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Samenwerkingsverband Samenwerkingsverband PO Zaanstreek 

Naam schoolbestuur Stichting Agora 

Naam school Christelijke daltonschool de Westerkim 
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Gemeente Zaanstad 

Telefoon 075-2010133 

Website  www.dewesterkim-zaandam.nl 

Mailadres  Info@dewesterkim-zaandam.nl 

Directie Ronald Numan 

Schooljaar 2022-2023 
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Onze populatie in beeld 
 

Christelijke daltonschool de Westerkim staat in Zaandam West (wijk 22). Deze wijk behoort tot de 
kleinere wijken van Nederland (145 hectare). Op het moment van schrijven telt Zaandam West 
8.238 inwoners en 4.035 huishoudens.  

 
16% van de kinderen uit de wijk is tussen de 0 en 15 jaar. De leeftijdsgroep 25 tot 45-jarigen is in 
vergelijking met andere Nederlandse wijken erg hoog vertegenwoordigd (28%). In Zaandam West 
heeft, in vergelijking met andere wijken van Nederland, een erg groot deel van de inwoners een 
migratieachtergrond. 16% wordt gekenmerkt door een westerse migratieachtergrond en bij 17% 
gaat het om een niet-westerse achtergrond. Wij zien een lichte afname van het aantal autochtone 
inwoners de afgelopen jaren (nu 67%).   
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(bron: allecijfers.nl) 

Wij merken een toestroom van leerlingen met een andere thuistaal dan de Nederlandse. Hierdoor 
hebben leerlingen vaker dan voorheen bij binnenkomst een achterstand op het gebied van de 
Nederlandse taal en woordenschat. Daarnaast levert het bij sommige kinderen frustratie op, wat 
zich uit in gedrag. Tevens stromen er meer leerlingen in met een complexere onderwijsbehoeften. 
Dit betreft zowel zij instroom als kleuterinstroom. Wij merken bij een deel van onze leerlingen 
concentratieproblemen. Wij hebben een aantal leerlingen met ernstige dyslexie. Wij hebben een 
aantal leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Wij hebben een aantal leerlingen met 
autisme.  

 

Het aantal leerlingen stijgt ligt. Schooljaar 2021-2022 162 leerlingen. Schooljaar 2022-2023 171 
leerlingen.  

 

Onze huidige schoolweging (3-jrs) is 28,93. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekent 
de schoolweging van een school op basis van de volgende kenmerken:  

- Het opleidingsniveau van de ouders 
- Het gemiddeld opleidingsniveau van alle moeders op school 
- Het land van herkomst van de ouders 
- De verblijfsduur van de moeder in Nederland 
- Of ouders in de schuldsanering zitten.  
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De schoolweging loopt van 20 tot 40. Onze schoolweging ligt rond het gemiddelde. Hoe lager de 
schoolweging, hoe minder complex de leerlingenpopulatie. Wij zien dat de schoolweging licht 
stijgt. Onze populatie kent een grote spreiding (spreidingsgetal 7). Dit geeft ons informatie over de 
mate waarin wij moeten differentiëren om het onderwijs passend te maken. Dit betekent dat het 
basisaanbod voor meer leerlingen dan gemiddeld te lastig of te makkelijk is. Binnen de groepen 
zijn de cognitieve verschillen soms groot.  

(bron: scholen op de kaart) 
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Wat vraagt de populatie? 

Onze populatie vraagt de focus op het versterken van de basisondersteuning met specifiek 
aandacht voor differentiatie en een verstevigd taalaanbod vanaf de onderbouw.  

Onze leerlingen hebben baat bij een zeer rijke taalomgeving die de mondelinge taalvaardigheid 
stimuleert zodat kinderen elkaar goed kunnen begrijpen en zichzelf goed kunnen uitdrukken. 
Hiermee willen wij ook frustratie (gedragsproblemen) voorkomen.  

