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Check
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Conny Haukes

Afdelingsleider bovenbouw

Koen Loose

Afdelingsleider onderbouw

voorwoord

Dag leerlingen en ouders,
Voor je ligt de schoolgids van Het Westeraam. Dat betekent 

dat er weer een nieuw schooljaar van start is gegaan. Wat fijn 

dat jij (weer) van de partij bent! 

Deze gids is bedoeld voor jullie, om je nog wat verder op 

weg te helpen in onze school. Jullie vinden er alle belang-

rijke info over hoe wij het op Het Westeraam doen.

Voor de meesten van ons waren de afgelopen twee jaar

intensief en heel anders dan we gewend waren. Dat gold 

ook voor school. Wel naar school, gedeeltelijk naar school, 

niet naar school, het kwam allemaal in verschillende vari-

anten voorbij. En dat heeft met ons allemaal iets gedaan. 

Vandaar dat we dit jaar extra aandacht besteden aan het 

weer samen naar school gaan.

We noemen dat onze schoolcultuur, die wat ons betreft rijk, 

veilig en fijn is én blijft. Daar dragen we allemaal aan bij en 

daar zijn we allemaal verantwoordelijk voor. Komend jaar 

komen er op verschillende plekken activiteiten voorbij die 

bijdragen aan onze schoolcultuur. Denk bijvoorbeeld aan de 

mentorlessen, projectweken en HW BUILDUP. Maar ook iets 

simpels als een pauze, het zijn allemaal momenten waarop 

we samen een mooie dag zorgen voor de cultuur die we 

belangrijk vinden.

 
Het Westeraam staat bekend om goed onderwijs en per-

soonlijke begeleiding. Je bent bij ons dan ook op de goede 

plek om jezelf te ontwikkelen. We zeggen niet voor niets:

jij maakt het verschil. Ons onderwijs is er op gericht om jou 

te leren het verschil te maken. Nu maar ook in de toe-

komst. Juist jij als vmbo-er kan dat. Dit jaar hebben we extra 

aandacht voor PLUSlessen, waarin je op of boven je niveau 

extra aandacht kunt besteden aan een vak als Nederlands 

of Wiskunde. Ook kun je dit jaar kiezen voor lessen om een 

vaardigheid of talent van je verder te ontwikkelen. Met de 

startgesprekken heb je samen met je mentor het startschot 

gegeven voor je ontwikkeling dit jaar. We volgen dat in je 

portfolio. Heb je nog meer wensen voor je eigen ontwikke-

ling? Bespreek dat met je mentor, we hebben nog veel meer 

mogelijkheden voor je.

We vinden jouw mening over onze school van belang.

Ouders zijn van harte welkom om aan te sluiten bij ons 

ouderpanel. Voor leerlingen geldt dat we regelmatig een 

leerlingarena organiseren waar je je tips en tops kwijt kunt. 

Je kunt als leerling ook aansluiten bij de leerlingenraad.

We verheugen ons op weer een mooi jaar met elkaar!

Laten we dat met elkaar #gewoondoen.

Hartelijke groet, namens het team,

Marieke Peppelman

Directeur



Vmbo
Het Westeraam is een school voor voorbereidend middel-

baar beroepsonderwijs (vmbo). Bij ons kun je de basis-

beroepsgerichte leerweg, de kaderberoepsgerichte leer-

weg en de gemengde leerweg volgen. Je krijgt mogelijk-

heden om te leren in de praktijk. Dat geeft je een voor-

sprong als je straks je diploma op zak hebt. Samen met

jou en je ouders geven wij richting aan jouw toekomst.

Jouw schoolcarrière
Als jij je diploma haalt op Het Westeraam, is dat het start-

bewijs voor het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

Tijdens je tijd op Het Westeraam kies jij samen met je ou-

ders en docenten welke mbo-opleiding het best bij

jou past. Je profiel, je keuzevakken en je stages zullen je 

helpen te ontdekken wat jij leuk vindt.

Toelating
Als jouw ouders jou hebben aangemeld op Het Westeraam, 

neemt onze toelatingscommissie contact op met jouw 

vorige school. Daarna laten we jou en je ouders weten hoe 

we verder gaan.

Als je wilt weten hoe de toelating precies in zijn werk gaat, 

kijk dan op www.hetwesteraam.nl. 

stroomschema basisschool, vmbo, mbo

Houd jij ervan om dingen te doen? Wil je het liefst niet de hele dag uit 
boeken werken, maar houd je ook van praktijkvakken? Dan ontvangen 
we je graag op Het Westeraam. Want wij zijn van alle markten thuis! 
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Deel 1

Onze school
En die van jou!



Onderdeel van Quadraam
Het Westeraam is onderdeel van Quadraam. Quadraam

is het overkoepelende schoolbestuur. Veertien andere

middelbare scholen in Arnhem, de Overbetuwe en de

Liemers zijn bij Quadraam aangesloten. Misschien ken je

er zelfs een paar. Het voordeel is dat onze school er dus

niet alleen voor staat. We werken samen. Wil je meer

weten over Quadraam? Ga dan naar www.quadraam.nl. 

