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Van de directie

Zoetermeer, september 2017

Geachte lezer,

Voor u ligt de schoolgids van GBS WereldWijs. We zijn blij dat u onze school en
deze gids heeft gevonden. Wij stellen ons graag aan u voor.

De  basisschoolleeftijd  is  een  belangrijke  periode  in  het  leven,  zowel  voor  de
kinderen als voor u. De basisvorming vindt voor een groot deel plaats in deze
periode en zo'n 8000 uren daarvan is uw kind  op een basisschool. U vertrouwt
uw kind(eren) toe aan de juffen en meesters. 

Scholen verschillen in manier  van werken,  in  sfeer en wat  de kinderen leren.
Scholen hebben verschillende kwaliteiten. Deze gids laat zien waar WereldWijs
voor staat en wat u van de school mag verwachten. We hopen dat u zo een goed
beeld krijgt van WereldWijs.

De  schoolgids  is  bedoeld  voor  ouders  van  leerlingen  en  voor  ouders  van
toekomstige leerlingen. De schoolgids wordt gepubliceerd op de website van de
school. Naast de schoolgids is er ook de infogids. Hierin vindt u vooral praktische
informatie  en  adresgegevens.   De  infogids  wordt  aan  het  begin  van  het
schooljaar aan alle ouders uitgereikt.

We hopen dat u onze schoolgids met plezier leest. Als u na het lezen vragen,
opmerkingen of suggesties heeft, dan horen wij die graag.

Ik  nodig  u  uit  om een  kijkje  te  nemen  op  onze  site  voor  de  meest  actuele
informatie  en  planning,  zie  www.gbswereldwijs.nl  

Onze school maakt deel uit van GPO-WN, Gereformeerd Primair Onderwijs West-
Nederland

Tot slot hoop, bid en verwacht ik dat we als ouders, team en leerlingen een goede
samenwerking zullen hebben om zo onze kinderen goed onderwijs te bieden en 
dit alles onder Gods onmisbare zegen.

Hartelijke groet,

Ellen Stoel
Directeur GBS WereldWijs
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HOOFDSTUK 1   DE SCHOOL

1.1 School met ambities

WereldWijs is een basisschool die volop in ontwikkeling is. Met een enthousiast en
gedreven team streven wij naar uitdagend onderwijs voor alle kinderen op onze
school. Steeds meer ouders weten ons te vinden. Het onderwijs op WereldWijs is
van goede kwaliteit  op basis van een doordachte onderwijsaanpak.  De school
presteert vanuit de wil om goed te zijn, wetend dat goed onderwijs uitdaagt tot
zelfkennis, zelfsturing en verantwoordelijkheid. We hebben de ambitie dat al onze
leerlingen hun van God gekregen talenten ontdekken en met plezier gebruiken
en daarmee verantwoordelijkheid nemen voor een menswaardige samenleving. 

1.2 Overkoepelende organisatie

WereldWijs maakt deel uit van GPO-WN (Gereformeerd Primair Onderwijs West
Nederland).       GPO-WN ziet het als haar opdracht de ontwikkeling van het kind
te stimuleren. De inspiratie voor die ontwikkeling wordt gevonden in het geloof in
de levende God met Gods Woord als fundament en als richtingwijzer voor ons
leven. GPO-WN wil een veilige- en uitdagende leeromgeving creëren waarbinnen
het unieke kind zijn/haar van God gekregen talenten en gaven ontwikkelt. Binnen
de  25  scholen  van  GPO-WN  versterken  we  elkaar  als  scholen  door
kennisuitwisseling en het delen van ervaringen. Het bestuurskantoor van GPO-
WN is gevestigd in Alphen aan den Rijn. Voor meer informatie zie www.gpown.nl

1.3 Richting van de school & identiteit 

WereldWijs is een gereformeerde basisschool waar van oudsher vooral kinderen
naar  toe  gingen  waarvan  de  ouders  lid  waren  van  een  Gereformeerde  Kerk
(Vrijgemaakt,  Christelijk  of  Nederlands).  In  de  afgelopen  jaren  is  het
toelatingsbeleid gewijzigd en is het onderwijs op WereldWijs voor alle ouders die
bewust  kiezen  voor  Bijbelgetrouw  onderwijs  en  die  de  ouderverklaring
ondertekenen. In de ouderverklaring verklaren ouders dat zij instemmen met de
grondslag  van  onze  school  en  het  identiteitsbeleid  van  GPO-WN.  Ook
ondersteunen de ouders thuis de geloofsopvoeding van de school. 

Met de bijbel als basis willen we uw kind laten voelen en ervaren dat God de
Maker  is  van  ons  leven  en  dat  hij  ons  door  het  leven  leidt.  We  vinden  het
belangrijk dat elke leerling de van God gekregen talenten ontwikkelt.

Het is belangrijk dat kinderen zich geliefd en uitgedaagd weten. Geliefd door hun
ouders, door de leerkrachten hier op school, en bovenal door hun God. Wij als
school vinden het onze eervolle taak kinderen te begeleiden en te onderwijzen
hun gaven te ontwikkelen, zodat ze deze in kunnen leren zetten aan alle mensen
om hen heen, om zo hun Schepper te prijzen.
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Voor een gedetailleerde beschrijving van onze identiteit is het document “Het 
Licht schijnt” beschikbaar. Het is te vinden op www. gpown.nl.

1.4 Naam van de school

Als een leerling onze school WereldWijs  na 8 jaar verlaat heeft hij of zij geleerd
wat echte wijsheid is.  We streven ernaar dat de leerlingen met goede scores en
de juiste vaardigheden van school gaan en dat ze van betekenis kunnen zijn voor
de  wereld  om  hen  heen.  Maar  bovenal  dat  zij  de  wijsheid  kennen  die  van
eeuwigheidswaarde is:

"Je kunt alleen wijs worden als je eerbied hebt voor de Heer. Je kunt alleen inzicht 
krijgen als je vertrouwt op de heilige God" ,     Spreuken 9:20 ,   (Bijbel in gewone 
taal)

In ons logo hebben we daarom gekozen voor een wereldbol die symbool staat 
voor kennis van de wereld en vaardigheden om in die wereld te leven. De 
wereldbol rust op een kruis, wat staat voor Jezus Christus en zijn liefde voor de 
wereld en voor ons. Op Hem mogen we vertrouwen.

Op WereldWijs speelt de Bijbel een belangrijke rol. Er worden dagelijks verhalen 
uit de Bijbel verteld en doorgepraat over wat die verhalen voor het leven van de 
kinderen leven betekenen.  Ook worden er dagelijks liederen gezongen en wordt 
er gebeden met en door de kinderen. Christelijke feesten, zoals Kerst, Pasen en 
Pinksteren, vieren we samen met de ouders. 
Op deze manier willen we ons geloof betekenis geven en kinderen leren hoe zij in
hun leven en in de maatschappij hun christen-zijn kunnen vormgeven.

1.5 Het schoolgebouw/schoolgrootte

In de zomer van 2017zijn we verhuisd naar een prachtig en gerenoveerd pand 
aan Kerkenbos 28. Ons schoolgebouw bestaat uit 4 leslokalen, een aula en 
meerdere werkruimtes/kantoren.  Het schoolplein biedt veel ruimte om te spelen 
en sporten. In het gebouw is ook de Stak gevestigd die, voornamelijk in de 
avonduren, diverse activiteiten uitoefent voor en met verstandelijk 
gehandicapten.  

Dit seizoen zijn we gestart met ruim 90 leerlingen, verdeeld over 4 
combinatiegroepen: groep 1/2, groep 3/4, groep 5/6 en groep 7/8. In de loop van 
het jaar zullen er weer kleuters instromen. Ook merken we dat ouders met al 
oudere leerlingen ons weten te vinden. 

De meeste kinderen op WereldWijs komen uit Zoetermeer. Daarnaast  komen er 
nog kinderen uit Benthuizen, Leidschenveen en Nootdorp.

1.6 Aanmelding en inschrijving

Het is voor ouders belangrijk om een goed beeld te hebben van het kwalitatief 
goed onderwijs en de duidelijke identiteit van WereldWijs. Maar WereldWijs wil 
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ook een goed beeld hebben van wie ú bent. We vinden het fijn maar ook 
belangrijk om u te leren kennen. Wij zullen voor een langere periode met u 
samenwerken aan de vorming van uw kind. Daarom nemen we graag zorgvuldig 
de tijd voor het traject van aanmelding en inschrijving.

Rondleiding en sfeer proeven

Allereerst bent u van harte welkom om langs te komen op onze school voor 
vrijblijvende informatie en het proeven van de sfeer. Dat kan op een open dag 
maar u kunt ook een afspraak maken voor een ander moment. De directeur leidt 
u graag rond en vertelt u meer over het onderwijs op onze school. 
Als u uw kind daadwerkelijk wilt aanmelden op onze school, spreken we graag 
met u over uw kind, uw achtergrond en de motivatie om uw kind op WereldWijs 
aan te melden.

Ontmoeting met de identiteitscommissie

Naast de ontmoeting met de directeur is er ook de mogelijkheid voor een 
ontmoeting met de identiteitscommissie. Deze commissie bestaat uit ouders die 
de directeur ondersteunen bij de toelating van nieuwe kinderen op WereldWijs. 
Het gesprek is er vooral om kennis met elkaar te maken en te ontdekken wat de 
wederzijdse verwachtingen zijn, met name op gebied van identiteit.
Het is bedoeld als open gesprek waarin er alle ruimte is voor vragen van uw kant 
en de ervaring leert dat nieuwe ouders het plezierig vinden om naast de directie 
van de school ook ouders te spreken over het christen zijn in de school, over het 
onderwijs en de sfeer op school.

Officiële inschrijving

Als u als ouder(s)/verzorger(s) en wij als WereldWijs vinden dat onze basisschool
een goede plek is voor uw kind, kan een inschrijfformulier worden ingevuld en
vragen wij  u  een ouderverklaring te ondertekenen, waarin u akkoord gaat  en
actief  aansluit  bij  de  wijze  waarop  wij  op  school  invulling  geven  aan  onze
identiteit. Met het tekenen van deze formulieren is uw kind officieel ingeschreven.

U krijgt een bevestiging van uw aanmelding van de administratie van de school.
De  inschrijving  wordt  met  voorkeur  minimaal  6  maanden  voor  de  eerste
schooldag  ontvangen.

Ruimschoots  voordat  uw  kind  daadwerkelijk  naar  school  gaat,  neemt  de
leerkracht van uw kind contact met u op om af te spreken wanneer uw kind mag
komen wennen in de groep en welke praktische zaken voor u van belang zijn
wanneer uw kind op school begint.  Voor leerlingen die vier jaar worden zal dat in
de  maand  voorafgaand  aan  de  verjaardag  zijn.  (zie  ook  info  groep  1  en  2)

HOOFDSTUK 2    WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT

2.1 Missie en identiteit
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In de missie van onze organisatie lees je "Wat beweegt ons en waar geloven wij 
in?"   Een missie is gebaseerd op waarden van waaruit gedacht wordt. Bij 
WereldWijs zijn onze kernwaarden   Liefde,  Passie,  Verbinding,  Vertrouwen en  
Eigenaarschap.

Liefde is de basis van alle
kernwaarden van onze
organisatie. Liefde toont zich
in het dagelijks onderwijs en
in de manier waarop wij met
elkaar omgaan. Met alle
verschillen zijn we toch
gelijkwaardig en zoeken we
aansluiting bij ieders
behoeften en talenten. We
zijn geïnteresseerd in elkaar
en betrokken bij elkaar. De
mening van de ander, ook die
van het kind, doet ertoe.
Liefde helpt om bij een
verschil van mening tot een
oplossing te komen waar alle
betrokkenen zich in kunnen
vinden. Liefde betekent dat je kunt vergeven en opnieuw beginnen.

Het onderwijs op WereldWijs is bedoeld om de ontwikkeling van het kind te 
stimuleren in een veilig klimaat en met persoonlijke aandacht. Ons hart ligt bij 
alle kinderen op WereldWijs. De inspiratie daarvoor vinden wij in God die wij 
kennen uit Zijn Woord, de Bijbel. Dat geeft vorm aan ons onderwijs. Ons motto is: 
“Geloof in alle kinderen”.

Onze doelgroep
Ouders die bewust kiezen voor primair onderwijs vanuit de Bijbel en instemmen 
met de identiteit van WereldWijs zijn bij ons van harte welkom. Deze identiteit is 
gezamenlijk vastgesteld met alle 25 scholen binnen de vereniging GPO-WN en is 
uitgewerkt in de notitie “Het Licht schijnt”.

2.2 Onze visie

Waarheen is onze organisatie onderweg? Aan de hand van vijf thema’s 
verwoorden we wat we als school willen bereiken, welke ambities we hebben. 

Thema 1 Doorleefde identiteit in een veranderende samenleving

WereldWijs is een school waar kinderen mogen ontdekken welke betekenis God 
en Gods liefde in hun leven kan hebben, zodat ze in staat zijn om vanuit de 
relatie met God hun leven vorm te geven en zo een bijdrage te leveren aan een 
menswaardige samenleving.
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Bij thema 1 hebben we de volgende doelen:

 Onze identiteit is zichtbaar in de school; in ons onderwijs en de omgang 
met elkaar. Zo hebben Bijbelonderwijs, zingen, bidden en 
geloofsgesprekken een vaste en belangrijke plaats binnen ons onderwijs. 
Dit werkt door in alle vakken.

 De kinderen kijken met verwondering naar Gods schepping  en nemen een
verantwoordelijke, onderzoekende houding aan.

 Personeelsleden van WereldWijs zijn identiteitsdragers en geven het goede
voorbeeld. Christelijke waarden en normen worden voorgeleefd en zijn 
zichtbaar in de pedagogische houding.

Thema 2 Uitdagend onderwijs

WereldWijs behaalt goede onderwijsopbrengsten. We analyseren opbrengsten en 
streven voortdurend naar verbetering van aanbod en kwaliteit. We stellen voor 
de opbrengsten van de verschillende vakgebieden streefdoelen vast die passen 
bij de leerlingenpopulatie en werken daar planmatig aan.

Bij thema 2 hebben we de volgende doelen:

 We maken gebruik van actuele lesmethodes en leermiddelen, digitale 
schoolborden en tablets (vanaf groep 4) waarop de verwerking van lesstof 
aangepast kan worden aan de individuele onderwijsbehoeften van 
leerlingen

 Voor het onderwijs aan het jonge kind hebben we een ‘visie jonge kind’ 
opgesteld. De spelontwikkeling is kern van het onderwijs in groep 0, 1 en 
2. Via begeleid spel maken de kinderen zich vaardigheden eigen op het 
gebied van taal, rekenen en motoriek. De leerkracht creëert betekenisvol 
aanbod passend bij de fase van ontwikkeling van het kind. Er wordt 
gewerkt in thema’s.

 Er is een doorgaande lijn binnen het onderwijs in de verschillende groepen.
 21ste eeuwse vaardigheden, zoals creatief en kritisch denken, vragen 

stellen, leren leren, organiseren en ondernemen, samenwerken, 
communiceren en reflecteren en mediawijsheid worden geleerd en 
ervaren.

 De school werkt volgens uitgangspunten van handelingsgericht werken 
(HGW). De leerkrachten werken met groepsplannen voor de vakken 
rekenen, taal en lezen, waarbij instructie wordt gegeven op drie niveaus. 
Hierdoor wordt aangesloten bij de onderwijsbehoeften van de verschillende
leerlingen in de groep.

 Er is beleid voor specifiek aanbod voor kinderen die extra ondersteuning of
extra uitdaging nodig hebben. Er is beleid voor meer- en hoogbegaafdheid.

 Instructies worden door de leerkrachten gegeven met behulp van het 
activerende directe instructiemodel. Hierdoor word effectief gebruik 
gemaakt van de beschikbare leertijd.

 Alle teamleden hebben een eigen expertise, die wordt onderhouden en 
verdiept door deelname aan netwerken met andere GPO-WN collega’s. De 
experts zorgen dat hun kennis in het team gedeeld en geborgd wordt 
zodat het leidt tot kwaliteitsverbetering voor de school.

 Er wordt een cultuurvisie en cultuurbeleidsplan opgesteld en uitgewerkt.
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Thema 3 WereldWijs heeft een lerende cultuur

Onderwijs is voortdurend in ontwikkeling en er komen steeds nieuwe inzichten op
allerlei gebied rond onderwijs. Binnen onze school zetten we daarom nadrukkelijk
in op professionaliseren van medewerkers via de GPO-WN academie, netwerken, 
Onderwijs Advies en collegiale consultatie.

 Zowel leerlingen als leerkrachten zijn eigenaar van hun eigen ontwikkeling 
en kunnen reflecteren op eigen functioneren middels persoonlijk 
ontwikkelplan en/of portfolio.

 Een constructieve samenwerking met ouders is voorwaarde in een lerende 
school. Daarom voeren we een actief ouderbetrokkenheidsbeleid aan de 
hand van het traject ouderbetrokkenheid 3.0.

 De kwaliteitszorg is een continu proces van evalueren en borgen van de 
goede dingen.

Thema 4 WereldWijs is een innovatieve en financieel gezonde 
organisatie

Aan de hand van verschillende kwaliteitsinstrumenten, procedures en 
tevredenheidpeilingen toetsen, bewaken en borgen we de kwaliteit van de 
schoolorganisatie, de veiligheid, het personeelsbeleid en het financiële beleid. 
Beschikbare middelen worden zo effectief mogelijk ingezet en onze 
bedrijfsvoering is toekomstgericht en innovatief.

Bij thema 4 hebben we de volgende doelen:

 De leeromgeving voor onze kinderen is modern en uitdagend. We 
investeren in les- en ontwikkelingsmaterialen die passen bij onze visie op 
onderwijs.