Wij zien een toename van het aantal kinderen met een achterstand in de taalontwikkeling 
(mondelinge taalvaardigheid en woordenschat). Ter voorbereiding op de leesvaardigheid is extra 
aandacht voor de taalontwikkeling nodig, aandacht voor de woordenschat en het begrijpend 
luisteren in de onderbouw. Vanaf groep 3 is een stevig basisaanbod voor lezen/begrijpend lezen 
van belang met de focus op goede leesinstructie (doelgericht, modellen, herhaald lezen, samen 
hardop lezen, goed klassenmanagement, feedback) ter preventie van leesproblemen. De 
complexere vraagstukken vragen om specifieke kennis en ondersteuning voor leerkracht en 
leerling.  
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Wat bieden wij?  

De Westerkim biedt (extra) ondersteuning/begeleiding gebaseerd op de mogelijkheden van de 
leerlingen. Vanuit een positief pedagogisch klimaat proberen wij optimale ontwikkelingskansen te 
bieden. Wij bieden de leerlingen de basisondersteuning zoals omschreven door het 
samenwerkingsverband. https://www.swvpozaanstreek.nl/voor-professionals/basisondersteuning 

Wij hebben de focus op het versterken van onze onderwijskwaliteit. Wij richten onze focus op 
preventie en op hogere opbrengsten o.a. door in te zetten op het versterken van vaardigheden 
van de leerkracht en zo op het versterken van leren. Wij nemen onze verantwoordelijk voor het 
verzorgen van kwalitatief goed onderwijs. Wij doen dit door de focus op de basisvaardigheden 
van onze leerlingen. Wij verstevigen ons basisaanbod. Wij intensiveren het aanbod van begrijpend 
luisteren/lezen en woordenschat en zetten in op het verhogen van de kwaliteit van onze instructie. 
Wij zetten effectieve interventies in. Hiervoor volgen wij teamscholing (tweejarig traject: 2021-2022, 
2022-2023) 

 

Wij zijn een vreedzame school en werken volgens deze principes. Info (devreedzame.school)  

Wij werken planmatig en handelingsgericht. Wij werken naast de methode voor begrijpend lezen 
met eigen teksten voor het werken aan woordenschat en begrip. In ons onderwijsplan lezen staat 
het schoolprogramma met de aanpak op gebied van lezen/begrijpend lezen en 
woordenschatontwikkeling beschreven. Om dit onderwijs nog beter vorm te geven volgen wij 
teamscholing (Maarten Catney BSA directeur https://www.bsa-zaanstad.nl) 

Wij handelen volgens een helder onderwijsplan voor rekenen en werken met de nieuwe methode 
getal en ruimte junior. www.noordhoff.nl/basisonderwijs/rekenen/getal-en-ruimte-junior .  

Wij werken volgens de principes van het Opbrengstgericht Passend Onderwijs (OPO). Wij werken 
volgens de cyclus van handelingsgericht werken (signaleren, analyseren, plannen en realiseren). 
Meer informatie is de vinden in het plan passend onderwijs op de Westerkim, waarin ook onze 
signalerings- en ondersteuningsstructuur staat beschreven.  

https://www.swvpozaanstreek.nl/voor-professionals/basisondersteuning
https://devreedzame.school/info
https://www.bsa-zaanstad.nl/
http://www.noordhoff.nl/basisonderwijs/rekenen/getal-en-ruimte-junior
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Wij differentiëren binnen elke groepen om ons aanbod zo goed als mogelijk af te stemmen op 
onze populatie. Binnen sommige groepen is er grote diversiteit en vraagt het differentiëren meer 
aandacht. Onze teamscholing is gericht op het verhogen van de kwaliteit van instructie waardoor 
differentiatie meer aandacht kan krijgen. Tevens hopen wij hiermee ook de betrokkenheid van 
onze leerlingen te verhogen. Dit doen wij middels EDI. https://www.directeinstructie.nl 

 