HW Build Up
Je komt naar onze school om veel te leren en je op allerlei 

gebieden te ontwikkelen. Dan heb je een omgeving nodig 

waarin je je veilig voelt en waar we met elkaar een fijne 

sfeer scheppen. We willen jou daarom leren kennen! Het 

Westeraam is een school waar we elkaar kennen en waar 

je gezien wordt. We leren en leven samen op school en 

hebben samen de verantwoordelijkheid voor een fijne sfeer. 

Ons team kent jou. Als leerling ken je straks alle docenten en 

de meeste andere leerlingen. Dat doen we door de HW Build 

Up activiteiten te organiseren. Samen met het team en leer-

lingen toffe dingen doen. Er is veel persoonlijk contact. Dit is 

wat de school zo leuk maakt, voor leerlingen en docenten. 

Aandacht voor elkaar
Als je aan school denkt, denk je vast aan leren, huiswerk 

maken en lessen volgen. Maar er is meer. Op Het Westeraam 

vinden wij het ook heel belangrijk dat je het fijn hebt op 

school. Goed contact met docenten, je mentor en andere 

leerlingen zorgt ervoor dat jij je goed voelt en als jij goed in 

je vel zit, zul je beter kunnen leren. Je kunt daarom bij onze 

docenten terecht, als je ergens mee zit of wanneer je iets wil 

delen. 

Op Het Westeraam hebben we een servicestraat, in deze 

‘straat’ zit het Leerlab. Hier kun je terecht met hulpvragen,

je huiswerk maken tot 16.30 uur en het is een rustig plekje 

om te leren of je kunt er gezellig een spelletje spelen. Later 

lees je meer over het Leerlab. 

Wij willen op school een prettige sfeer, waarin jij goed

kunt leren. We hebben daarom duidelijke en eenvoudige 

schoolregels. Zo weten we wat we van elkaar verwachten. 

Daardoor is er in de school een rustige sfeer en voelt ieder-

een zich thuis. Dat doen we samen!  

Het gebouw
Het Westeraam is een school van drie verdiepingen. Er zijn 

niet alleen lokalen, maar er is ook een kas, met planten en 

dieren. Ook hebben we een zorg en welzijn lokaal met een 

keuken en een beautysalon. We hebben een eigen aula, 

maar ook een aula die we delen met Lyceum Elst. Verder 

zijn de gangen in het gebouw breed, zo is er ruimte om een 

praatje te maken als je iemand tegenkomt. 

Veilige school
Wij willen dat Het Westeraam een veilige school is voor 

iedereen. Pesten, schelden, vechten en andere strafbare 

feiten, keuren wij op Het Westeraam daarom niet goed.

Als dit soort dingen wel plaatsvinden treden we op. 

Zie je iets dat niet oké is? Als we samen verantwoordelijk 

willen zijn voor school, mag je dat best aangeven aan een 

leerling. Vind je dat spannend? Meld dit dan bij je mentor

of bij de directie. Als jouw ouders het vermoeden hebben 

dat er iets gebeurt wat niet mag, kunnen zij ook contact 

opnemen met je mentor of met de directie.

Ouderbetrokkenheid
Wij vinden het belangrijk dat jouw ouders weten hoe het 

met jou op school gaat. Daarom betrekken we je ouders op 

verschillende manieren bij de school.  Jouw ouders kunnen 

altijd contact opnemen met je mentor als ze vragen hebben.

Verder werken wij op Het Westeraam met driehoeksge-

sprekken. Jij vertelt dan zelf, in samenwerking met je mentor, 

aan je ouders hoe het met jou gaat op school. Verder heeft 

Het Westeraam een nieuwsbrief, waarin belangrijke zaken 

met je ouders gedeeld worden, zodat ze altijd op de hoogte 

zijn.

Medezeggenschap
Op Het Westeraam heb je als leerling een stem. Er is een 

leerlingenraad waar jij je voor kunt opgeven. Er zijn vier keer 

per jaar leerlingenlunches. Leerlingen uit de leerlingenraad 

en leerlingen die eens een keer mee willen vergaderen

denken dan samen met docenten en een afdelingsleider

na over zaken op school. We vinden het fijn dat leerlingen

meedenken, want we leven en leren samen op onze school.

Buiten de lessen
Op Het Westeraam zit je echt niet alleen maar op je stoel. 

We willen ook dat je actief leert en meer ziet dan alleen 

school. Daarom zijn er ieder jaar veel activiteiten in het kader 

van HW Build Up.

- Kennismakingsdagen

- Kerstgala

- Excursies

- Sportactiviteiten

- Sinterklaas- en kerstviering 

- Barbecue 

- Projectweken

- Try Out

En de rest!
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Wist je dat …

Wist je dat …

Wist je dat …

We posters op school

hebben hangen over hoe we 

hier samen leren? En samen 

naar school gaan?

ZZOO  GGAAAANN  WWEE  SSAAMMEENN
NNAAAARR  SSCCHHOOOOLL!!

