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Beste ouder(s)/verzorger(s),   

 

Welkom op Wereldwijs. 

Deze schoolgids geeft aan waar onze school voor staat. Ook vindt u hier praktische 

informatie voor zowel nieuwe ouders als ouders die al even bekend zijn op Wereldwijs. 

 

Heeft u interesse in onze school dan kunt u altijd geheel vrijblijvend contact opnemen. 

Wij leiden u graag door onze school zodat u de sfeer kunt proeven op Wereldwijs.  

 

Wereldwijs is een kleinschalige school 

met 5 groepen. Onze school maakt deel 

uit van Kindcentrum Wereldwijs. We 

werken intensief samen met Mikz. Zij 

verzorgen op onze locatie de voorschoolse 

opvang (BSO), buitenschoolse opvang 

(BSO), peuterspeelzaal (PSZ) en 

kinderdagverblijf (KDV). 

 

Onze school onderscheidt zich van andere 

scholen omdat we werken zonder 

leerstofjaarklassensysteem. Kinderen 

werken bij ons in 3 units: een 

onderbouwunit jonge kind, een 

middenbouwunit en een bovenbouwunit. 

Dat maakt dat wij onderwijs op maat aan 

kunnen bieden. In ons aanbod bij taal, 

rekenen en lezen proberen we ook geregeld deze doelen in te oefenen middels natuurlijk 

en bewegend leren. We zullen ons als team steeds blijven afvragen: ‘Wat hebben 

leerlingen nodig aan vaardigheden in ‘hun rugzak’ om wijs de wereld in te kunnen.  

 

Wereldwijs de wereld in! 
 

Voor meer informatie verwijs ik u naar onze website www.wereldwijsdrunen.nl. 

 

U kunt wat sfeer proeven op 

Facebook  of  Instagram 

  

 

Met groene groet,  

 

Nicole Meesters  

locatieleider  

Augustus 2021  

  

http://www.wereldwijsdrunen.nl/
https://www.facebook.com/Kindcentrum-Wereldwijs-1847483002032528
https://www.instagram.com/wereldwijsdrunen/
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1. De school 

1.1 Waar Wereldwijs voor staat 

 
Wereldwijs de Wereld in! 

Onze naam spreekt voor zich. Kinderen worden wijs op Wereldwijs. Wijs in de breedste zin van 

het woord, in onze visie hieronder laten we dit zien: 

 

Onze visie op de wereld:  

We leven in een snel veranderende wereld die veel gaat vragen van 

de toekomstige wereldburgers. Banen veranderen in een hoog tempo, de zoektocht naar 

samenhang tussen burgers in onze maatschappij blijft bestaan en technologie gaat een steeds 

belangrijkere rol in de wereld spelen, zowel positief als negatief. Onze kinderen gaan deze wereld 

bewonen, maar hebben ook de kans om hem mee vorm te geven.  
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Onze visie op onze rol:  

Wij zien een onderwijssysteem in zijn algemeenheid – en onze school in het bijzonder – als een 

plek waar we, in samenwerking met ouders, verantwoordelijkheid nemen voor onze rol om 

kinderen voor te bereiden op de toekomst. We zijn actief betrokken bij het vormgeven van en het 

deelnemen aan deze toekomst.  

 

Kernwaarden:   

• Verbinden en ontmoeten;   

• Verwonderen en onderzoeken;   

• Beleven en voorleven;   

• Ruimte geven en houvast bieden.  
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De leerkracht op Wereldwijs 

Een leerkracht op Wereldwijs heeft LEF. 

Met een gezonde dosis LEF komen en blijven we in ontwikkeling. Er is 

ruimte voor leren, ervaren en fouten maken. Dit moois geven we graag door 

aan onze leerlingen. Een leven lang leren. 

1.2 Richting 
Wereldwijs is een katholieke basisschool. We zijn een kleurrijke school met 

openheid en waardering voor de verscheidenheid van mensen in de 

samenleving. We zijn een katholieke basisschool: deze identiteit zien we als 

een open benadering en vormt de springplank om godsdiensten & 

levensbeschouwingen positief te benaderen. In onze thema’s komen 

verschillende godsdiensten aan bod. Als katholieke school staan we voor de uitdaging vorm te 

geven aan het respect van christenen, andersgelovigen en niet-gelovigen en voor elkaar: we 

kunnen immers zoveel leren van elkaar. 

Bij inschrijving vragen wij wel naar de godsdienst of levensovertuiging van de kinderen. Voor ons 

is dit belangrijk om te weten, zodat we er rekening mee kunnen houden en gerichte informatie 

kunnen verspreiden, bijvoorbeeld over wensen om deel te nemen aan de eerste heilige 

communie of het vormsel. 

1.3 Bestuur 
Sinds 1 januari 2002 zijn alle openbare en katholieke basisscholen ondergebracht in één 

bestuur: Stichting Scala. Er is gekozen om alle krachten in een groot bestuur te bundelen om de 

scholen beter voor te bereiden op nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs. Sinds juli 2011 is de 

structuur bovenschools aangepast en werken we met een Directeur-Bestuurder en een Raad van 

Toezicht. Meer informatie hierover vindt u op de website van Scala: www.scalascholen.nl 

1.4 Situering van de school 
De school is gehuisvest in de wijk Braken-West in Drunen.  

Onze school werkt nauw samen met Mikz. Een gedeelte van het gebouw wordt dan ook verhuurd 

aan Mikz. 

Ons school beschikt over een gebouw waar 7 lokalen gehuisvest zijn. 5 van deze lokalen worden 

gebruikt als groepslokaal. De overige 2 lokalen zetten we in als extra ruimte waarin plaats is voor 

ontdekken en spelen met o.a. onze looseparts.  

 

1.5 Schoolgrootte 
De school telt op dit moment telt 100 leerlingen, die voor het grootste gedeelte uit de wijk 

Braken-West komen.  

De school heeft 12 medewerkers:  

• een locatieleider 

• een IB-er (interne begeleider) 

• 8 groepsleerkrachten (fulltime en parttime) 

• een gastvrouw die het team facilitair ondersteunt 

• een gymleerkracht 

De technische klussen worden door de servicedienst van Scala gedaan. De schoonmaak 

is uitbesteed aan WML Facilitair. 

http://www.scalascholen.nl/
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 2. Doelen onderwijs  

 

2.1 Aanbod methodieken 
 

2.1.1 Leren leren 

Executieve functies zijn de ‘regelfuncties’ van ons brein. Zoals het plannen van een taak, het 

starten met een taak en het afronden van een taak. Deze functies hebben we vooral nodig in 

nieuwe situaties als snelle of flexibele aanpassingen van ons gedrag aan de omgeving vereist 

zijn. Dit komt in het dagelijkse leven maar al te vaak voor. Daarom zijn deze functies belangrijk 

bij het leren.  

Op Wereldwijs werken we in alle groepen met de methodiek: Wijzer in executieve functies, 

oftewel WIEF. WIEF is een praktisch en preventief hulpmiddel voor het basisonderwijs, waarmee 

alle leerlingen actief oefenen met de zeven executive functies. De wijzer bevat laagdrempelige 

spelletjes, die de leerkracht snel kan inzetten. Door de spelletjes krijgen de kinderen en de 

leerkracht bovendien beter inzicht in de executieve functies. Deze spelletjes dienen meteen als 

energizers en beweegactiviteiten die bevorderend zijn voor de concentratie en het leervermogen 

van kinderen. De leerlingen weten op welke manier ze invloed kunnen uitoefenen op hun eigen 

executieve functies wat hen helpt om te komen tot leren leren. 

2.1.2 Thematisch onderwijs 

De wereld bestaat niet uit losse vakken, ons aanbod daarom ook niet. Op Wereldwijs werken we 

thematisch, met als doel onderwijs écht betekenisvol te maken. Op Wereldwijs werken we met 

ongeveer 5 thema’s per jaar die elke 2/3 jaar rouleren. Middels een cyclisch proces zijn alle 

kerndoelen horend bij wereldoriëntatie aangeboden binnen de thema’s gedurende de 

schoolloopbaan van het kind. Door thematisch te werken leggen kinderen belangrijke 

dwarsverbanden, ook in hun hersenen! 

De leerstof vormt een logisch geheel: kennis wordt gekoppeld aan vaardigheden en ervaringen. 

Daardoor beklijft de kennis beter en begrijpen kinderen waarom ze iets leren. Hierdoor zijn ze 

betrokken en gemotiveerd, waardoor alle opbrengsten beter zijn.  

Binnen de thema's kunnen we goed differentiëren. Zo hoeft geen kind op zijn tenen te lopen of te 

weinig uitdaging te ervaren. Tevens kunnen we de inhoud afstemmen op de 

diverse onderzoeksvragen van kinderen. We nemen hun vragen serieus waardoor ze zich 

breed kunnen ontwikkelen. 

Wij laten ons in de voorbereiding en uitvoering van het thema graag inspireren door het 

OntwikkelingsGericht Onderwijs (OGO). Wij ontwerpen onze thema’s zelf in samenspraak met de 

kinderen. Wij maken hierbij soms gebruik van bronnen zoals bijvoorbeeld Blink of de 

kleuteruniversiteit. 

2.1.3 Taal  en spelling  

Taal: 

Door met thema’s te werken krijgen leerlingen de mogelijkheid onderwerpen uit te diepen en hun 

woordenschat op een functionele manier te vergroten. Door langdurig met onderwerpen bezig te 

zijn en woorden op verschillende manieren te belichten worden leerlingen in staat gesteld 

woorden goed te verankeren in hun vocabulaire.  

Taal beschouwen wordt gekoppeld aan taal beleven. Het gaat erom dat leerlingen zelf de taal 

ondergaan, het onderzoeken, luisteren en toevoegen, het bekijken en er mee experimenteren. 

Dit maakt dat de lezer, spreker of schrijver zelf invloed heeft en er iets mee kan. Daardoor wordt 

grammatica functioneel. En juist dat kan een enorme creativiteit bij leerlingen aanboren. Deze 

benadering biedt alle ingrediënten om creatief om te leren gaan met taal. Als leerlingen weten 
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hoe de Nederlandse taal in elkaar zit, krijgen ze steeds meer mogelijkheden om het naar hun 

eigen hand te zetten.  

Spelling: 

Voor spelling hanteren wij vanaf groep 4 t/m 8 de methode taal actief. Wij bieden ons spelling 

onderwijs doelgericht aan. Op deze manier kunnen we dezelfde combineren in onze units zodat 

alle groepen met dezelfde categorieën bezig zijn. In groep 3 gebruiken we hiervoor de methode 

lijn 3. 

2.1.4 Lezen 

 

Het aanvankelijk leesproces start in de onderbouw. Hiervoor laten we ons inspireren door de 

methodiek van Dolf Janson en de mappen fonemische bewustzijn. In groep 3 gebruiken we de 

methode lijn 3 voor het leren lezen en spelling.   

Op Wereldwijs is in schooljaar 2020-2021 gestart met een leesoffensief. Het doel hiervan is het 

bevorderen van de leesvaardigheden en het leesplezier bij de leerlingen. 

De kans dat een kind een boekenliefhebber wordt, is anderhalf keer groter wanneer hij/zij 

leesbevorderende docenten heeft. Wij zijn ons dus bewust van onze voorbeeldrol als leerkracht. 

Wist u dat wanneer u als ouder ook leesbevorderend gedrag vertoont, dat de kans 5x zo groot is 

dat uw kind ook een lezer wordt die plezier beleeft aan lezen? 

Leesvaardigheid is ook direct verbonden met leesplezier. Hoe groter het leesplezier, hoe meer 

leeskilometers iemand maakt en hoe beter de leesvaardigheid wordt. Leesplezier heeft veel 

meer invloed op leesprestaties dan andere variabelen.  

Hoe bevorderen wij het leesplezier en de leesprestaties op Wereldwijs? 

• Op school is een uitgebreid aanbod als het om leesvoer gaat; 

• Er wordt in iedere klas dagelijks voorgelezen tijdens het fruit eten en de lunch; 

• Lezen staat dagelijks op ons programma, naast vrij lezen besteden we ook veel tijd 

aan leespromotie, het samen lezen en het uitwisselen van fijne leeservaringen, 

hiervoor zetten we leeskringen in; 

• We werken nauw samen met de bibliotheek Drunen, een aantal keer per jaar 

verzorgen leesconsulenten ook aanbod op school. 

In het schooljaar 2021-2022 worden al onze ideeën, plannen en interventies uitgewerkt in een 

leesplan. 

Begrijpend lezen: 

Nederland is een van de weinige landen ter wereld die het begrijpend lezen als apart vak 

aanbiedt. Zo wordt het begrijpend lezen een doel op zich. De naam ‘begrijpend lezen’ suggereert 

dat dit een speciale vorm van lezen is en dat je dit blijkbaar ook kunt nalaten. Voor kinderen 

betekent die term dat ze vragen moeten gaan beantwoorden. Als ze in hun biebboek mogen 

lezen, hoeft dat niet. Buiten de leeslessen is er heel veel te lezen. Bij alle andere vakken worden 

informatie en contexten via te lezen teksten aangeboden. Ook ondertitels in films, informatie 

over aspecten van je hobby, internetsites en social media, overal zijn leesbare teksten die 

betekenisvol zijn voor de kinderen. Bij het aanbieden van teksten stellen we de inhoud en de 

functie van de te lezen tekst centraal. Dat is immers waarom je leert lezen. Het aanbieden van 

teksten passend bij het thema zijn hiervoor uitermate geschikt. Het verzamelen van informatie is 

dan een heel natuurlijke reden om wat te gaan lezen. Door de verzamelde informatie te ordenen 
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en op diverse manieren te presenteren, ontstaan er opnieuw situaties waarin lezen heel vanzelf 

spreekt. Tegelijk maken ze zo kennis met die andere aspecten van het thema.  

Wij maken naast de zelfgekozen teksten uit boeken binnen het thema ook gebruik van het 

programma nieuwsbegrip en slimme teksten.nl waarbij we steeds teksten uitzoeken passend bij 

de thema’s. In het schooljaar 2021-2022 volgt het team een verdiepingscursus waarin we in 

staat zijn om kwalitatief goede lessen (begrijpend lezen) aan de bieden met eigen gekozen 

themateksten. 