Daarnaast hanteren wij het Agora beleid meer- en hoogbegaafden. Het digitaal 
handelingsprotocol (DHH) dient als signaleringsinstrument voor de leerkracht. Er zijn diverse 
momenten waarop deze wordt ingevuld (o.a. de QuickScan in groep 1,3 en 5). Indien nodig 
schakelen wij een specialist meerbegaafdheid in vanuit Agora (ASPO) om een verdiept aanbod zo 
goed mogelijk af te stemmen op een specifieke leerling of groep leerlingen. Indien verdieping en 
verbreding ontoereikend is, vragen wij in samenspraak met ouders een plek voor de leerling aan 
bij de bovenschoolse voorziening. Hier gaat de leerling een dag(deel) in de week heen om 
zodoende aan de onderwijsbehoeften te voldoen. Er vindt afstemming plaats tussen de 
kangoeroegroep en de leerkracht.  https://www.agora.nu/onderwijs/hoogbegaafde-leerlingen 

 

Taalontwikkeling/leerontwikkeling 

Een deel van de populatie vraagt om extra ondersteuning op het gebied van taalontwikkeling.  

Wij bieden extra ondersteuning op het gebied van fonemisch bewustzijn en het aanvankelijk leren 
lezen. Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben starten wij  in de tweede helft van 
het tweede leerjaar met een voorschotbenadering. Wij starten extra ondersteuning in samenspraak 
met ouders op school en thuis. Dit doen wij middels een digitaal ondersteuningsprogramma. 
https://school.lexima.nl/bouw . De leerlingen leren zo op een gestructureerde manier de klanken 
van de Nederlandse taal.  

Wij bieden leerlingen een intensief arrangement vanaf groep 3 indien het lezen onvoldoende op 
gang komt. Leerlingen blijven te lang spellen en/of gaan radend lezen. We merken dat de 
ontwikkeling naar vloeiend lezen stagneert. Een leesmaatje, leesouder en/of leraarondersteuner 
wordt extra ingezet zodat deze leerlingen extra instructie en oefening hebben 1 op 1 of in een 
klein groepje. Middelen die wij hierbij inzetten zijn: 

https://www.directeinstructie.nl/
https://www.agora.nu/onderwijs/hoogbegaafde-leerlingen
https://school.lexima.nl/bouw
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• BOUW! tutorlezen van Lexima waar ook in groep 3 mee gestart kan worden. 
https://school.lexima.nl/bouw  

• Connect klanken en letters https://docplayer.nl/5834-Connect-klanken-en-letters.html  
• DIK lezen (door-individueel- koor) 

https://www.zoleerjekinderenlezenenspellen.nl/assets/pdf/downloads/DIK_lezen_20200720
.pdf 

• Tutorlezen ter bevordering van de leesmotivatie (2 keer per week 20 minuten voor 
leerlingen uit groep 4 en 5). 

• Leesouders in de school om extra te lezen met 2 a 3 leerlingen.   
 
Deze intensivering is vooral gericht op leeskilometers en komt bovenop het basisaanbod. Ook 
vragen wij ouders actief thuis te lezen en voor te lezen met de nadruk op leesplezier. Wij gaan 
ervan uit dat alleen veelvuldig lezen leidt tot automatiseren. Overige middelen die wij inzetten om 
dit te bewerkstelligen zijn: 

• Leesmotivatiegesprekken met individuele leerlingen (door de leesconsulent van de BIEB).  
• Boekpromotielessen worden gegeven voor de leerkrachten (door de leesconsulent van de 

BIEB. https://www.debieb.nl/images/PDF/Lessen/De_Bieb_boekpromotie.pdf  
• Voorlezen thuis wordt aangeboden voor ouders die voorlezen willen leren thuis door de 

BIEB. https://debieb.nl/voorlezenthuis 
• Groep 7/8 doet mee met de Zaanse kinderboekenjury https://www.hotzederoosprijs.nl  
• Deelname aan de nationale voorleesdagen en de kinderboekenweek.  