 De school maakt gebruik van eigentijdse moderne  ICT middelen op basis 
van een heldere en doordachte visie.  De onderwijskundig ICT coördinator 
adviseert en coacht leerkrachten in het verbeteren van leeropbrengsten in 
relatie tot ICT.

 De school is gericht op groei van het leerlingenaantal en steekt tijd en 
energie in het zichtbaar maken van haar kwaliteit in de omgeving. 

Thema 5 WereldWijs neemt haar verantwoordelijkheid voor een 
menswaardige samenleving

Wij helpen onze leerlingen zich te ontwikkelen tot jonge mensen die met hun 
gaven en talenten willen bijdragen aan een menswaardige samenleving. We 
bereiden ze voor op hun toekomstige plaats in de maatschappij. Onze identiteit 
daagt ons daartoe uit en inspireert ons daartoe.

Bij thema 5 hebben we de volgende doelen:

 Op WereldWijs hebben we een leerlingenraad waarin kinderen van groep 5 
t/m 8 meedenken over ontwikkelingen in de school.

 PBS (Positive Behaviour Support) is zichtbaar in de school en zorgt voor 
duurzame versterking van gewenst gedrag. Duidelijke 
gedragsverwachtingen zijn schoolbreed op elkaar afgestemd.
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 WereldWijs is een Kanjerschool, in alle groepen wordt Kanjertraining 
gegeven. 

 WereldWijs doet mee aan activiteiten in de buurt van de school zoals 
bezoeken van ouderen, avondvierdaagse, Pannenkoeken dag, buurt 
opruimen. Buurtbewoners willen we steeds vaker uitnodigen.

 Twee maal per jaar houden we een actie om geld in te zamelen voor een 
goed doel.

2.3 Pedagogisch klimaat

Een goed pedagogisch klimaat is een belangrijke voorwaarde om kinderen goed 
te laten functioneren. En positief klimaat zorgt voor betere leerresultaten, meer 
positief gedrag naar elkaar en naar leerkrachten en in aansluiting daarop een 
betere sociaal emotionele ontwikkeling. Onder een goed pedagogisch klimaat 
verstaan wij een klimaat waarin de volgende aspecten aanwezig zijn: 

Veiligheid
Duidelijke structuur, heldere regels, orde in de groep, aandacht voor het individu,
aandacht voor thuissituatie en achtergrond van het kind.

Openheid
Ruimte om je te uiten, fouten mogen maken, kwetsbaar opstellen naar elkaar toe,
vergeving vragen. Ook leerkrachten zijn bereid hun eigen handelen bespreekbaar
te maken.

Zorg
Verantwoordelijkheid voelen voor elkaar en elkaar hulp bieden waar nodig.

Respect
iedereen mag er zijn, hoe zij of hij ook is, elkaar helemaal aanvaarden. Respect 
geldt voor leerlingen onderling maar ook voor leerkrachten richting leerlingen en 
ouders en andersom.

Liefde
Houden van elkaar, waarbij de persoon van de leerkracht centraal staat binnen 
de opvoedingsrelatie op school. De leerkracht laat merken dat hij/zij van kinderen
houdt. Leerlingen voelen geborgenheid.

2.4        Professioneel klimaat

Inspiratie
Onderwijs vraagt om medewerkers die zich met hart en ziel inzetten voor de 
kinderen; professionals die kinderen stimuleren en motiveren, die aansluiten en 
tevens uitdagen, die passie tonen, betrokken zijn en verwondering en 
bewondering weten op te wekken in het leren van en met elkaar. 

Transparantie
Zowel de organisatie in zijn geheel als iedere professioneel daarbinnen neemt 
zijn verantwoordelijkheid en legt op een heldere wijze verantwoording af. Dit 
gebeurt zowel verticaal (medewerker -leidinggevende - bestuur - minister), als 
horizontaal (medewerker - ouders - gemeenschap ). Dit vereist een open houding 
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bij alle medewerkers waarbij reflecteren en feedback geven en krijgen vereisten 
zijn. Tevens vereist het een open wijze van communicatie en een kwetsbare 
opstelling.

Samenwerking
Onderwijs is een complex proces waarbij ieder binnen de organisatie samenwerkt
om zijn/haar gaven en talenten in te zetten ten behoeve van de organisatie. Ook 
samenwerking met externe partijen draagt bij aan de opvoeding en ontwikkeling 
van kinderen. Dit houdt in dat alle medewerkers op WereldWijs een coöperatieve 
houding in hun werk aannemen.

Ontwikkeling
De maatschappij staat nooit stil, ontwikkelt zich door. Ieder mens heeft de gave 
gekregen zich te ontwikkelen en zijn/haar talenten te ontwikkelen. Zo ook op 
professioneel terrein. 
Iedere medewerker van WereldWijs is actief bezig met ontwikkeling als 
professional. Deze ontwikkeling is afgestemd op de doelen van de school en 
wordt ondersteunt vanuit GPO-WN.

In de afgelopen leerjaren waren onze speerpunten:

2010-2011 speerpunt: taal
2011-2012 speerpunt :  rekenen
2012-2014 speerpunt gedrag in de klas (Positive Behaviour support)
2014-2015 speerpunt : van en met elkaar leren
2015-2016 speerpunt: professionele leercultuur  en beelddenken
2016-2017 speerpunt:  doorgaande lijn en meer- en hoogbegaafdheid
2017-2018 speerpunt:  cultuureducatie en wereldoriëntatie

Collegiale consultatie
Om  ons  onderwijs  zo  optimaal  mogelijk  vorm  te  geven  en  het  pedagogisch
klimaat  waarin  wij  handelen blijvend in  de peiling te hebben, vindt  collegiale
consultatie plaats binnen het team. We leren als team van elkaar in een collegiale
en  professionele  cultuur;  in  alle  openheid  en  eerlijkheid  reflecteren  we
voortdurend op elkaars handelen. 

Videobeelden 
Het  gebruik  van  beelden  is  een  prachtig  middel  om inzicht  te  krijgen  in  het
handelen  van  de  leerkracht.  Deze  beelden  van  de  klassensituaties  worden
gebruikt  om inzicht te geven in het handelen,  waarna er door het hele team
zowel positieve als negatieve feedback wordt gegeven. Naar aanleiding van deze
reflectie  wordt  er  een  leerpunt  geformuleerd  en  hier  wordt  bij  een  volgende
videobijeenkomst op teruggegrepen. Op deze manier leren wij als team van en
met  elkaar  in  de  praktijk.  De  beelden  worden  alleen  ter  reflectie  van  de
leerkracht  gebruikt,  er  zijn  geen  andere  doeleinden,  de  beelden  worden  niet
openbaar.

HOOFDSTUK 3    ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS
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3.1   Algemeen

De leerlingen zijn verdeeld over 4 combinatiegroepen. Groep 1 en 2 zijn op 
woensdag vrij. Op studie(mid)dagen zijn alle leerlingen vrij.

Elke groep heeft zijn eigen groepsleerkracht(en).  Deze is/zijn verantwoordelijk 
voor de leerlingen t.a.v. vorderingen en houding op school. 
De school werkt volgens het leerstofjaarklassensysteem. Dat houdt in dat de 
overgang naar een volgende groep in de regel een keer per jaar plaatsvindt, 
namelijk aan het eind van een leerjaar. 

Bij de kleuters wordt gewerkt met thema's. Een thema duurt ongeveer zes weken
en alle vakgebieden worden daarbinnen aangeboden. Dit jaar oriënteren we ons 
als team op thematisch werken in de groepen 3 t/m 8.

In groep 3 t/m 8 wordt gewerkt uit methodes voor alle vakken. Vanaf groep 4 
maken we gebruik van tablets voor verwerking van lesstof bij rekenen, taal en 
spelling. Door digitale verwerking van de lesstof is betere differentiatie mogelijk 
waardoor ieder kind passend bij het eigen niveau werkt. Dit is goed voor de 
motivatie en het leerrendement van de kinderen. Uiteraard blijven de kinderen 
naast verwerking op tablets ook werken met pen, potlood en papier.

Met het oog op de zorg voor leerlingen werken we Handelingsgericht (HGW). 
Hierbij wordt het onderwijsaanbod afgestemd op de didactische en pedagogische
onderwijsbehoeften van elke leerling. Om de ontwikkeling van elke leerling zo 
goed mogelijk te volgen wordt het Leerling Volg Systeem (LVS) gebruikt. Dit geldt
voor de cognitieve als de sociaal emotionele ontwikkeling.

3.2   Personele organisatie

Het team bestaat uit 11  personeelsleden:  5 leerkrachten, een intern begeleider 
(IB),  2 onderwijsassistenten,  een coördinator peergroup, een administratief 
medewerker en een directeur.
Dit schooljaar hebben we het eerste half jaar een Leerkracht in Opleiding 
(stagiaire Pabo 4), een stagiair Pabo 3 en een stagiair voor onderwijsassistent. Zij 
worden begeleid door de leerkracht bij wie ze in de groep aanwezig zijn.

Directie en managementteam

De dagelijkse leiding en eindverantwoordelijkheid is in handen van de directeur. 
De directeur vormt samen met de IB'er en een leerkracht het managementteam 
(MT).

Intern begeleider en zorgteam

De leerlingenzorg wordt gecoördineerd door de Intern Begeleider (IB’er).  Zij 
onderhoudt contacten en coacht de onderwijsgevenden bij het verlenen van zorg 
aan de kinderen. Ook coördineert zij de contacten met het 
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Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Zoetermeer.  De IB'er en directeur 
vormen samen het zorgteam (ZT).

Leerkrachten
Het team heeft 4 leerkrachten. 

Onderwijsassistenten
De school heeft 2 onderwijsassistenten die de leerkrachten ondersteuning bieden
bij de lessen en/of ingezet worden ter begeleiding van leerlingen met specifieke 
onderwijsarrangementen.

Coördinator peergroup: 
De coördinator voor de peergroup ondersteunt de leerkrachten bij het 
leerstofaanbod van kinderen die meer  uitdaging nodig hebben. Eenmaal per 
week is zij met deze groep leerlingen aan het werk.

Administratief medewerkster
De school heeft een administratieve medewerkster. Zij is aanspreekpunt voor het
inloggen in het ouderportaal. Zij ondersteunt de directie met secretariële zaken. 

Schoonmaak
Voor de dagelijkse schoonmaak van de school is een schoonmaakbedrijf 
ingehuurd. 

Specialismen binnen het team
Binnen de school zijn teamleden gespecialiseerd in verschillende 
expertisegebieden. Via collegiale consultatie wordt kennis gedeeld in het team. 
We hebben coördinatoren voor de volgende gebieden: 
Cultuur, Taal, Rekenen,  Meer- en hoofbegaafdheid, OICT, Kanjertraining, Jonge 
Kind, PBS.

3.3   Personele inzet in namen
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Ellen Stoel Francien Pronk Francien Tange Marlinde Houweling

Marjorie Rote Titia Pomp Didi van Driel

Annet Goossens Jikke Buitenhuis

                 

Directeur Ellen Stoel Aanwezig : ma-di-do

Managementteam Ellen Stoel
Francien Pronk
Francien Tange

Intern Begeleider Francien Pronk Aanwezig: 
ma-do

Leerkrachten
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Guus van Schelt



Groe
p

Naam maand
ag

dinsda
g

woensd
ag

donder
dag

vrijdag

1/2 Titia Pomp    

3/4 Marjorie Rote     

5/6 Marlinde 
Houweling

    

7/8 Francien Tange     

Onderwijsassistenten Guus van Schelt en  Jikke Buitenhuis

Coördinator Peergroup Annet Mau

Administratief medewerkster Annet Goossens Aanwezig: 
ma- do ochtend

Specialismen Team Titia Pomp Taal en Jonge 
Kind

Marjorie Rote Cultuur
Marlinde Houweling Rekenen en 

Kanjer
Francien Tange  PBS
Francien Pronk  Meer- en 

Hoogbegaafdheid
Jikke Buitenhuis OICT (Onderwijskundig 

ICT)

Stagiaires Pabo 4 Didi van Driel
Pabo 3 Dick Mostert
Zorg en Welzijn Tim Goossensens

Inzet invalkrachten
Bij afwezigheid van een van de onderwijsgevenden proberen we een met de 
school bekende invalkracht te laten vervangen. Als dit niet lukt, doen we een 
beroep op de invalpool van GPO-WN.  Als het niet anders kan kunnen groepen 
tijdelijk samengevoegd worden. In uiterste nood zullen we een groep naar huis 
sturen.

3.4   Leerlingraad

We vinden het belangrijk dat er op school gepraat kan worden over ideeën en 
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knelpunten. We nemen de inbreng van de leerlingen serieus en vinden het een 
goede plek om de sociale vaardigheden in de praktijk te oefenen.  Daarom is in  
april 2017 de leerlingraad geïnstalleerd.

 De leerlingraad is een platform van leerlingen voor leerlingen. De leerlingraad is 
er om mee te denken, praten, overleggen en beslissen over wat er op school en 
in de klas gebeurt. Samen met de directeur bespreken ze de vooraf opgestelde 
agenda met onderwerpen die uit de kinderen en uit de directie komen.

Ieder jaar worden er verkiezingen  georganiseerd. Elke leerling stemt op een 
andere leerlingen van zijn of haar groep die zich kandidaat heeft gesteld. Deze 
kandidaten hebben gelegenheid gekregen om zich te presenteren en de groep te 
vertellen waarom zij geschikt zouden zijn voor de leerlingraad.

De leerlingraad vergadert elke eerste maandag van de maand onder schooltijd in 
de teamkamer. Er wordt een korte agenda en kort verslag gemaakt. De leden 
zorgen voor terugkoppeling aan hun klasgenoten.

3.5   Benutting verplichte onderwijstijd

De wet vereist dat kinderen na acht jaar basisschool 7520 onderwijs hebben 
genoten. Op Wereldwijs voldoen we hier  ruimschoots aan. Volgens de eis van de 
inspectie hebben de groepen  3 t/m 8 niet meer dan maximaal 7 x een 
vierdaagse schoolweek.

 Op onze school zijn extra activiteiten opgenomen in het onderwijsprogramma die
buiten de reguliere lestijden vallen. Uw kind is wettelijk verplicht om mee te doen
aan deze activiteiten die bij het lesprogramma horen.

Voor schooljaar 2017/2018 zijn dat de volgende activiteiten:

 Kerstviering:                      19 december 2017 18.30-20.00 uur
Schoolkamp groep 7/8 :   9 t/m 11 oktober
Projectafsluiting:   datum volgt nog

HOOFDSTUK 4    INVULLING VAN HET ONDERWIJS
 

4.1  Onderwijs-leergebieden

De belangrijkste dingen die kinderen in het (basis)onderwijs moeten leren, zijn in 
kerndoelen vastgelegd. De kerndoelen geven per vak aan wat een kind aan het 
eind van de basisschool moeten weten en kunnen. De overheid stelt deze 
kerndoelen vast. Vakken waarvoor kerndoelen zijn wettelijk verplicht. Dit 
betekent dat alle kinderen deze vakken volgen. 
Het betreft de vakken: Nederlands, Engels, Rekenen en wiskunde, Oriëntatie op 
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jezelf en de wereld (aardrijkskunde, geschiedenis, natuuronderwijs, 
burgerschapsvorming, verkeersles, techniek),  kunstzinnige oriëntatie (muziek, 
tekenen, handvaardigheid) en bewegingsonderwijs (gymlessen).
Daarnaast mogen scholen eigen vakken toevoegen. Een school kan het verplichte
vakkenpakket aanvullen met niet-verplichte vakken, zoals Bijbelonderwijs of 
andere extra vakken.

Naast de vakken wordt er aandacht besteed aan doelen die voor alle 
leergebieden van belang zijn, zoals:  een goede werkhouding, het gebruik van 
leerstrategieën  en reflectie op eigen handelen en leren.

Wij zorgen er in ons onderwijsaanbod voor dat alle kerndoelen aan bod komen in 
groep 1 t/m 8. Daarnaast bieden we waar nodig extra leerstof aan voor kinderen 
die daar behoefte aan hebben. Bijbelonderwijs heeft ook een belangrijke plek in 
ons lesaanbod.

4.2  Bijbelonderwijs

Aan het begin van het schooljaar en aan het begin van een nieuw kalenderjaar 
starten we met een gezamenlijke jaaropening. We zingen liedjes en beginnen 
gezamenlijk met gebed. Er is aandacht voor bijzondere gebeurtenissen; mooie en
moeilijke. Ouders zijn hierbij van harte welkom.

Op alle dagen beginnen en sluiten we de dag met gebed en het zingen van 
christelijke liedjes. Daarnaast wordt er elke dag een Bijbelverhaal verteld.  We 
gebruiken hiervoor de methode Levend Water. Hierin worden Bijbelse 
geschiedenislessen gemaakt en geleerd. in de bovenbouw maakt de 
geschiedenis van de kerk deel uit van de onderwerpen die worden behandeld. 
Het doel is om kinderen kennis van de Bijbel bij te brengen maar daarnaast heeft 
het een vormend karakter, namelijk dat ze God en hun naasten leren lief te 
hebben.

Lied van de week

Voor alle groepen is een liedlijst samengesteld waar de kinderen uit leren. Het 
zou fijn zijn als u thuis ook regelmatig het lied oefent. De meeste liedjes zijn ook 
te beluisteren en bekijken op youtube.com
U vindt de liedlijst in de infogids.

4.3  Zintuigelijke en motorische ontwikkeling

Het gaat hierbij om de volgende onderdelen:

 visuele en ruimtelijke ontwikkeling
 auditieve waarneming
 fijn motorische ontwikkeling

In groep 1/2 zien we dat deze ontwikkelingsgebieden aandacht krijgen binnen het
spel en het beredeneerd leeraanbod.

21



Vanaf groep 3 wordt er gewerkt met de schrijfmethode "Handschrift" om de fijn-
motorische ontwikkeling te bevorderen. Het methodische schrift krijgt veel 
nadruk maar in de bovenbouw kunnen kinderen ook in blokletters gaan schrijven.

