
Kwaliteitsnieuwsbrief feb 2020 
Ouderbetrokkenheid:  

Voor ons als team en u als ouders is het een extra uitdaging om met elkaar in contact te 

blijven nu ouders de school niet meer in mogen. We zijn al creatief aan het denken 

geweest en u kunt in de eerste weken van iedere groep een filmpje verwachten waarin 

we u een kijkje geven in de groep. Verder hebben jullie nog specifieke informatie mee 

gekregen van de groep waarin jullie kind zit. Daarbij hebben de leerkrachten zich ook 

even kort voorgesteld.  

Uitslag vragenlijst sociale veiligheid 

Wij willen alle ouders die de vragenlijst sociale veiligheid hebben ingevuld hartelijk 

danken voor hun bijdrage.  

 

 
 

Wat kwam er uit? 

 

 
 

 

 



Op Wereldwijs zijn we altijd nieuwsgierig naar zaken die beter kunnen. Het volgende heeft 

dit jaar bij ons de aandacht en hoe we eraan gaan werken: 

 
 

 

 

 

 

 

Nieuws van de mini-mr: 

Zoals u wellicht al op FaceBook heeft gelezen hebben we een nieuwe mini mr. Deze MR 

bestaat uit: Stijn, Milan, Xavier en Noah. Zij zijn gekozen na een spannend debat en een 

officiële stemronde.  De Mini MR overlegt ongeveer iedere 6 weken met juffrouw Nicole. 

Met elkaar maken wij mooie plannen voor de school waarin de mening van alle kinderen 

meegenomen wordt. De jongens zullen dan ook geregeld in de groepen te vinden zijn om 

te luisteren wat er leeft. 

Wat doen we aan scholing 

Binnen Wereldwijs zorgen we ervoor dat de leerkrachten hun kennis up-to-date houden. 

Daarvoor hebben we binnen de school een aantal scholingsmomenten. Maar waar 

scholen we ons in en waarom? 

16 oktober 2020 

De leerkrachten hebben uitleg gekregen over de methodiek WiEF: Wijzer In Executieve 

Functies. Kinderen zijn spelenderwijs bezig met het ontwikkelen van executieve functies, 

zoals Werkgeheugen, plannen en organiseren, starten met een taak, flexibiliteit tijdens 

een taak. Deze executieve functies zijn nodig om tot leren te komen. De kinderen krijgen 

uitleg over de executieve functies en hoe ze deze kunnen inzetten. We koppelen de 

executieve functies ook aan de dagelijkse praktijk. Door tijdens andere lessen kinderen 

te wijzen op welke functie ze kunnen gebruiken. Zoals bij het leren van topografie de 

landkaart in te zetten.  
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Hieronder een tweetal filmpjes om een beeld te krijgen wat deze spelletjes zoals 

inhouden. 

https://www.youtube.com/watch?v=zo1Wafcj3YM&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=Y-H3RcYqJR0&feature=youtu.be 

 

Verder zijn we bezig geweest met “Wat werkt in de klas”. Hier zijn we in het verleden al 

mee bezig geweest. Dit is een opfriscursus om iedereen weer up-to-date te brengen. Wat 

ziet jullie kind ervan terug in de klas. Het werken in groepjes met schoudermaatje (zit 

naast je) en het oogmaatje (zit tegenover je). 

Daarnaast is er veel ruimte in het midden van de klas, 

voor instructiemomenten in kleine groepjes. 

Ook zijn er alleen functionele posters aanwezig om 

kinderen minder af te leiden. 

 

 

15 januari 2021 

De leerkrachten hebben van Marieke Deuning (rekenexpert) uitleg gekregen over de 

belangrijke achtergronden bij goed rekenonderwijs. Wat merkt jullie kind in de klas 

hiervan? Er zal meer gebruik gemaakt worden van het tekenen om inzicht te krijgen wat 

er bedoeld wordt met een opgave. We willen dus dat de 

kinderen begrijpen wat ze doen met rekenen. Verder 

worden instructies op een andere manier ingestoken.  

MR: 

https://www.youtube.com/watch?v=zo1Wafcj3YM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Y-H3RcYqJR0&feature=youtu.be


Samen met de MR zijn we als school de afgelopen maanden druk bezig geweest met het 

onderzoek van het herzien van de schooltijden. Wel of geen continurooster en in welke 

vorm. Op dit moment zijn er nog zoveel factoren onzeker t.a.v. komend schooljaar dat we 

in goed overleg hebben besloten om dit proces pas weer volgend schooljaar te hervatten. 

Er komt dus nu geen peiling onder ouders, maar dit wordt verzet naar volgend schooljaar 

(2021-2022). Voor meer informatie kunt u terecht bij onze MR: mr@wereldswijsdrunen.nl 

 

 

 

 