2.1.5 Rekenen 

Op Wereldwijs werken we per schooljaar 2021-2022 met de methode: Getal en Ruimte. In deze 

methode staat 1 lesdoel per week centraal. Op deze manier zijn kinderen 1 week lang met 

hetzelfde doel bezig wat bijdraagt tot meer verinnerlijking van dit rekendoel. Op Wereldwijs 

worden instructies op niveau aangeboden waarbij altijd aandacht is voor het handelend rekenen 

waarvoor we een rijke rekenmaterialenkast tot onze beschikking hebben. Bij het automatiseren 

gebruiken we ook de methode: met sprongen vooruit. Binnen deze methodiek wordt bewegend 

leren gekoppeld aan het automatiseren van rekenvaardigheden. Om het automatiseren en 

memoriseren op niveau te krijgen en te houden maken we gebruik van het rekenmuurtje van 

Bareeka en de methode rekensprint. Het is van belang dat kinderen een aantal 

basisvaardigheden geautomatiseerd en gememoriseerd hebben.  

2.1.6 Schrijven 

Leesbaar schrijven is van groot belang, aangezien is aangetoond dat moeilijk leesbare 

handschriften onbewust lager worden beoordeeld. Met een slecht handschrift ben je dus altijd in 

het nadeel. Maar in onze dagelijkse realiteit schrijven we meer dan ooit met een toetsenbord, 

schrijven we nauwelijks meer brieven – een sollicitatiebrief met de hand zou je niet meer zo snel 

doen. Wat je schrijft is steeds meer voor jezelf – je moet vooral snel, begrijpelijk en 

reproduceerbaar aantekeningen kunnen maken. Onze samenleving is in mindere mate alleen op 

woord- of schrift georiënteerd dan vroeger; ook andere manieren van verwerken en reproduceren 

zoals tekeningen, video’s of podcasts zijn tegenwoordig relevant. Zo is het maken van 

aantekeningen combineren met tekeningen, grafieken en schetsen, en is visueel notuleren en 

het maken van mindmaps sterk in opkomst.  

Op Wereldwijs leren we geen lopend schrift meer aan. We leren kinderen enkel het blokschrift 

aan vanaf het moment dat kinderen aanvankelijk gaan lezen in de onderbouw. Wij besteden 

vanaf het moment waarop ze aan tekens, klanken en letters gaan verbinden, tijd en aandacht 

aan het aanleren van het blokschrift. Ook is er aandacht voor de manier waarop dit zo leesbaar 

en functioneel mogelijk kan. Het doel is: elk kind een goed leesbaar handschrift leren dat er 

verzorgd uitziet en dat in een vlot tempo geschreven kan worden. We gebruiken hiervoor de 

methode: Schrijven leer je zo. Het is een speelse methode, gebaseerd op wetenschappelijk 

onderzoek en opgezet volgens de diverse inzichten op het gebied van motoriek, psychologie en 

taal.  

We zijn ons bewust van de essentie van het ontwikkelen van de grove en fijne motoriek, welke 

nodig is om later leesbaar te kunnen schrijven. In de onderbouwgroep wordt gebruik gemaakt 

van de methode schrijfdans. Ook bezitten wij rijke materialen om te werken aan de fijne 

motoriek, in het onderwijsprogramma wordt hier dan ook expliciet tijd en aandacht aan besteed. 

2.1.7 Verkeer: 

Wereldwijs is een school met het BVL label, het Brabants VerkeersveiligheidsLabel. Met dit label 

laten we zien dat we werken aan verkeersveiligheid, gezondheid, milieu en ouderbetrokkenheid. 

Jaarlijks is er een aanbod voor alle leerlingen van de school waarin het bevorderen van de 

verkeersveiligheid voorop staat. Zo kunnen de kinderen in de onderbouw een oversteekdiploma 
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halen en leert de bovenbouw over de gevaren van de dode hoek. In ons aanbod leren we 

kinderen over de verkeersafspraken middels de methode: de verkeerskrant. In de bovenbouw 

kunnen de kinderen hun verkeersdiploma halen. 

Voor meer informatie verwijzen we u naar de kwaliteitskaart: wereldWIJS in het verkeer 

2.1.8 Engels 

Wij bieden Engels aan in de bovenbouwgroep. Hiervoor gebruiken we de methode: Stepping 

Stones. In het schooljaar 2021-2022 is er een Griekse leerkracht werkzaam om de 

bosbessenschool. Op woensdag zal in het aanbod bij het Geerpark ook aandacht worden 

besteed aan de Engelse taal. Wij kiezen bewust voor Engels vanaf de bovenbouw zodat we in de 

andere units vooral veel focus kunnen leggen op het aanleren en verwerven van de Nederlandse 

taal en woordenschat. 

In de onder-e middenbouw zullen we al spelenderwijs binnen het thema ook geregeld een 

uitstapje maken naar de Engelse taal. Ook zullen er tijdens muzieklessen ook Engelse liedjes 

aangeboden worden. Wij doen dit echter binnen het spel van het thema en niet via een methode. 

We kiezen bewust voor de focus op de Nederlandse taal in de onderbouw en middenbouw. 

2.1.9 Topografie 

In de SLO doelen staat bij topografie het volgende beschreven: De leerlingen leren omgaan met 

kaart en atlas, beheersen de basistopografie van Nederland, Europa en de rest van de wereld en 

ontwikkelen een eigentijds geografisch wereldbeeld. 

In onze visie staat beschreven dat we kinderen vol vertrouwen WereldWIJS de wereld willen laten 

ontdekken. Kennis hebben over de wereld om hen heen is daarom essentieel. Om de wereld in al 

zijn verscheidenheid te leren kennen en begrijpen is het nodig dat kinderen in de basis dit 

aangeboden krijgen. Vanaf groep 6 gebruiken we hiervoor de methode: de junior bosatlas. We 

Wij bieden deze lessen aan passend bij onze thema’s. Wij zijn van mening dat topografie vooral 

functioneel aan bod moet komen. In onze kwaliteitskaart topografie staan uitgebreid beschreven 

hoe we voldoen aan de doelen. 

2.1.10 ICT 

Ict is niet meer weg te denken uit de dagelijkse praktijk op school. Op Wereldwijs zetten wij ICT 

op de volgende manieren in: 

1. als extra inoefening van de aangeboden lesstof (bijv. muiswerk); 

2. als middel om het automatiseren bij rekenen te personaliseren (rekensprint); 

3. als mogelijke hulp bij het omgaan met verschillen (in niveau); 

4. als hulp bij presentaties; 

5. als bron van kennis en informatie; 

6. als hulpmiddel bij het creatief schrijven / stellen. 

 

Het voordeel van het werken met de computerprogramma’s, zoals beschreven is bij punt 1 en 2, 

is dat deze kindvolgend zijn en daardoor perfect ingezet kunnen worden bij leerachterstanden en 

ontwikkelingsvoorsprongen. 

De kinderen van de bovenbouw leren gericht informatie te zoeken op het internet. Op deze 

manier worden ze zelfstandiger en is het niet meer alleen de leerkracht die op een school de 

informatie doorgeeft.  

 

Wij zijn er ons van bewust dat de kinderen, doordat de computer een steeds grotere rol in gaat 

nemen, meer te maken krijgen met computervaardigheden. Hierbij kunt u denken aan: 

• tekstverwerking 
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• e-mail 

• powerpoint 

• prezi 

• filmpjes maken en bewerken 

• werken met qr codes 

 

Over het gebruik van e-mail en internet hebben we de volgende visie:  

Het is als school niet te controleren op welke sites de kinderen al dan niet bewust terecht komen 

en met wie ze zoal in contact komen. Wij zijn echter van mening dat afschermen geen oplossing 

hiervoor is, maar dat aanleren hoe hiermee om te gaan een effectievere methode is. Met de 

kinderen wordt er aan het begin van het schooljaar een afsprakenlijst gemaakt. Dit geldt ook 

voor bijvoorbeeld het opzetten van een what’s app groep voor de hele klas. Een uitvoerig beleid 

en protocol wordt dit jaar opgezet door onze ict-werkgroep. 

2.1.11 Cultuur 

Op Wereldwijs besteden we planmatig lestijd aan kunst en cultuur. We werken nauw samen met 

het Pieck in Drunen. Geregeld is er een aanbod van kunst na school waar kinderen tegen een 

kleine vergoeding een kunstzinnige workshop kunnen volgen. Ook bieden zij workshops aan op 

maat passend bij de thema’s die we op dat moment draaien. Hierin komen steeds andere 

disciplines aan bod zoals muziek, dans, beeldende vorming, toneel, fotografie etc. In het 

schooljaar 2021-2022 zullen we 2 keer per jaar met de hele school een hele ochtend culturele 

workshops volgen bij het Pieck.  

Naast het aanbod van het Pieck zullen we ook in onze thema’s ook zelf activiteiten aanbieden 

zoals muziek-en dramalessen. In de gymlessen wordt er een periode aandacht geschonken aan 

dans. Geregeld zullen we thema’s op ludieke wijze openen en afsluiten met de kinderen.  
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3. Inhoud van het onderwijs/werkwijzen  
 

3.1 Groepen op Wereldwijs 
Op Wereldwijs werken we los van het leerstofjaarklassensysteem. In artikel 8 staat beschreven 

dat kinderen recht hebben op een ononderbroken ontwikkeling. Het leerstofjaarklassensysteem 

is hierin remmend. We werken in units waarbij een leerling behoort tot een thuisgroep. Deze 

thuisgroepen hebben altijd een naam passend bij iets uit de natuur en de wereld om ons heen. 

Waarom werken we in thuisgroepen: 

• Binnen de unit is er ruimte voor kinderen met beperkte capaciteiten, evenals voor 

kinderen met bovengemiddelde capaciteiten. Verschillen in prestatie kunnen hieraan ten 

grondslag liggen, maar ook het verschil in leeftijd en het verschil in sociale competenties. 
 

• De leerkrachten leren de kinderen goed kennen en kunnen optimaal gebruik maken van 

hun professionele kennis en hun handelen over een langer traject bezien, ontwikkelen en 

evalueren. 

 

• Binnen een unit of thuisgroep is het kind afwisselend ene keer de jongste, middelste en 

oudste. Deze rollen geven weer nieuwe ontwikkelkansen. Binnen deze rollen is er ruimte 

voor zelfsturing en ondernemingszin. Kinderen zijn in de thuisgroep niet ieder jaar de 

slimste of de zwakste, de sterkste of de snelste! 

 

• Doordat kinderen in heterogene groepen verblijven, leren ze van elkaar en stimuleren we 

de sociale vaardigheden als behulpzaamheid, oog voor elkaar, begrip tonen en geduld 

hebben. 

 

• In de unit is het mogelijk dat kinderen die dat nodig hebben langer over de leerstof 

mogen doen. Ook versnellen behoort tot de mogelijkheden. 

 

• In de thuisgroep zien ouders, leerkrachten, maar vooral ook de kinderen zelf hoe ze 

opgroeien, veranderen, leren, groter en ouder worden.  

 

We werken in het schooljaar 2021-2022 in 3 onderstaande units en 5 thuisgroepen: 

• Onderbouw met 2 groepen “1-2-3’: De ruimtevaarders en De ontdekkers. 

Leerlingen in de leeftijd van ongeveer 4 t/m 7 jaar  

• Middenbouw met 2 groepen ‘4-5-6”: De Diepzeeduikers en De stuntpiloten. 

Leerlingen in de leeftijd van ongeveer 8 t/m 10 jaar  

• Bovenbouw met 1 groep “7-8”: De backpackers 

Leerlingen in de leeftijd van ongeveer 11 en 12 jaar (1 keer “groep 7/8”) 

 

Leerkracht versus coach: 

Steeds vaker wordt er gesproken over groepsleiders, coaches of begeleiden i.p.v. leerkrachten. 

Op Wereldwijs spreken we van de leerKRACHT. Wij zijn trots op het vak leerKRACHT. Het stukje 

KRACHT geeft aan dat een sterke leerkracht beschikt over competenties en vaardigheden om 
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leerlingen te zien en in ontwikkeling te krijgen op een manier die past bij het kind. Dat is onze 

KRACHT. Uiteraard vraag het systeem zoals Wereldwijs werkt om een coachende en 

begeleidende rol van de leerkracht om kinderen te helpen zichzelf te ontwikkelen.  

3.2 Dagritme 
Wij werken met één dagritme voor de hele school, een horizontaal lesmodel. Met een 

uitzondering voor het jonge kind in onze onderbouwunit. Dit geeft herkenbaarheid en 

voorspelbaarheid, wat bijdraagt aan de emotionele veiligheid van een kind. Ook geeft het ons 

ruimte om groep overstijgende instructiemomenten met elkaar af te stemmen. Samenwerken 

binnen de unit komt zo tot zijn recht. In het programma is ook ruimte voor Wereldwijstijd, deze 

tijd wordt doorgebracht in de thuisgroep. 

3.3 Inrichting school 
Iedere thuisgroep beschikt over een eigen lokaal. Dit is een veilige basis voor kinderen van 

waaruit ze kunnen starten en waar ze de dag eindigen. De overige lokalen in de school staan in 

dienst van ons onderwijs. Zo gebruiken we ook de teamkamer en de aula voor ons onderwijs en 

is dit een uitdagende leeshoek / bibliotheek. We beschikken ook over een natuurlokaal waar 

verwonderen en ontdekken met o.a. loose parts mogelijk is. 

De speel-leer omgeving in de school: 

• Daagt kinderen uit tot ontdekken 

• Zorgt voor verwondering 

• Geeft kinderen inspiratie 

• Straalt rust uit 

• Is functioneel 

3.4 Buitenomgeving / gezonde school. 
Wereldwijs word je ook buiten, dat vraagt om een rijke buitenomgeving. We zijn gezegend met 

ontzettend veel vierkante meters per leerling aan buitenruimte. Dat maakt dat we altijd spontaan 

naar buiten kunnen zonder hierbij gebruik te hoeven maken van schema’s. 