Ondanks dat er vanaf groep 4 met tablets wordt gewerkt waardoor er minder 
wordt geschreven, blijven we het schrijven regelmatig op het rooster zetten.

4.4  Sociaal-emotionele vorming

Het sociaal vaardig zijn en het goed omgaan met anderen is iets waar we als 
leerkrachten in alle lessen en activiteiten aandacht aan besteden. In onze school 
willen we dat er voor iedereen vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds respect 
is. in alle groepen werken we met de lesmethode Kanjertraining. Met de 
Kanjertraining werken we aan het zelfvertrouwen van leerlingen, aan een 
positieve leer- en werkhouding en aan betrokkenheid op elkaar. Om met de 
Kanjertraining te werken volgen leerkrachten scholing zodat zij gecertificeerd zijn
en blijven om deze lessen te geven.

De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om 
de sfeer in de klas goed te houden (preventief) of te verbeteren (curatief). De 
volgende doelen worden nagestreefd:

 Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid bij leerlingen
 Het versterken van sociale vaardigheden bij leerlingen
 Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere 

conflicten
 Bewustwording van de eigenheid van leerlingen
 Leren om verantwoordelijkheid te nemen

Op WereldWijs hebben we vijf kanjerregels:

 We vertrouwen elkaar
 We helpen elkaar
 We werken samen
 We hebben plezier
 We doen mee

We gebruiken het leerlingvolgsysteem "Zien" voor het observeren en signaleren 
van de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen. 

4.5   Seksuele vorming

In alle groepen is aandacht voor seksuele vorming. Hiervoor gebruiken we de 
methode "Wonderlijk gemaakt", een methode die is geschreven vanuit een 
christelijke levensvisie.  In de lessen wordt op een aansprekende manier de 
lichamelijke en sociale ontwikkeling in relatie tot seksualiteit besproken. De 
lessen sluiten goed aan op de kerndoelen wat betreft brede vorming, oriëntatie 
op zich zelf en de wereld. Een gezond zelfbeeld en weerbaarheid horen hier bij. 
De lessen worden ondersteund met heldere PowerPoint presentaties met 
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afbeeldingen. Afgestemd op de leeftijd krijgen de leerlingen informatie over hun 
lichaam en seksualiteit als schepping van God. In de bovenbouw is er aandacht 
voor lichamelijke veranderingen en normen en waarden.
Er zijn vier hoofdlijnen:

 Zelfbeeldontwikkeling: gericht op kennis en een positief beeld van zichzelf 
in verwondering richting de Schepper en het (h)erkennen van de eigen 
seksualiteit

 Aanleren van sociale normen: aan de hand van het begrip 'privé'  (de 
intieme plaatsen van ons en andermans lichaam zijn niet publiek) en 
respectvolle omgang met elkaar

 Werken aan weerbaarheid: het kunnen beoordelen van verdachte situaties 
door een ja- of neegevoel, een goed of een slecht geheim en dat durven 
vertellen aan de juiste mensen.

 Uitdragen van duurzame relaties van liefde en trouw: door aandacht voor 
vriendschap, verliefdheid, verkering en huwelijk dragen we normen van 
relaties in liefde en trouw over.

Sinds januari 2013 wordt binnen kerndoel 38 expliciet het respectvol omgaan met
seksualiteit en seksuele diversiteit genoemd, waarmee scholen verplicht worden 
aandacht te besteden aan seksuele vorming. Deze  aandachtspunten zijn 
toegevoegd, omdat bleek dat niet alle scholen aandacht besteden aan 
seksualiteit en seksuele diversiteit  en  vanwege  de kwetsbaarheid van lhbt-
jongeren (jongeren die lesbisch, homoseksueel, biseksueel  en/of transgender 
zijn), die te maken krijgen met veel negatieve reacties. 

Concreet sluiten de lessen van Wonderlijk gemaakt aan op de volgende 
kerndoelen:

34.  De  leerlingen  leren zorg  te  dragen voor  de  lichamelijke  en  psychische 
gezondheid van henzelf en anderen.  In de lessen is veel aandacht voor het eigen
zelfbeeld, lichamelijk en emotioneel, en voor het lichaam en de gevoelens van 
anderen.

35. De leerlingen leren zich redzaam te gedragen in sociaal opzicht.
Weerbaarheid worden en zijn is een belangrijke vorm van sociaal redzaam 
gedrag.

37. De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde
waarden en normen. In de methode is veel aandacht voor het omgaan met elkaar
vanuit respect.

38.   De  leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de 
Nederlandse multiculturele samenleving een belangrijke rol spelen, en ze leren 
respectvol om te gaan met seksualiteit en met diversiteit binnen de samenleving,
waaronder seksuele diversiteit.

41. De leerlingen leren over de bouw van planten, dieren en mensen en over de
vorm en functie van hun onderdelen. Het  lichaam  van de mens, met name de
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verschillen tussen mannen en vrouwen, de vorm en functie van verschillende
lichaamsdelen komen aan bod.

Voor de ouders is er een brochure ontwikkeld met korte samenvattingen van elke 
les en handreikingen om thuis het gesprek aan te gaan rond de thema's van 
Wonderlijk Gemaakt.

4.6   Bewegingsonderwijs

Groep 1 en 2 krijgt bewegingsonderwijs in het gymlokaal tegenover de school, 
Kerkenbos 30. De andere groepen krijgen les in een grote gymzaal aan het 
Kruiswater. Met de leerkracht lopen zij daar naartoe of  de oudsten gaan met de 
fiets.
De leerkrachten zijn gecertificeerd om gymlessen te geven, bij één leerkracht is 
dit niet het geval en wordt tijdens de gymtijd gewisseld van groep.

4.7   Rekenen

Omgaan met hoeveelheden en ruimtelijke oriëntatie zijn belangrijk bij 
rekenontwikkeling. Begrippen worden aangeleerd zoals meer, minder, voor en 
achter. Al in groep 1 wordt op een speelse maar doelbewuste manier aandacht 
besteed aan het rekenonderwijs. 
Voor de groepen 3 t/m 8 wordt de methode "Rekenrijk" gebruikt. Deze methode 
bevat instructielessen en lessen voor zelfstandige verwerking. Dit is handig te 
gebruiken bij combinatieklassen. Tijdens de instructielessen komen telkens 
nieuwe doelen aan bod. Er wordt binnen de methode gewerkt met 
niveauverschillen zodat het onderwijsaanbod afgestemd kan worden op de 
individuele onderwijsbehoeften van de leerlingen.

Alle leerlingen maken voor een nieuw hoofdstuk een instaptoets. Op basis van 
deze toets wordt bepaald wat de leerdoelen per kind zijn; of ze nog veel 
instructie nodig hebben of versneld verder kunnen werken. In de tablets kunnen 
de leerlingen naast de gewone lessen ook werken aan hun eigen rekendoelen.

Voor de leerlingen die meer uitdaging nodig hebben, wordt o.a. Rekentijgers 
gebruikt.

4.8   Taal

Taal speelt bij vrijwel alle onderwijsactiviteiten een rol. Het is een middel tot 
communicatie. Bijna elke dag wordt aan het begin van de dag in de groepen met 
elkaar gesproken (bijvoorbeeld door kringgesprek).

In groep 1 en 2 wordt de taalontwikkeling gevormd door spel en spelen. Rond de 
thema's wordt aan de domeinen  mondelinge communicatie, technisch lezen en 
schrijven en begrippen bewust aandacht gegeven. 

In groep 3 wordt de methode "Lijn 3" gebruikt. Deze methode is dit jaar voor het 
eerst in gebruik.
Vanaf groep 4 gebruiken we de methode "Taalactief".
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Voor NT2 leerlingen wordt de methode "Mondeling Nederlands nieuw" gebruikt. 

4.9   Lezen

Net als taal komt het lezen bij veel lesactiviteiten aan de orde. Voorbereidend 
technisch lezen heeft zijn plaats in groep 1 en 2. Dit zien we terug in het 
spelaanbod waarbij kinderen leren communiceren door middel van een verhaal, 
brief of bijvoorbeeld het schrijven van een boodschap. Daarnaast verzorgt de 
leerkracht een lesaanbod dat gericht is op de auditieve en visuele ontwikkeling 
die nodig is om te voldoen aan de leesvoorwaarden. 

Het aanvankelijk lezen krijgt binnen taalthema's verder vorm in groep 3 middels 
de taalmethode  "Lijn 3".  Voor kinderen die aan het begin van groep 3 al kunnen 
lezen is een aangepast programma. Het technisch lezen richt zich op tempo en 
correct lezen.

Bij WereldWijs zijn de leesboeken ingedeeld naar AVI niveau zodat de kinderen op
eigen niveau kunnen lezen. Om dit niveau te bepalen worden toetsen 
afgenomen.
Elke week hebben we ondersteuning van biebmoeders die zorgen voor het 
uitlenen en innemen van boeken uit de schoolbibliotheek.

Het begrijpend lezen wordt vooral vanaf groep 4 gedaan aan de hand van de 
methode "Nieuwsbegrip". Actuele teksten en eigentijdse opdrachten kenmerken 
deze methode. Vragen over teksten, hoofd- en bijzaken kunnen aangeven, 
samenvattingen maken zijn vaardigheden die regelmatig geoefend worden.

4.10   Engels

Vanaf groep 5 wordt er Engelse les gegeven. Door middel van luisteren, spreken 
en schrijven wordt de woordenschat vergroot. De digitale methode "Take it easy" 
wordt hierbij gebruikt waarbij de kinderen veel Engels horen van een native 
speaker. De thema's sluiten aan bij de belevingswereld van de kinderen. 

4.11   Wereldoriëntatie 

In de bovenbouw worden de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en 
natuuronderwijs aangeboden. In de lessen wordt de lesstof verwerkt zoals die in 
de kerndoelen beschreven zijn. Hiervoor worden bronnenboeken gebruikt en de 
methode "Een wereld van verschil" en "Leefwereld".

In groep 5 komen allerlei topografische begrippen en onderwerpen aan de orde, 
zoals kaart, legenda, stad en dorp, kanaal en rivier. Ook worden de provincies 
besproken. Vanaf groep 6 wordt de topografie aangeboden. Groep 6 richt zich op 
Nederland, groep 7 op Europa en groep 8 op de wereld. De kinderen leren thuis 
de behandelde topografie waarna de leerstof op school wordt overhoord.
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Om het jaar gaat groep 5/6 wekelijks naar de volkstuinen. Onder begeleiding van 
de juf lopen we naar de schooltuinen aan de Voorweg. Hier leren de kinderen 
allerlei dingen over de natuur en groei van gewassen en zijn hier ook in de 
praktijk mee bezig. Ze leren om een eigen tuintje te onderhouden en mogen de 
oogst mee naar huis nemen.

4.12   Verkeer

Voor de lessen verkeer gebruiken we de verkeerseducatielijn van Veilig Verkeer 
Nederland. Deze bestaat uit digitale lessen met actuele verwerkingsbladen. In 
groep 7/8 kunnen de kinderen een verkeersdiploma halen.
In samenwerking met School op Seef  ontwikkelt een leerkracht dit jaar onze 
eigen lessen voor groep 1 t/m 8 waarbij we veel praktijkopdrachten en materialen
gebruiken.

4.13   Kunstzinnige culturele oriëntatie en creatieve 
expressie

De leergebieden die hiertoe behoren zijn: tekenen, handvaardigheid, muziek en 
drama.

Voor muziek gebruiken we de methode "Metropole" waar de kinderen in 
aansprekende onderwerpen meegenomen worden in allerlei soorten muziek en 
muziekbeleving.

Wij geloven dat de wereld veelkleurig is geschapen en dat ieder kind een uniek 
kleurenpalet heeft gekregen en zich vanuit zijn eigen talenten ontwikkelt. 

Vanuit deze visie werkt WereldWijs  aan een beleidsplan voor cultuureducatie. Dit
jaar volgt een leerkracht de opleiding tot intern cultuurcoördinator. Zij zal de 
cultuureducatie expliciet op de kaart gaan zetten in samenwerking met het 
netwerk cultuur van GPO-WN en het CKC in Zoetermeer.

4.14   Computeronderwijs

Binnen verschillende vakgebieden wordt de computer ingezet. Er zijn 
leerlingenprogramma's o.a. voor rekenen, spelling en taal.  Daarnaast zijn er in 
alle groepen digitale schoolborden. De leerkrachten kunnen deze borden 
adequaat inzetten binnen het onderwijsaanbod. 

Computers en tablets worden ingezet :

o als hulpmiddel bij het verwerken van de lesstof. De tablets die gebruikt 
worden in groep 4 t/m 8 zijn digitale verwerkingsschriften waarbij 
individueel lesstof op maat geboden wordt.

o als informatiebron: een doel van het onderwijs is om de kinderen te leren 
de juiste informatie, die nodig is, op een gemakkelijke manier te vinden. 
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De computer biedt daarin tal van mogelijkheden. Hierbij horen ook lessen 
mediawijsheid om kinderen te leren hoe ze veilig en betrouwbaar gebruik 
kunnen maken van internet. Deze lessen willen we in de loop van dit jaar 
invoeren.

o als communicatiemiddel: de computer biedt de mogelijkheid tot 
communiceren via e-mail.

o didactisch: de computer is een uitstekend instrument voor het bieden van 
bepaalde leerstofonderdelen en is ook goed te gebruiken voor het 
individuele kind.

Vanaf dit schooljaar hebben we een  onderwijskundig ICT- coördinator die de 
relatie weet te leggen tussen de inzet van ICT en verbetering van 
leeropbrengsten en die leerkrachten kan adviseren en coachen over structureel 
en effectief ICT-gebruik in de dagelijkse praktijk. Ook wordt ingestoken op 
mediawijsheid voor de leerlingen.

4.15   Actief burgerschap en sociale integratie

Wij stellen ons ten doel om het actief burgerschap en de sociale integratie van 
leerlingen te bevorderen. Actief burgerschap verwijst naar de bereidheid en het 
vermogen deel uit te maken van een gemeenschap en daar een actieve bijdrage 
aan te leveren. Burgerschap kan op verschillende manieren worden ingevuld. 
Sociale integratie verwijst naar de deelname van burgers, ongeacht hun etnische 
of culturele achtergrond, aan de samenleving in de vorm van sociale participatie, 
deelname aan de maatschappij en haar instituties en bekendheid met en 
betrokkenheid bij uitingen van de Nederlandse cultuur.

Het onderwijs binnen onze school:

- gaat er mede vanuit dat de leerlingen opgroeien in een pluriforme samenleving
- is mede gericht op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie 
en
- is er mede op gericht dat leerlingen kennis hebben van en kennismaken met 
verschillende achtergronden en culturen van leeftijdgenoten.

In het lesaanbod komt actief burgerschap en sociale integratie aan de orde 
binnen thema's/projecten die we behandelen, binnen de methodes voor sociale 
vorming en binnen het godsdienstonderwijs.

 

HOOFDSTUK 5   ZORG

5.1   Handelingsgericht werken op WereldWijs

Op basisschool WereldWijs kiezen we ervoor om d.m.v. handelingsgericht werken 
(HGW) aan te sluiten bij de ontwikkeling van het kind. Hierbij worden kinderen 
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met vergelijkbare onderwijsbehoeften geclusterd, zodat er in alle jaargroepen op 
drie niveaus wordt lesgegeven.

We volgen de HGW-cyclus met daarin de volgende fasen: waarnemen, begrijpen, 
plannen en realiseren. We doorlopen de cyclus twee keer per jaar. Als de 
resultaten daar aanleiding toe geven, worden de groepsplannen tussentijds 
bijgesteld.

Waarnemen

We beginnen het schooljaar met waarnemen en maken daarbij gebruik van de 
waarneming van de leerkracht van vorig jaar en de laatste toetsuitslagen. We 
willen ook graag de waarneming van ouders en de leerlingen benutten door 
tijdens de focusgesprekken aan het begin van het jaar gericht met elkaar in 
gesprek te gaan. Al deze waarnemingen leggen we per leerling vast en 
benoemen we als stimuleren en belemmerende factoren.

Begrijpen

In de volgende fase proberen we te begrijpen wat de kinderen op grond van onze 
waarneming nodig hebben om zich optimaal te ontwikkelen. Deze 
onderwijsbehoefte omschrijven we per kind en per ontwikkeling-/leergebied. 
Naast taal en rekenen wordt ook gekeken naar het sociaal-emotionele leergebied.

Plannen

In deze fase van HGW bekijken we hoe we kinderen met een vergelijkbare 
onderwijsbehoefte kunnen clusteren. Zo wordt de groep verdeeld in subgroepjes, 
die op verschillende wijze naar hetzelfde doel toewerken.

In het verleden kregen alleen de leerlingen die extra zorg nodig hadden een 
handelingsplan, nu wordt er een plan gemaakt waarin alle kinderen van de groep 
zijn opgenomen. In dit groepsplan staat wat de werkwijze per groepje zal zijn.

Realiseren

Daarna volgt de fase van de daadwerkelijke uitvoering van de plannen. Tijdens 
deze fase komen we eigenlijk meteen al weer terecht in de eerste fase van HGW, 
het waarnemen. We observeren of we op deze manier echt tegemoet komen aan 
de onderwijsbehoeften van kinderen. De grotere kinderen kunnen we dit zelf ook 
vragen en ook informatie van u als ouders is hierin van wezenlijk belang. Indien 
nodig worden de groepsplannen tussentijds aangepast. 

Aan het eind van iedere HGW-periode wordt met behulp van toetsen vastgesteld 
of de doelen zijn behaald.