 
Wij werken samen met het RID. Schooljaar 2022-2023 hebben wij RT ingekocht voor een aantal 
leerlingen die ondanks het intensief arrangement in de groep onvoldoende ontwikkeling laten zien 
op het gebied van lezen/spelling en/of rekenen. De RT wordt gegeven volgens de methode 
Expeditie, een door het RID ontwikkelde RT-methode, gebaseerd op de dyslexie- en 
dyscalculiebehandeling die door het RID gegeven worden. Met de methode wordt er op een 
passend niveau gewerkt aan het verstevigen van de basisvaardigheden. Er wordt gewerkt op 
ondersteuningsniveau 3. Er wordt twee keer per week 30 minuten RT gegeven per week aan 
maximaal vier leerlingen in een groepje.  https://www.rid.nl/wp-content/uploads/2021/06/RID-
leaflet-Expeditie-RT-definitief-juni-2021.pdf  
 
Wij werken samen met een ambulant begeleider vanuit Kentalis. https://www.kentalis.nl/tos 

https://school.lexima.nl/bouw
https://docplayer.nl/5834-Connect-klanken-en-letters.html
https://www.zoleerjekinderenlezenenspellen.nl/assets/pdf/downloads/DIK_lezen_20200720.pdf
https://www.zoleerjekinderenlezenenspellen.nl/assets/pdf/downloads/DIK_lezen_20200720.pdf
https://www.debieb.nl/images/PDF/Lessen/De_Bieb_boekpromotie.pdf
https://debieb.nl/voorlezenthuis
https://www.hotzederoosprijs.nl/
https://www.rid.nl/wp-content/uploads/2021/06/RID-leaflet-Expeditie-RT-definitief-juni-2021.pdf
https://www.rid.nl/wp-content/uploads/2021/06/RID-leaflet-Expeditie-RT-definitief-juni-2021.pdf
https://www.kentalis.nl/tos
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Zij begeleidt leerlingen met een TOS op school twee keer per week en heeft ook nauw contact 
met de leerkrachten. Hiermee halen wij specifieke kennis m.b.t. TOS in huis.   
 
Ook hebben wij een fysiotherapeute in de school. Zij is een dagdeel bij ons op school en 
gespecialiseerd in sensorische informatieverwerking. 
https://praktijkkinderfysiotherapie.intramedonline.nl/kinderfysiotherapie/medische-training 
 
 
 
Pedagogisch klimaat 
Wij zien een positief pedagogisch klimaat als voorwaarde om te komen tot leren. Uit ons 
tevredenheidsonderzoek (2021-2022) beoordelen de leerlingen van de bovenbouw de school met 
een 8.1. Zij vinden het fijn om naar school te gaan en vinden het veilig op school omdat er weinig 
wordt gepest. Zij ervaren weinig last van pestgedrag van klasgenoten. Zie voor meer informatie 
het tevredenheidsonderzoek.  
 
Op de Westerkim werken wij middels De Vreedzame School (DVS) aan sociale competenties en 
burgerschapsvorming.  Leerlingen leren oog en oor te hebben voor anderen, zich 
verantwoordelijk te voelen voor het algemeen belang. Wij zijn een “Vreedzame” school en werken 
o.a. middels deze lessen aan een fijn schoolklimaat. DVS bestaat uit een lessenserie voor elke 
groep vanaf groep 1 en leerlingmediatie. Leerlingen leren, naast de vaardigheden om conflicten 
constructief op te lossen, ook de verantwoordelijkheid te dragen om dat zelfstandig, zonder hulp 
van volwassenen, te doen. Voor hun eigen conflicten, maar ook voor conflicten van anderen. Alle 
leerlingen leren te bemiddelen bij de conflicten van klasgenoten. Enkele leerlingen worden 
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. Wij leren 
leerlingen dat zij zelf verantwoordelijkheid zijn voor het klimaat op school.  Wij merken dat 
leerlingen zich over het algemeen rustig gedragen en verantwoordelijk en respectvol met elkaar 
omgaan en zich beter houden aan afspraken als wij DVS als team goed uitdragen. Om dit te 
bewerkstelligen volgen wij teamscholing waarin ons leerkrachtengedrag centraal staat. Meer 
informatie is te vinden op de website https://www.devreedzame.school/info  
 