Kinderen moeten ook buiten een inspirerende omgeving aantreffen die de nieuwsgierigheid 

opwekt en die kinderen uitdaagt en kinderen bezig houdt.   

Tevens vinden wij het noodzaak dat kinderen veel bewegen in een gezonde omgeving.  

 

Gezondheid in de ruimste zin van het woord staat hoog in het vaandel op Wereldwijs. Wij kiezen 

er bewust voor om ons niet te classificeren als gezonde school. Het behalen van dit keurmerk en 

de vignetten die hier bij horen zorgen ook voor veel regelgeving en administratie. Liever benutten 

we deze tijd door in de praktijk bezig te zijn met gezondheid op school en hier zelf keuzes in te 

maken die ons op dat moment passen. 

Green team: 

 

Op Wereldwijs is een green-team. De aanleg en het onderhoud van zo’n grote, gezonde 

buitenomgeving brengt wat uitdagingen met zich mee, zowel op financieel gebied als uitvoerend. 

We werken samen binnen een green-team wat bestaat uit kinderen, ouders, leerkracht(en) én 

betrokken vrijwilligers en andere stakeholders die hieraan bij kunnen dragen.  

Op Wereldwijs is een moestuin waarin kinderen ontdekken, leren verwonderen. 

Gezonde voeding: 

In ons voedingsbeleid trekken we samen op met Mikz, zij volgen ook een voedingsbeleid waarbij 

gezonde voeding een rol speelt. Kinderen herkennen de afspraken terug op de VSO en BSO op 

Wereldwijs. 
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Onze afspraken: 

• In de fruitpauze eten we enkel fruit en groenten. Koeken en snoepjes laten we thuis. 

• We verzoeken alle kinderen om drinken mee te brengen in een bidon of drinkbeker. Op 

deze creëren we geen afval in de vorm van pakjes, een duurzame gedachte die past bij 

onze school. 

• We streven naar een waterbeleid wat we de komende jaren implementeren in 

samenspraak met ouders. Het idee is dat alle kinderen een eigen bidon of beker mee 

met water mee brengen naar school. De kinderen mogen gedurende de dag water 

drinken wanneer zij hier behoefte aan hebben. Water drinken is gezond en op deze 

manier drinken kinderen zeker voldoende. Ook dragen we zo ons steentje bij aan het 

milieu omdat we geen overdaad aan plastic drinkverpakkingen meer hebben.  

• Op Wereldwijs streven we er naar dat kinderen een gezonde lunch nuttigen, hierbij 

mogen ze een drinkbeker met eigen drinken meebrengen zoals melk, sap o.i.d. 

• Op Wereldwijs promoten we een gezonde traktatie. 

• Bij feestelijke aangelegenheden is er uiteraard ruimte voor iets lekkers. De 

oudervereniging zal een gezonde traktatie afwisselen met iets van snoepgoed. 

Duurzaamheid: 

Op Wereldwijs weten kinderen wat duurzaamheid betekent en op welke wijze zij bijdragen én nog 

duurzamer kunnen bijdrage aan een duurzamere wereld. De zogenaamde “ecologische 

voetafdruk”. Kinderen leren waarom het nu belangrijk is om te zorgen voor onze wereld voor 

later. In onze thema’s besteden we hier geregeld aandacht aan. In al onze groepen maken we 

gebruiken van loose parts, op deze manier dragen wij ook ons steentje bij aan een duurzame 

wereld. 

Werken met loose parts: 

Loose parts zijn losse, veelzijdige (rest)materialen die op zichzelf of gecombineerd met andere 

materialen gebruikt kunnen worden. Hierbij kan gedacht worden aan materialen van bijvoorbeeld 

hout, kunststof of metaal. Kinderen bepalen, bij voorkeur zelf, hoe ze met de losse stukjes 

spelen en welke creaties en combinaties ze maken. De materialen worden niet op één vaste 

manier gebruikt, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de traditionele speelleermaterialen.  

Een leeromgeving, ingericht met loose parts, nodigt kinderen uit tot het bedenken, plannen en 

maken van creaties. In deze omgeving valt van alles te ontdekken en is er ruimte voor steeds 

weer een nieuw creatief proces. Loose parts komen tegemoet aan verbeelding, creativiteit, 

nieuwsgierigheid en verlangen en bieden eindeloze mogelijkheden. De huidige en toekomstige 

maatschappij vraagt om kinderen die de wereld om hen heen niet alleen ontdekken, maar ook 

respecteren. Loose parts kunnen daaraan bijdragen. Het begint met stoppen met weggooien en 

doorgaan met verzamelen. Wanneer leerkrachten, (groot)ouders en ondernemers de uitdaging 

aangaan om geschikte materialen uit de afvalstroom te halen en te verzamelen, voorzien ze 

kinderen van waardevol spelmateriaal. Plastic doppen van frisdrankflessen, verpakkingen uit een 

restaurant en ook gebruiksvoorwerpen uit een fabriek met een klein productiefoutje zijn 

waardevolle duurzame restmaterialen. Fabrikanten en winkeliers zijn vaak bereid om materialen 

uit de afvalstroom te halen, zodat de kinderen ermee kunnen spelen. Door de focus te leggen op 

hergebruik van materialen wordt als vanzelfsprekend rekening gehouden met duurzaamheid 

Een rijke buitenomgeving: 

 

Op Wereldwijs streven we naar een rijke leeromgeving waarin kinderen naar hartenlust kunnen 

bewegen en ontdekken. Wereldwijs is een kleine school, waarbij we ook met kleine budgetten 
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moeten werken. Dit houdt ons niet tegen om creatief te kijken op welke manieren we dit samen 

vorm kunnen geven. 
 

Onze ambities zijn: 

   

• Inzet van de grote loose parts. 

 

• Buitenlokaal, wij hebben een overdekt buitenlokaal waar een groep met 25 leerlingen 

kan werken. Ook hebben we een mogelijkheid tot buitenwerken aan de 3 picknicktafels. 

Op deze manier kunnen kinderen ook buiten leren. 

 

• Rust, praat en verstopmogelijkheden. Bankjes, paaltjes, gras, bosjes, struiken, tribunes 

en een podium etc..  
 

• Timmerhoek, in ons buitenlokaal is een timmerhoek waar kinderen creatief en praktisch 

bezig kunnen zijn. 

 

• Natuurbeleving. Op het terrein is biodiversiteit heel erg belangrijk. 

Er staan  verschillende soorten bomen en struiken. Kinderen planten bloembollen, 

bloemen waar insecten op af komen. Er is een moestuin met groenten en fruit. 

  

• Mogelijkheden voor motorische ontwikkeling. Klimmogelijkheden, schommels, 

rekstokken, verschillende soorten ondergrond, ruimte om te rennen, voetbalgoaltjes, een 

atletiekbaan, rijdend materiaal route etc.  

 

4. Onderwijs aan het jonge kind 

4.1 Visie op het jonge kind 
Naast onze visie op onderwijs voor de gehele school, willen wij in dit stuk graag inzoomen op de 

visie op ons onderwijs aan het jonge kind. Jonge kinderen (leeftijd 4 t/m 6 jaar) ontwikkelen zich 

sprongsgewijs en vragen daarom om een andere aanpak van de leerkrachten. Ontdekkend en 

spelend leren vormen de basis van ons aanbod in de onderbouw. Voor ieder individu zijn de drie 

basisbehoeften van groot belang om tot leren te kunnen komen. Zeker voor het jonge kind, 

omdat zij de eerste stap binnen het onderwijs maken. Welke basisbehoeften zijn dit?  

Relatie: ik hoor erbij.  

Competentie: ik kan het.  

Autonomie: ik kan het zelf.  

Wij zijn ervan overtuigd dat jonge kinderen leren wanneer zij zelf kunnen ontdekken en 

onderzoeken. We vinden het daarom belangrijk dat ons onderwijs spelenderwijs aangeboden 

wordt. Kinderen zijn van nature nieuwsgierig. Wij vinden daarom vrije keuze in het spel heel 

belangrijk. Zelfgekozen activiteiten spelen daarom een grote rol binnen ons onderwijs aan het 

jonge kind. Door de ruime keuze aan materialen die wij in de klas hebben, bieden we de 

kinderen veel mogelijkheden om te kiezen. Ontwikkelingsmaterialen, constructie, 

knutselmaterialen, loose parts maar ook hoeken staan centraal in onze klassen. Zo hebben we 

bijvoorbeeld een vaste huishoek, een bouwhoek, een letterhoek en een klankenhoek. Vanuit 

deze rijke speelleeromgeving is het de taak van de leerkracht om ieder kind zich in zijn of haar 

eigen leerproces te laten ontwikkelen. Jonge kinderen ontwikkelen zich in hun eigen tempo. Dit 

vraagt van de leerkracht om kinderen op maat te bedienen. Met op maat bedienen bedoelen we 

dat we kijken naar de individuele ontwikkeling van het kind en daar zo goed mogelijk bij proberen 

aan te sluiten. Dit kan betekenen dat een kind extra instructie krijgt op verschillende 
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ontwikkelingsgebieden, maar ook dat er extra uitdaging geboden wordt aan kinderen met een 

ontwikkelingsvoorsprong.  

4.2 Indeling groepen 
Wij kiezen bewust voor een onderbouwgroep 1-2-3. Het jonge kind is niet ineens “kleuter’ af op 

een bepaalde leeftijd. De drang naar spelend leren en ontdekken is ook nog aanwezig bij 

leerlingen die toe zijn aan de doelen van groep 3. Doordat we een onderbouwgroep 1-2-3 draaien 

is er de mogelijkheid voor leerlingen die al toe zijn aan meer mee te doen met het aanvankelijk 

lees-en rekenproces. Andersom is het voor leerlingen die werken aan de doelen van lezen en 

rekenen ook mogelijk om naar behoefte ook nog te kunnen spelen en ontdekken. We stellen 

doelen op waar een leerling aan moet voldoen wil het door gaan naar de middenbouwgroep. We 

werken met de kinderen toe naar deze einddoelen van de onderbouw. 

Wij draaien 2 groepen 1-2-3 met ieder een eigen groepsleerkracht. De dagopening en afsluiting 

vinden steeds plaats in de eigen thuisgroep. Na de opening gaat de wand tussen deze twee 

lokalen open en worden instructieactiviteiten afgewisseld met vrij spel en geleid spelen. De 

kinderen van beide groepen worden dan geclusterd op niveau zodat we diverse kleine kringen en 

instructiegroepen kunnen vormen. Op deze manier wordt er intensief samengewerkt door de 

collega’s.  

Een vaste structuur in de opbouw van de dag is voor kinderen prettig. Deze voorspelbaarheid 

geeft hen een stukje veiligheid. In de onderbouwgroep maken we dan ook gebruik van vaste 

structuren en rituelen die steeds terugkomen.  

4.3 Thematisch onderwijs 
Op Wereldwijs werken we in alle groepen themagericht. Er staan 6 schoolbrede thema’s centraal. 

Deze thema’s worden van tevoren bepaald, de invulling van het thema staat nog niet vast. Het 

thema ontwikkelt zich door inbreng en vragen van de leerlingen. Zo sluiten we steeds aan bij de 

belevingswereld van de kinderen en prikkelen we hiermee de natuurlijke nieuwsgierigheid. 

De leerkrachten bereiden deze thema’s zelf voor. Hiervoor hanteren we de principes van het OGO 

onderwijs (OntwikkelingsGerichtOnderwijs) Hierbij maken we gebruik van diverse bronnen zoals 

de kleuteruniversiteit.  

4.4 Zelfredzaamheid 
Leer het mij zelf te doen!  Een uitspraak die tot op de dag van vandaag heel actueel is. Kinderen 

willen het graag zelf kunnen én doen. Wanneer kinderen op 4 jarige leeftijd starten op de 

basisschool verwachten wij een bepaalde mate van zelfredzaamheid. Het is voor kinderen prettig 

om bepaalde zaken zelf te kunnen en daarvoor niet steeds hulp nodig te hebben van de 

leerkracht 

Het is fijn wanneer de leerling: 

• Zelf zijn jas en schoenen aan- en uit kan trekken 

• Zelf zijn drinkbeker en lunchtrommel kan openen 

We gaan er vanuit dat kinderen op 4-jarige leeftijd zindelijk zijn. Uiteraard kan er wel eens iets 

misgaan, maar in de basis is het echt nodig dat kinderen zelfstandig naar het toilet kunnen gaan. 

Wanneer een leerling door bijvoorbeeld een fysieke oorzaak toch niet zindelijk is zullen we 

samen met ouders afspraken maken over hoe hiermee om te gaan.  

Eén van de doelen binnen ons onderwijs aan het jonge kind is het zelfstandig leren plannen van 

taakjes. Hiervoor maken we gebruik van een planbord. Kinderen plannen hierop de taakjes die 

bij het thema horen. Ook hierbij wordt er rekening gehouden met de ontwikkeling van het kind: 
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de hoeveelheid, het niveau van de taakjes en de mate van zelfsturing bij het plannen hiervan. We 

zien dit als een eerste stap in het ontwikkelen van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.  

4.5 Motoriek 
Jonge kinderen moeten veel bewegen. Buitenspelen is hier bij uitstek geschikt voor. Niet alleen 

voor de beweging, motoriek en ontspanning, maar ook omdat kinderen hier sociaal sterker door 

worden. Door samen buiten te spelen kunnen kinderen sociale vaardigheden oefenen. Denk 

hierbij aan: hoe regel je wie er aan de beurt is op de schommel? Hoe maak je afspraken met 

elkaar? Hoe geef je aan dat je graag met andere kinderen wilt spelen of juist graag even alleen 

wilt zijn? In onze onderbouwgroepen spelen niet alle kinderen even lang buiten, de leerling die 

werken aan de doelen van groep 3 zullen minder lang buiten spelen omdat zij meer 

instructiemomenten volgen. Naast buiten spel gaan kinderen ook 2x per week gymmen in de 

gymzaal. Zij hebben iedere maandag les van een groepsleerkracht gymnastiek.  

