met de leerlingen hebben we de volgende afspraken gemaakt;
1.
2.
3.
4.

Zeg tegen de ander, die jou pest, dat je het niet leuk vindt
Zeg tegen de ander duidelijker, dat je het niet leuk vindt
Zeg: als je nu niet stopt dan ga ik naar juf of meester
Houdt het nog niet op; ga dan onmiddellijk naar juf of meester

Rood:
Oranje:
Groen:

STOP voor je scheldt, duwt, schopt
KALMEER en denk na wat je het beste kunt doen
GA DOOR en doe wat je het beste lijkt

Regels en afspraken
Entree school
De leerlingen in groep 1/2 worden door hun ouders/verzorgers in de klas gebracht. De
leerkracht is 10 minuten voor schooltijd aanwezig. De groepen 3 t/m 8 verzamelen zich in
hun blok op het plein, zodra de schoolbel is geluid. De leerkracht haalt de groep op, om
onrust bij het binnenkomen te voorkomen.
Vanaf 8.15 uur is er pleindienst aanwezig. We vragen dan ook aan een ieder om niet eerder
dan 8.15 uur op het schoolplein te komen.

Lesgebonden tijden
Wij hechten waarde aan de lesgebonden tijden. Daarom luidt vijf minuten voor aanvang van
de ochtend de schoolbel en is de eindtijd, luiden van de bel, ook daadwerkelijk het einde van
de lestijd. Daarna begeleiden de pleinwachten de kinderen naar buiten.

Fruitpauze en lunch
Deelname aan het onderwijs kost veel energie van uw kind. Wij hechten daarom waarde aan
gezonde voeding en drinken op school. Het nuttigen van priklimonade en energydrank op
school keuren wij af.
Om verwarring tijdens het uitdelen te voorkomen, vragen wij u de fruitpauze-hap te voorzien
van naam of mee te geven in een herkenbaar bakje / beker.

Mobiele telefoon
De leerlingen mogen tijdens schooltijd hun mobiele telefoon niet aan laten staan en dienen
deze in te leveren bij de leerkracht. Na schooltijd gaan de mobiele telefoons weer mee naar
huis. Wij vragen u het meenemen van telefoons zo veel mogelijk te beperken. In dringende
gevallen kan uw kind gebruik maken van de telefoon van school.
Het opnemen van geluid- en/of beeldmateriaal door kinderen is in school en op het plein niet
toegestaan.

Fietsen
Veel kinderen komen op de fiets op school. We vragen de kinderen de fietsen in de stalling
te plaatsen.
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Bereikbaarheid
De leerkracht van uw kind is een kwartier voor en een half uur na schooltijd bereikbaar, maar
niet tijdens de lesuren. De school is in principe te allen tijde bereikbaar, maar we vragen
ouders om zoveel mogelijk voor of na schooltijd te bellen. De directie is veelal op maandag,
woensdagmiddag en vrijdagochtend aanwezig. U kunt dan telefonisch contact opnemen. Op
overige dagen kunt u contact opnemen via de mail; directie.kompas@westerwijs.nl. of in
dringende gevallen via de mobiele telefoon; 06-46561059.

Extra verlof
Voor extra verlof houden wij ons aan de wettelijke bepalingen en richtlijnen, zoals
afgesproken met Stichting Westerwijs en afdeling onderwijs van gemeente Grootegast.
Indien u extra verlof voor uw kind nodig heeft, kunt u dat middels een verlofaanvraagformulier indienen bij de directie van de school. Dit formulier en de toelichting vindt
u op de website. De directie zal uw verzoek dan in behandeling nemen. U krijgt het formulier
met wel/niet goedkeuring en een eventuele toelichting terug.

Nog enkele regels
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We luisteren naar elkaar en luisteren wanneer er iets uitgelegd wordt
We zijn verantwoordelijk voor en zuinig op de spullen van school en van elkaar
We delen en spelen samen; iedereen mag meedoen
We doen geen oorlog- en gevechtsspelletjes in en rond de school
We lopen rustig op de gang
We zijn rustig en stil aan het werk
We gaan respectvol met elkaar om
Als we er niet uitkomen, vragen we hulp van juf of meester

Adressen
Stichting Westerwijs
Wendtsteinweg 6-8
9363 AN Marum
Postbus 46
9363 ZG Marum
Directeur bestuurder
Dhr. G. Rotman
info@westerwijs.nl
www.westerwijs.nl
GGD
Informatie Centrum Gezondheid
Hanzeplein 120
9713 GW Groningen
050-3674000
www.ggdgroningen.nl
Inspectie van het onderwijs
www.onderwijsinspectie.nl
Publieksinformatie;
Postbus 51
0800-8051 (gratis)
Klachtmeldingen over seksuele intimidatie seksueel
misbruik, ernstig psychisch of
Fysiek geweld, discriminatie en extremisme (onder
vermelding van leerling)
0900-1113111 (lokaal tarief)

Landelijke Klachten Commissie
Vos/ABB
Dhr. T. vd Meer
Postbus 162
3440 AD Woerden (0348-405245)
Ouder- en kindzorg
Stichting Thuiszorg Ommelanden
0900-8615