Wij nemen jaarlijks de wettelijk verplichte veiligheidsmonitor af. Dit is een instrument dat inzicht 
geeft in de beleving van de sociale veiligheid van de leerlingen. Het zegt iets over het 

https://praktijkkinderfysiotherapie.intramedonline.nl/kinderfysiotherapie/medische-training
https://www.devreedzame.school/info
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welbevinden. Wij monitoren die middels het observatie-instrument ZIEN. De analyse vindt plaats 
tijdens de groepsbespreking in november. Indien nodig volgt er een actie op groepsniveau of 
individueel niveau. De leerkrachten vullen dit instrument in vanaf groep 3 en de leerlingen vullen 
tevens een vragenlijst in vanaf groep 5.  
 
In groep 5 en naar behoefte in een specifieke groep wordt een rots- en watertraining gegeven. 
Deze training zetten wij in groep 5 in om preventief te werken aan een positief schoolklimaat. 
Deze training wordt door een externe deskundige gegeven en sluit aan bij de principes van de 

vreedzame school. De leerkracht neemt tevens deel aan de lessen. Rots & water is een actieve 
training waarin onze leerlingen met oefeningen en spelletjes hun weerbaarheid en sociale 
vaardigheden ontwikkelen. Door de rots & watertraining voelen kinderen zich veiliger en staan 
steviger in hun schoenen. Ze leren hun eigen kracht te vergroten en te beheersen. Ze leren 
om met respect en gevoel om te gaan met zichzelf en de kinderen om hen heen. Na het 
volgen van de training kunnen zij moeilijke situaties beter het hoofd bieden door flexibel te 
zijn als water en wanneer nodig, stevig als een rots. Meer informatie over de inhoud van de 
training: https://www.madebymotion.nl/rots-water-lesaanbod-po/ 

 
  
  

https://www.madebymotion.nl/rots-water-lesaanbod-po/
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Wat zijn onze ambities? 

Professionalisering team 

• Wij willen onze visie nog meer verbinden met de uitvoering van ons onderwijs. Wat doen 
we wel, wat doen we niet of doen wij nu niet? Wij willen vanuit onze visie focus houden.  

• We doen wat we zeggen. Cultuur van aanspreken, afspreken, uitspreken en laat je 
aanspreken.  

• Wij willen een lerende houding in ons team verder uitdiepen. 
• In schooljaar 2022-2023 hebben onze specialisten in de school en duidelijk rol en positie. 

Zij werken in het team volgens een heldere taakomschrijving/taakbeleid.  
• Sinds schooljaar 2022-2023 hebben wij twee uur per week een gedragsspecialist die met 

ons meedenkt ingewikkeldere vraagstukken m.b.t. gedrag van leerlingen. De 
ondersteuning die zij biedt is gericht op het vaardiger maken van de leerkracht en de 
leerling. Zij is werkzaam bij het expertisecentrum vanuit Agora (ASPO) 
https://www.swvpozaanstreek.nl/voor-ouders/expertisecentra  

Basisvaardigheden verstevigen  

• Wij hebben aandacht voor een eenduidige gedragsaanpak en werken preventief door te 
kijken naar ons leerkrachtengedrag (DVS).  

• Wij verstevigen ons rekenaanbod middels extra automatiseeroefeningen omdat wij 
hebben gemerkt dat onvoldoende automatiseren de rekenvaardigheid van onze leerlingen 
belemmert. Vooraf nemen wij als nulmeting de Barekatoets af. https://www.bareka.nl/ 
Vervolgens wordt er gedifferentieerd geoefend.  

• Wij behalen onze ambities voor de kernvakken.   
• Wij onderzoeken de ondersteuningsbehoefte in de kleuterbouw betreft het verstevigen 

van begrijpend lees/luisteractiviteiten en de uitbreiding van ons woordenschatonderwijs.   

 

https://www.swvpozaanstreek.nl/voor-ouders/expertisecentra
https://www.bareka.nl/
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