Eens in de twee weken is er sport na school voor het jonge kind onder leiding van de 

gymleerkracht. Kinderen kunnen zich hier voor  inschrijven. 

In de groepen is er veel materiaal waarbij de fijne motoriek geoefend wordt. We zullen de 

kinderen dan ook volgen in hun motorische ontwikkeling. Wanneer wij uit observatie het 

vermoeden hebben dat de leerling zich minder vlot ontwikkeld kunnen we verwijzen naar een 

kinderfysiotherapeut. Wij werken intensief samen met de therapeuten in onze kern en hebben 

dan ook geregeld overleg over wat we als school kunnen aanbieden om de ontwikkeling vlot te 

laten verlopen. 

4.6 Volgen van leerlingen 
We volgen de ontwikkeling van de kinderen nauwkeurig aan de hand observatielijsten van KIJK. 

Zowel naar de cognitieve, sociaal-emotionele ontwikkeling als naar het totaalbeeld van het kind 

wordt gekeken. Aan de hand van de registraties en observaties ontvangen de kinderen twee keer 

per jaar een groeidocument.   

Toetsen  

De leerlingen in de onderbouw die werken naar de einddoelen van de onderbouw (groep 3) doen 

mee aan de IEP toets. Voor de jonge kinderen die nog niet deelnemen aan het aanvankelijk lees-

en rekenproces nemen we geen toetsen af. Wanneer we ons zorgen maken om de ontwikkeling 

kan het zijn dat we wel gebruiken maken van een toets, we zetten deze dan vooral diagnostisch 

in. De toets geeft ons dan informatie van waaruit we mogelijk interventies in kunnen zetten.  
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5. Resultaten die met het leerproces worden bereikt 
 

5.1 Gegevens over IEP eindtoets  
In het directieoverleg Primair Onderwijs van de gemeente Heusden is afgesproken dat leerlingen, 

die in aanmerking komen voor leerwegondersteunend onderwijs cq. praktijkonderwijs niet aan 

de eindtoets hoeven deel te nemen. De uiteindelijke beslissing zal genomen worden na overleg 

met de intern begeleider en met toestemming van de betreffende ouder(s)/ verzorger(s). Alle 

andere leerlingen van bs Wereldwijs doen in principe mee aan de IEP-eindtoets.  
 

  

In 2020 is er geen resultaat bekend van de IEP-eindtoets doordat de toets i.v.m. Corona landelijk 

niet is afgenomen 

 

5.2 Gegevens over het vervolgonderwijs    
In het afgelopen jaar zijn de leerlingen (11 leerlingen) naar de diverse vormen van voortgezet 

onderwijs gegaan. Hieronder staat weergegeven wat het definitieve advies was van deze 

leerlingen en wat de uitstroom was volgens de IEP-eindtoets en op welke niveau de leerlingen 

uiteindelijk geplaatst zijn. Bij twee leerlingen is uiteindelijk naar aanleiding van de IEP-eindtoets 

het advies heroverwogen en aangepast. 
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6.Zorg voor leerlingen 
 

6.1 Opvang van nieuwe leerlingen  
Wanneer een kind de leeftijd van 4 jaar bereikt heeft, kan het toegelaten worden op de 

basisschool. Enige tijd voordat het kind op school komt, sturen we de 4-jarige ter verwelkoming 

een kaart waarop staat in welke groep hij/zij komt. 4 weken voor start vindt er een intakegesprek 

plaats waarin er kennis wordt gemaakt, wederzijdse verwachtingen worden uitgesproken en de 

ontwikkeling van het kind besproken wordt. Voor de eerste officiële schooldag mag de nieuwe 

leerling alvast maximaal drie dagen of 6 dagdelen komen kennis maken. Als een leerling van een 

andere school naar ons toe komt, wordt door de directeur en/of intern begeleider vooraf contact 

opgenomen met de eerder bezochte school. De eerder bezochte school stuurt de nieuwe school 

een onderwijskundig rapport. Op deze manier kan Wereldwijs zo goed mogelijk inspelen op wat 

een nieuwe leerling behoeft. 

6.2 Zorg in de klas 
De zorg voor de kinderen wordt in eerste instantie in de klas georganiseerd door de leerkracht 

van uw kind. De leerkrachten werken met groepsoverzichten- en plannen, waarin zij naast de 

toets resultaten ook de onderwijs- en instructiebehoeften van alle kinderen beschrijven. In het 

groepsplan worden per instructieniveau meetbare doelen geformuleerd, die minimaal 2 keer per 

jaar worden geëvalueerd. Indien er meer gespecialiseerde hulp noodzakelijk is, dan kan de 

leerkracht de zorgvraag neerleggen bij de Interne Begeleider, die 6 keer per jaar 

consultatiemomenten heeft ingeroosterd. Naast deze consultatiemomenten met de Interne 

Begeleider worden er ook consultaties ingepland met de orthopedagoge van stichting Scala. 

Samen wordt bekeken welke specifieke zorg de betreffende leerling nodig heeft. De Interne 

Begeleider coördineert het te volgen traject en zal de leerkracht in de uitvoering van dit traject 

begeleiden. 

6.3 Speciale zorg  
Iedere school heeft in de afgelopen jaren al veel gedaan als voorbereiding op de invoering van 

passend onderwijs. Op iedere school van het samenwerkingsverband staat de zorg voor 

leerlingen centraal. De scholen in het samenwerkingsverband hebben afspraken gemaakt over 

wat in ieder geval iedere school in het kader van passend onderwijs uitvoert. Dat noemen we de 

basisondersteuning. We noemen dan thema’s als: leerlingvolgsysteem, het zo vroeg mogelijk 

signaleren van problemen, omgaan met verschillen tussen leerlingen, het geven van 

gedifferentieerde instructie, het voorkomen van pesten, samenwerking met instellingen voor 

jeugdhulp, het werken met een ondersteuningsteam e.d.   

Wereldwijs heeft een eigen schoolondersteuningsprofiel opgesteld. Daarin staat precies 

beschreven wat wij doen. De medezeggenschapsraad heeft daar een advies over mogen geven. 

U kunt het SOP, schoolondersteuningsprofiel opvragen bij school. 

  

Extra ondersteuning en aanmelding  
Het kan zijn dat het met uw zoon of dochter niet gaat zoals u dat wenst. Als de school in het 

kader van de basisondersteuning alles heeft gedaan wat mogelijk is dan moet de school een 

beroep kunnen doen op extra ondersteuning en middelen. Die middelen zijn beschikbaar bij het 

Samenwerkingsverband LangstraatHeusdenAltena. Door een aanmelding bij de 

Toelaatbaarheids- en adviescommissie (TAC) kan de school een aanvraag indienen voor extra 

ondersteuning. Het is de bedoeling dat de TAC maatwerk gaat leveren en precies gaat aangeven 

wat de school en het kind nodig hebben. De TAC en daarmee het 

Samenwerkingsverband LangstraatHeusdenAltena stelt de school middelen en/of menskracht 
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ter beschikking om meer passend onderwijs voor deze leerling mogelijk te maken. Wij noemen 

dat een arrangement. De school vraagt dat arrangement aan bij de TAC.  

  

Het kan ook zijn dat de ondersteuningsbehoefte van uw zoon of dochter te groot zijn voor het 

regulier onderwijs. Samen met de ouders, de huidige school en de leden van de TAC wordt dan 

gekeken naar een plaats op het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs. Daarvoor is in 

de toekomst een toelaatbaarheidsverklaring voor nodig.  

 

6.4 Ontwikkelingsperspectief  
Als de school extra ondersteuning (middelen en/of menskracht) ontvangt van het 

Samenwerkingsverband LangstraatHeusdenAltena dan moet dat op een goede manier worden 

ingezet. Daar is een plan voor nodig. Dat plan heet een Ontwikkelingsperspectief.   

De school schrijft in dat plan hoe zij de extra ondersteuning gaat inzetten bijvoorbeeld door 

nieuwe leermiddelen in te zetten, meer individuele begeleiding te geven of door steunlessen. De 

school is verplicht met de ouders overleg te voeren over dat plan en u moet het er natuurlijk mee 

eens zijn.  

  

6.5 Bij conflict of geschil  
Uiteraard is het denkbaar dat u als ouder het niet eens bent met een maatregel over uw 

kind. Uiteraard is dan de eerste stap dat u in contact treedt met de groepsleerkracht en uw 

standpunt kenbaar maakt. We hopen allemaal dat het dan lukt om het probleem op te lossen.  

Indien dat niet lukt, is het denkbaar dat een bemiddelaar of ‘een derde persoon’ wordt 

ingeschakeld. Dat kan bijvoorbeeld een van de onderwijsconsulenten zijn. De overheid heeft 

extra middelen hiervoor ter beschikking gesteld en via de 

site: www.onderwijsconsulenten.nl kunt u in contact komen met deze organisatie. De school zelf 

is voor de behandeling van klachten tevens aangesloten bij een onafhankelijke 

klachtencommissie. Deze commissie onderzoekt de klacht en beoordeelt of deze gegrond is. De 

klachtencommissie brengt advies uit aan het schoolbestuur en kan aan haar advies 

aanbevelingen verbinden.   

Het kan ook zijn dat u het niet eens bent met een beslissing van de TAC van het 

Samenwerkingsverband LangstraatHeusdenAltena (SWV LHA). Het SWVLHA zelf heeft een 

adviescommissie van deskundigen samengesteld. Deze commissie adviseert over 

bezwaarschriften betreffende beslissingen van het samenwerkingsverband over de 

toelaatbaarheid van leerlingen tot het speciaal onderwijs. Indien u hiervan gebruik wenst te 

maken verzoeken wij u contact op te nemen met het SWV LHA, voor meer informatie over de 

landelijke klachtenregelingen in het kader van passend onderwijs.  

 

6.6 Begeleiding naar het voortgezet onderwijs.  
Groep 8 bereidt de leerlingen voor op het voortgezet onderwijs. Hier willen we niet te ver in 

doorslaan. Kinderen zijn tenslotte nog basisschoolleerlingen, zij mogen op school dus ook zo lang 

mogelijk nog fijn kind zijn. De leerkrachten van groep 8 geven in oktober een voorlopig 

schooladvies, zodat ouders en kinderen zich kunnen gaan oriënteren op scholen voor het 

voortgezet onderwijs in de regio. In januari staan de open dagen van de verschillende voortgezet 

onderwijsscholen gepland. Een overzicht van deze dagen wordt door school verspreid. In februari 

krijgen ouders en hun kind het definitieve schooladvies. Tijdens het adviesgesprek wordt kort 

toegelicht hoe school tot zijn advies is gekomen en wordt het overdrachtsformulier besproken. 

Naar aanleiding van het advies melden ouders hun kind aan bij een voortgezet onderwijsschool. 

Ouders krijgen vanuit school te horen op welke dagen ze hun kind kunnen aanmelden.. Zodra de 

leerkracht de definitieve inschrijving van de voortgezet onderwijsschool heeft ontvangen, stuurt 

hij /zij een overdrachtsformulier van het kind naar de voortgezet onderwijsschool. Het voortgezet 

onderwijs neemt vervolgens contact op met de basisschool om het kind door te spreken. Dit 

wordt de “warme” overdracht genoemd. Het voortgezet onderwijs neemt aan de hand van alle 

http://www.onderwijsconsulenten.nl/
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informatie een besluit. Dit resulteert in de officiële bevestiging, dan wel afwijzing omtrent de 

toelating tot de desbetreffende voortgezet onderwijsschool. De volledige procedure staat 

beschreven op www.povodelangstraat.nl.  

6.7 Samenwerkingsverband 
Het Samenwerkingsverband omvat alle basisscholen en scholen voor speciaal basisonderwijs in 

de gemeenten Aalburg, Heusden, Loon op Zand en Waalwijk. Sinds 1 augustus 2014 is het 

samenwerkingsverband verantwoordelijk voor de toelaatbaarheid en de bekostiging van 

leerlingen in het speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs. Om goed te kunnen bepalen wat 

nodig is voor een leerling heeft het samenwerkingsverband daar een speciale commissie voor, de 

Toelatings- en adviescommissie (TAC). Voor leerlingen die gewoon in het basisonderwijs blijven 

maar ook extra ondersteuning nodig hebben geeft de TAC ook adviezen aan de scholen en kan 

verder voor een korte periode extra hulp bieden. Deze hulp wordt geboden voor leerlingen die 

meer nodig hebben dan de afgesproken ondersteuning die alle scholen moeten kunnen bieden, 

de zogeheten basisondersteuning.  

Het is de taak van het basisonderwijs, naast persoonlijke ontwikkeling, om de leerlingen zo goed  

mogelijk voor te bereiden op hun verdere leer- en ontwikkelingsloopbaan. Iets wat wij samen met 

ouders en andere betrokkenen de komende jaren op zullen bouwen. 

 

Zorgplicht 
Vanaf 1 augustus 2014 worden de besturen verantwoordelijk voor de uitvoering van de 

zorgplicht. Dat is in de wet geregeld. Het betekent dat scholen alles moeten doen om aan ieder 

leerling een zo’n goed onderwijs te geven. Het kan echter zijn dat de ondersteuningsbehoefte 

van een leerling voor een school te groot is. De school heeft alles al gedaan wat mogelijk was, 

maar het lukt niet om de leerling echt te ondersteunen. Op dat moment moet de school op zoek 

naar een school die wel in staat is om de gevraagde ondersteuning te bieden. Uiteraard worden 

ouders daarvan uitgebreid op de hoogte gehouden. Het is de bedoeling dat door de  

zorgplicht alle leerlingen op een passend plaats onderwijs krijgen. Geen leerling tussen wal en  

schip! 

Het kan zijn dat bij de aanmelding van uw leerling bij een school al vaststelt dat de 

ondersteuningsbehoefte te groot is. Ook dan heeft die school zorgplicht en moet ze op zoek naar 

een school die wel in staat is een passend plaats te bieden voor uw kind. 
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7. Hoe volgen we leerlingen? 
 

Leerlingen mogen groeien op Wereldwijs. In onze nieuwe visie willen we onze focus leggen op de 

brede ontwikkeling van kinderen.  