5.2   Algemene zorg

Ondersteuning bieden aan de leerlingen zien we als een opdracht. We bieden elk 
kind passend onderwijs. Ieder kind moet zich thuis kunnen voelen op school. Dit 
geldt niet alleen voor het cognitieve gebeuren. Wanneer kinderen zich moeizaam 
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ontwikkelen door leer- en/of gedragsproblemen, willen we dat goed voor ogen 
houden. Optimale zorg kan echter nooit maximale zorg inhouden. Het is soms 
noodzakelijk om leerlingen door te verwijzen naar het speciaal (basis)onderwijs. 
Door het nemen van onderwijskundige en pedagogische maatregelen proberen 
we onze zorg steeds te vergroten. Aan kinderen die moeite hebben met het leren 
en/of het gedrag zowel als aan meer- en hoog begaafde kinderen wordt extra 
aandacht besteed.

Op WereldWijs werkt een Intern Begeleider, die de leerlingenzorg coördineert. 
Onder leiding van de IB'er worden er jaarlijks meerdere zorgbesprekingen 
gehouden.  In een aantal van deze besprekingen worden de leerresultaten van de
groepen geëvalueerd en besproken. Tijdens twee vergaderingen bespreken we 
het sociaal emotioneel welbevinden van de leerlingen. Ook coördineert de IB'er 
de bespreking rond de overgang (mei/juni) en het voorlopig schooladvies voor de 
leerlingen in groep 8.

5.3   Volgen van de ontwikkeling van de kinderen

Om de ontwikkeling van onze leerlingen te kunnen volgen, maken we gebruik van
het CITO Leerling- en Onderwijs Volg Systeem (LOVS). Daarnaast gebruiken we de
toetsen van de methoden die we op school gebruiken. Als de CITO toetsen zijn 
afgenomen (in januari en juni) analyseren leerkrachten de resultaten en kijken we
naar onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de (sub)groepen en individuele 
leerlingen. N.a.v. deze groepsbespreking stelt de leerkracht weer nieuwe 
groepsplannen op. Hierin komt duidelijk te staan wat er op basis-, gevorderd en 
intensief niveau wordt gedaan. 

We nemen de volgende LOVS toetsen af :

 Rekenen voor kleuters (groep 1/2)
 Taal voor kleuters (groep 1/2)
 DMT groep 3,4 
 AVI groep 3,4
 Leestempo
 Spelling
 Begrijpend lezen
 Rekenen en Wiskunde

Ook maken we gebruik van het een dyslexieprotocol. In groep 2 en 3 screenen we
alle leerlingen. In groep 2 gebeurt dit individueel. In groep3 gebruiken we de 
zogenaamde 'herfst- en lentesignalering' .

In het voorjaar wordt in groep 7 de CITO Entreetoets afgenomen. Met deze toets 
krijgen we naast de gegevens van ons leerlingvolgsysteem een goede indicatie 
voor de richting van het vervolgonderwijs na de basisschool. Vanuit de 
Entreetoets krijgen we gerichte doelen in handen waaraan we in groep 8 nog 
specifiek kunnen werken.

Aan het einde van groep 8, in april, wordt de CITO eindtoets basisonderwijs 
afgenomen.
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5.4   Zorg voor het jonge kind

Fundamenteel vinden we dat de kinderen die onze school bezoeken zich wel 
moeten bevinden.

Daarmee willen we zeggen dat kinderen met plezier naar onze school toe komen 
en zich daar veilig en vertrouwd voelen. Het welbevinden van het kind, d.w.z. 
emotioneel vrij zijn, zelfvertrouwen hebben en nieuwsgierig zijn, is de basis om 
open te kunnen staan voor nieuwe leerervaringen en dus voor groei.

 Hierbij heeft de leerkracht een cruciale rol. Er is sprake van leren/ontwikkeling 
als de leerkracht:

 in staat is een echte relatie met het kind aan te
gaan en de gelegenheid schept voor het kind om
relaties met anderen aan te gaan (volwassenen
en kinderen) = relatie;

 het kind waardeert in zijn eigen unieke
mogelijkheden en het van daaruit uitdaagt tot
verdere ontwikkeling = competentie;

 het kind een belangrijke rol geeft in zijn eigen
leerproces = autonomie.

Om deze pedagogische visie uit te werken voor ons onderwijs vinden we 
aanknopingspunten bij het onderwijsconcept ontwikkelingsgericht onderwijs. 

Dit concept gaat er van uit dat elk kind eigen ontwikkelingskracht heeft, maar dat
het de volwassene nodig heeft om die ontwikkelingskracht ten volle aan te 
wenden. De volwassene die daarbij een begeleidende rol heeft, maar 
ontwikkeling ook stuurt daar waar dat nodig is.

Dit betekent voor ons onderwijs:

 Niet ieder kind is in zijn ontwikkeling even ver. Deze verschillen in 
ontwikkeling vormen de basis voor ons onderwijsaanbod, en niet ‘het 
gemiddelde kind’.

 Kinderen moeten het nut, de zin van hun leren en handelen zien.
 Het onderwijsaanbod moet zinvol en betekenisvol zijn. Niet alleen door 

kinderen te vertellen waarom ze iets moeten leren, maar juist ook door het de
kinderen zelf te laten ervaren.

 Het onderwijs moet zich richten op een brede ontwikkeling. Het gaat niet 
alleen om specifieke kennis en vaardigheden binnen de vak- 
vormingsgebieden, maar er moet ook aandacht zijn voor vaardigheden als 
actief zijn, initiatieven nemen, zelfgestuurd handelen, communiceren, samen 
spelen en werken, verantwoordelijkheid dragen voor het eigen handelen.

 Het onderwijs moet kinderen uitdagen op dat punt tussen wat ze 
kennen/kunnen en nog (net) niet kennen/kunnen. We noemen dit de zone van 
de naaste ontwikkeling.
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 De leerkracht is degene die, met ruimte voor kinderen, een betekenisvol en 
beredeneerd aanbod ontwerpt.

 De kinderen worden in hun ontwikkeling gevolgd door systematische 
observaties en registraties.

De vraag die we ons dus continu moeten stellen is: ‘Wat heeft dit kind, in deze 
situatie, van deze ouders, in deze groep, bij deze leraar, op deze school nodig?’ 

Ontwikkelingsgericht onderwijs is voor jonge kinderen uitgewerkt in het werkplan 
basisontwikkeling 1 (Frea Janssen-Vos e.a.).

Basisontwikkeling kent 5 kernactiviteiten, activiteiten die voor kinderen 
ontwikkelingsbevorderend en betekenisvol zijn en waarbinnen kinderen in relatie 
met anderen spelen en leren:

 spelactiviteiten,
 gespreksactviteiten,
 lees- en schrijfactiviteiten,
 constructieve en beeldende activiteiten,
 reken- en wiskundige activiteiten,
 onderzoeksactiviteiten

Centraal binnen deze activiteitengebieden staat het ontwikkelingsperspectief van
kinderen: de ontwikkeling verloopt altijd van manipuleren via spel naar een 
formele leeractiviteit.

Het onderwijs wordt veelal in thema’s aangeboden, waarbij alle activiteiten 
gericht worden op dat thema, in samenhang met elkaar. De leerkracht nodigt de 
kinderen uit om actief in het thema mee te gaan en al spelend en werkend de 
wereld verder te verkennen en te ontdekken.

Door de combinatie van leerlingen uit groep 1 en 2 hebben de kinderen de kans 
om van en met elkaar te leren.  Het samenwerkend leren en het zelfstandig 
werken van kinderen kan optimaal tot ontwikkeling komen.

5.5    Preventieve zorg

Preventieve zorg houdt in, dat de school voorwaarden schept en in praktijk 
brengt om de zorg in het onderwijssysteem te integreren. Een aantal 
voorwaarden vinden wij van groot belang:

 Deskundigheidsbevordering van de leerkrachten zowel op pedagogisch als 
didactische gebied

 Blijvende aandacht t.a.v. het signaleren en analyseren van (specifieke) 
onderwijsbehoeften en het opstellen van groepsplannen door de 
leerkrachten

 Het stellen van haalbare maar ook ambitieuze doelen op leerling-, groeps- 
en schoolniveau om opbrengsten te verhogen

1 Basisontwikkeling - Frea Jansen-Vos – 2008, blz. 30
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 Intern overleg over leerlingen en groepen d.m.v. IB gesprekken en 
besprekingen met zorgteam

 Het creëren van een goed pedagogisch klimaat
 Gebruik en uitwerking van het sociaal emotioneel volgsysteem (ZIEN)
 Registratie van de ontwikkelingen van leerlingen, bij de onderbouw door 

middel van de leerlijnen Jonge Kind en daarna LOVS
 Volgen van dyslexieprotocol
 Het borgen van de stappen van het MHB (Meer- en hoogbegaafden) 

protocol
 Een onderzoekende houding: in plaats van directe aannames te doen 

werken we met een uitgesteld oordeel, proberen we problematiek aan te 
vliegen door het stellen van onderzoeksvragen.

5.6    Leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften

Ieder kind krijgt voor zover mogelijk de zorg die het nodig heeft. Wanneer er bij 
een kind problemen zijn, wordt er extra naar gekeken. De groepsleerkracht doet 
(samen met de IB'er) nader onderzoek om te kijken welke onderwijsbehoeften 
deze specifieke leerling heeft om de gestelde leerdoelen te kunnen behalen. Aan 
de hand van deze behoeften wordt de leerling geclusterd met andere leerlingen 
met vergelijkbare onderwijsbehoeften. In het groepsplan komt te staan welke 
zorg ieder subgroepje krijgt. Dit kan bijvoorbeeld extra oefentijd zijn, andere 
materialen of verlengde instructie. Tijdens de uitvoering van het groepsplan 
wordt het verloop bijgehouden en waar nodig wordt het plan bijgesteld. 

Als ouder wordt u op de hoogte gebracht van de inhoud van het groepsplan en 
kunt u met uw vragen bij de leerkracht terecht. Het is van belang dat er bij extra 
zorg meer gecommuniceerd wordt. Dat vraagt om een open houding van zowel 
leerkracht als ouders. Communicatie is immers een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid.

Wanneer er zorgen blijven bestaan of de hulp onvoldoende effect heeft, kan een 
leerling worden besproken in het zorgteam van de school. Het zorgteam bestaat 
uit de IB'er, de directeur, de leerkracht van het kind en eventueel externe 
personen/deskundigen. Als ouders wordt u op de hoogte gebracht wanneer uw 
kind wordt besproken in het zorgteam.

In de orthotheek hebben we diverse materialen die ondersteuning geven aan de 
leerkrachten. Incidenteel komen we tot de conclusie dat alle extra hulp 
onvoldoende effect heeft gehad. Dan kan het voorkomen dat het kind voor één of
meerdere leergebieden een eigen leerlijn krijgt. Voor deze leerlingen stellen we 
een ontwikkelingsperspectief op. Hierin staat beschreven wat we als school, met 
onze mogelijkheden en beperkingen, met de betreffende leerling willen bereiken. 
Door op voorhand het eind- en uitstroomniveau te bepalen waarnaar we streven, 
voorkomen we dat een leerling onderpresteert. Het biedt ons tevens de kans 
doelgericht te werken en beredeneerde keuzes te maken in de leerlijnen en het 
leerstofaanbod. Bij het opstellen van een ontwikkelingsperspectief is doorgaans 
een extern deskundige betrokken. Uiteraard gaat dit in overleg met de ouders.

Aan het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Zoetermeer kan hulp worden 
gevraagd wanneer er vragen of zorgen blijven bestaan rondom de ontwikkeling 
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van een leerling. Samen met de ondersteuner vanuit het samenwerkingsverband 
worden alle gegevens en vragen in het zogenaamde groeidocument helder in 
kaart gebracht. Op deze manier wordt duidelijk welke doelen we nastreven en 
wat er nodig is om deze doelen te realiseren.

Ook kunnen we een beroep doen op het zorgloket van GPO-WN als een kind 
onderzocht moet worden door een psycholoog of orthopedagoog. Naar aanleiding
van de testresultaten wordt dan besproken wat de mogelijkheden zijn in het 
basisonderwijs. Vaak rollen er heel concrete handelingsadviezen uit de 
onderzoeksrapportage waar we op school mee aan de slag kunnen. 
Onderzoeksverslagen worden altijd besproken in een gesprek met ouders, school 
en onderzoeker.

Beleid voor meer- en hoogbegaafden

Wereldwijs wil uitdagend onderwijs bieden aan alle leerlingen. Daarom hebben 
we afgelopen seizoen beleid ontwikkeld om meer- en hoogbegaafde leerlingen 
meer uit te dagen. 

We zorgen voor  opdrachten binnen het aanbod in de groep die een beroep doen 
op het hogere orde denken. Ook bieden we eigen werk aan kinderen die meer 
uitdaging nodig hebben. Dit werk is niet extra, het behoort gewoon tot hun 
weektaak, het bestaat uit andere taken waar ze meer van leren. Het gewone 
werk wordt vaak wat ingekort omdat minder oefening nodig is.

Een keer in de week gaat de coördinator peergroup MHB aan de slag met de 
peergroup. Tijdens deze lessen krijgen kinderen  pittige uitdagingen aangereikt 
en leren ze over zichzelf en hun mogelijkheden. 

De peergroup heeft een wisselende samenstelling. Leerlingen komen voor een 
periode van een aantal weken naar de peergroup. Er zijn 5 periodes in een jaar.  
Als ouder hoort u welke periode (s) uw kind in de peergroup komt. 

5.7    Passend onderwijs en zorgplicht

Op 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs ingegaan. Passend onderwijs
moet ervoor zorgen dat kinderen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs
krijgen, ook kinderen die extra hulp nodig hebben. Bijvoorbeeld omdat het leren
moeilijker gaat of een kind uitdaging mist bij het leren of omdat extra begeleiding
nodig is vanwege een beperking of gedragsprobleem. 

Scholen krijgen bij passend onderwijs zorgplicht. Dit betekent dat iedere school
de  taak  krijgt  om  alle  leerlingen  (  ook  de  aangemelde)  een  passende
onderwijsplek  te  bieden  en  waar  nodig  extra  ondersteuning  te  geven.  Bij
voorkeur in het basisonderwijs en pas als het niet anders kan in het speciaal
basisonderwijs of het speciaal onderwijs.  Bij uitvoering van de zorgplicht moet
het schoolbestuur eerst kijken wat de school zelf kan bieden. Vindt de school dat
een leerling het beste naar een andere school binnen het samenwerkingsverband
kan gaan, dan moet deze zelf zorgen voor een goede plek voor die leerling.
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Onze school maakt samen met bijna alle (speciale) basisscholen en scholen voor

speciaal  onderwijs  in  Zoetermeer  deel  uit  van  het  samenwerkingsverband

Passend Onderwijs  Zoetermeer. Gezamenlijk zorgen wij ervoor dat er voor elke

leerling  een  passende  onderwijsplek  beschikbaar  is.  Op  de  website  van  het

samenwerkingsverband  (www.passendonderwijszoetermeer.nl)  vindt  u

uitgebreide informatie over het samenwerkingsverband.

De contacten met het samenwerkingsverband lopen altijd via de school.

Ondersteuning

In het schoolondersteuningsprofiel (op te vragen op school) staat beschreven wat

onze school op het gebied van ondersteuning biedt. Op onze school verzorgen wij

onderwijs van hoge kwaliteit. Wij denken daarbij vanuit de mogelijkheden van de

leerlingen en helpen hen hun mogelijkheden te benutten. Die aanpak duiden we

aan  met  ‘ondersteuning’  en  vormt  de  basis  van  de  IHI-aanpak.  (Integraal

Handelingsgericht  Indiceren).  De  verkorte  beschrijving  van  de  IHI-aanpak  is

onderdeel van het schoolondersteuningsprofiel. De uitgebreide versie is te vinden

op de website van het samenwerkingsverband. Soms signaleren de leerkracht

en/of  de  ouders/verzorgers  dat  de  ontwikkeling  van  een  leerling  niet  naar

verwachting  verloopt.  De  IHI-aanpak  voorziet  dan  in  overleg  tussen  de

betrokkenen,  waaraan  ook  de  intern  begeleider,  als  zorgcoördinator  van  de

school, deelneemt.

Basisondersteuning

Alle  scholen  binnen  het  samenwerkingsverband  hebben  via  hun  bestuur

afspraken gemaakt  over het niveau van basisondersteuning dat  iedere school

moet  aanbieden.  Ook daarbij  staat  de IHI-aanpak centraal.  Onderdeel  van de

basisondersteuning  is   dat  elke  school  haar  basiskwaliteit  op  orde  heeft,  het

dagelijkse  onderwijs  op  de  leerling  afstemt  (handelingsgericht  werken),  een

interne  ondersteuningsstructuur  heeft  en  een  aantal  preventieve  en  licht

curatieve interventies kan uitvoeren, zoals ondersteuning bieden bij dyslexie en

dyscalculie  en  begeleiding  bieden  op  het  gebied  van  gedrag.  Een  interne

ondersteuningsstructuur  wil  zeggen dat  de  leerlingen  regelmatig  volgens  een

vast  schema  gevolgd  en  besproken  worden  door  de  leerkracht  en  de  intern

begeleider.

Extra ondersteuning

Sommige leerlingen hebben meer ondersteuning nodig dan de school met eigen

mogelijkheden kan bieden.  In  dat geval  spreken we van extra ondersteuning.

Binnen  het  samenwerkingsverband  zorgen  we  ervoor  dat  deze  leerlingen  de

juiste extra ondersteuning krijgen aangeboden. Dat kan door inschakeling van

ambulante  begeleiding  of  andere  ondersteuning  bij  ons  op  school  (een

arrangement) of (tijdelijke) plaatsing op een andere (speciale) school. De inzet

van  extra  ondersteuning  verloopt  altijd  via  een  IHI-overleg,  waaraan  ook  de

ouders/verzorgers  en  ter  zake  deskundigen  deelnemen.  We  doen  dat  zoveel
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mogelijk  in  samenwerking  met  andere  organisaties  die  bij  Meerpunt  zijn

aangesloten.  Meerpunt  is  een  Zoetermeerse  netwerkorganisatie,  waarin  vele

organisaties samenwerken, die actief zijn rondom de ondersteuning en zorg voor

gezinnen in Zoetermeer.

