
Kinderen voelen zich veilig op Wereldwijs.
Dit willen we graag behouden.
Ons pestbeleid is aangescherpt. Bij een
pestsituatie gaan we in het gesprek met
kinderen én ouders en maken duidelijke
afspraken. Wat doet school en wat doen
ouders, en wat doen we als het niet lukt?

SOCIALE VEILIGHEID

We scoren op het
landelijk gemiddelde
80,0. Ons doel is bereikt!
Interventies die we
hiervoor ingezet hebben
is klassenverkleining
vanuit NPO middelen.

De inzet van stichting leerKRACHT heeft
bijgedragen aan een verbetercultuur op
school: "samen iedere dag een beetje beter".  
We hebben gewerkt aan gezamenlijke
verbeterdoelen zoals o.a.: differentiatie in de
school en rekenonderwijs.

STICHTING LEERKRACHT

INZET NPO MIDDELEN
NATIONAAL PROGRAMMA ONDERWIJS 

Vanuit de subsidie voor instromers heeft er
4 dagen per week voor 2 uur per ochtend
ondersteuning plaats gevonden voor 8
leerlingen waaronder:  instromers,
leerlingen met een TOS of een
taalachterstand. Tevens was dit een
ondersteuning voor de grote kleutergroep.

TAALONDERSTEUNING 1-2

Buiten de gedwongen schoolsluiting in
december hebben we het aantal groepen wat
thuis heeft moeten werken tot een minimum
kunnen beperken. Mogelijke achterstanden
hebben we weg kunnen werken met extra
ondersteuning buiten de reguliere lesuren.

INSPECTIE
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EINDTOETS 2022

groepen splitsen groep 7-8
extra lessen vóór en na school
inzet stichting leerKRACHT 
inzet méér formatie = kleinere groepen
gedeelte "gespaard" voor extra formatie
in schooljaar 22-23

CORONA

Het beste onderwijs voor al onze leerlingen.
Het afgelopen jaar hebben we ons onderwijs
verbeterd door het verhogen van de
effectieve leertijd voor de basisvakken taal en
rekenen.



DIFFERENTIATIE

Er is afgelopen jaar extra tijd besteed aan
begrijpend lezen, dit was terug te zien in
meer dan gemiddeld hoge opbrengsten. De
focus voor komend schooljaar ligt op het
technisch lezen. Hiervoor hanteren we de
methode karakter.

LEZEN

TAAL / SPELLING

Om afspraken en processen binnen
Wereldwijs inzichtelijk te maken en te
borgen heeft het team een systeem van
kwaliteitskaarten aangelegd.
Deze kaarten worden cyclisch geëvalueerd
en bijgesteld.

KWALITEITSKAARTEN

twee Pieckdagen gr 1 t/m 8
Atelierdagen groep 4-5-6
Workshops kunst na school
Dansvoorstellingen groep 7
Museumbezoek groepen 4 t/m 8

Afgelopen jaar is er structureel
aandacht geweest voor buiten leren en
spelen. Groep 4 t/m 8 hebben
structureel onderwijs gevolgd bij o.a. het
Geerpark en Mariënkroon.

BUITEN LEREN
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REKENEN

Er is niet gestart met de methodiek van
Dolf Jansen. De situatie waarin Wereldwijs
zich bevond én het niveau van de
leerlingen leenden zich niet voor het
werken zonder een methode. Er is
afgelopen schooljaar gewerkt met de
methode taal actief. 

Getal en ruimte is geïmplementeerd.
Verbeterpunten nemen we mee voor
schooljaar 22-23. Er is meer tijd besteed
aan rekenen waaronder ook
automatiseren.  Rekensprint en het
rekenmuurtje zijn ingezet om
automatiseren te verbeteren.

CULTUUR

Schoolbreed hebben we als doel gesteld om
differentiatie op Wereldwijs te verbeteren.
We werken gedifferentieerd in onze lessen.
De bovengemiddelde leerlingen krijgen
verdiepingsstof, terwijl de leerlingen die extra
uitleg nodig hebben, deze ook krijgen.



SCHRIJFONDERWIJS

FUSIE
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SCHOOLTIJDEN

In mei is door de MR de intentieverklaring
ondertekend waarin wordt gestart met een
onderzoek naarde mogelijkheden om te
fuseren met obs jongLeren per 1 augustus
2023. Ouders zijn meegenomen in dit
proces in diverse ouderavonden.

Afgelopen schooljaar zou de MR een
ouderpeiling doen naar een nieuwe vorm
van ons continurooster. Met een mogelijke
fusie na volgend schooljaar wordt deze
peiling uitgesteld tot schooljaar 2022-2023. 

We hebben een pilot gedraaid waarbij we enkel
kinderen blokschrift aanboden vanaf gr 3. Uit
onze observatie en ervaringen blijkt onze
populatie leerlingen meer baat te hebben bij
het lopend schrift. Het lopend schrift biedt ook
vooral motorisch zwakke leerlingen meer
houvast. We gaan verder met lopend schrift.

PERSONEEL
Er zijn behoorlijke van personele wisselingen
geweest afgelopen jaar door o.a.: ziekte,
vertrek naar een andere school, nieuwe functie
of zwangerschap. We hebben dit intern steeds
op kunnen vangen. In juli en augustus starten
er een nieuwe ib-er en groepsleerkracht groep
1-2.

ZICHT OP ONZE LEERLINGEN
We hebben meer zicht gekregen op onze
leerlingen. Wie zijn onze leerlingen? Wat
hebben zij nodig? Onze leerlingen hebben o.a.
hulp nodig bij het gestructureerd denken.
Met de inzet van WIEF helpen we lln. hun
executieve functies te ontwikkelen.

HOGE VERWACHTINGEN
We hebben hoge verwachtingen van onze
leerlingen, waardoor we zien dan onze
leerlingen beter zijn gaan presteren. 
Ook dragen hoge verwachten bij aan het
verkleinen van de kansenongelijkheid in het
onderwijs. Iedereen kan leren!

TEAMBUILDING
Er is afgelopen schooljaar een geweldige
prestatie neergezet door de leerkrachten.
Er is veel werk verzet door een klein team.
We hebben geïnvesteerd in verbinden,
samenwerken, successen vieren en bij
elkaar in de groepen kijken.