 

 

7.1 Observaties 
Om recht te doen aan verschillen tussen kinderen moeten we ze ook “verschillend” behandelen. 

Om onderwijs te kunnen bieden aansluitend bij de ontwikkelbehoeften van leerlingen moeten we 

weten wat leerlingen al wel of nog niet weten en of kunnen. We moeten vaststellen welke 

leerdoelen al beheerst zijn en welke nog niet. Bij het rekenonderwijs gebruiken we hiervoor 

evaluatiemiddelen uit o.a. de methode getal en ruimte en Bareka, het rekenmuurtje. Bij taal en 

spelling gebruiken we hiervoor o.a. de methodetoetsen, het diagnostisch gesprek, of aanvullende 

meetinstrumenten welke ingezet kunnen worden in overleg met de ib-er. 

7.2 Formatief evalueren 
Het formatief evalueren vormt een belangrijke bron om inzicht in het leerproces van het kind te 

krijgen. Het kind en de leerkracht verzamelen informatie over de stand van zaken en vormen 

(formeren) zo een beeld over de ontwikkeling van het kind. We stimuleren de kinderen steeds 

hun resultaten te vergelijken met die van zichzelf. 

We vinden dat evalueren een vast en noodzakelijk onderdeel is van het leerproces. Zo creëert 

het kind voldoende ruimte om te ervaren dat oefenen niet gebeurt voor een toets, maar vooral 

het toepassen van verworven inzichten, kennis en vaardigheden in betekenisvolle situaties. 
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Hierdoor helpen we kinderen hun zelfkennis te vergroten en creëren we een veilig 

ontwikkelklimaat.  

 

Kinderen én leerkrachten op Wereldwijs hebben LEF: 

Leren 

Ervaren 

Fouten maken 

 

7.3 Toetsen  
Naast het formatief evalueren gebruiken we bij rekenen ook de toetsen uit onze methode Getal 

en ruimte. Ook deze methode maakt al gebruik van het formatief evalueren. Na ieder lesdoel 

wordt gekeken of leerlingen de aangeboden leerstof beheersen en toe kunnen passen. Hierbij 

hanteren we de 80% norm, we stellen hoge verwachtingen aan de leerlingen. 

7.4 Leerlingvolgsysteem 
Naast het meten van vaardigheden zoals rekenen, taal en lezen is er ook aandacht voor andere 

vaardigheden. Hoe zit een kind in zijn vel, hoe pakt een kind zijn taak aan, wat interesseert een 

kind, waar wordt hij vrolijk van? Factoren die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van een kind. 

Een kind is namelijk veel meer dan taal en rekenen. 

Daarom werkt Wereldwijs met het IEP Leerlingvolgsysteem (LVS). Het IEP LVS bevat toetsen en 

meetinstrumenten die verder kijken dan taal en rekenen: leeraanpak, sociaal-emotionele 

ontwikkeling en creatief vermogen. IEP noemt dat hoofd, hart én handen: we krijgen een beeld 

van wat een kind weet, maakt, hoe een kind zich voelt, oftewel een compleet kindbeeld. IEP staat 

namelijk voor Inzicht Eigen Profiel. 

7.5 Groeidocument/ (digitaal)portfolio 
Inzicht en eigenaarschap in je eigen groei is het doel van rapportage en ouders en kinderen. In 

het schooljaar 2021-2022 maken we een overgang van het traditionele rapport naar een 

groeidocument. In dit document laten kinderen zien welke doelen ze al beheersen en op welke 

wijze zij gegroeid zijn ten opzichte van zichzelf. We vergelijken kinderen met zichzelf en niet met 

een gemiddelde van de normgroep. We maken inzichtelijk wat de leerlingen al wél kunnen en 

waar de ruimte zit voor ontwikkeling.  

Een belangrijk deel van het groeidocument gaat over de sociaal emotionele ontwikkeling van de 

leerling. Wie ben jij? Wat vind je leuk? Welke talenten bezit je? Waar ben je trots op? Wie ben jij 

als klasgenoot?  

Het groeidocument laat onze leerlingen “groeien’. Een document waar ieder kind trots op is! In 

schooljaar 2021-2022 starten we met het ontwikkelen hiervan. Het ontwerp van een nieuw 

groeidocument zal enige tijd in beslag nemen, mogelijk werken in schooljaar 2021-2022 met een 

aangepast rapport wat groeit naar een groeidocument wat past bij onze visie. 
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8.Onderwijstijd 
 

8.1 Schooltijden 
Maandag, dinsdag en donderdag is er school van 08.30 uur tot 14.30 uur. We hebben een 

continurooster, alle kinderen eten op school. Hiervoor hoeven ouders niet te betalen omdat we 

dit organiseren zonder overblijforganisatie. De inzet van een overblijfleerkracht bekostigen we 

schooljaar 2021-2022 uit de werkdrukmiddelen.  

Woensdag en vrijdag is er school van 08.30 uur tot 12.15 uur, de kinderen lunchen thuis. Op 

woensdag zijn alle 4 jarigen vrij, zij gaan naar school op het moment dat zij 5 jaar worden. 

De kinderen gaan 24,75 uur per week naar school.  

In het schooljaar 2021-2022 komt er een ouderpeiling over het voorstel van de invoering van 

nieuwe schooltijden vanaf schooljaar 2022-2023. 

8.2 Vakantierooster en studiedagen schooljaar 2021-2022 
 

Vrijdag 24 september: studiedag 

25 t/m 29 oktober 2021: herfstvakantie 

Vrijdag 12 november en maandag 15 november: studiedag 

27 december 2021 t/m 7 januari 2022: kerstvakantie 

Woensdag 2 feb 2022: studiedag 

28 februari t/m 4 maart 2022: voorjaarsvakantie 

Maandag 21 maart 2022: studiedag 

Maandag 8 april 2022: Tweede paasdag 

25 april t/m 6 mei 2022: Meivakantie 

Woensdag 25 mei 2022: studiedag 

Donderdag 26 - vrijdag 27 mei 2022: Hemelvaart 

Maandag 6 juni 2022: 2e pinksterdag 

Dinsdag 7 juni 2022: studiedag 

Donderdagmiddag 14 juli 2022: studiemiddag (let op alleen middag vrij) 

Zomervakantie 25 juli t/m 2 september 2022 

 

8.3 Geerpark 
De groepen 4/5/6 en 7/8 gaan om de week op woensdag een lesdag volgen op het Geerpark. 

Op deze lesdag wordt er aan diverse reken- en taaldoelen gewerkt volgens het natuurlijk en 

bewegend leren. De hele leerlijn meten en meetkunde uit onze methode wordt hier aangeboden. 

Op deze dag zullen ook Meneer Frans en meneer Walter meedraaien. Het Geerpark is een plek 

waar voor kinderen veel te ontdekken en te beleven valt. Ook hebben we hier de beschikking 

over een lokaal waarin kinderen naar het toilet kunnen gaan en bij slecht weer ook binnen 

kunnen werken. Om dit te kunnen organiseren zijn we afhankelijk van vervoer van ouders. We 

willen een beroep doen op u als ouder om de kinderen te vervoeren. We zullen hiervoor met alle 

ouders van de groep een schema opstellen. 

8.4 Voor- en naschoolse opvang  
Behalve onderwijs bieden wij uw kind(eren) ook voor- en naschoolse- en vakantieopvang aan. 

Deze worden op locatie Wereldwijs verzorgd door Mikz. Uiteraard bent u ook vrij om een andere 

kinderopvangorganisatie te bezoeken. 
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De teams van de school en van Mikz werken toe naar één gezamenlijke pedagogische visie op 

normen, waarden en manieren van omgaan met elkaar. De voordelen van samen onder één dak 

zitten zijn groot: 

• bij voorschoolse opvang (VSO) en buitenschoolse opvang (BSO) is "warme" overdracht 

tussen leerkrachten en pedagogisch medewerkers van Mikz mogelijk, zodat elk kind nog 

beter in beeld is; 

• aansluiting en samenwerking tussen onderwijs en BSO maakt verbreding aanbod naar 

toekomst mogelijk;  

• afstemming mogelijk over wat er gemeenschappelijk gedaan kan worden (feesten, 

rituelen, thema's). 

 

De voorschoolse opvang loopt vanaf 7.30 uur tot 8.30. 

De naschoolse opvang (ook wel bekend als BSO=buitenschoolse opvang) is divers af te nemen. 

Meer informatie kunt u opvragen bij Mikz. Vakantieopvang wordt aangeboden vanaf 7.30 tot 

18.30 uur.  

De kosten voor buitenschoolse opvang zijn inkomensafhankelijk. Dit is vastgesteld in de Wet 

kinderopvang. De kinderopvangtoeslag wordt via de belastingdienst geregeld. 

Voor alle mogelijkheden en meer informatie over BSO-afname, kunt u terecht op de website van 

Mikz (www.mikz.nl) 

  



Schoolgids basisschool Wereldwijs 2021-2022  28 
 

9 Kwaliteitszorg 
 

9.1 Wat is kwaliteitszorg? 
In de kern is kwaliteitszorg in scholen te herleiden tot vijf eenvoudige vragen: 

- Doen we de goede dingen?  

- Doen we die dingen ook goed?  

- Hoe weten we dat? 

- Vinden anderen dat ook?  

- Wat doen we met die wetenschap?  

Kortom; kwaliteitszorg betekent dat scholen systematisch de ‘goede dingen nog beter proberen 

te doen’.  

De volgende indicatoren geven ons richting bij het vormgeven aan de zorg voor kwaliteit: 

* Inzicht in de verschillen in onderwijsbehoeften van onze leerlingpopulatie;  

* Jaarlijkse systematische evaluatie van de kwaliteit van onze opbrengsten;  

* Regelmatige evaluatie van het leren en onderwijzen;  

* Planmatig werken aan verbeteractiviteiten;  

* Borging van de kwaliteit van het leren en onderwijzen; 

 * Rapportage aan belanghebbenden over de gerealiseerde kwaliteit van het  onderwijs.  

* Waarborgen van sociale veiligheid voor de leerlingen en het personeel. 

* Zorgdragen voor de kwaliteit van het onderwijs gericht op bevordering van actief burgerschap          

en sociale integratie, met inbegrip van het overdragen van kennis over en kennismaking met de 

diversiteit van de samenleving.  

9.2 Inventarisatie van gegevens  
Om te weten hoe het gesteld is met de kwaliteit van ons onderwijs, moeten wij gegevens hebben 

over onze school. Op basis van de gegevens kunnen wij een analyse maken van die onderdelen 

die goed gaan of extra aandacht behoeven en actiepunten voor de komende jaren bepalen. Om 

gegevens te krijgen maken we gebruik van diverse instrumenten: 

 a.Gesprekken met leerkrachten 

 b.Klassenbezoeken door locatieleider en intern begeleider 

 c.Collegiale consultatie en beeldbegeleiding 

 d.Schooltoezicht inspectie  

 e.Leerlingvolgsysteem  

 f. Ouderenquête  

 g.Externe contacten 

 h.Tevredenheidsscan  
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 i. Managementrapportages en kwaliteitsmonitor  

 j. Begrotingen en financiële verslagen  
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10. De ontwikkeling van het onderwijs 

10.1 Activiteiten ter verbetering van het onderwijs 
Naar onze mening moet de school zich blijven ontwikkelen. Daarvoor worden plannen gemaakt 

voor de komende jaren. Deze zijn te lezen in het schoolplan.  

In het kort hieronder onze focus voor dit schooljaar: 

Op naar een verbetercultuur op school 

Het team volgt dit schooljaar de teamscholing leerKRACHT. Doel is het creëren van een 

verbetercultuur op school. Samen op weg naar beter. Tevens brengt de scholing ons ook 

inzichten om het vele werk op school binnen een klein team goed en effectief te organiseren. De 

focus ligt op het onderwijs, dat is onze primaire taak en daartoe zijn onze leerkrachten opgeleid. 

Van rapport naar groeidocument 

We maken een start met het vervangen van het rapport door een groeidocument. We zijn er van 

overtuigd dat je vandaag de dag met de manier waarop kinderen leren, de kinderen tekort doet 

door een waardering samen te vatten in een cijfer. Dat cijfer zegt onvoldoende over de 

ontwikkeling van het kind ten opzichte van zichzelf. Doel is een document maken waar kinderen 

trots op zijn, wat ouders informatie geeft over de ontwikkeling van hun kind en waar ruimte is 

voor eigen inbreng van het kind en de leerkracht.  

“Een kind is veel meer dan een cijfer alleen” 

Verbeteren opbrengsten rekenen 

Dit schooljaar starten we met het invoeren van een nieuwe rekenmethode, deze was aan 

vervanging toe. We zijn in mei 2021 al begonnen met het langzaam implementeren hiervan. We 

werken met de methode Getal en ruimte, deze past qua opbouw en doelen beter bij onze 

populatie kinderen en de manier waarop we werken. Naast het invoeren van deze methode 

zullen we ook structureel dagelijks aandacht besteden aan het automatiseren. De leerkrachten 

volgen een traject waarbij ze via video begeleiding van een coach zich nog verder kunnen 

verbeteren in het geven van rekeninstructies op maat. 

10.2 Zorg voor de relatie school en omgeving 
De school staat niet op een eiland. Er zijn met veel instanties contacten met als doel het 

onderwijs en het verdere welzijn van de kinderen te bevorderen. Zonder volledig te zijn volgt een 

opsomming van dergelijke activiteiten: 

• schoolleidingcontacten met andere scholen in de gemeente over onderwerpen van 

gezamenlijk belang 

• netwerk van interne zorgadviseurs  

• contacten met de bibliotheek 

• contacten met GGD, waaronder schoolarts, jeugdverpleegkundige, logopedist 

• POVO-overleg, samenwerkingsverband voor primair(basis)onderwijs en voortgezet 

onderwijs 

• Netwerk cultuureducatie. 
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11. Ouders 
 

11.1 Ouderbetrokkenheid 
Op Wereldwijs verwachten we van iedere ouder een inbreng in het onderwijs aan hun kind door 

middel van ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie.  