1

JJee  ggaaaatt  rreessppeeccttvvooll  mmeett  EELLKKAAAARR eenn  
mmeett  ddee  SSCCHHOOOOLLOOMMGGEEVVIINNGG oomm

JJee  kkoommtt  OP TIJD oopp  sscchhooooll  eenn  iinn  ddee  
lleess

AAffvvaall  ggooooii  jjee  iinn  ddee  PRULLENBAK..
SSaammeenn  hhoouuddeenn  wwee  ddee  sscchhooooll  SSCCHHOOOONN

JJoouuww  TELEFOON bbeewwaaaarr  jjee  ttiijjddeennss  ddee  
lleess  iinn  ddee  tteelleeffoooonnttaass  ooff  iinn  jjee  kklluuiiss

JJoouuww  JAS hhaannggtt  aaaann  ddee  kkaappssttookk  ooff  jjee  
bbeewwaaaarrtt  hheemm  iinn  jjee  kklluuiiss

PPeetttteenn,,  ccaappuucchhoonnss,,  mmuuttsseenn  eenn  
ddeerrggeelliijjkkee  ddrraaaagg  jjee  BUITEN

RRookkeenn  iiss  oonnggeezzoonndd..  OOmm ddiiee rreeddeenn iiss
oonnss ccoommpplleettee  sscchhoooolltteerrrreeiinn  RROOOOKKVVRRIIJJ



Wat wij belangrijk vinden 
Het team van Het Westeraam heeft als doel jou een leuke 

schooltijd te bieden. Op een plek waar het veilig is en waar jij 

je thuis voelt. We leren je wat je moet weten en we bieden je 

de vrijheid je eigen talenten te ontdekken en je eigen weg te 

bewandelen. Want wij willen bijdragen aan het vergroten van 

jouw zelfredzaamheid, zelfkennis en eigenwaarde, zodat je 

in staat bent jouw plekje in de wereld in te nemen.  

We stemmen ons onderwijs zoveel mogelijk af op de ont-

wikkelingen in de samenleving en geven dat betekenis voor 

de leerlingen. Ons team heeft oog voor de situatie waarin 

onze leerlingen opgroeien en bereidt hen voor op de toe-

komst. 

Wat merk je daarvan in de klas? 
• Ons onderwijsprogramma is betekenisvol: we werken

 praktijkgericht en we vinden het belangrijk dat je iets kunt

 met dat wat je leert.

• Ons onderwijs is gevarieerd en gedifferentieerd: lessen zijn

 afwisselend en docenten gebruiken verschillende werk-

 vormen. Bovendien zorgen docenten ervoor dat ze aan-

 sluiten bij wat een leerling nodig heeft.

• Zo gaan we samen naar school: we hebben heldere   

 afspraken over hoe we samen werken op school, zodat

 het veilig, leuk en leerzaam is.

• We geloven in jou: we nemen je serieus en dagen je uit

 je grenzen te verleggen. We zorgen ervoor dat je daarbij

 de juiste begeleiding en ondersteuning krijgt.

Wat mag je van jouw docenten 
verwachten? 
We maken er samen wat van op school! Dat is vaak leuk en 

soms ook even niet. Dat hoort erbij. Je mag van je docenten 

verwachten dat zij zich inzetten voor jouw ontwikkeling. 

We vinden het belangrijk dat er een open en gelijkwaardige 

relatie is tussen jou en de docenten. Onze docenten kijken 

naar wat wél kan, denken in mogelijkheden en nodigen jou 

uit dat ook te doen. We moedigen verschillen aan en zijn 

open en duidelijk over wat we verwachten. We hebben een 

verbindende rol zodat ook de relaties binnen en buiten de 

klas, aandacht krijgen.   

 

Leren in de praktijk
Op Het Westeraam leer je niet alleen op school. We vinden 

het ook belangrijk dat je buiten school leert. Vanaf het eerste 

jaar krijg je daarom praktijkvakken en heb je activiteiten 

buiten de school. Je gaat bijvoorbeeld op excursies en op 

stage. 
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Deel 2

Ons onderwijs

Zo leer je op Het Westeraam

Je zit op Het Westeraam niet de hele dag op je stoel, je krijgt ook
praktijkvakken. Je leert binnen én buiten de school. In de bovenbouw 
kies je een profiel, vanaf dat moment heb je nog meer praktijklessen.

Wist je dat …

Wist je dat …

Wist je dat …Het Westeraam twee aula’s 

heeft? En dat we er eentje 

delen met Lyceum Elst?



ONDERBOUW

In het eerste leerjaar kom je in een nieuwe klas. Op Het Westeraam 
vinden we persoonlijk contact belangrijk. Daarom doen we ons best 
om jouw klas compleet te houden in het tweede leerjaar, als het 
mogelijk is zelfs onder begeleiding van dezelfde mentor.
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Toetsen
Vanaf de onderbouw krijg je toetsen, deze maak je tijdens de 

les. Daarnaast heb je in het eerste leerjaar één keer per jaar 

een toetsweek en in het tweede leerjaar heb je dit twee keer 

per jaar. Je hebt in die weken geen lessen en dus veel tijd om 

te leren. Je bent iedere dag welkom tot 16.15 in ons Leerlab, 

waar je rustig je huiswerk kunt maken én vragen kunt stellen 

aan de begeleider.

Cito-toetsen
De Cito-toets ken je vast van de basisschool.

Op Het Westeraam werken wij ook met een vorm van

deze toets. Je maakt deze toets in elk leerjaar. Die scores 

houden wij bij. Op deze manier kunnen we samen met

jou zien of je op het juiste niveau lessen volgt, of dat je

misschien ook wel op een hoger niveau lessen kunt

volgen (opstromen).