Tot slot
Het samenwerkingsverband heeft er voor gekozen om vanaf dit schoolseizoen 
geen arrangementen meer te verstrekken in de vorm van financiële 
ondersteuning. Elke school binnen het verband ontvangt naar rato een bedrag 
om in te zetten voor de leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. 

5.8    Begeleiding naar het voortgezet onderwijs

Na de basisschool gaan de leerlingen naar diverse vormen van voortgezet 
onderwijs. De ouders krijgen van de leerkracht, in overleg met het zorgteam, een
schoolkeuze advies. Dit advies geeft aan welk soort onderwijs de leerling zou 
kunnen volgen. Voor deze advisering wordt, naast de observatiegegevens en 
resultaten door de hele schoolperiode heen, gebruik gemaakt van de resultaten 
van de CITO Entreetoets. Die resultaten worden verwerkt tot een voorlopig 
schoolkeuzeadvies, dat met ouders en leerlingen wordt besproken aan het begin 
van groep 8. In februari volgt na de toetsperiode M8 het definitieve 
schoolkeuzeadvies. Met dit advies maken de ouders zelf een keuze voor 
voortgezet onderwijs. Ouders dienen zelf hun kind bij het vervolgonderwijs aan te
melden. Aan de ouders van de leerlingen van groep 8 wordt de procedure 
uitvoerig uitgelegd.  Leerlingen in groep 8 mogen vrij vragen om open dagen te 
bezoeken voor het voortgezet onderwijs.

5.9    Jeugdgezondheidszorg

 JGZ Zuid-Holland West
De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) is er voor ouders, kinderen en jongeren van 0 – 
23 jaar. De artsen en verpleegkundigen volgen de groei en  ontwikkeling van elk 
kind. Ze geven advies over gezondheid en opvoeding. En ze geven de 
noodzakelijke inentingen.

Gezondheidsonderzoek
In groep 2 onderzoekt de jeugdarts de algemene ontwikkeling en de gezondheid 
van uw kind. Hoe is uw kind gegroeid in lengte en gewicht en hoe goed kan uw 
kind horen en zien? Het komt allemaal aan bod tijdens het onderzoek in groep 2. 
In groep 4 en groep 7 wordt alleen de lengte en het gewicht gemeten. Dit 
onderzoek vindt onder schooltijd op school plaats. U hoort van tevoren wanneer 
uw kind wordt onderzocht.

Gezondheidsles in de klas

In groep 7 geeft een verpleegkundige van de JGZ een gezondheidsles in de klas. 
De les gaat onder andere over voeding, puberteit, alcohol en pesten. De 
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jeugdverpleegkundige voert met uw kind een gesprek over dingen die uw kind 
bezighouden. U geeft hier al dan niet uw toestemming voor. Eventuele 
bijzonderheden worden altijd aan u teruggekoppeld.

Onderzoek op verzoek

Als ouder kunt u ook zelf een beroep doen op de JGZ.  Heeft u vragen of zorgen 
over de gezondheid of de ontwikkeling van uw kind? De jeugdarts staat u graag 
te woord. Ook kunt u bij haar terecht voor allerlei informatie over hoofdluis, 
bedplassen, slaapproblemen, voeding, hygiëne etc. 

De jeugdarts die aan onze school is verbonden is:  Geja Jol.

Jeugdgezondheidszorg, telefoon: 088 054 99 99.

De schooltandarts

U kunt uw kind aanmelden bij de schooltandarts. Zie ook de website: www.jtv-
zoetermeer.nl voor meer informatie. Inschrijven via de website is ook mogelijk. 
Het adres: 

Jeugdtandverzorging Zoetermeer
Gezondheidscentrum Zoetermeer (3e etage)
2711 EL Zoetermeer  tel: 079-3422877  (op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur)
Mail: info@jtv-zoetermeer.nl

Spraak-taalonderzoek

Is uw kind vijf jaar, dan vindt een spraak-taal onderzoek plaats. Een logopediste 
test op school of uw kind problemen heeft met spreken, luisteren, taalgebruik of 
mondgedrag. Aan de hand van het onderzoek krijgt u advies of extra oefening 
wenselijk is.

Preventie via vaccinatie

Als uw kind 4 en 9 jaar is, krijgt hij of zij een prik. Het is een herhaling van 
eerdere prikken en belangrijk omdat uw kind pas helemaal is beschermd tegen 
bepaalde infectieziekten als het alle prikken heeft gehad. U krijgt hiervoor een 
uitnodiging thuisgestuurd. Dit gaat buiten school om.

5.10   Schoolmaatschappelijk werk

Het schoolmaatschappelijk werk gaat aan de slag met vragen over het opgroeien 
en opvoeden van kinderen, zowel in de schoolsituatie als thuis. Hierbij kan het 
gaan over allerlei vragen, zoals het gepest worden op school, gedragsproblemen 
van kinderen, kinderen die last ondervinden van echtscheidingssituaties, 
kinderen die moeite hebben met de sociale omgang met leeftijdgenoten, en ga 
zo maar door. 

Interne begeleiders, leerkrachten, ouders en ook leerlingen kunnen besluiten om 
het schoolmaatschappelijk werk in te schakelen.  Het inzetten van 

36

http://www.jtv-zoetermeer.nl/
http://www.jtv-zoetermeer.nl/


schoolmaatschappelijk werk gebeurt altijd in overleg met ouders, er zijn geen 
kosten aan verbonden en de informatie wordt vertrouwelijk behandeld. 

Via de IB'er van de school kan een persoonlijk gesprek met de 
schoolmaatschappelijk werker  aangevraagd worden. 

HOOFDSTUK 6   KWALITEIT VAN HET ONDERWIJS

6.1  Kwaliteitszorg

Op onze school hebben we in samenwerking met GPO-WN een uitgebreid 
systeem voor kwaliteitszorg in gebruik. Hierbij hanteren we het INK-instrument 
(instrument om de school en haar organisatie kwalitatief in kaart te brengen) 
voor alle ontwikkelingen met betrekking tot kwaliteitszorg en het integraal 
personeelsbeleid (IPB). 

We gebruiken een aantal instrumenten die procesmatig ingericht zijn. 

 Binnen de GPO-WN Academie maken we gebruik van een instrument 
(Teachers Channel) dat alle GPO-WN scholen in staat stelt om de zachte en
procesmatige kant (identiteit, kernwaarden) van de 
organisatieontwikkeling te verbinden met de harde kant daarvan (zichtbaar
gedrag en focus op resultaten en dus de resultaatgebieden van het INK-
managementmodel). Teachers Channel brengt daarbij zelf niets in kaart, 
het stelt wel in staat om onderliggende thematieken naar de oppervlakte 
te brengen, zodat op dat niveau de dialoog plaats kan vinden over de 
thema's die er werkelijk toe doen.

  De tevredenheidonderzoeken brengen de waardering van “klant”groepen 
in kaart (de resultaatkant van het INK-managementmodel) en de kwaliteit 
van processen (en dus de organisatiekant van het INK-managementmodel).

 Het leerlingvolgsysteem brengt opbrengsten in kaart, ook een 
resultaatgebied van het INK-managementmodel.

De kwaliteitszorg is cyclisch en sluit aan bij de natuurlijke cycli in de organisatie 
(jaarplannen, vierjaarlijkse schoolplannen). Gelet op de complexiteit van 
onderwijsorganisaties is de insteek van onze kwaliteitszorg ook integraal van 
aard. Diverse processen hebben invloed op elkaar, waarbij de verbindende 
schakel altijd het primaire proces is, het onderwijs.

 Kort samengevat zijn er de volgende meetmomenten: 

- tweejaarlijks tevredenheidonderzoek (ouders, personeel, leerlingen) 
-  jaarlijks onderzoek naar de veiligheidsbeleving (team en leerlingen) 
- driejaarlijkse INK-audit (afwisselend intern en extern) 
-  jaarlijkse registratie jaarplan en realisatie hierop via de GWO-WN 

Academie 
- jaarlijks trendanalyses op basis van leerlingvolgsysteem en 

kengetallenmonitor 
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- jaarlijks kwaliteitsinstrument via de GPO-WN Academie in de vorm van 
zelfevaluatie door kwaliteitsteam van de school 

- jaarlijkse functionering- of beoordelingsgesprekken gekoppelde aan 
persoonlijke ontwikkelplannen 

Om de kwaliteit van het onderwijs op de school te meten geven de LOVS Cito-
toetsen en de eindtoets basisonderwijs van het CITO een goed beeld. De 
resultaten hiervan worden tijdens  teamvergaderingen besproken en 
geanalyseerd. Concrete aandachtspunten voor bijsturing van het onderwijsbeleid 
kunnen hieruit meegenomen worden. 

De ouders worden regelmatig op de hoogte gebracht van de actuele 
ontwikkelingen op het beleidsgebied van de school. Dit gebeurt via 
beleidsdocumenten, bijdragen in de nieuwsbrief en op ouderavonden.

6.2    Beleidsvoornemens 2017/2018
 
In het verlengde van ons schoolplan en de beschreven visie en doelstellingen in 
Hoofdstuk 2, wordt er jaarlijks een jaarplan opgesteld met daarin de 
beleidsvoornemens voor de school.

Focus & jaardoelen 2017/2018                                               Werken met 
je talenten

1.Basis op orde 

 PBS : omgang met elkaar en met de ruimten
 Ouderbetrokkenheid 3.0

2.Onderwijs met uitdaging:

 Opstellen en verder uitwerken schoolprofiel
 Concrete uitwerking van schoolvisie WereldWijs (met OnderwijsAdvies) 

rond wereldverkenning 
 MHB;  uitvoering 
 Doorgaande lijn  2 - > 3 aanscherpen 
 Voortgang cultuurproject 
 ICT binnen school inzetten  beleid formuleren en start mediawijsheid
 Passende perspectieven 

3.Leren van en met elkaar:

 Inzet coördinatoren (samen lessen voorbereiden, kijken bij elkaar)

4. PR:

 PR minded
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5. Rapport

 nieuw rapport ontwerpen

6.3   Resultaten en uitstroom

Aan het einde van hun schooltijd zijn onze leerlingen optimaal toegerust voor het
volgen van voortgezet onderwijs in overeenstemming met de door de overheid
geformuleerde (leerspecifieke) kerndoelen t.a.v.  kennis en vaardigheden, ieder
naar zijn/haar beste aanleg en vermogen; zij voldoen daarmee aan de eisen van
de onderwijsinspectie. De resultaten liggen minstens op het landelijk gemiddelde
van vergelijkbare leerlingen in vergelijkbare scholen. Onze ouders, leerkrachten
en leerlingen zijn tevreden over de kwaliteit van ons onderwijs, onze organisatie
en onze resultaten.

Om inzicht te geven in de schoolresultaten wordt gewerkt met het CITO- 
leerlingvolgsysteem. Naast de CITO-eindtoets in groep 8 wordt medio groep 7 de 
CITO Entree toets afgenomen.

In het volgende overzicht kunt u de behaalde Cito Eindtoetsresultaten zien van 
de afgelopen vier jaar. Naast de behaalde schoolscore ziet u ook het landelijk 
gemiddelde dat is gescoord.

Jaar CITO score Schanskorf Landelijk gemiddelde

2013 538,1 534,7

2014 536,5 534,4

2015 534,3 534,8

2016 539,8 534,5

2017 537,7 535,1

Uitstroomgegevens

2012/201
3

2013/201
4

2014/201
5

2015/201
6

2016/20
17

VWO 3 3 4 7 3

HAVO 7 3 3 4

VMBO 3 6 4 4 2

LWOO 1 2

Totaal 
aantal 

13 12 11 12 11
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leerlingen

6.4   Pabo

Als school onderhouden we contacten met de Gereformeerde Hogeschool Viaa 
(afdeling PABO) te Zwolle. Het contact bestaat uit het begeleiden van stagiaires, 
nascholingscursussen en invoeringsprogramma’s. Ook stagiaires van andere 
Pabo’s kunnen op onze school stagelopen.

Opleiden in de school 

In augustus 2004 is er in West Nederland een bijzonder project gestart. 

Een nieuwe, volwaardige opleidingsvorm voor leerkrachten in het basisonderwijs.

 Een deel van de studenten van de Gereformeerde Pabo te Zwolle gaat nog één 
dag in de week naar school in Zwolle en de andere dagen zijn ze voor het 
grootste deel op een basisschool in West Nederland. Gewoon leren door “doen”. 
Voor de klas staan, lesgeven en daarna in kaart brengen hoe het beter kan. De 
school en een speciale opleider geven daarbij de nodige hulp. 

Ook WereldWijs is zo’n speciale opleidingsschool. Voor de school betekent dat 
een tijdsinvestering in de begeleiding maar tegelijkertijd krijgen we er ook veel 
voor terug. Meer handen in de klas en nieuwe ideeën vanuit de opleiding geven 
een impuls aan de schoolontwikkeling.

HOOFDSTUK 7  ACTIVITEITEN VAN DE SCHOOL

7.1   Jaaropening en vieringen

Jaaropening
De maandag aan het begin van het schooljaar en aan het begin van het nieuwe 
kalender jaar houden we met alle klassen een jaaropening in de aula. We zingen 
samen en vragen God om een zegen voor het jaar dat voor ons ligt. Hierbij zijn de
ouders van harte welkom. Ook niet-schoolgaande kinderen zijn welkom. Mochten 
jonge kinderen al te luidruchtig worden, dan graag een apart plekje op zoeken. 

Viering
Voor elke vakantie houden we een viering in de aula. De kinderen mogen iets 
laten zien of horen van wat ze in de achterliggende periode hebben geleerd. De 
vieringen zijn om 9:00 in de aula en aansluitend is er koffie voor de ouders.

Christelijke feestdagen
Aan alle christelijke feestdagen wordt op school aandacht besteed. De 
kerstviering houden we de dinsdag voor de kerstvakantie in de avond. We 
proberen dit buiten te vieren waarbij alle kinderen meewerken. Vanwege de 
temperatuur zijn plaids en dikke kleding aan te raden. Ouders, grootouders, 
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broers en zussen en ook vriendjes en buren zijn van harte welkom om dit met ons
mee te vieren 

Dit jaar zullen we de Paasviering in een kerk houden, u hoort nog de precieze 
plek en datum.

7.2   Feesten en activiteiten

Schoolreis
Elk jaar gaan de leerlingen op schoolreis. Groep 1 en 2 gaan meestal apart van 
groep 3 t/m 8.

Schoolkamp
De leerlingen van groep 7 en 8 gaan om het jaar op kamp. Zij trekken zich 3 
dagen terug in de prehistorie waarbij twee leerkrachten en een aantal ouders 
meegaan als begeleiding.

Sinterklaas
Voor zover mogelijk vieren we het Sinterklaasfeest op 5 december. Hoe Sint op 
school komt, is altijd weer een verrassing. Sint bezoekt de groep 1 t/m 4. De 
kinderen van groep 5 t/m 8 trekken lootjes en maken surprises en gedichten.  De 
kinderen zijn vanaf 12:30 vrij.

Talentenpodium
In Februari houden we ons talentenpodium. Leerkrachten en leerlingen mogen 
zich presenteren op het podium of door middel van een filmpje, kunstwerk of 
andere bijdrage. Met alle leerlingen bekijken we het werk van elkaar en bevragen
we elkaar. In de middag hebben ouders de mogelijkheid te komen kijken.

Koningsdag
Jaarlijks doen we mee aan de Koningsspelen ter ere van de verjaardag van koning
Willem Alexander. Met diverse spellen en activiteiten maken we er een gezellige 
dag van. Om het jaar wordt er in de middag een rommelmarkt georganiseerd. 
Deze is nu gepland voor 2019.

 GPO-WN voetbaltoernooi
Voor alle leerlingen van groep 8 van de scholen die vallen onder GPO-WN, wordt 
in maart een voetbaltoernooi georganiseerd. De locatie is meestal in Utrecht 
vanwege de bereikbaarheid voor alle scholen. 

Avondvierdaagse
In juni lopen veel leerlingen van de school mee met de Avondvierdaagse. 
Kinderen (en ouders) kunnen meelopen met de 5 of 10 kilometer.

Schoenmaatjes (Edukans)/ kruidnoten actie ZOA
Het ene jaar houden we in het najaar een actie om schoenendozen te vullen. 
Deze dozen worden verstuurd naar kinderen die het arm hebben. Het andere jaar
doen we mee aan de kruidnoten actie voor de ZOA. 
Een tweede actie voor een goed doel vindt plaats in het voorjaar, het doel zal 
later dit jaar worden gekozen.
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Diversen
Door het jaar heen zijn er diverse activiteiten waar we als school of als groep of 
als groepje individuele leerlingen aan mee doen, zoals bijvoorbeeld: De grote 
Rekendag,  Kangoeroewedstrijd, Nationale Pannenkoekendag en allerlei culturele 
bijeenkomsten waar de kinderen voor worden uitgenodigd. 

HOOFDSTUK 8   OUDERS - INSPRAAK EN INFORMATIE

8.1  Betrokkenheid en verantwoordelijkheid

Actieve betrokkenheid van ouders bij de ontwikkeling van hun kind op school is 
van wezenlijk belang. Het komt de ontwikkeling van kinderen ten goede als er 
een goede samenwerking is tussen school en ouders en als er eenduidigheid is in
de aanpak op school en thuis. Wij werken in het besef dat ouders primair 
verantwoordelijk zijn voor de opvoeding van hun kinderen en dat positief contact 
tussen school en ouders bij draagt aan een goede opvoeding. 
Wij vinden het ook positief als ouders meedenken over schoolbeleid en 
ontwikkelingen binnen de school. Via het traject ouderbetrokkenheid 3.0 willen 
we de samenwerking met ouders op alle gebieden zo optimaal mogelijk 
vormgeven. Er is een regiegroep samengesteld van waaruit we werken aan de 10
criteria van ouderbetrokkenheid 3.0. Hieronder onze geformuleerde visie en 
uitwerking:

Basisschool WereldWijs ziet ouders en verzorgers als partner: partner in onderwijs
en partner in de (geloofs)opvoeding. Ouders en verzorgers zijn 
ervaringsdeskundigen wanneer het over hun kinderen gaat, leerkrachten zijn 
pedagogisch-didactische deskundigen wanneer het over hun leerlingen gaat. 