Leerkracht levensbeschouwelijke
vorming
www.gvoenhvo.nl
GVO; Mevr. Tjarda Nieuwenhuis
HVO; Mevr. Thea de Voogd
Penningmeester OR Het Kompas
Mevr. H. van Dellen
Bank: NL57RABO 03237 73 486
t.n.v. Oudervereniging Het Kompas
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Gemeente Grootegast
Afd. onderwijs
Mevr. D. Noordhof
Postbus 46
9860 AA Grootegast
0594-695795

Centrum Jeugd en Gezin
050-512133
info@cjgwesterkwartier.nl
www.cjgwesterkwartier.nl

Klachtencommissie / Gemeente
Grootegast
Mevr. D. Noordhof
Postbus 46
9860 AA Grootegast
0594-695795

Maatschappelijk Werk Noordermaat
Hoofdstraat 44
9861 AJ Grootegast
0594-528900
Spreekuur: 9.00 – 10.00 uur
Peuterspeelzaal Bernewille
MFC De Veste
Verbindingsweg 7
9865 TE Opende
0594-659744
Sporthal MFC de Veste
Verbindingsweg 7
9865 TE Opende
0594-659200

LuizenOpsporingsTeam (LOT)
Contactpersoon:
Mieke Kolhek
Elke maandag na een vakantie
controleren we de haren van alle
kinderen.

Voortgezet Onderwijs
OSG Singelland
locatie Surhuisterveen
Langelaan 18
9230 AA Surhuisterveen
0512-369090
locatie Drachten (HAVO/VWO)
Torenstraat 28
9200 AA Drachten
0512-512326
CSG Liudger
Leerweg 2
9202 LC Drachten
0512-305 700
VMBO Groen-Nordwin College/
Buitenpost
Prof. Wassenberghstraat 3
9285 PS Buitenpost
0511-541598
RSG De Borgen
Afd. Woldborg
Kersenlaan 16
Grootegast
0594-612261
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locatie Drachten (VMBO)
Van Haersmasingel 37
9201 KN Drachten
0512-582345

Lauwers College/Buitenpost
De Hoefslag 40
9285 ZV Buitenpost
0511- 54 24 15
AOC Terra / Oldekerk
Molenstraat 12 / Oldekerk
Postbus 4
9822 ZG Niekerk
0594-505800

Klassenlijsten
Groep 1
Jesse Cruiming
Lieke Eilander
Joey de Haan
Skye Jansen
Sinder Kompaan
Boaz Kuipers
Jelthe Nijboer
Silvan Offeringa
Boris Veldhuijzen
Nika-Joy van der Weg
Marin Ytsma

Groep 2
Jordy Bethlehem
Ynke Bijma
Liza van Esch
Bente Hansma
Robin van Houten
Eline Kuipers
Coen van Meurs
Sem Nieuwman
Florentina Peci
Daan de Roos
Lasse Wassenaar
Robin Westerhof

Groep 3
Lotte de Bock
Jesse Dam
Alina van Dellen
Jarno Drent
Mieke Evers
Nor Aldeen Fakhra
Rosalie de Haan
Thomas de Haan
Lana Hamberg
Rosan Hiemstra
Dylano Hondema
Kelt Kompaan
Laurens Nijboer
Jarno Postma
Myrthe van Veluw
Niels Wassink
Maria Zanbouaa
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Groep 4
Tys Bijma
Sem Bos
Jesse Bron
Marije Buma
Brecht Dallinga
Dion Groen
Fardau Hiemstra
Kayla van Houten
Tammar Kompaan
Tim van der Veen
Nynke Visser
Jacqueline de Vries
Alysha Witteveen
Jordy Zuur

Groep 5
Wouter Agsteribbe
Gemma van Dellen
Nora van Esch
Elisa Evers
Bas de Haan
Karlijn de Haan
Colin Hiemstra
Eline van Meurs
Silke Nieuwman
Fatjona Peci
Stef Reuver
Aylinne Stienstra
Zenaide Teixeira de
Sousa
Yana Veenstra
Erwin Westerhof

Groep 6
Kaylen Arends
Sylvana Boersma
Tim Bos
Amarins Buma
Brent Cuperus
Tessa Eilander
Sem Hamberg
Laura Snip
Alieke Visser
Mika Wassenaar
Danique Witteveen
Nynke Woudstra
Stan van Zanten
Kim Zuur
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Groep 7
Jesse de Bock
Ruben van Esch
Owen Frankes
Jade Groen
Henny de Haan
Lindsey Louise IJbema
Julian de Jong
Ronan Pera
Wessel Reuver
Silvana Trinks
Jantine Visser
Nathalie de Vries
Salima van Zanten

Groep 8
Bram Agsteribbe
Annelieke de Haan
Lisa Jansen
Anouk Kolhek
Esmée Kolhek
Alwin Scholte
Jelle Snip
Moniek Snip
Tiemon Stienstra
Youri Stienstra
Ana Teixeira de Sousa
Sven Trouwborst
Sam van der Veen
Lindsey Wassenaar
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