Portfolio
Vorig schooljaar hebben we op Het Westeraam voor het 

eerst gewerkt met een portfolio. Dit hebben we ontwikkeld 

om na de coronaperiode goed in beeld te brengen waarin 

elke leerling heel goed was, of waar nog hulp bij nodig was. 

Dat werkte erg goed!

Dit schooljaar gaan we daarom verder met het portfolio.

Op deze manier kunnen we jouw ontwikkeling goed volgen. 

Twee keer per jaar krijg je een portfolio met een cijferlijst 

mee naar huis. We kijken dan niet alleen naar je cijfers,

maar ook naar de vaardigheden waar jij goed in bent.

Over dit portfolio blijf jij met je mentor en ouders in gesprek. 

Zo kunnen we jou op een goede manier begeleiden en leer 

jij waar je goed in bent en wat je nog kunt leren. Maar wat 

belangrijker is; zo kun jij zelf ook zien waar je goed in bent 

en waar je nog aan kunt werken. Dit betekent ook dat wij op 

Het Westeraam niet meer werken met een rapport.

Wist je dat …

Wist je dat …

Wist je dat …
Je als je in de eerste of de 

tweede zit, je niet van het 

schoolplein af mag in de pauze 

of in tussenuren?

Stage
In de onderbouw ga je op maatschappelijke stage (MaS). 

Buiten de schooltijden ga je dan bij een organisatie die geen 

winst wil maken als vrijwilliger (onbetaald) helpen, bijvoor-

beeld helpen bij je sportvereniging of in een zorginstelling. 

In leerjaar 1 en in leerjaar 2 ga je 10 uur aan de slag. Hier zul 

je veel plezier aan beleven, maar ook veel van leren. Dit heet 

een snuffelstage. Je mag zelf op zoek naar een stageplek, in 

overleg met je mentor. Als je geen plek kunt vinden, helpen 

we je. 

In de bovenbouw is de stage in je lesrooster opgenomen, 

één keer per week loop je een halve dag stage. Zo kun je 

onderzoeken wat je leuk vindt en waar je goed in bent. De 

afgelopen jaren is dit niet gelukt door het coronavirus, we 

pakken het dit jaar weer op.

Onder- en bovenbouw
Op Het Westeraam begin je in de onderbouw. Dat zijn

de eerste twee leerjaren. In leerjaar drie en vier zit je in

de bovenbouw.

Vakken in de onder- en bovenbouw
In de onderbouw krijg je veel verschillende vakken. Op de 

website kun je zien welke vakken je precies krijgt. Daarnaast 

heb je elke week een mentoruur en zijn er projectweken. 

In de bovenbouw kies je een profiel dat jou aanspreekt. De 

keuze voor het juiste profiel hoef je niet alleen te maken. 

Tijdens het vak Leefstijl maak je kennis met de verschillende 

profielen. Ook kun je met al je vragen bij de decaan terecht.  

Ga in gesprek en zorg ervoor dat je gaat doen wat bij je past.



Examen
Aan het einde van het vierde leerjaar doe je je centraal 

examen. Je doet examen in je theoretische vakken, maar je 

hebt ook praktijkexamens. Op Het Westeraam nemen wij de 

eindexamens van de theoretische vakken digitaal af. Van te 

voren ontvang je het examenreglement, zodat je weet waar 

je aan moet voldoen om te slagen.

Ondersteuning en begeleiding
Het Westeraam vindt het belangrijk om leerlingen goed

te begeleiden. We vinden het belangrijk dat jij je fijn voelt.

Hier besteden we dan ook veel aandacht aan. 

Mentor
De mentor is jouw eerste aanspreekpunt op school.

Als jij ergens mee zit, kun je altijd terecht bij je mentor. 

Iedere week heb je een mentoruur. Het mentoruur is

bedoeld voor alles wat er op school gebeurt, maar ook

voor jouw eigen ontwikkeling.

Zit je ergens mee? Dan is de mentor er ook voor jou.

Op veel vragen heeft je mentor een antwoord en anders 

zorgt de mentor, samen met jou, dat er een antwoord komt. 

Ook voor jouw ouders is je mentor het aanspreekpunt.

De mentor neemt contact op met thuis wanneer er iets

met jou aan de hand is. Thuis of op school. Andersom

kan dat ook. Jouw ouders kunnen altijd contact opnemen 

met je mentor. Bijvoorbeeld wanneer ze zich ergens

zorgen over maken. 

Samen met je mentor bereid je jouw driehoeksgesprekken 

voor en bespreek je welke leer- en ontwikkelingsdoelen voor 

jou belangrijk zijn. Dit neem je allemaal mee in je portfolio. In 

het driehoeksgesprek leg je dit zelf uit aan je mentor en jouw 

ouders. De mentor coacht jou in het werken aan deze doelen.
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bovenBOUW

Keuzevakken
In de bovenbouw volg je ook beroepsgerichte keuzevakken. 

Je kunt dan zelf vakken kiezen die jij interessant vindt. Hier-

over lees je meer in het onderdeel “Onze profielen”. 

Toetsen
In de bovenbouw tellen de toetsen mee voor het examen. 

Die toetsen vallen onder het Programma van Toetsing en 

Afsluiting (PTA). De toetsen die jij maakt, vormen een deel 

van je examencijfer. 