We zijn open in ons handelen en communiceren en zoeken gezamenlijk met 
ouders en verzorgers naar een gedeeld perspectief op de ontwikkeling en de 
mogelijkheden van het kind. 

WereldWijs wil samen met ouders en verzorgers werken aan de ontwikkeling en 
het welzijn van het kind. Wij geven aan wat ouders en verzorgers van de school 
kunnen verwachten. Daarnaast geven wij aan wat de school van de ouders en 
verzorgers verwacht. 

In de communicatie tussen school en ouders/verzorgers delen beide partijen op 
basis van gelijkwaardigheid hun kennis en ervaringen. Daarbij kijken we niet 
alleen naar de ontwikkeling die kinderen op school laten zien, maar ook naar hun 
functioneren thuis en in de vrije tijd. 

WereldWijs is dus van mening dat een goede samenwerking tussen school en 
ouders in het belang is van de kinderen. Zodat zij veilig de wereld ingaan. 

Wat kunt u van ons verwachten:

- dat we u en uw kind thuis bezoeken na aanmelding van uw kind,
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- dat we het onderwijsaanbod zo nauwkeurig mogelijk afstemmen op de behoefte
van uw kind,
- dat u tijdig op de hoogte wordt gebracht van activiteiten of veranderingen in de 
klas en op school en van het opgegeven huiswerk, onder meer via de digitale 
nieuwsbrief WereldWijs Nieuws,
- dat school een omgeving creëert waar het kind zich veilig en prettig voelt, 
- dat we een open, eerlijke en respectvolle dialoog met u aangaan over de 
cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind, 
- dat we u altijd welkom willen heten en dat onze school een open cultuur heeft 
(leerkrachten staan na schooltijd op het plein zodat u hen kunt aanschieten). 

WereldWijs verwacht van ouders en verzorgers: 

- dat u kennis neemt van de identiteit en de visie van de school en deze 
ondersteunt,  
- dat u een open, eerlijke en respectvolle dialoog wilt aangaan met de leerkracht 
over de ontwikkeling van uw kind, 
- dat u de leerkracht informeert wanneer er belangrijke gebeurtenissen zijn in het
leven van u en uw kind, die het gedrag en leerproces van uw kind kunnen 
beïnvloeden (denk aan een verhuizing, ziekte of het overlijden van een 
familielid), 
- dat uw kind voldoende slaap krijgt, ontbijt voordat het naar school komt en op 
tijd  op school aanwezig is, 
- dat u de digitale nieuwsbrief leest: het WereldWijs Nieuws en kennis neemt van 
toetsuitslagen via het digitale systeem Parnassys,
- dat u uw kind laat blijken dat u betrokken bent bij het schoolleven, bijvoorbeeld 
door te informeren naar ervaringen, activiteiten en lessen en door uw kind te 
stimuleren huiswerk te maken en waar nodig daarbij te ondersteunen,
- dat u op (rapport)gesprekken en op ouderavonden aanwezig bent en dat u zich 
naar vermogen inzet voor nevenactiviteiten (denk aan schoonmaakavonden, 
schoolreisjes, vieringen of luizencontroles),
- dat u wilt bijdragen aan een positief pedagogisch-didactisch klimaat en een 
goede sfeer voor alle kinderen, ouders en leerkrachten. 

Geraadpleegde bronnen:
- CPS Ouderbetrokkenheid 3.0 
- Leraren en ouderbetrokkenheid – reviewstudie naar de effecten van 

ouderbetrokkenheid en de rol die leraren daarbij kunnen vervullen (Joep 
Bakker e.a., 2013)

- Diverse visies op ouderbetrokkenheid van basisscholen

8.2   Informatievoorziening

WereldWijsNieuws
Via het WereldWijsNieuws (WWN), de nieuwsbrief, worden ouders en verzorgers 
geïnformeerd over allerlei zaken die de school betreft. Om de twee weken 
verschijnt de nieuwsbrief digitaal. In de nieuwsbrief vindt u inhoudelijke en 
organisatorische mededelingen, de agenda, het huiswerk voor de kinderen en zo 
nodig bijlagen met roosters etc.  Het WWN verschijnt op donderdag. Andere 
informatie die voor ouders bestemd is, proberen we ook zoveel mogelijk digitaal 
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te verzenden.
Heeft u geen computer of internetverbinding? Laat dit weten aan onze 
administratieve kracht, zij zal dan zorgen voor een papieren informatiestroom.

Klasbord
Elke groep heeft zijn eigen digitale omgeving waar de juf foto's en beperkte 
informatie deelt met ouders. Dit is een besloten omgeving waar u zich voor moet 
aanmelden om toegang te krijgen. De leerkracht zal u de toegangscode geven.

Website
WereldWijs heeft sinds vorig jaar een vernieuwde website. Hier vindt u allerlei 
informatie over de school en zijn ook documenten te downloaden om verlof aan 
te vragen etc en de schoolagenda.
Ook verschijnen er op de website regelmatig nieuwsberichten en is er allerlei 
achtergrondinformatie te vinden over de school.  

Groepsinfo avond
In de tweede week van het schooljaar wordt een informatieavond gehouden. Per 
klas wordt informatie gegeven over de manier van werken en de gang van zaken 
in de groep van uw kind(eren). Er is gelegenheid om lesmateriaal in te zien en 
vragen te stellen. Ook is het fijn om de ouders van de medeleerlingen van uw 
kinderen te ontmoeten en eventueel afspraken te maken.

Rapporten
Twee keer per jaar krijgt de leerling een rapport mee naar huis; voor de kerst en 
voor de zomervakantie. Hierin staat een uitgebreide rapportage over de 
vorderingen en het welbevinden van de leerling.  Dit jaar werkt een groepje 
leerkrachten aan een nieuw rapport.

8.3   Contact
 
Er is altijd  mogelijkheid om de leerkracht te spreken wanneer er zorgen of 
vragen leven. Een gesprek kan mondeling of per mail worden afgesproken en kan
door zowel de leerkracht als door de ouder worden geïnitieerd.

Pleingesprekken
Een kind maakt behoorlijk wat mee op een dag. Het leerkrachtenteam streeft
ernaar  om  u  zo  goed  mogelijk  op  de  hoogte  te  houden  wanneer  er
bijzonderheden zijn. 

We proberen u zo mogelijk op het plein aan te spreken bij het uitgaan van de
school. De leerkrachten zijn van 15.15 uur tot 15.30 uur op het plein. Mocht er
toch een langer overleg nodig zijn, dan kan de leerkracht u uitnodigen voor een
uitgebreider overleg.  U bent ook van harte uitgenodigd de leerkracht eens te
vragen naar haar bevindingen. Daar staan we voor, welkom!

Contactmomenten
Regelmatig worden de ouders in de gelegenheid gesteld om te praten met de 
leerkracht over hun kind. De focusavond, aan het begin van het schooljaar, is 
bedoeld voor alle ouders. Wij horen deze avond graag meer over de 
onderwijsbehoeften van uw kind en met welke zaken wij rekening moeten 
houden. 
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Na het meegeven van de rapporten zijn er ook contactavonden, op inschrijving of
volgens rooster waarbij we alle ouders verwachten. 
Voor een totaal overzicht van de contactmomenten zie de gesprekkencyclus.

Gesprekkencyclus

Maand Soort gesprek Onderwerp Wie
Augustus 
Twee schoolweek

Groepsinformatie Kennismaking met
andere ouders, 
leerkracht en 
lesstof

Ouders+ 
leerkracht
1 uur per groep

September
Vierde schoolweek

Focusavond
(volgens rooster)

Plannen en 
onderwijsbehoefte
n

Ouders + 
leerkracht
(+ kind groep 8)
15 minuten

November Grafiek/ leerling 
gesprekken 1-8

Ontwikkeling Kind + leerkracht

November Voortgangsgespre
kken op 
inschrijving

Ontwikkeling Kind (3-8), ouder 
en leerkracht
10 minuten

December Rapport 1
Februari Rapportgesprekke

n
Terugblik+ nieuwe
plannen

Kind (1-8), ouder 
en leerkracht, 15 
minuten

April Grafiek/ leerling 
gesprekken 1-8

Ontwikkeling Kind+ leerkracht

April Voortgangsgespre
kken 3-8 op 
inschrijving

Ontwikkeling Kind, ouder en 
leerkracht 
10 minuten

Juni Voortgangsgespre
kken groep 1/2 
(volgens rooster)

Ontwikkeling

Toetsen

Kind, ouder en 
leerkracht
10 minuten

Juli Rapport 2

Focusgesprek groep 8 in september
Naar aanleiding van de CITO entree toets (afgenomen in groep 7)  worden aan 
het begin van het schooljaar gesprekken gehouden met de ouders én de leerling. 
In dit overleg bepalen we samen de te bereiken doelen. 

Adviesgesprek groep 8 in januari
Naar  aanleiding  van  alle  verzamelde  gegevens  gedurende  de  gehele
basisschoolperiode wordt er een schooladvies gegeven door de leerkracht en de
IB'er. 

In een gesprek met het kind en zijn ouders worden adviezen ten aanzien van het
middelbaar onderwijs overlegd. 

Ouderbezoek
De kinderen die instromen in de groepen 1 en 2 krijgen van de leerkrachten
bezoek aan huis.  We voeren in de veilige omgeving voor het kind het eerste
gesprek over de onderwijsbehoeften. De leerkracht neemt met u contact op om
een afspraak te maken voor het kind naar school gaat. 
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In de volgende groepen bestaat de mogelijkheid om bezoek te krijgen van de 
leerkracht indien de leerkracht dit in het belang van de ontwikkeling van het kind
acht. Heeft u zelf behoefte aan de ouderbezoek dan kunt u hiervoor een afspraak 
maken met de betreffende leerkracht.

Open lesmorgen
Jaarlijks houden we een open lesmorgen. Ouders worden in de gelegenheid 
gesteld om in de klassen te komen kijken om een indruk te krijgen van hoe de 
dag verloopt.

Ouderavond
Regelmatig wordt er een ouderavond georganiseerd waar alle ouders uitgenodigd
worden. De onderwerpen zijn onderwijskundig of opvoedkundig van aard.

Koffieochtenden
Met regelmaat worden de ouders uitgenodigd om elkaar te ontmoeten, beter te 
leren kennen en om samen te praten over onderwerpen die de school en de 
kinderen aangaat. Hiervoor houden we regelmatig koffieochtenden aan het begin
van de schooldag. De data van de koffieochtenden vindt u in de jaarkalender en 
op de website. 

8.4   Informatievoorziening naar de niet-verzorgende ouder

Ouders die gescheiden zijn hebben in principe beide recht op dezelfde informatie.
Soms is  maar één van de ouders belast met het ouderlijk gezag. In dat geval rust
op de ouder die belast is met het ouderlijk gezag de verplichting om de ouder die
niet belast is met het ouderlijk gezag, op de hoogte te houden van gewichtige
aangelegenheden die het kind betreffen.

De ouder die belast is met het ouderlijk gezag is verplicht afschriften van officiële
stukken  waarin  in  dit  is  vastgelegd  waaronder  bepaling  ten  aanzien  van  het
ouderlijk gezag, bezoekrecht en dergelijke, te overhandigen aan de school. Mocht
de  betreffende  ouder  dit  nalaten,  dan  zal  de  school  niet  verantwoordelijk
gehouden  kunnen  worden  aan  een  correcte  uitvoering  van  het  onderhavige
protocol. 

Indien beide ouders het ouderlijk gezag hebben en de leerling woont bij één van
de  ouders,  dan  zal  de  informatie  worden  verstrekt  aan  de  ouder  bij  wie  de
leerling in huis woont. Hierbij gaat de school ervan uit dat alle informatie welke
door de school  aan die ouder wordt verstrekt,  door die ouder aan de andere
ouder wordt doorgegeven. 

8.5   Ouderbijdrage

In Nederland is onderwijs gratis. Voor activiteiten die niet tot het gewone 
lesprogramma behoren en die niet door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap worden betaald, mag de school een ouderbijdrage vragen. De 
ouderbijdrage is een vrijwillig bijdrage van ouders aan de school. De bijdrage is 
bedoeld voor extra activiteiten binnen schoolverband. Hieronder een opsomming 
wat er van de ouderbijdrage allemaal wordt betaald:

 schoolreisje
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 Sinterklaasfeest
 christelijke vieringen
 sportactiviteiten
 afscheidsavond (gr. 8)
 excursies en projecten

De ouderbijdrage voor dit  cursusjaar is met goedkeuring van de MR als volgt
vastgesteld:

 voor een gezin met één kind op school € 75,00
 voor gezinnen met twee kinderen op school € 87,50 
 voor gezinnen met drie of meer kinderen op school€ 98,50

In  de  derde  of  vierde  schoolmaand  van  het  seizoen  ontvangt  u  een
acceptgirokaart  van  het  administratiekantoor   voor  betaling  van  de
ouderbijdrage,  de  contributie/  bestuursbijdrage,  de  TSO  en  kamp.  De  laatste
natuurlijk alleen voor de groepen die het betreft. 

De betaling van de ouderbijdrage is vrijwillig.  Toelating van de leerling tot  de
school is niet afhankelijk van de betaling van een ouderbijdrage. De begroting
van aanschaf van materiaal wordt echter wel op uw bijdrage gebaseerd, er wordt
dus op uw bijdrage gerekend.

Andere financiën
Omdat naast de ouderbijdrage ook andere zaken op de verzamelfactuur vermeld
staan, treft u hieronder een toelichting aan.

Kamp
De leerlingen van groep 7 en 8 gaan om het jaar op kamp. Per deelnemend kind
zal  een bijdrage vastgesteld  worden zodat  de kosten gedekt  kunnen worden.
(ongeveer Euro 60,-)

TSO
Om de TSO te kunnen bekostigen wordt van ieder gezin een bijdrage van € 83.-
per jaar verwacht. 
Dit bedrag wordt ieder jaar door de MR opnieuw vastgesteld. 

8.6   Lidmaatschap/bestuursbijdrage schoolvereniging

Door lidmaatschap van de schoolvereniging steunt u het voortbestaan van het
Gereformeerd onderwijs in West-Nederland. U kunt lid worden indien u lid bent
van de GKV, CGK of NGK. Kunt u geen lid worden i.v.m. het lidmaatschap van een
ander kerkgenootschap, dan betaalt u een bestuursbijdrage. U ontvangt jaarlijks
automatisch een acceptgiro voor de contributie/bestuursbijdrage. U ondersteunt
hiermee Gereformeerd Primair Onderwijs in West Nederland. Tevens kunnen wij
hierdoor voldoen aan de kosten die per leerling door de vereniging aan derden
vergoed dienen te worden. De hoogte van de contributie/bestuursbijdrage is €
35,00 per jaar. Jaarlijks zal het bedrag worden aangepast aan de inflatie.

Wat gebeurt er met die bijdrage:
 Een deel betreft bestuurskosten
 Een groot deel betreft kosten voor het lidmaatschap LVGS 

LVGS is de koepelorganisatie van de gereformeerde scholen (Landelijk  Verband
Gereformeerde  Scholen).  Deze  organisatie  behartigt  de  belangen  van  het
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gereformeerd  onderwijs  in  landelijke  verbanden  en  bij  de  Rijksoverheid  en
adviseert scholen over gemeenschappelijke vraagstukken.

Instroom halverwege het jaar
Het is gebruikelijk dat  u de verzamelfactuur aan het begin van het kalenderjaar
ontvangt (in de maand januari).  Het kan zijn dat uw kind later dan aan begin van
het reguliere schooljaar instroomt. Dan zal de TSO voor de betreffende maanden
apart in rekening worden gebracht. De contributie en ouderbijdrage volgen aan
het begin van het volgende kalenderjaar.   

Rekeningnummer
IBAN nummer: NL29 RABO 0374 9438 18 

Problemen 
Is het voor u moeilijk om de rekening te betalen? Neemt u alstublieft contact met
ons op, samen kijken we naar een oplossing. Wij willen u ook wijzen op stichting
leergeld in  Zoetermeer,   voor  meer  informatie  zie
http://www.leergeldzoetermeer.nl  .

8.7   Tussenschoolse opvang (TSO)

Alle kinderen blijven tussen de middag op school. Ze eten in hun eigen lokaal met
de leerkracht. Daarna spelen ze een half uur buiten onder toezicht van een vaste
groep ouders. Het merendeel van deze groep is gecertificeerd TSO’er. 

8.8   Medezeggenschapsraden

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GPO-WN) 

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) houdt zich bezig met 
zaken die een overkoepelend karakter hebben. Beleid en besluiten op het gebied 
van formatie, verlofregeling, klachtenregeling, grondslag van de school 
principebesluit, samenwerking principebesluit etc. Een greep uit de zaken die 
voor alle scholen gelden en waar een instemming- of adviesrecht op van 
toepassing is. 

De Medezeggenschapsraad op WereldWijs

De Medezeggenschapsraad (MR) houdt zich nu voornamelijk bezig met zaken die 
betrekking hebben op de lokale school. Beleid en besluiten op het gebied van 
organisatie van de school, aanstelling en ontslag van schoolleiding, 
taakverdeling/taakbelasting, begroting ouderbijdrage, schoolplan etc. 

De MR bestaat uit een personeelsgeleding en een oudergeleding.