In de samenwerking met ouders onderscheiden we ouderparticipatie en ouderbetrokkenheid. 

Wereldwijs is een kleine school met een klein team, daarom is de samenwerking met ouders 

voor ons van groot belang. 

Ouderbetrokkenheid is de betrokkenheid van ouders bij de opvoeding en het onderwijs van hun 

kind. Het wordt dan ook van groot belang geacht dat opvoeders en onderwijsprofessionals 

samenwerken. Het uitgangspunt is dat wanneer er een gelijkwaardige samenwerking ontstaat 

tussen ouders en school, de kans vergroot dat kinderen zich beter ontwikkelen en ontplooien.  

11.2 Ouderparticipatie 
Ouderparticipatie is de actieve deelname van ouders aan schoolactiviteiten. Er is verschil tussen 

informele en formele ouderparticipatie.  

Hoe geven wij o.a. vorm aan informele ouderparticipatie op Wereldwijs: 

• Deelname aan schoolactiviteiten zoals schoolreisje, excursies, bibliotheek. 

• Het vervoeren van kinderen naar het Geerpark. 

• Green team: een groep ouders die zich bezig houden met o.a. onderhoud van de 

speelplaats, bijhouden van de moestuin. 

• Sfeerteam: een groep creatieve ouders die ieder thema een bijdrage levert aan het 

inrichten van uitdagende speel/leerhoeken. 

• Het verzorgen van gastlessen of activiteiten in of buiten de school, we maken graag 

gebruik van al het talent van onze ouders 

Formele ouderparticipatie is bijvoorbeeld het zitting nemen in de Medezeggenschapsraad. 

Waarom hechten wij veel waarde aan ouderparticipatie: 

• Het maakt de schooldrempel lager en het 

vergemakkelijkt de communicatie tussen 

ouders en leraren. 

• De schoolgemeenschap wordt als geheel 

beter, als er meer bijgedragen wordt. Dit komt 

alle betrokkenen, maar vooral de kinderen ten 

goede. 

• Met ouderparticipatie versterk je de 

ontwikkeling van de school. Met hulp van 

ouders kunnen we nét hetgeen doen wat de 

school laat sprankelen. 

• Het verlicht de taken van het schoolteam. 

Hierdoor kunnen teamleden zich volledig 

focussen op het primaire proces: kwalitatief 

goed onderwijs bieden aan uw kind. 
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11.3 Oudervereniging 
 
Op Wereldwijs is er een oudervereniging. Het bestuur van de OV heeft tenminste 5 leden. Het 

dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, secretaris en penningmeester. 

Elk bestuurslid wordt gekozen voor een periode van 4 jaar, maar is weer herkiesbaar. Ieder jaar 

rondom september wordt er een Algemene Ledenvergadering gehouden, waarin de plannen voor 

het komende schooljaar worden besproken. Het dagelijks bestuur wordt bijgestaan door een 

aantal groepsouders, die zorg dragen voor het beheer van de groepsapp. Elke klas heeft een 

eigen groepsapp, waarvoor toestemming wordt gevraagd aan de ouders, begin van het 

schooljaar 

 

Naast het organiseren van activiteiten op school vormt de oudervereniging vormt een belangrijke 

gesprekspartner tussen de ouder, het team en de medezeggenschapsraad van de school. De Ov 

probeert zo goed mogelijk de belangen van alle ouders en kinderen te behartigen. Meer 

informatie over de oudervereniging vindt u op onze website. 

 

11.4 Ouderbijdrage 
In principe is het volgen van onderwijs in Nederland gratis. Met de vrijwillige ouderbijdrage (Wet 

op het Primair Onderwijs), in de vorm van contributie, kunnen de activiteiten die de OV samen 

met school organiseert plaatsvinden. De OV draagt zorg voor uw ouderbijdrage middels een 

vastgestelde begroting, zonder winstoogmerk.  De OV beheert deze bijdrage en legt tijdens de 

jaarvergadering verantwoording hierover af.  

Bij het niet voldoen van de vrijwillige ouderbijdrage worden leerlingen niet uitgesloten van 

activiteiten. Echter zijn wij helaas genoodzaakt om bij te weinig inbreng van de vrijwillige 

ouderbijdrage, de activiteiten voor de leerlingen kleiner te organiseren of af te gelasten. 

De vrijwillige ouderbijdrage van Wereldwijs is voor schooljaar 2021-2022 vastgesteld op 42,- 

euro per leerling. Dit kan betaald worden in termijnen. 

 

11.5 Medezeggenschapsraad 
Sinds 1 februari 1982 is de Wet Medezeggenschap in het onderwijs actief. Op 23 september 

1992 is er een nieuwe wet voor de medezeggenschap (WMS) van kracht geworden. Deze wet 

houdt in dat er op iedere school een medezeggenschapsraad (MR) moet zijn. De MR is bedoeld 

om de belangen van de school zo goed mogelijk te behartigen en daarmee een wettelijk recht 

van inspraak of instemming te geven aan ouders en teamleden bij beleidszaken. De 

bevoegdheden van de Medezeggenschapsraad zijn vastgelegd in een reglement. In dit reglement 

staat geregeld wanneer: de MR mag adviseren, de MR instemming moet verlenen en dat het 

bestuur uitsluitend beslist. Derhalve heeft de MR het recht om over alle schoolaangelegenheden 

te spreken en desgewenst aan het bestuur voorstellen te doen over alle zaken die de school 

aangaan. Eén van de belangrijkste taken van de MR is het naar vermogen bevorderen van 

openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school. Te bespreken onderwerpen in de MR 

zijn bv.: schoolwerkplan, inkrimping en uitbreiding van de school, activiteitenplan, formatieplan, 

vakantierooster en schoolorganisatie. De MR op onze school bestaat uit twee ouders en twee 

teamleden. De leden hebben een zittingsduur van 3 jaar en kunnen zich herkiesbaar stellen. De 

vergaderingen van de MR zijn openbaar, tenzij een bepaalde zaakbehandeling een besloten 

vergadering behoeft. De volledige notulen zijn in te zien via de website. 

11.5.1 Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 

Naast de gewone medezeggenschapsraad per school is er ook een gemeenschappelijke 

medezeggenschapsraad. Dit is een overkoepelende raad waarin vertegenwoordigers zitten van 

de scholen die onder het bestuur vallen van SCALA. Deze raad bespreekt situaties en voorstellen 
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van het bestuur die schooloverstijgend zijn. De bestuurskracht van het schoolbestuur wordt 

hiermee versterkt, doordat het bestuur niet meer aan alle afzonderlijke medezeggenschapsraden 

instemming of advies hoeft te vragen over zaken die voor alle scholen dezelfde gevolgen hebben. 

Bij de instelling van de GMR is vastgesteld welke bevoegdheden er worden overgedragen van de 

MR naar de GMR. 

12. Verzuimbeleid 

Wat betekent leerplicht? 

Ouder(s)/ verzorger(s) zijn verplicht hun kinderen op een school naar hun keuze in te laten 

schrijven. Bovendien moeten zij ervoor zorgen dat hun kind die school ook bezoekt en alle lessen 

volgt. Ouder(s)/ verzorger(s) die zich niet aan de leerplicht houden kunnen een boete krijgen. Bij 

het niet nakomen van deze verplichting zal de leerplichtambtenaar een onderzoek instellen en zo 

nodig een proces verbaal opmaken. Verder zijn ook de kinderen vanaf 12 jaar, naast hun 

ouder(s)/ verzorger(s), zelf verantwoordelijk voor hun schoolbezoek. Ook zij kunnen derhalve 

strafrechtelijk aansprakelijk worden gesteld. 

Ongeoorloofd schoolverzuim 

Wanneer ouder(s)/ verzorger(s) zonder toestemming van de directeur hun kind 1 dag of meer 

thuis houden is zij verplicht dit door te geven aan de leerplichtambtenaar van de woongemeente 

van de leerling. Naar aanleiding van de melding wordt door de leerplichtambtenaar een 

onderzoek naar het verzuim ingesteld. 

Er zijn twee vormen van verzuim: luxeverzuim en signaalverzuim. Luxeverzuim heeft betrekking 

op een dag of meer verlof i.v.m. vakantie, het bijwonen van een feestje, uitslapen enz. Hiertegen 

wordt zeer streng opgetreden en kan er door de leerplichtambtenaar proces-verbaal worden 

opgemaakt. Signaalverzuim is vaak een uiting van achterliggende problemen. De benadering van 

signaalverzuim is wezenlijk anders dan van luxeverzuim. 

Wie controleert? 

De leerplichtambtenaar controleert of de ouder(s)/ verzorger(s) en de scholen zich aan de 

Leerplichtwet houden. Waarom is een en ander zo streng geregeld? In het belang van Uw kind, 

dat een minimale vorming moet hebben om zich in onze samenleving te kunnen ontplooien. 

Informatie 

De gemeente Heusden heeft een folder, genaamd ‘Leerplichtwet voor een goede toekomst’, 

uitgegeven waarin bovenstaande informatie wat uitgebreider onder de aandacht wordt gebracht. 

Deze folder is tevens in het Turks vertaald. U kunt hiervan een exemplaar verkrijgen op de school 

of aanvragen bij één van de leerplichtambtenaren. Ook voor vragen over leerplichtzaken kunt U 

telefonisch contact opnemen met één van de leerplichtambtenaren van de gemeente Heusden 

tel. 073-5131789 
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Verlof 

Steeds weer komen verzoeken van ouder(s)/ verzorger(s) om hun kinderen extra verlof of een 

extra vakantie buiten de normale schoolvakanties te geven. Vaak denkt men dat de 

schoolgaande kinderen RECHT hebben op 10 extra vrije schooldagen per jaar. Die gedachte is 

niet juist. Wel kan de directeur volgens de leerplichtwet buitengewoon verlof verlenen tot 

maximaal 10 dagen op jaarbasis, maar alleen maar bij gewichtige omstandigheden/geldige 

redenen. Voor meer dan 10 dagen buitengewoon verlof is altijd de goedkeuring van de 

leerplichtambtenaar vereist. Aanvragen voor verlof moet u ruim van tevoren via social schools 

aanvragen. De leerplicht gaat in als een kind vijf jaar wordt. Als een kind vier jaar wordt mag het 

naar de basisschool, maar dat is op die leeftijd dus nog niet verplicht. In uitzonderlijke gevallen is 

het mogelijk dat een leerling (buiten de schoolvakanties) schooltijd verzuimt. Voor dit verlof moet 

toestemming worden gevraagd aan de schoolleiding. Bij langere periodes van verlof beslist de 

consulent “Leerplichtzaken” van de gemeente.  

Alleen in gevallen waarin de specifieke aard van de werkzaamheden van de ouder(s)/ 

verzorger(s) het onmogelijk maakt om binnen de schoolvakanties op vakantie te gaan, kan na 

overleg met de schoolleiding, vakantieverlof worden verleend. Vakantieverlof in de eerste twee 

schoolweken na de zomervakantie is echter niet mogelijk. De aanvraag voor verlof dient ruim van 

tevoren (minimaal één maand) te worden ingediend. 
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13. Een veilige schoolomgeving 
 

13.1  Een sociaal veilige school 
Wereldwijs vindt het belangrijk, dat de school een veilige en verzorgde omgeving is voor de 

leerlingen en de medewerkers. Een omgeving waarin leerkrachten, ouders en kinderen met 

respect met elkaar omgaan, waarin iedereen zich geaccepteerd voelt en waar het plezierig 

samenwerken is. Zowel fysieke als sociale veiligheid is een voorwaarde om goed te kunnen 

functioneren. Om dit te waarborgen is elke school wettelijk verplicht een veiligheidsplan op te 

stellen.  

13.2  BHV 
Wereldwijs heeft een ontruimingsplan, dat jaarlijks wordt geactualiseerd. 2 Keer per jaar wordt er 

een ontruimingsoefening ingepland: één keer aangekondigd, één keer niet aangekondigd. 

Daarnaast beschikt Wereldwijs over 2 BHV-ers, die jaarlijks (na)geschoold) worden. De BHV-ers 

zijn verantwoordelijk voor:  

• Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen  

• Het beperken en bestrijden van brand  

• Het beperken van de gevolgen van ongevallen  

• Het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle medewerkers, leerlingen en andere 

personen in de school.  

• Daarnaast controleren de BHV-ers de EHBO dozen en verzorgt Stichting Scala de controle 

op brandblussers, de noodlichten- en uitgangen en de veiligheid in school.  

13.3 Sociale veiligheid  
Sociale veiligheid heeft ook te maken met het bestrijden en voorkomen van pesten, agressie, 

seksuele intimidatie en geweld. Op Wereldwijs werken we met de kanjertraining. Dat is een 

methode waarbij juist aan preventie wordt gewerkt om pesten te voorkomen. Kinderen leren over 

waarden, normen en respect in de breedste zin van het woord. Wereldwijs heeft een Gedrags- en 

pestprotocol opgesteld. Beiden protocollen zijn te downloaden op www.wereldwijsdrunen.nl  

De sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen wordt 2 keer per jaar in kaart gebracht met 

de Klimaatschaal. Ongewenst gedrag wordt in eerste instantie besproken door de leerkracht. Bij 

ongeoorloofd gedrag wordt de directeur op de hoogte gebracht. De directeur bekijkt samen met 

de leerkracht en de ouders een passende maatregel.  

13.4 Interne contactpersonen en anti-pestcoördinatoren (APC)  
Het kan gebeuren dat er problemen ontstaan die niet zomaar even kunnen worden opgelost. 

Leerlingen, leerkrachten en ouders / verzorgers kunnen dan een beroep doen op de interne 

contactpersonen van Wereldwijs. Dit is juf Karin Rombouts. Zij heeft de specifieke taak van 

interne contactpersoon op zich genomen. Zij is in principe altijd bereikbaar: vóór en na schooltijd, 

telefonisch op school of schriftelijk. 

De Interne contactpersonen kunnen hulp bieden op de volgende probleemgebieden:  

1. Problemen van leerlingen, waarover ze niet met hun leerkracht kunnen of durven praten. 

2. Machtsmisbruik op school tussen leerlingen onderling, tussen leerlingen en leerkrachten,    

tussen leerkrachten onderling en tussen school en ouders / verzorgers.  