In de bovenbouw heb je drie of vier keer per jaar een ten-

tamenweek. In die week heb je geen lessen. Je maakt veel 

toetsen, maar hebt ook veel tijd om voor die toetsen

te leren. 

Je bent iedere dag tot 16.15 welkom in ons Leerlab om

je huiswerk te maken, te leren of om vragen te stellen

aan de begeleiders. 

In leerjaar drie en vier kom je in een nieuwe klas. In die klas zit
je met leerlingen die hetzelfde profiel volgen. De keuzevakken 
volg je soms met leerlingen uit andere klassen. Ook nu doen we 
ons best de klas in het vierde leerjaar compleet te houden, zodat 
je opnieuw twee jaar dezelfde mentor hebt.

Wist je dat …

Wist je dat …

Wist je dat …

Leerlingenlunches worden

georganiseerd waar je aan 

kunt sluiten om mee te praten 

over alles wat er zich op

school afspeelt?

Meer weten over de slagingspercentages?

Kijk op www.scholenopdekaart.nl. 
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Leerlab
Even ontsnappen aan de hectiek van een drukke schooldag. 

Je hart luchten. Of een half uur ‘leren leren’ met de remedial 

teacher. Je kunt hiervoor terecht in het Leerlab.

Met het Leerlab brengen we alle expertise betreft de onder-

steuning bij elkaar. Daarmee geven we de ondersteuning 

een centrale en herkenbare plek op school.

Het Leerlab is een werkplek met rustige werkhoekjes,

gezellige zitjes, warme kleuren. Het Leerlab voelt aan als

een huiskamer in de school. Een fijne plek, waar je je

welkom voelt. Je kunt hier op elk gewenst moment in

stilte een boek lezen, even stoom afblazen, tijdens een

tussenuur je huiswerk maken of bijvoorbeeld een

rekenmachine of geodriehoek lenen als je die vergeten

bent. Zit je met bepaalde vragen of heb je het gevoel vast

te lopen? In het Leerlab kun je je verhaal kwijt.

 

Er zijn twee ervaren onderwijsassistenten die je opvangen. 

Ze signaleren wat er aan de hand is en bespreken dit als

dat nodig is met de andere medewerkers van het

ondersteuningsteam of de mentor. 

Persoonlijke aandacht, begeleiding en veiligheid vinden

wij heel erg belangrijk. We horen, zien en kennen jou

graag en goed.  

 Intern ondersteuningsteam
Is er iets meer aan de hand en heb je meer hulp nodig dan

je mentor kan bieden? Dan hebben wij op Het Westeraam 

een intern ondersteuningsteam. Dit team bestaat uit de 

ondersteuningscoördinator, orthopedagoog, de aanwezig-

heidscoach, de remedial teachers en de onderwijsassistenten 

van het Leerlab.  Als het nodig is, kunnen we ook een beroep 

doen op de expertise van onze leerlingbegeleiders. Op basis 

van jouw hulpvraag kijkt het ondersteuningsteam samen met 

jouw mentor welke ondersteuning jou verder zou kunnen 

helpen en wie dat het beste zou kunnen doen. 

Als het werken aan jouw hulpvraag meer tijd vraagt en/of wat 

meer ingewikkeld is, wordt er een ontwikkelingsperspectief 

(OPP) opgesteld. Daarin staat aan welke ontwikkelingsdoelen 

jij met hulp gaat werken. In het plan van aanpak staat hoe 

wij dat samen gaan doen en wie wat doet. We bespreken 

dit plan samen met jou en je ouder(s)/verzorger(s) en ook 

de vooruitgang wordt jaarlijks samen besproken. Zo zijn we 

samen met jouw ouder(s)/verzorger(s) verantwoordelijk voor 

jouw ontwikkeling.

Multidisciplinair overleg
Wanneer het nodig is om jouw hulpvraag te bespreken 

met niet alleen het interne ondersteuningsteam, maar ook 

met experts van buiten de school dan organiseren wij een 

multidisciplinair overleg (MDO). We kijken altijd of het fijn is 

als jijzelf bij dit overleg aanwezig kan zijn. Het gaat tenslotte 

over jou. Jouw ouder(s)/verzorger(s) zijn bijna altijd bij en 

moeten hiervoor ook toestemming geven.

Meestal worden er dan hulpverleners uitgenodigd die

buiten school al bij jou betrokken zijn (bijvoorbeeld een

behandelaar of een wijkcoach/gezinscoach), of nodigen

wij bijvoorbeeld de leerplichtambtenaar uit, onze contact-

persoon vanuit het samenwerkingsverband “de Verbinding”, 

de jeugdarts, schoolmaatschappelijk werk, de jeugd-

consulent of de wijkagent. Zij denken dan allemaal mee

hoe er passende ondersteuning geboden kan worden.

Wist je dat …

Wist je dat …

Wist je dat …

We een tof kunstgrasveldje 

hebben en veel buitentafels 

om in de pauze gebruik

van te maken?