8.9   Oudercommissie (OC)

De Oudercommissie (OC) zorgt voor de coördinatie van de activiteiten op school
die gedurende het schooljaar plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan Sinterklaas,
sportdag,  schoolreis,  kerstviering.  Ook  de  koffie/thee  tijdens  de
jaaropening/sluiting en ouderavonden wordt door hen verzorgd. 

8.10   Identiteitscommissie (IC)
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Binnen  school  neemt  de  identiteitscommissie  een  belangrijke  plaats  in.  De
opdracht aan de IC  is  het vormgeven en bewaken van de identiteit  van onze
school.  Hun  hoofdtaak  is  meedenken  met  de  directeur  bij  het  toelaten  van
nieuwe  ouders die hun kind aanmelden. Zo voeren zij regelmatig gesprekken
met nieuwe ouders.
We vinden het belangrijk dat er een gesprek plaatsvindt waarin we bekijken of we
als  opvoeders  in  elkaars  verlengde  zouden  kunnen  werken.  Voor  het  kind  is
het van  belang  dat  we  bij  elkaar  passen  als  het  gaat  om  overtuiging  en
voorleven. 

We willen elke dag opnieuw:

 Ons handelen baseren op Gods Woord
 God liefhebben
 Christus centraal stellen
 Uit genade leven
 Geloven

Naast bezoeken en meedenken voeren ze het gesprek over identiteit met 
leerkrachten en denken ze mee met actieve promotie van de school. 

De commissie bestaat uit 3 ouders. Voorzitter van de commissie is de directeur. 
Zowel leden, als niet-leden van de schoolvereniging kunnen deel uitmaken van 
de IC.

HOOFDSTUK 9   VEILIGHEID

9.1   Algemeen

Onder veiligheid op school verstaan we sociale, psychische en fysieke veiligheid. 
Kinderen moeten zich veilig voelen op school in een positief pedagogisch klimaat,
maar ze behoren ook fysiek veilig te zijn. Veiligheid van leerlingen en personeel is
dan ook een aandachtspunt op onze school. In dat kader zijn verschillende 
maatregelen getroffen. Er is beleid met betrekking tot veiligheid, de veiligheid 
van leerlingen wordt gevolgd en er is binnen de school een anti-pest coördinator 
aangesteld. 

Gedragscode 

Om de veiligheid van de kinderen in de schoolsituatie te waarborgen is een 
gedragscode voor het personeel ontwikkeld. Deze gedragscode ligt ter inzage op 
school. 

Arbo-zaken en BHV 

Iedere vier jaar vindt op school een RI&E (Risico Inventarisatie en Evaluatie) 
plaats. Daarbij wordt de Arbodienst ingeschakeld. Na afstemming met de MR van 
de school, wordt het plan van aanpak vastgesteld. Zaken voortkomend uit de 
RI&E´s worden uitgewerkt in een plan van aanpak.
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 De directeur is preventieverantwoordelijke bij ARBO-zaken. Hij/zij is het 
aanspreekpunt in de school voor de leerlingen, teamleden, ouders en externe 
partijen. In de uitvoering wordt de directie ondersteund door de BHV-ers. De BHV-
ers worden jaarlijks geschoold en dragen zorg voor het maken en actueel houden
van het vluchtplan, ontruimingsoefeningen en het op peil houden van de EHBO-
middelen. In het schoolgebouw is een brand meldinstallatie aanwezig Daarnaast 
zijn er in elke ruimte vluchtroutes opgehangen. Ieder jaar wordt minstens één 
ontruimingsoefening gehouden en geëvalueerd. Op onze school zijn drie BHVers: 
Marjorie Rote, Jacobien Teertstra, Annet Goossens.

 Incidentenregistratie

 Bij ongevallen en (gewelds)incidenten op school zijn wij verplicht een registratie 
bij te houden, waarin datum, omschrijving, plaats en genomen acties van het 
incident vermeld staan. Incidenten worden geregistreerd en zo nodig wordt een 
plan van aanpak gemaakt om onveilige situaties te voorkomen.

 Sociaal veiligheidsbeleid – Veilig op School 

Kinderen moeten zich op school in pedagogische en psychische zin veilig weten 
en voelen op school en onderweg naar en van school. Daarom is er beleid 
ontwikkeld op dit terrein onder de noemer `Veilig op School`. Het gaat daarin om 
zaken als geweld, seksuele intimidatie, weerbaarheid, bekendheid van 
contactpersonen, kindertelefoon e.d. De klachtenregeling maakt deel uit van dit 
beleid. De map `Veilig op School´ is op school aanwezig en de inhoud wordt 
regelmatig besproken met het team.

Contactpersoon vertrouwenszaken op school

 Er is op school een contactpersoon aangesteld, juf Marlinde Houweling.  Zij 
maakt jaarlijks een ronde langs de klassen om de kinderen uit te leggen wat zij 
kunnen doen als ze niet weten waar ze met hun problemen naar toe kunnen 
gaan. Daarnaast hangt er een brievenbus voor de kinderen in de hal waar zij een 
brief voor de contactpersoon kunnen inleveren. De contactpersoon is ook 
aanspreekpunt voor het melden van pesten op school.

9.2   Anti-pestbeleid

Het voorkomen en eventueel aanpakken van pesten is geen apart onderdeel van 
het schoolbeleid maar is geïntegreerd in het werken aan het pedagogisch 
klimaat. Een goede onderlinge omgang heeft wekelijks de aandacht in de lessen 
gezond gedrag. De nadruk ligt op preventie. Wanneer er desondanks toch sprake 
is van pesten wordt dit met de betrokken leerlingen uitvoerig besproken en wordt
gestreefd naar bewustwording van het gedrag, zowel van pester als gepeste. 

Uitgangspunt is dat pesten op onze school en in de samenleving niet getolereerd 
kan worden. Op school is een anti-pestprotocol (zie bijlage) aanwezig dat 
regelmatig in het team wordt besproken. Ook voor de TSO hanteren we een 
protocol voor het omgaan met conflicten. Dit wordt via de TSO-coördinator met 
de ouders die pleinwacht lopen besproken. Antipestcoördinator op onze school is 
Marlinde Houweling.
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9.3   Monitoren van veiligheid op school

Wij volgen op school regelmatig de sociale veiligheid en het welzijn van 
leerlingen. De bedoeling hiervan is dat er altijd een actueel en representatief 
beeld is van de situatie op school. In ons lesprogramma is veel aandacht voor de 
sociale ontwikkeling van kinderen. WereldWijs werkt met de Kanjertraining.

 Via PBS (Positive Behavior Support) zorgen we voor duurzame versterking van 
gewenst gedrag door duidelijke gedragsverwachtingen die schoolbreed op elkaar 
zijn afgestemd. 

Wij meten het welzijn en de sociale opbrengsten van kinderen via het 
Leerlingvolgsysteem ZIEN. ZIEN geeft op basis van een analyse van observaties 
concrete doelen en handelingssuggesties. Op die manier wordt de leerkracht 
geholpen bij het ondersteunen van leerlingen en groepen.

9.4   Klachtenregeling

Het kan voorkomen dat er iets gebeurt op school of dat er iets aan de hand is, 
waarover iemand een klacht wil indienen. “Iemand”: dat kan een ouder zijn, een 
leerling, een leerkracht, een bestuurslid of een vrijwilliger. Iedereen die bij de 
school betrokken is heeft de (wettelijke) mogelijkheid een klacht in te dienen over
iets waar zij of hij het niet mee eens is. 

Natuurlijk kunnen heel wat probleempjes en problemen door de school zelf 
worden opgelost. De  directeur heeft hierin een taak en zonodig kan er een 
vertrouwenspersoon worden ingeschakeld. Voorheen werd een 
vertrouwenspersoon alleen ingeschakeld bij ernstige klachten over 
(vermoedelijke) ongewenste intimiteiten in de seksuele sfeer. In de nieuwe 
klachtenregeling, zoals die nu geldt, ook voor onze school, is de mogelijkheid om 
een vertrouwenspersoon in te schakelen, uitgebreid. 

Om een goede klachtenprocedure te waarborgen maken we onderscheid in het 
soort klachten: “gewone klachten” en “ernstige klachten”.

 Om de verhoudingen christelijk en juridisch zuiver te houden is het noodzakelijk 
de verschillende stappen, zoals hieronder beschreven, te volgen. Overigens gaan 
we er vanuit dat vrijwel alle problemen in een vroeg stadium in een gesprek 
opgelost worden. De school is gericht op samenwerking en wil open staan voor 
elkaar. 

“Gewone klachten” 

Onder “gewone klachten” vallen bijvoorbeeld klachten over de gang van zaken in
een groep, het lesgeven, de algemene gang van zaken op school, contact tussen 
ouders en leerkrachten, en alle niet al te ernstige klachten die niet te maken 
hebben met het strafrecht. Hoe te handelen wanneer u zo’n klacht kwijt wilt? 

Wanneer het de gang van zaken of een gebeurtenis in de groep betreft moet dit 
besproken worden met de groepsleerkracht. 

51



Wanneer dit gesprek geen bevredigende oplossing biedt, of als het gaat om 
algemene schoolzaken, kan de zaak besproken worden met de directeur; een 
eventueel betrokken leerkracht moet hiervan wel door de “klager” op de hoogte 
zijn gesteld. 

Indien dit geen bevredigend resultaat oplevert kunnen ouders met de externe 
vertrouwenspersoon spreken.

 Blijft de klacht onopgelost, dan zijn er in uiterste instantie nog 
beroepsmogelijkheden: de Klachtencommissie voor het Gereformeerd Onderwijs, 
ingesteld door Concent/LVGS (Landelijk Verband van Gereformeerde 
Schoolverenigingen), een commissie met een wettelijke status. Deze 
klachtencommissie van Concent zal dan het “bevoegd gezag” advies of 
aanwijzingen geven hoe verder te handelen. 

“Ernstige klachten” 

Hierbij valt te denken aan problemen in de sfeer van ongewenste intimiteiten, 
seksuele intimidatie, ontucht, geweld, extreme vormen van pesten e.d. Vaak zal 
het gaan om problemen in de sfeer van het strafrecht. 

Voor klachten over dit soort zaken kan de vertrouwenspersoon ingeschakeld 
worden. 
De vertrouwenspersoon werkt onafhankelijk van het bestuur/de directie van de 
school, maar doet wel (geanonimiseerd) verslag. De belangrijkste taken van de 
vertrouwenspersoon zijn: 

 Ondersteuning en begeleiding
 Het voeren van gesprekken met betrokkenen
 Eventueel verwijzen naar hulpverlenende instanties
 Het bieden van ondersteuning bij het indienen van een klacht naar de 

onafhankelijke vertrouwenscommissie 
 Mediation tussen klager en aangeklaagde
 Voorlichting geven en beleidsaanbevelingen doen

De vertrouwenspersoon zal de zwaarte van de klacht beoordelen en vervolgens 
bemiddelen of de klager helpen de klacht verder te brengen, bijvoorbeeld naar 
de klachtencommissie. De klachtencommissie zal dan het centraal bestuur 
aanwijzingen geven hoe verder te handelen. De vertrouwenspersoon kan ook 
helpen bij het doen van aangifte bij politie of justitie. 

Wanneer het gaat om strafbare feiten geldt voor het personeel van de school en 
het bevoegd gezag, als men weet van dergelijke feiten, een meldingsplicht naar 
de vertrouwensinspecteur (een door de overheid aangestelde inspecteur om in 
het onderwijs op deze zaken toe te zien en te helpen bij een goede afwikkeling) 
en justitie. 

Ook kinderen kunnen gebruik maken van deze regeling, bijv. wanneer ze zich 
over een probleem thuis of op school onvoldoende kunnen uiten. Het is voor een 
kind natuurlijk erg moeilijk om de juiste weg te vinden. Daarom is er op school 
een contactpersoon aangesteld om kinderen of ouders daarbij te helpen. Een 
contactpersoon bemiddelt zelf niet, maar functioneert dus alleen als “wegwijzer” 
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Hoe dus te handelen bij een klacht over een ernstig feit? Een leerling gaat met 
het probleem naar de contactpersoon. Deze helpt het kind verder. Vervolgens 
beoordeelt de vertrouwenspersoon de klacht, bemiddelt zonodig, of helpt om de 
klacht neer te leggen bij de klachtencommissie en/of bij het doen van aangifte. 
De klachtencommissie beoordeelt de klacht, stelt het bestuur van de klacht in 
kennis en geeft aanwijzingen aan het bestuur hoe verder te handelen.

 Adressen en informatie 

In verband met de gevoeligheid van sommige zaken kan er ook direct contact 
worden gelegd met de vertrouwenspersoon. De namen en adressen van de 
contactpersoon en de vertrouwenspersoon, alsmede het adres van de 
klachtencommissie, vindt u hieronder:

Contactpersoon vertrouwenszaken (intern)
Marlinde Houweling     
m.karssies@gpown.nl    

Vertrouwenspersoon (extern) 
Mw. M.C.Kraaijeveld-Buitendijk (Gré)   
mc.buitendijk01@gmail.com   of telefonisch   078 6259090

De school is aangesloten bij de Stichting Geschillencommissies Bijzonder 
Onderwijs. Het adres: Klachtencommissie voor Gereformeerd Onderwijs, Postbus  
82324, 2508 EH  Den Haag.

Of kijk op: www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl

Het landelijk meldnummer vertrouwensinspecteur: (0900) 11 13 111

9.5   Schorsing of verwijdering

Schorsen of verwijderen doen wij niet graag. Toch gaan wij hiertoe over als er 
gegronde redenen voor zijn. Schorsen is een maatregel wanneer het bevoegd 
gezag of de directie bij ernstig wangedrag onmiddellijk moet optreden en er tijd 
nodig is voor het zoeken naar een oplossing. 

Verwijderen is een maatregel bij zodanig ernstig wangedrag dat het bestuur 
concludeert dat de relatie tussen school en leerling (ouders) onherstelbaar is 
verstoord.

De Regeling Schorsing en Verwijdering van leerlingen is als bijlage toegevoegd. 
Deze maatregelen vallen onder de verantwoording van het bevoegd gezag en 
worden slechts gebruikt na zorgvuldig onderzoek en na uitdrukkelijk overleg met 
betrokkenen.

9.6   Meldcode kindermishandeling

Vanaf 2012 is er een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van 
kracht. Beroepskrachten hebben een bijzondere verantwoordelijkheid voor de 
veiligheid van de kinderen en ouders met wie zij in hun werk te maken hebben. 
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Zij zijn degenen die verplicht in actie moeten komen als er mogelijk sprake is van
kindermishandeling of huiselijk geweld. 

Elke school heeft een aandachtsfunctionaris aangesteld. Deze 
aandachtsfunctionaris is het eerste aanspreekpunt voor teamleden, ouders en 
hulpverleningsinstanties bij vermoeden van kindermishandeling. De 
aandachtsfunctionaris op onze school is de intern begeleider, Francien Pronk.

HOOFDSTUK 10   SCHOOLTIJDEN, VAKANTIE EN VERZUIM

10.1   Leerplicht

Vanaf het vijfde jaar zijn de kinderen verplicht naar school te gaan: leerplicht.  
Vijfjarigen kunnen voor ten hoogte 10 uur per week vrijgesteld worden van 
schoolbezoek. Ouders die van deze vrijstelling gebruik willen maken, moeten wel 
contact opnemen met de directeur. Voor vierjarigen geldt schoolplicht. Als u uw 4 
jarig kind een dagje thuis wilt houden, dan kan dit. Wel vragen we u dringend om 
dit door te geven aan de leerkracht.

10.2   Schooltijden

De ouders en verzorgers van leerlingen in groep 1 en 2 kunnen hun kind in de
klas brengen vanaf 8.45 uur. Voor de groepen 3 tot en met 8 gaat om 8.45 uur de
bel. De kinderen verzamelen zich buiten in rijen, waarna ze door hun leerkracht
naar binnen worden gehaald.

Groep 1-2 Groep 3-8

Maandag
08.55-12.15

13.15-15.15

08.55-12.30

13.15-15.15

Dinsdag
08.55-12.15

13.15-15.15

08.55-12.30

13.15-15.15

Woensdag vrij 08.55-12.30

Donderdag
08.55-12.15

13.15-15.15

08.55-12.30

13.15-15.15

Vrijdag
08.55-12.15

13.15-15.15

08.55-12.30

13.15-15.15
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De lessen beginnen om 8.55 uur.  We willen dan ook aan de slag.  Wilt  u hier
rekening mee houden door rustig uit  school te vertrekken als de kinderen de
klassen  binnen gaan? 

10.3   Tussenschoolse opvang (TSO)

Nadat  de leerkracht  met de leerlingen heeft  gegeten in het  lokaal,   gaan de
kinderen buitenspelen of bij slecht weer binnen spelen. In de middagpauze heeft
het team vrij.  De TSO (Tussenschoolse Opvang) wordt door ouders/vrijwilligers
ingevuld. Zij zijn pleinwacht.  De leiding van de TSO bepaalt of de kinderen in de
middagpauze  buiten  zijn  of  dat  ze  in  verband  met  het  weer  binnen  moeten
spelen. Zijn er problemen dan mag het kind naar de pleinwacht.
Moet het kind toch naar binnen, dan wordt daarvoor toestemming gegeven door
de pleinwacht, zodat deze altijd weet waar de kinderen zijn. 

De kleuters mogen alleen op het kleuterplein tijdens de pauze. Groep 3 mag tot
de herfstvakantie zowel op het kleuterplein als op het grote plein. De groepen 4-8
spelen op het grote plein.
Bij  de  voordeur  hangt  een  rooster  voor  de  tafeltennis,  basketbal  en
voetbalverdeling.
Als de bel gaat gaan we in de rij gaan staan; de spullen waarmee gespeeld is,
worden meegenomen.