3. Machtsmisbruik of onmacht binnen het gezin, zoals kindermishandeling of seksueel 

misbruik. 

De werkwijze van de Interne contactpersonen is als volgt:  

http://www.wereldwijsdrunen.nl/
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1. De betrokkene legt het probleem zo duidelijk mogelijk uit aan de interne 

contactpersonen.  

2. De interne contactpersonen en de betrokkene bespreken samen de te nemen stappen.  

3. Er wordt geen informatie aan derden verstrekt zonder uitdrukkelijke toestemming van de 

betrokkene.  

4. Zo nodig roept de interne contactpersonen externe deskundigheid in.  

5. Als het probleem is verholpen wordt dat in een afsluitend gesprek bevestigd.  

Eenmaal per jaar wordt de functie van Interne contactpersonen geëvalueerd. Hoe vaak werd er 

een beroep gedaan op de Interne contactpersonen? Hoe goed zijn zij bereikbaar? Heeft het 

positief effect gehad? Daarnaast hebben de interne contactpersonen de rol van anti-pest 

coördinator (APC). Om pesten grondig aan te kunnen pakken adviseert het ministerie van OCW 

scholen om een eigen antipestcoördinator aan te stellen. Pesterijen vragen om op lange termijn 

een vinger aan de pols te houden bij het gepeste kind, de ouders en de groepsleerkracht. De 

anti-pestcoördinator is het aanspreekpunt en houdt contact met alle betrokkenen totdat het 

pesten ophoudt. Dat is niet alleen fijn voor het gepeste kind en de groep, maar zo wordt 

voorkomen dat de ouders zich van het kastje naar de muur gestuurd voelen en de zaak verhardt. 

Van de anti-pestcoördinatoren kunt u verwachten dat zij ervoor zorgen dat iedereen binnen 

school voldoende is geïnformeerd over hun taken en hun bereikbaarheid. Zij zorgen voor de 

eerste opvang van en advies aan leerlingen ( of diens ouders) die geconfronteerd worden met 

pesten. Daarbij zullen de APC-ers met instemming van de leerling of diens ouders, de betrokken 

leerkracht informeren over de situatie. Indien een leerling zelf aanklopt bij de anti-

pestcoördinatoren, informeren zij de ouders, liefst met instemming van de leerling. De anti-

pestcoördinatoren leveren een bijdrage aan de verbetering van het schoolklimaat in de vorm van 

gevraagde of ongevraagde adviezen op schoolniveau ten aanzien van het beleid rondom pesten. 

Zij houden zich op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van preventie en bestrijding van 

pesten.  

13.5 Externe vertrouwenspersoon  
Indien u niet met de interne contactpersoon tot een oplossing komt, dan bestaat de mogelijkheid 

contact op te nemen met een externe vertrouwenspersoon. De externe vertrouwenspersoon 

heeft een zodanige positie dat deze niet verbonden is aan een schoolbestuur of individuele 

school. Daardoor is een grote mate van objectiviteit gewaarborgd. Deze externe 

vertrouwenspersoon neemt de zaak verder in behandeling en kan terecht bij diverse 

hulpverlenende instanties of de speciaal hiervoor in het leven geroepen klachtencommissie. De 

instanties voor externe vertrouwenspersonen zijn de GGD ‘Hart voor Brabant’ voor klachten t.a.v. 

seksuele intimidatie en andere vormen van machtsmisbruik (tel. 0900-4636443) Het adres is 

Vogelstraat 2, 5212 VL ‘s Hertogenbosch. Ook de inspectie van onderwijs heeft een centraal 

nummer beschikbaar gesteld voor vertrouwensinspecteurs van inspectie. Dit telefoonnummer is 

0900-1113111. We hopen als school dat u, wanneer u overweegt een klacht in te dienen bij een 

externe instantie, eerst contact zoekt met de directeur van de school. 

13.6 Meldcode  
Scholen hebben de plicht een meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld te hanteren. De 

meldcode gaat over alle vormen van kindermishandeling. Scholen zijn niet verplicht om te 

melden, maar wel om de meldcode actief te hanteren. Binnen onze zorgstructuur wordt de 

meldcode ingepast. Signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld worden in kaart 

gebracht en besproken met collega’s. Daarna wordt de casus ingebracht in het Zorgteam van de 

school. Hier worden de vervolgstappen bepaald. De wet meldcode is een systeem wat bestaat uit 

een 5- stappenplan waarin staat hoe het beste te handelen wanneer een hulpverlener 

verwaarlozing, mishandeling of misbruik signaleert. Het ministerie van Volksgezondheid 

benadrukt dat de meldcode niet bedoeld is om meer meldingen te genereren, maar om te helpen 
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bij het herkennen en handelen na het signaleren van geweld. De meldcode is ook beschikbaar 

als een app. De app Meldcode werkt volgens het volgende stappenplan:  

Stap 1: in kaart brengen van signalen.  

Stap 2: overleggen met een collega en eventueel raadplegen van het advies- en Meldpunt 

Kindermishandeling of het Steunpunt Huiselijk Geweld.  

Stap 3: gesprek met de cliënt.  

Stap 4: wegen van het geweld of de kindermishandeling.  

Stap 5: beslissen: hulp organiseren of melden.  

Door gebruik te maken van het meldcode-stappenplan blijft de beslissing om vermoedens van 

huiselijk geweld en kindermishandeling wel of niet te melden bij de professional. Neemt een 

hulpverlener, of leraar, de beslissing om de mishandeling te melden dan kan hij, of zij, via de app 

direct contact leggen met het dichtstbijzijnde meldpunt. Op de website 

http://www.rijksoverheid.nl vindt u meer informatie over de meldcode.  

13.7 Klachtencommissie  
Waar samengewerkt wordt, kunnen spanningen ontstaan. Spanningen tussen een leerling of een 

ouder enerzijds en de schoolleiding, een leerkracht of een ander die bij school is betrokken, 

anderzijds. Hierover kunt u praten met de vertrouwenspersoon van de school of met de 

schoolleiding. Hebt u met elkaar gesproken maar komt u toch niet tot een oplossing, dan 

kunt u als ouder of leerling een gesprek aanvragen met de externe vertrouwenspersoon. De 

externe vertrouwenspersoon is er voor alle klachten die u als ouder heeft. Via vertrouwenswerk is 

dat Irma van Hezewijk. U kunt haar telefonisch bereiken op 06-54647212 en via de 

mail, irmavanhezewijk@vertrouwenswerk.nl. Mocht u hierna toch nog niet tot een oplossing zijn 

gekomen dan kunt u een klacht indienen over een beslissing of het gedrag van de betreffende 

persoon. Hiervoor is de school aangesloten bij een Landelijke Klachtencommissie van de GCBO 

(Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs). Uw klacht kan leiden tot een advies van de 

Klachtencommissie aan de school om bepaalde dingen te verbeteren of anders aan te pakken.  

U dient uw klacht in door een ondertekende brief te sturen naar het secretariaat van deze 

commissie:  

Landelijke klachtencommissie voor het katholiek onderwijs  
Postbus 82324  
2508 EH Den Haag  
T 070-3925508 (van 9.00 tot 12.00 uur)  
F 070-3020836  
E info@geschillencies-klachtencies.nl  

Meer informatie over de verdere procedure en eerdere uitspraken van de Klachtencommissie 

vindt u op www.gcbo.nl onder ‘klachten’. Op de website www.gcbo.nl staat het reglement van de 

klachtencommissie. Ook de inspectie van onderwijs heeft een centraal nummer beschikbaar 

gesteld voor vertrouwensinspecteurs van inspectie. Dit telefoonnummer is 0900-1113111.  

De externe vertrouwenspersoon heeft een zodanige positie dat deze niet verbonden is aan een 

schoolbestuur of individuele school. Daardoor is een grote mate van objectiviteit 

gewaarborgd. Deze externe vertrouwenspersoon neemt de zaak verder in behandeling en kan 

terecht bij diverse hulpverlenende instanties of de speciaal hiervoor in het leven geroepen 

klachtencommissie. Bij klachten van algemene aard is de groepsleerkracht de eerst aangewezen 

persoon bij wie ouders terecht kunnen. In eerste instantie blijft de directeur daarbij op de 

achtergrond. In het geval dat de klacht onvoldoende wordt verholpen, ligt de weg naar de 

directeur open. Mocht ook na deze stap het probleem niet naar tevredenheid zijn opgelost dan 

komt de externe vertrouwenspersoon er aan te pas en daarna komt de klachtencommissie in het 

vizier. Vanuit de organisatie VKO (tel. 070-3925508) wordt meer informatie verstrekt over hoe te 

mailto:irmavanhezewijk@vertrouwenswerk.nl
mailto:info@geschillencies-klachtencies.nl
http://www.gcbo.nl/
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handelen in geval van klachten. VKO is gevestigd in de Haag en de commissie is telefonisch te 

bereiken en via postbus 82324, 2508 EH Den Haag. Secretaris is dhr. Nentje.  

  

We hopen als school  dat u, wanneer u overweegt een klacht in te dienen bij een externe 

instantie, eerst contact zoekt met de locatieleider van de school.  

 

13.8 AVG 

Stichting Scala heeft als doel dat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Om dat doel te 

bereiken is het nodig om gegevens van de kinderen vast te leggen en op andere manieren te 

verwerken. Zo hebben wij bijvoorbeeld de gegevens nodig om uw kind aan te melden als leerling 

op onze school en om de leerresultaten bij te houden. Daarnaast hebben wij de wettelijke 

verplichting om bepaalde gegevens door te sturen naar andere partijen, zoals DUO (ministerie 

van Onderwijs) en de leerplichtambtenaar. 

Wij verwerken gegevens van uw kind voor het uitvoeren van de onderwijsovereenkomst die we 

met u en uw kind hebben of voor het nakomen van onze wettelijke verplichtingen. In sommige 

gevallen verwerken wij gegevens omdat wij het belangrijk en gerechtvaardigd vinden om dat te 

doen. Wij maken daarbij altijd een afweging tussen ons belang en het belang en de privacy van 

uw kind. 

In de overige gevallen zullen wij u toestemming vragen om gegevens van uw kind te verwerken. 

De toestemming wordt gevraagd voor de inschrijfduur van uw kind. Wij vragen om  u 

toestemming door te geven door in social schools diverse doeleinden aan te klikken. U kunt een 

eenmaal gegeven toestemming op ieder gewenst moment wijzigen of intrekken. Jaarlijks zullen 

we u wijzen op uw recht om de eerder gegeven toestemming te wijzigen of in te trekken via social 

school. Wanneer u dit tussentijds wijzigt, vragen we u om dit ook door te geven aan de 

leerkracht. 

13.9 Schoolverzekering voor leerlingen 
 

Hieronder volgt een opsomming van de belangrijkste verzekeringen die door school en/of 

schoolbestuur afgesloten zijn, waarmee u als ouder te maken kunt krijgen. 

• Bedrijfsaansprakelijkheid 

Alle leerlingen, personeelsleden en mensen, die diensten verrichten in opdracht van de school 

(vrijwilligers), zijn verzekerd.  

Materiële schade komt alleen voor vergoeding in aanmerking als er sprake is van 

aansprakelijkheid bij de school. Het is niet zo dat, omdat de schade ontstaan is tijdens schooltijd, 

de school daarvoor aansprakelijk is. De school moet kunnen worden verweten dat deze 

onrechtmatig heeft gehandeld of nalatig is geweest. Op de aansprakelijkheidsverzekering is 

schade door diefstal en zoekraken uitgesloten.  

Alle overige materiële schade aan eigendommen van leerlingen en/of personeelsleden op school 

en/of tijdens schooltijden is niet verzekerd. 

Ook materiële schade aan eigendommen van leerlingen en/of personeelsleden, ontstaan tijdens 

excursies, kamp, schoolreisjes en overige uitstapjes is niet verzekerd via de school.  

Als ouder kunt u eventueel zelf de materiële schade verzekeren d.m.v. de leerlingenverzekering. 

Voor meer informatie en het afsluiten van deze verzekering verwijzen wij u naar 

www.leerlingenverzekering.nl. 
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• Collectieve ongevallenverzekering 

Fysieke schade valt onder de collectieve ongevallenverzekering. Deze verzekering is van kracht 

voor het personeel en de leerlingen tijdens schooluren, evenementen in schoolverband (zoals 

excursies, kamp, schoolreisjes en overige uitstapjes) en tijdens het rechtstreeks gaan van huis 

naar school en omgekeerd. Deze verzekering heeft alleen betrekking op eventueel lichamelijk 

letsel, veroorzaakt in de genoemde periode. Hierbij geldt dat de betrokkene altijd in eerste 

instantie de kosten verhaalt op zijn eigen zorgverzekering. De kosten, die niet vergoed worden, 

komen in aanmerking voor een eventuele vergoeding vanuit de collectieve 

ongevallenverzekering. De vergoedingen zijn niet onbeperkt, in de polis zijn dekkingsbedragen 

genoemd.  

• Werkgeversaansprakelijkheid verkeersdeelnemers 

Werknemers en vrijwilligers, die in opdracht van stichting Scala deelnemen aan het verkeer, 

kunnen de gevolgen van schade en/of letsel op de verzekering werkgeversaansprakelijkheid 

verkeersdeelnemers verhalen. Deze verzekering dekt de kosten, die niet vergoed worden vanuit 

een andere verzekering. Dit geldt voor verkeersdeelname met een motorvoertuig, fiets of te voet. 

Ouders, die rijden voor een uitstapje van school, vallen ook onder deze verzekering. De 

vergoedingen zijn gebonden aan maximum bedragen, die in de polis genoemd worden. 