Op Het Westeraam maak je in de onderbouw kennis 
met praktijkvakken. Je kunt dus al onderzoeken wat je 
leuk vindt. In het tweede leerjaar ga je een stapje verder 
en ga je je verdiepen in de profielen. Een profiel is de 
richting waarin je examen doet. Aan het einde van het 
tweede jaar kies je de richting die bij jou past.

economie en ondernemen

Op Het Westeraam heb je keuze uit drie profielen:

• Zorg & Welzijn (Z&W)

• Economie & Ondernemen (E&O)

• Groen

Keuze maken 
Dit schooljaar starten we met het vak Leefstijl. We werken in 

dat vak met projecten. Je gaat kennis maken met de pro-

fielen Zorg & Welzijn, Groen en Economie & Ondernemen. 

Met andere woorden, je gaat lekker aan de slag met elkaar! 

Tijdens deze lessen kun jij kijken wat de verschillende profielen 

inhouden. Hierdoor kun je in leerjaar 2 een goede profielkeuze 

maken. Natuurlijk wordt bij het maken van een keuze alles nog 

eens heel goed uitgelegd. Je ouders worden hierbij betrokken.

Jouw Examenrichting
Het profiel dat je kiest, is de richting waarin je examen doet. 

Je krijgt per week gemiddeld twaalf lesuren les in je profielvak. 

Hierbij volg je algemene vakken en een aantal beroepsgerichte 

keuzevakken. 

Wist je dat …

Wist je dat …

Wist je dat …

We Try Out middagen hebben 

waar je je voor kunt inschrijven? 

Je kunt dan met allerlei

leerlingen tekenen, sporten, 

koken, gympen pimpen

en nog veel meer.
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Onze profielen

Welk profiel past bij jou?



Het profiel Zorg & Welzijn is het profiel dat gaat over het 

werken met en voor andere mensen. Sta je graag voor 

anderen klaar, heb je geduld, kun je goed luisteren en ben je 

niet bang om flink aan te pakken? Dan is dit profiel mis-

schien wel iets voor jou. Je leert van alles over werken met  

kinderen, ouderen, jongeren en mensen met een beperking. 

Het profiel Zorg & Welzijn bestaat uit 4 modules:

• Mens en gezondheid

• Mens en omgeving

• Mens en Activiteit

• Mens en Zorg

In deze modules leer je over gezonde voeding en je gaat 

werken in de keuken. Je leert over een schone woon-

omgeving, je gaat activiteiten organiseren en je leert hoe

je mensen kunt helpen.

Zorg & Welzijn is een breed profiel waarbij je later nog alle 

kanten uit kunt. Van werken in de zorg, horeca, toerisme, 

uiterlijke verzorging of in de kinderopvang. Het kan allemaal 

met het profiel Zorg & Welzijn.

economie en ondernemen

economie en ondernemen

economie en ondernemen

Zorg & Welzijn (Z&W)
Economie & Ondernemen

Groen

Het profiel Economie & Ondernemen is het profiel dat gaat 

over het werken als secretarieel of administratief medewer-

ker, bij het runnen van een bedrijf, het werken in de verkoop 

of in de logistiek. Samenwerken met en voor andere mensen. 

Ben je creatief, geef je niet snel op, kun je goed rekenen, 

je schoolwerkzaamheden organiseren, luisteren en vind je 

het leuk om met de computer te werken en werkstukken te 

maken, niet bang om flink aan te pakken? Dan is dit profiel 

misschien wel iets voor jou. 

Het profiel Economie & Ondernemen bestaat uit 4 modules:

• Secretarieel

• Administratie

• Commercieel

• Logistiek

In deze modules leer je over het werken bij een receptie of

als secretaresse, over het verwerken van financiële cijfers en 

het bijhouden van een eenvoudige boekhouding. Ook leer

je alles over de verkoop van goederen en diensten en het 

presenteren van die goederen. Je voert verkoopgesprekken 

en gaat werken met een kassa. Je leert over goederen-

stromen in magazijnen en distributiecentra. 

Een groot deel van de opdrachten maak je op de computer

en daarnaast leer je in de praktijk tijdens praktijklessen,

bedrijfsbezoeken en tijdens je stagedagen in een van onze 

600 leerwerkplekken. Omdat de computer niet meer weg

te denken is uit ons leven, besteden we veel aandacht aan 

algemene computervaardigheden. 

Zoals je kunt lezen is Economie & Ondernemen een breed 

profiel waarbij je later allerlei kanten uit kunt. Van werken in 

de verkoop, starten van een bedrijf, horeca, kantoor, logistieke 

wereld, als administrateur of in de marketing. Het kan allemaal 

met het profiel Economie en Ondernemen!

Groen is geen echte beroepsopleiding, maar een

voorbereiding op een hele brede bedrijfstak. Het profiel 

groen is een brede oriëntatie op de groene sector met veel 

aandacht voor natuur en milieu. Houd je hiervan? Dan past 

het Groene profiel misschien wel bij jou!

Het profiel Groen bestaat uit vier modules:

• Groene productie

• Tussen productie en verkoop

• Groene vormgeving en verkoop

• Vergroening stedelijke omgeving

Op Het Westeraam hebben we veel verschillende (huis)

dieren die je regelmatig gaat verzorgen. In de plantenkas

ga je leren stekken en zaaien. In de bloemenwinkel oefen

je een klantgesprek en maak je verschillende bloemstukken. 

Buiten leer je een tuin inrichten, onderhouden en bestraten. 

En ook in de keuken ga je aan het werk. Daar maak je van 

agrarische producten de lekkerste dingen zoals jam,

appelkoeken en een gezonde maaltijd. Tot slot is er ook 

aandacht voor de groene omgeving (het milieu),

duurzaamheid en verantwoord leven. 

Je werkt dus vaak praktisch, maar ook de theorie is

natuurlijk belangrijk. Je werkt deels met een digitale

methode die je ook thuis kunt gebruiken. En je doet ook 

nog eens praktijkervaring op door middel van stage.

Groen # Gewoon doen.” 

Keuzevakken
In leerjaar 3 en 4 krijg je naast je profiellessen ook

beroepsgerichte keuzevakken. De BBL en KBL volgen

4 keuzevakken voor hun examenprogramma. De GL 

volgt 2 keuzevakken. Deze keuzevakken gaan over

een onderdeel van een profiel waar je dieper op de

stof ingaat. Denk aan het keuzevak bloemschikken

of ondernemen. Ook zijn er keuzevakken voor

werken in de uiterlijke verzorging, banketbakkerij

en mode & design. 

En de webshop, waarbij je een eigen webwinkel

gaat runnen! Op Het Westeraam vinden we het

belangrijk dat je echt kunt kiezen uit de aangeboden 

keuzevakken. Het maakt daarbij niet uit welk profiel

je volgt. Heel fijn dus, want wij vinden het belangrijk

dat je je breed kunt oriënteren. En dat je kunt

ontdekken wat bij je past.

Wist je dat …

Wist je dat …

Wist je dat …
De eerstejaars en tweedejaars 

hun fietsen stallen achter het 

talendomein van onze buren, 

Het Lyceum? Deze vind je bij

het hek naar de ingang

 van onze school.



Aansprakelijkheid
Het Westeraam aanvaardt geen aansprakelijkheid bij het 

kwijtraken of bij het beschadigen van persoonlijke spullen 

zoals kleding, boeken en sieraden. Ook niet wanneer deze 

voorwerpen in een afgesloten kleedkamer of in een kluisje 

worden bewaard. Wij adviseren je daarom om geen kostba-

re spullen mee naar school te nemen. 

Adres/telefoonnummer doorgeven
Ga je verhuizen of krijg je een nieuw nummer? Dan kunnen 

jouw ouders dit zelf wijzigen in SomToday.

Afwezigheid en ziekte
Ziek zijn komt wel eens voor en is vervelend. Wanneer je 

ziek bent, kunnen jouw ouders je ziekmelden via de ouder 

SomeToday App. De handleiding hiervan staat op de web-

site www.hetwesteraam.nl.

Wanneer je op school bent en ziek wordt, meld je je bij de 

aanwezigheidscoach. Er wordt dan eerst met je ouders 

gebeld, voordat je naar huis mag. Als je ziek bent op een 

stagedag, bel dan voor 09.00 naar je stageadres en naar 

school. 

Verlof buiten de vakanties kan alleen in heel bijzondere 

gevallen. Extra verlof vraag je aan door middel van een 

formulier dat je kunt halen bij bureau leerlingzaken.

Het ingevulde formulier, ondertekend, door je ouder/

verzorger, mag je hier ook weer inleveren. Vervolgens

bepaalt de afdelingsleider of je het verlof krijgt of niet. 

Voor meer informatie over ziek zijn en verzuim,

kijk op de website: www.hetwesteraam.nl. 

Bedrijfs Hulp Verlening (BHV)
De BHV’ers van Het Westeraam verlenen eerste hulp bij

ongevallen. Ook zorgen zij voor het snel en veilig laten

verlopen van een eventuele ontruiming van de school. 

Bij calamiteiten moet je de aanwijzingen van de BHV’ers 

altijd opvolgen. Zij zijn te herkennen aan hun gele hesjes.

Fotogebruik
Het Westeraam is actief op social media. We hebben een 

website, maar ook een eigen Instagram en Facebook

account. Deze accounts vullen we met onze eigen foto’s. 

Vind jij het geen probleem om op deze foto’s te staan?

Vraag je ouders dan om hier toestemming voor te geven.

Dit kunnen zij doen in Magister. We houden natuurlijk

rekening met de AVG regels. Deze vind je terug op

www.hetwesteraam.nl. 

Klachten
Het zou kunnen dat er op school iets gebeurt waar jij

het niet mee eens bent. Of misschien zijn jouw ouders het 

ergens niet mee eens. Dan is het mogelijk een klacht in te 

dienen. We raden jou en je ouders aan een klacht eerst te 

bespreken met je mentor. Een formele klacht indienen lees 

je op de site www.hetwesteraam.nl.  Het complete klachten-

reglement staat op www.quadraam.nl.  Heb je een klacht

én ook een goed idee? Informeer naar de Leerlingenraad bij 

je mentor. 

De formele klacht komt terecht bij een van onze twee 

vertrouwenspersonen. Zij lossen de klacht niet op, maar 

zorgen dat de klacht op de juiste plek terecht komt. Kijk op 

de website voor hun contactgegevens of loop even binnen 

in het Leerlab. 
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Praktische zaken

Handig om te weten!

Wist je dat …

Wist je dat …

Wist je dat …

We twee pingpongtafels en 

twee voetbaltafels hebben? 

Ook zijn er spelletjes en een 

TikTok wand.