De bestuurder moet in ieder geval een aansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten. Iedere 

houder / eigenaar van een motorvoertuig in Nederland is namelijk verplicht een 

aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Als zich een ongeval voordoet en er sprake is van 

(letsel)schade, kan de schade op deze verzekering worden verhaald.  Indien een tegenpartij de 

schade veroorzaakt heeft, is deze uiteraard aan te spreken voor de schade. Aanvullend kan de 

bestuurder een inzittendenverzekering hebben afgesloten. Deze verzekering keert, bij 

letselschade als gevolg van een ongeval, aan inzittenden van een motorvoertuig een bedrag uit. 

Afhankelijk van de verzekering kan er ook een bedrag aan materiële schade uitgekeerd worden. 

Als er geen inzittendenverzekering afgesloten is, zijn de kinderen tijdens een uitstapje van school 

verzekerd voor lichamelijk letsel onder de collectieve ongevallenverzekering. Om de veiligheid te 

waarborgen mogen kinderen alleen vervoerd worden in auto's die zijn voorzien van autogordels. 

De kinderen moeten tijdens het vervoer ook daadwerkelijk een gordel dragen. 

Aansprakelijkheid  

Op school wordt gewerkt en waar gewerkt wordt gaat er ook weleens iets kapot. Dat kan 

gebeuren!  

De kinderen krijgen in de klas geleerd hoe ze “normaal” met onze materialen om moeten gaan.  

Mocht het zo zijn dat materialen stuk gaan door wild en/of onverantwoord gedrag van uw kind, 

kan het zijn dat we als school u hiervoor aansprakelijk moeten stellen. Vaak kunt u dit dan door 

uw verzekering vergoed krijgen.  

Nogmaals, dit doen we alleen in gevallen waarbij het overduidelijk is dat het door onverantwoord 

gedrag is gebeurd.  
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14. Praktische informatie (trakteren, ziekmelden, protocol 

veiligheid, klassenouders, e.d.)  
 

Wegbrengen en ophalen 

Onze kring start in alle groepen om 08.30 uur. Er is een inloop vanaf 08.20 uur. 

In de afgelopen corona periode hebben we mogen ervaren dat het zelfstandig naar binnen gaan 

van leerlingen bijdraagt aan een rustige en overzichtelijke start voor alle 

leerlingen. Dit willen we graag zo behouden. De leerkrachten hebben op 

deze manier tijd en aandacht voor alle kinderen om ze persoonlijk bij de 

deur welkom te heten. Ieder kind even “gezien” hebben vinden wij als 

team belangrijk. Alle kinderen komen dus zelfstandig naar binnen 

zonder ouders.  

Uiteraard mogen startende leerlingen de eerste twee weken samen met 

hun ouders naar binnen komen.  

Vanaf 08.15 uur wordt er op het plein gesurveilleerd door een 

leerkracht of schoolassistent. U bent van harte welkom op het plein, 

een fijn moment om andere ouders te ontmoeten.  

U kunt uw kind na school op het plein weer opwachten. Wanneer er nog een groep aan het 

buiten leren is vragen wij u om nog even buiten de poort te wachten  

Gymlessen 

Iedere maandag hebben alle kinderen van groep 1 t/m 8 gym van een vakleerkracht gym, 

meneer Timo. 

• Alle kinderen dragen een korte broek en een t-shirt en gymschoenen (zaalschoenen met 

een witte zool).  

• Laat sieraden en horloges thuis, deze mogen niet aan tijdens de gym.  

• Kinderen met lange haren dragen hun haar vast in een staart i.v.m. de veiligheid tijdens 

de gymles.  

• Kan uw kind wegens een blessure niet deelnemen aan de gym? Geef dit dan altijd door 

aan de groepsleerkracht. Het kind neemt altijd zijn gymkleding mee, er wordt dan een 

alternatieve taak zoals scheidsrechter of materialenbaas bedacht. Op deze manier is de 

leerling toch actief betrokken bij de gymles. 

• Wij douchen niet na de gymles. Vooral voor oudere kinderen is het fijn wanneer zij zich 

een beetje op kunnen frissen. U kunt hiervoor een washandje meegeven, vochtige 

doekjes of deodorant. Alleen een deodorant “roller” is toegestaan. 

• Verzoek aan de kinderen uit de onderbouw is om de gymschoenen op school te laten 

liggen in hun kluisje. Bij slecht weer wordt er dan binnen gespeeld in de gymzaal. 

Op donderdag hebben de kinderen ook gymles maar dan van hun eigen groepsleerkracht. Deze 

lessen zullen vooral spellessen zijn, wanneer deze buiten gegeven kunnen worden geven wij hier 

onze voorkeur aan. 

Eten en drinken 

• In de fruitpauze eten we enkel fruit en groenten. Koeken en snoepjes laten we thuis. 
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• We verzoeken alle kinderen om drinken mee te brengen in een bidon of drinkbeker. Op 

deze creëren we geen afval in de vorm van pakjes, een duurzame gedachte die past bij 

onze school. 

• We streven naar een waterbeleid wat we de komende jaren implementeren in 

samenspraak met ouders. Het idee is dat alle kinderen een eigen bidon of beker mee 

met water mee brengen naar school. De kinderen mogen gedurende de dag water 

drinken wanneer zij hier behoefte aan hebben. Water drinken is gezond en op deze 

manier drinken kinderen zeker voldoende. Ook dragen we zo ons steentje bij aan het 

milieu omdat we geen overdaad aan plastic drinkverpakkingen meer hebben.  

• Op Wereldwijs streven we er naar dat kinderen een gezonde lunch nuttigen, hierbij 

mogen ze een drinkbeker met eigen drinken meebrengen zoals melk, sap o.i.d. 

• Op Wereldwijs promoten we een gezonde traktatie. 

• Bij feestelijke aangelegenheden is er uiteraard ruimte voor iets lekkers. De 

oudervereniging zal een gezonde traktatie afwisselen met iets van snoepgoed. 

Jarig 

Een verjaardag is een speciale gebeurtenis. In iedere groep wordt hier dan ook uitgebreid 

aandacht aan besteed op een manier die past bij de groep. We streven naar een gezonde 

traktatie, dit is echter niet verplicht. We vragen u een kleine traktatie mee te geven, het is al snel 

teveel voor kinderen temeer omdat verjaardagen soms al vroeg in de ochtend gevierd worden.  

We streven naar een gezonde traktatie, hier vindt u wat leuke ideeën: Gezondtrakteren.nl - 

gezonde traktaties, lunches & tussendoortjes 

Het uitdelen van cadeautjes als traktatie zien we liever niet. We willen u er vooral van bewust 

maken dat u zich niet “verplicht” moet voelen om de meest originele of “grote” traktatie te 

verzorgen. We leggen zo de lat voor elkaar als ouders steeds maar hoger. Een snoepje of een 

cadeautje voor de leerkracht is niet nodig wanneer een leerling langs de klassen gaat. Het gaat 

op deze speciale dag om uw kind! 

Wij vieren de verjaardagen zonder ouders. Dit was in “coronatijd” de gewoonte en dit houden we 

graag vast. Op verzoek van ouders maken we in de onder-en middenbouw foto’s. deze sturen we 

door via social schools. 

Communicatie 

Op Wereldwijs streven we naar een laagdrempelige communicatie waarin u ervaart dat u altijd 

terecht kunt op school. We maken graag ook tijd voor u, daarom is het maken van een afspraak 

wel prettig. Stuur een berichtje via social schools naar de leerkracht en zij nemen contact met u 

op. 

Op Wereldwijs verloopt de communicatie als volgt. 

• Wereldnieuws: ongeveer iedere 3 a 4 weken verschijnt er een nieuwsbrief ; 

• Communicatie met de leerkracht verloopt zoveel als mogelijk via social schools;  

• Leerkrachten communiceren niet via what’s app; 

• Op de website vindt u informatie over de school, ook leest u hier de meest recente 

protocollen, schoolgids etc. Ga hier naar onze website;  

• Wij zijn actief op Facebook en Instagram, volgt u ons al? 

Ouder: “”En? Wat heb je gedaan op school?”  

Kind: “niets”…… 

https://www.gezondtrakteren.nl/
https://www.gezondtrakteren.nl/
https://wereldwijsdrunen.nl/
https://support.microsoft.com/nl-nl/office/deze-website-werkt-niet-met-internet-explorer-8f5fc675-cd47-414c-9535-12821ddfc554?ui=nl-nl&rs=nl-nl&ad=nl
https://www.instagram.com/wereldwijsdrunen/
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Ook herkenbaar voor u? Via social schools zullen leerkrachten geregeld foto’s en sfeerverslagen 

plaatsen van waar de groep mee bezig is. U kunt daar dan thuis met uw kind over kletsen, op 

deze manier proberen we de driehoek van ouder, kind en school te stimuleren. 

What’s app gebruik 

Veel ouders zijn in het bezit van het mobiel nummer van de leerkracht. Het is dan snel en 

gemakkelijk om even een appje te sturen. Wij verzoeken u vriendelijk om dit niet te doen en via 

social schools, mail of via het telefoonnummer van school contact te zoeken. Zo zorgen we 

ervoor dat het wat eenvoudiger wordt om werk en privé te scheiden voor de leerkracht. Wij 

nemen als leerkrachten niet deel aan whats app groepen met ouders.  

Voor vragen 

Lopen er zaken niet zo lekker, maakt u zich zorgen, heeft u vragen? Schroom niet en neem 

contact op met de leerkracht. In sommige gevallen is het fijn wanneer onze ib-er of de 

locatieleider ook deel neemt aan het gesprek, dit volgt altijd nadat u in eerste instantie met de 

groepsleerkracht heeft gesproken. 

Groepsouder 

Iedere groep heeft een of meerdere groepsouders. Deze ouders zullen een what’s app groep 

beheren waarin alle ouders vrijwillig deel kunnen nemen. Dit wordt gebruikt voor het organiseren 

van hulp bij diverse activiteiten zoals het rijden naar een uitstapje. De groepsouder is tevens ook 

lid van de oudervereniging.  

Oudergesprekken 

Onze leerkrachten houden direct na school altijd gezamenlijk pauze. Gesprekken zullen dan ook 

altijd plaats vinden vanaf 15.00 uur op maandag, dinsdag en donderdag. U kunt uiteraard ook 

een lekker kopje koffie nemen wanneer u nog even moeten wachten, wees welkom! 

Oudergesprekken n.a.v. de voortgang van uw kind worden op initiatief van de leerkracht of de 

ouders afgesproken. Dit hoeft niet persé naar aanleiding van een toetsmoment te zijn, dit kan op 

ieder gewenst moment. Tenslotte ontwikkelt uw kind zich het hele jaar door en niet alleen in een 

toetsperiode. De gesprekken vinden overdag plaats na schooltijd. Wij zullen u tijdig hierover 

informeren zodat u hier in uw agenda rekening mee kunt houden. 

Bij de start van het schooljaar vindt er altijd een verwachtingsgesprek plaats. In dit gesprek 

maken we kennis, spreken we wederzijdse verwachtingen uit en maken we afspraken over hoe 

we met elkaar communiceren. Vanaf de middenbouw zijn de kinderen hier ook bij aanwezig. 

Deze gesprekken vinden plaats met beide leerkrachten mocht er sprake zijn dan een duo-

partnerschap. 

In de corona periode hielden we de oudergesprekken digitaal. Dat behoort uiteraard nog steeds 

tot de mogelijkheden. Wanneer een live gesprek de voorkeur heeft dan zal dit besproken worden. 

Per gesprek kunt u met de leerkracht afstemmen op welke manier het gesprek plaats zal vinden. 

Ziek of afwezig? 

Is uw kind ziek of afwezig om een andere reden? Wij vragen u dit vóór 08.15 uur door te geven 

via social schools. Lukt dit niet voor 08.15 uur, dan graag even een telefoontje naar school. 

Verlof aanvragen 

U kunt enkel via social schools verlof aanvragen. Dit wordt door de directeur goed- of afgekeurd. 

Bij een afkeuring ontvangt u ook de reden hiervoor. 
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Materialen 

Op Wereldwijs hebben we respect voor elkaar maar ook voor onze materialen. We zijn zuinig op 

onze spullen.  

Wat brengen leerlingen zelf mee van thuis: 

• Een etui (deze moet in het laatje passen). Het kind kan ook een etui van school krijgen. 

• Koptelefoon (vanaf groep 3), deze gebruiken ze dagelijks voor activiteiten op de laptop óf 

bij het afnemen van digitale toetsen. Graag de koptelefoon voorzien van naam. Wanneer 

de kinderen wat ouder zijn volstaan “oortjes ook, deze zijn immers wat handiger op te 

bergen. 

• Vanaf groep 7 een agenda. 

Schrijfmaterialen, liniaal en een map krijgen de kinderen van school. 

Wanneer kinderen de materialen van school (expres) stuk maken zullen we samen met u en het 

kind naar een passende oplossing kijken zodat ook het kind zich hier verantwoordelijk voor voelt. 

Mobiele telefoons op school 

In principe hebben kinderen hun mobiele telefoon niet nodig op school. Zij kunnen altijd gebruik 

maken van de schooltelefoon. Wanneer kinderen in de bovenbouw hun telefoon bij zich hebben 

is dat altijd op eigen verantwoordelijkheid. De afspraak is: plein op = phone uit. Dit geldt ook in 

de pauzes. 

Uw kind is dus niet bereikbaar per telefoon. Is er iets dringends waarvan u uw kind tijdens 

schooltijd op de hoogte moet stellen kunt u dit doen door even naar school te bellen. De 

boodschap wordt dan doorgegeven. 

Vies worden mag/moet….. 

Wereldwijs is een heerlijke plek waar kinderen kunnen ontdekken, spelen en leren. Dit doen we 

veel buiten. Kinderen mogen en kunnen vies worden tijdens het spel. Wanneer uw kind vies thuis 

komt, is dan een compliment! Uw kind heeft heerlijk genoten, gespeeld en ontdekkingen gedaan. 

Kleine ongelukjes zijn niet te voorkomen tijdens het spel. We zorgen er voor dat er altijd toezicht 

is, echter gaan er dan nog wel eens dingen mis. We vragen hierin wel vertrouwen van u in onze 

school. Onze speelplaats wordt dan ook jaarlijks gekeurd waardoor het risico tot ongelukjes tot 

een minimum wordt beperkt. 

 

 