Kluisjes 
In de hal van de school staan kluisjes. Hier kun je er één

van huren, dit kost 15 euro per jaar. Daarnaast betaal je

10 euro borg voor je sleutel. Er is voor iedere leerling

een kluisje beschikbaar. Daar betaal je €20,- borg voor

in leerjaar 1. Bij het inleveren van de sleutels als je van

school af gaat, ontvang je de borg weer terug. 

Instromers betalen ook €20,- borg.

Kosten
Als je op Het Westeraam komt heb je een aantal dingen

nodig. Ook heb je in deze gids kunnen lezen dat we leuke 

dingen gaan doen. Hier zitten kosten aan verbonden.

Je ouders kunnen alle informatie hierover terugvinden

op de website: www.hetwesteraam.nl. 

  
Let op: per 1 augustus 2021 ging de nieuwe wet met

betrekking tot de vrijwillige ouderbijdrage in. Het betreft 

dan de ‘extra activiteiten’ die de school naast het reguliere 

programma organiseert. Het kabinet wil dat alle kinderen 

mee kunnen doen aan de extra activiteiten die georganiseerd 

worden door school. Ook als ouders daar niet voor kunnen of 

willen betalen via de vrijwillige ouderbijdrage. Het Westeraam 

ondersteunt dit besluit volledig en geeft daar ook invulling 

aan door ouders te blijven vragen de vrijwillige ouderbijdrage 

te betalen maar bijvoorbeeld geen voorwaarden te stellen 

aan het percentage ouderbijdrage dat betaald moet zijn om 

activiteiten door te laten gaan. We hopen daarmee samen 

verantwoordelijkheid te kunnen nemen voor de extra

activiteiten die naar school gaan net weer wat leuker maakt.

 

SomToday
Via SomToday kunnen jouw ouders online jouw voortgang 

bekijken. Ook kunnen zij jouw aan- en afwezigheid zien en 

je rooster. Als je bij ons op school komt, krijgen jouw ouders 

een inlogcode om in te kunnen loggen.

Leerlingenraad
We betrekken leerlingen, jou dus, graag bij onze school.

We vinden het leuk als je wil meedenken, ideeën wil opperen 

en samen met het team wil praten over de gang van zaken. 

Zie je dit zitten? Dan kun je je aanmelden bij de Leerlingen-

raad. Deze bestaat uit leerlingen uit alle jaren. Zo leer je veel 

van elkaar.
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Wist je dat …

Wist je dat …

Wist je dat …

We het belangrijk vinden dat er een fijne sfeer 

is op school, waar ook jij aan meewerkt? 

Daarom organiseren we HW Build Up dagen: 

alle leerlingen en medewerkers ondernemen 

samen activiteiten, maken plezier en praten 

met elkaar om samen verantwoordelijk

te worden voor die fijne sfeer.

 



Roosterwijzigingen
Het kan gebeuren dat lessen niet doorgaan of verplaatst 

worden omdat een docent ziek of (onverwacht) afwezig is. 

Kijk daarom voordat je naar school fietst altijd op SomToday 

voor het meest actuele rooster.

Tandarts- of huisarts bezoek
Het kan zijn dat je onder schooltijd naar de tandarts of

de dokter moet. Meld dit dan van te voren bij de aanwezig-

heidscoach. Wel vragen wij jou en je ouders om deze

afspraken zoveel mogelijk buiten schooltijd te maken. 

Website
In deze schoolgids vind je bijna alles over Het Westeraam en 

over hoe het daar gaat. Nog meer informatie vind je op de 

website van Het Westeraam: www.hetwesteraam.nl.

Daarnaast hebben we een eigen Westeraam app deze is te 

downloaden in de appstore of in google play.

Check
   onze site!

In deze schoolgids vind je bijna alles 

over Het Westeraam en over hoe het 

daar gaat. Nog meer informatie vind 

je op de website van Het Westeraam: 

www.hetwesteraam.nl.

VAKANTIES & DATA

Open Dag
29 januari 2023

Kijk voor de actuele agenda

op www.hetwesteraam.nl

Telefoonnummers
Aanwezigheidscoach

‘Bureau leerlingzaken’: 0481 362948

Receptie: 0481 36 29 30

Vakanties 2022-2023
Herfstvakantie za 22 oktober t/m zo 30 oktober 2022

Kerstvakantie  za 24 december 2022 t/m zo 8 januari 2023

Voorjaarsvakantie  za 18 februari t/m zo 26 maart 2023

Pasen  za 8 april t/m ma 10 april 2023

Meivakantie  za 22 april t/m zo 7 mei 2023

Hemelvaart  do 18 mei t/m zo 21 mei 2023

Pinksteren  za 27 mei t/m ma 29 mei 2023

Zomervakantie  za 15 juli t/m zo 27 augustus 2023

Lestijden
1e lesuur 08:30 – 09:15

2e lesuur 09:15 – 10:00

Pauze 10:00 – 10:20

3e lesuur 10:20 – 11:05

4e lesuur 11:05 – 11:50

Pauze 11:50 – 12:20

5e lesuur 12:20 – 13:05

 
6e lesuur 13:05 – 13:50

7e lesuur 13:50 – 14:35

Pauze 14:35 – 14:45

8e lesuur 14:45 – 15:30

9e lesuur 15:30 – 16:15

10e lesuur 16:15 – 17:00 Check
   onze site!
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