De  TSO  coördinator  maakt  een  rooster  van  pleinwachten  en  zorgt  voor  de
administratie. Pleinwachten krijgen een vrijwilligersvergoeding.

Coördinator: Jaël Joosse T079-3311152/06-10726133
Financiën: Bep de Vries T079-3200662/06-41805717

10.4   Voorschoolse en naschoolse opvang

Voor de opvang van uw kind(eren) voor of na schooltijd heeft de school contact 
met BSO Koningskind.

Informatie: Melody Meijer T 079- 3220047
e-mail: melody@koningskind.nl  

Voor meer informatie zie de website of mail naar het bovenstaande mailadres.
De opvang wordt in het schoolgebouw verzorgd, zowel voor als na schooltijd. De
BSO  heeft  een  eigen  ruimte.  
Aanmeldingsformulieren zijn verkrijgbaar via de site. http://www.koningskind.nl

10.5   Verzuim en verlofregeling

Ziekmelden

Meld het altijd als uw kind niet op school komt! Als u als ouder iets wilt melden 
kunt u dit doen vóór 8.45 uur. U kunt hiervoor binnenlopen  of bellen naar 079-
3516148. 
Bij bijzonderheden als niet mee kunnen gymmen of buiten spelen, dit graag 
schriftelijk of mondeling melden bij de juf, mailen kan natuurlijk ook.

U mag uw kind niet mee op vakantie nemen buiten de schoolvakanties. Doet u 
dit wel, dan overtreedt u de leerplichtwet. U kunt wel bij de schooldirectie een 
verzoek indienen voor verlof buiten de schoolvakanties. Dit kan alleen als het 
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door uw beroep of dat van uw partner niet mogelijk is om in één van de 
schoolvakanties een gezinsvakantie van twee weken te hebben. 

Voorwaarden verlof voor vakantie buiten schoolvakantie 
Wilt u een verzoek tot verlof buiten de schoolvakanties doen? Dan moet dit ten 
minste aan de volgende voorwaarden voldoen: 

- Het gaat om een gezinsvakantie
 - Het gaat om maximaal 10 schooldagen
 - De vakantie kan niet plaatsvinden in de vastgestelde schoolvakanties 

vanwege het beroep    van u of uw partner
 - Het verlof valt niet in de eerste twee weken na de zomervakantie.

Aanvragen verlof voor vakantie buiten schoolvakantie 

Dien de verlofaanvraag zo vroeg mogelijk in bij de directeur van de school. Bij 
voorkeur minimaal 8 weken van tevoren. Elke aanvraag voor vakantie buiten de 
schoolvakanties wordt individueel beoordeeld. De directeur kan u om een 
werkgeversverklaring of een eigen verklaring zelfstandige vragen. Soms vraagt 
de directeur de leerplichtambtenaar om advies. 

Duur en frequentie vakantie buiten schoolvakantie 

U kunt uw kind maximaal één keer per jaar buiten de schoolvakanties meenemen
op vakantie. U moet dan wel voldoen aan alle voorwaarden voor verlof en 
toestemming hebben van de directeur van de school. 

Verlofaanvraag van meer dan 10 schooldagen 

Vakantieverlof buiten de schoolvakanties mag nooit langer dan 10 schooldagen 
duren. Dient u toch een verlofaanvraag in voor meer dan 10 dagen? Dan stuurt 
de directeur van de school de aanvraag door naar de leerplichtambtenaar. De 
ambtenaar laat over het algemeen het advies van de schoolleiding meewegen in 
het besluit. Meestal is ook een verklaring van een arts of sociale instantie 
noodzakelijk, waaruit blijkt dat verlof nodig is.

Bezwaar maken tegen beslissing vakantie leerling 

Bent u het niet eens met een beslissing over de vrijstelling? Dan kunt u 
schriftelijk bezwaar maken bij degene die de beslissing heeft genomen.

 De directeur van de school is verplicht de leerplichtambtenaar ongeoorloofd 
verzuim te melden. Tegen ouders/verzorgers die hun kind(eren) zonder 
toestemming van school houden, kan proces-verbaal opgemaakt worden.

Formulieren  voor  verlofaanvragen  zijn  te  downloaden  via  de  site
www.gbswereldwijs.nl        

10.6   Vakantierooster 2017-2018

Vakantie Van: Tot en met:

Herfstvakantie Maandag 16 oktober 
2017

Vrijdag 20 oktober 2017

Kerstvakantie Maandag 25 december Vrijdag 5 januari 2018

56

http://www.gbsdeschanskorf.nl/


2017

Voorjaarsvakantie Maandag 26 februari 
2018

Vrijdag 2 maart 2018

Paasvakantie Vrijdag 30 maart 2018 Maandag 2 aril 2018

Meivakantie Maandag 23 april 2018 Vrijdag 4 mei 2018

Hemelvaartsvakantie Donderdag 10 mei 2018 Vrijdag 11 mei 2018

Pinksteren Maandag 21 mei 2018 Maandag 21 mei 2018

Zomervakantie Maandag 16 juli 2018 Vrijdag 24 augustus 2018

vrijdagmiddag 23 december 2017   om 12:30 vrij
vrijdagmiddag 23 februari  2018     om 12:30 vrij
vrijdagmiddag 13 juli    2018            om 12:30 vrij

Studiedagen:

Dinsdag 5 september 2017
Donderdagmiddag 12 oktober vanaf 12:30
Dinsdagmiddag 5 december 2017  vanaf 12:30
Woensdag 6 december 2017  
Dinsdag 13 februari 2018 vanaf 12:30
Woensdag 14 februari 2018
Vrijdag 15 juni 2018
Vrijdag 29 juli 2018
Maandag 2 juli 2018

HOOFDSTUK 11   HUISHOUDELIJKE ZAKEN EN 
SCHOOLREGELS

11.1   Algemene schoolregels

In deze klas...
Zijn we aardig voor elkaar!
Werken we hard!
Zorgen we goed voor alle spullen!
Zijn we na ... tellen stil!
Staan we netjes in de rij!

Elke groep werkt met dezelfde klassenregels zodat dit voor alle kinderen in de 
school duidelijk is ook als er een andere leerkracht voor de groep staat.
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Liefde          vertrouwen         groei       
plezier

Hoe gedraag ik mij  op het plein

Ook op het plein draag ik mijn witte pet, gezellig spelen 
is waar ik op let
 

◦ Speel mee, dat is oké 
◦ Stop is stop: dan houd ik op 
◦ Als ik speel, laat ik alles heel
◦ Is het je dag, voetballen mag. 

Het is een spel, besef dat wel!

Tegen de pleinoppas en de tso doe je zo: 

◦ Mijn papiertje en pakje gooi ik netjes in het
vuilnisbakje

◦ Gaat de bel, dan snel in de rij met je maatje erbij

Ik speel elke dag daar waar het mag

◦ In de pauze spelen alle kinderen buiten
◦ De deur van de school is dicht, wil je  naar binnen, dan vraag je 

dat
◦ Kleuters spelen alleen op het kleuterplein
◦ Groep 3 speelt na de herfstvakantie alleen op het grote plein
◦ Groep 4-8 speelt  op het grote plein. 
◦ We blijven uit de plassen en bosjes.
◦ Op vrijdag is het skeelerdag

Hoe gedraag ik mij  op de W.C.

 In de pauze ga ik naar de WC, want een half uur ervoor en 
erna zegt de juffrouw “NEE”.

 Ook op de WC draag ik mijn witte pet, rustig
zijn is waar ik op let. 
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 Ik houd de WC fris en schoon, eigenlijk is dat heel gewoon.

 Iedere keer na het plassen, ga ik mijn handen
wassen.

Hoe gedraag ik mij  in de gang en aula

Ook in de aula en gang draag ik mijn witte pet, rustig
zijn is waar ik op let

 
◦ Ik loop rustig 
◦ Ik ben vriendelijk en help een ander
◦ Ik ben zuinig op alle spullen
◦ Ik praat met buurmanstem

Als ik de gang verlaat, kijk ik of alles netjes staat 

◦ Mijn spullen hang ik in de luizenzak aan de kapstok
◦ Mijn papiertje en pakje gooi ik netjes in het

vuilnisbakje

In de aula alleen als het mag, dan blijft het een gezellige
dag

◦ Boeken lenen voor plezier, de biebmoeder helpt ons hier
◦ Ik ben zuinig op alle spullen

Veiligheid
We willen op onze school een veilig leefklimaat waarborgen.
Daarom hebben we ook een protocol gewenst gedrag. In dit
protocol vindt u een definitie van acceptabel gedrag van leerlingen, tegelijkertijd 
wordt het traject beschreven wanneer het gedrag buiten de kaders valt. Tot slot 
treft u ook enige informatie aan rondom de wetgeving over verwijdering van 
leerlingen. Zie hiervoor de bijlagen. 

11.2   Specifieke schoolregels

Eigendommen
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Voor  uw kind  is  het  makkelijk  als  eigendommen terug  te  vinden  zijn.  Wilt  u
daarom bakjes, bekers, laarzen, jassen herkenbaar maken voor uw kind.

Voor schooltijd
Kinderen kunnen hun fietsen in de fietsenrekken zetten. 
Vanaf 8:45 mogen ouders de kinderen van groep 1 en 2 in de groep brengen. De 
schoolbel gaat en de kinderen verzamelen zich per groep in een rij waar de 
leerkracht hen komt ophalen. Om 8:55 willen we echt aan de slag en we vragen u
de school zachtjes te verlaten.

Pauze
In de pauze zijn alle kinderen buiten op het plein. Zijn er problemen dan ga je 
naar de pleinwacht. 
Moet je toch naar binnen, vraag dan eerst toestemming. 
Groep 1 en 2 speelt op het kleuterplein, groep 3 t/m 8 op het grote plein. We 
spelen niet tussen de fietsen.
Op het rooster aan de buitendeur kun je zien welke groep mag voetballen, 
basketballen of tafeltennissen. 
Als de bel gaat, gaan we in de rij nadat de spullen mee gespeeld is zijn 
opgeruimd.

Als het regent, mogen de kinderen binnen spelen. Ieder speelt, leest of tekent  in 
zijn eigen lokaal. Ook kan de leerkracht ervoor kiezen een filmpje aan te zetten.

Na schooltijd
De kinderen van groep 1 en 2 worden door de ouders uit de klas gehaald. 
Kinderen van groep 3 t/m 8 komen zelf naar buiten.
Ouders parkeren de auto op de daarvoor bestemde parkeervakken en niet op de 
stoep.

Huiswerkbeleid
We vinden het  belangrijk  dat  de  kinderen  leren  om te  leren.  Dit  gebeurt  op
school,  maar ook thuis is er een gedisciplineerde houding noodzakelijk bij  het
toeleven naar het voortgezet onderwijs en al het volgende onderwijs.  

Een positieve houding ten opzichte van het thuiswerk is noodzakelijk voor al het
leren. We leren kinderen vaardig te worden in het tijdig maken van taken en het
zich verantwoordelijk voelen voor het gemaakte en geleerde werk en voor hun
successen. 
Het huiswerk biedt en vergroot de mogelijkheid om prestaties voor te bereiden en
te leveren, dit geeft het kind vertrouwen in het eigen kunnen. 
Soms  is  het  nodig  werk  mee  naar  huis  te  geven,  dit  om leerachterstand  te
voorkomen  of  om  de  werkhouding  op  school  te  verbeteren.  Dit  gebeurt   in
overleg met de ouders. 
Het leren van een lied en een memoriseertekst (het Memootje) vinden we een
waardevolle aanvulling op ons Bijbelonderwijs. Op deze manier leren kinderen de
Woorden van de Here uit hun hoofd en met hun hart; zoals het  Engels  zo mooi
kan verwoorden: To learn by heart. 

Huiswerk per groep na overleg met de leerkracht,  groep 1/2 krijgt geen 
huiswerk

Groe Frequentie Inhoud
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p 

3 en 4 Om de week Christelijk lied of een psalm

4 Wekelijks Memootje van de Bijbelonderwijsmethode 
‘Levend Water’.

Bloon

4 Eenmaal per 2 
weken (vanaf 
januari)

De tafels 1 tot en met 10

5 en 6 Om de week Christelijk lied of een psalm
Maken en leren van een les van ‘Levend Water’.
Het maken van een les op www.nieuwsbegripxl.nl

5 en 6 Eenmaal per jaar Boekintroductie

6 Eenmaal per jaar
Gefaseerd 
aangeboden

Werkstuk 

6 Eenmaal per 2 
weken

Topografie van Nederland, aangeboden in 
provincies. 
De tafels

7 en 8 Elke week Christelijk lied of een psalm
Maken van een les van ‘Levend Water’. 
Het maken van een les op www.nieuwsbegripxl.nl

7 en 8 Eenmaal per 2 
weken

Leren van 2 lessen ‘Levend Water’. 

7 en 8 Eenmaal per 2 
weken

Engels

7 en 8 Eenmaal per jaar Boekbespreking
Werkstuk
Spreekbeurt

7 Eenmaal per 2 
weken

Topografie van Europa, aangeboden in landen.

8 Eenmaal per 2 
weken

Topografie van de Wereld, aangeboden in 
continenten.

U wordt door de leerkracht op de hoogte gesteld van het huiswerk van uw kind
via  het  WereldWijsNieuws.  Het  is  onze  gezamenlijke  taak  om de  kinderen  te
ondersteunen in het meer en meer zelfstandig aanpakken  en leren van taken. 

Inzameling oud papier
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Door het verzamelen van oud papier wordt extra geld verkregen ten behoeve van
het onderwijs. U kunt uw oud papier dagelijks kwijt in de grote papiercontainer in
de zijingang. 

11.3   Afspraken voor groep 1 en 2

Afspraken over het wennen
Vanaf de dag dat uw kind 4 jaar wordt mag het naar school. 
Uw kind kan 4 dagen komen wennen, het gaat om 2 maal een dagdeel en 2 maal
een hele dag. 
Er wordt telefonisch een afspraak gemaakt om de wendagen af te spreken in de
maand voor uw kind 4 wordt. U ontvangt een kaart met daarop de uitnodiging
hiervoor. De leerkrachten brengen een bezoekje thuis bij elke nieuwe leerling.

Fruit eten
’s Morgens is er voor de kleuters gelegenheid om meegenomen  fruit op te eten.
Geef niet te veel mee want jonge kinderen hebben vaak al voldoende aan een
halve appel.

Lunch
Voor de lunch nemen de kinderen bij  voorkeur een kleedje of  theedoek mee,
waarmee ze hun tafel kunnen dekken. Geeft u de kinderen een kleedje mee en
geen placemat.  Dit  kleedje  blijft  niet  op  school,  maar  wordt  iedere  dag mee
teruggenomen naar huis, zodat het eventueel gewassen kan worden. 

Gymnastiek
Twee keer in de week hebben de kinderen gymnastiek.  De kinderen van groep 1
en 2 hoeven geen gymkleren mee, wel gymschoenen. Dikke truien en dergelijke
trekken ze gewoon even uit. De ideale gymschoen heeft een stroeve zool en is
niet te groot. Graag een instapper, zonder veters. De kinderen mogen een linnen
gymtas, voorzien van naam, meenemen naar school.

Meebrengen van speelgoed
Op vrijdag mag uw kind speelgoed meebrengen naar school. De kinderen mogen
dan iets van huis meenemen wat ze graag willen laten zien of waar ze graag op
school ook eens mee zouden willen spelen. U kunt hierbij ook denken aan een
spel. Na de kringactiviteiten krijgen de kinderen dan de mogelijkheid om met hun
meegenomen  speelgoed  te  spelen,  waarbij  ze  ook  andere  kinderen  kunnen
uitnodigen. Denkt u er wel aan dat er meerdere kinderen in de groep zijn en het
speelgoed ook kapot kan gaan of zelfs kwijt kan raken.

Werkjesmappen
In het lokaal vindt u witte mappen. Deze  zijn voorzien van een plaatje (dezelfde
kleur als de kleur groep waarin uw kind zit) en daarin stopt de juf de werkjes. Zijn
er werkjes die u erg leuk vindt en graag op wilt hangen thuis, dan mag u ze er
gerust uithalen en eventueel thuis houden. Maar u kunt ze natuurlijk ook weer
terug stoppen in de map. Aan het einde van groep 2 mag u de map (met inhoud)
kopen van school voor €2.50, zodat de school van dat geld een nieuwe map kan
kopen. Maar u mag natuurlijk ook alleen de inhoud meenemen en de map op
school laten, zodat deze weer gebruikt kan worden voor een ander kind.

Aan te schaffen zaken voor u op een rijtje:
 (linnen)  gymtas  en  gymschoenen  zonder  veters,  voorzien  van

naam
 tas, goed afsluitbaar
 kleedje/theedoek
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11.4   Traktaties

Feest vieren hoort er bij. Een verjaardag  vieren we graag met uw kind mee. Het
jarige kind trakteert de eigen groep en mag in de pauze met een traktatie bij de
leerkrachten langsgaan. Ze krijgen ook een mooie kaart mee.  Ook bij andere
feestelijke gebeurtenissen mag er getrakteerd worden. We geven de voorkeur
aan gezonde traktaties, zowel voor de kinderen als voor het team.

11.5   Toetsweken

Op WereldWijs houden we 2x per jaar een toets week ;  in januari en in juni. In de 
jaarkalender staan de data aangegeven. In deze week nemen we de LOVS  
toetsen van CITO af. Wilt u in deze weken geen afspraken met dokter, tandarts en
dergelijke plannen? Als een kind ziek is in de toets week is dat overmacht en 
wordt de toets later ingehaald. Verder is het belangrijk dat de kinderen fit op 
school komen en voldoende slaap hebben gehad.

Via  de  inlogcodes  die  u  ontvangt  als  uw  kind  op  school  start,   kunt  u  de
stamgegevens  van  uw  kind  inzien  en  wijzigingen  doorgeven.  Ook  de
toetsresultaten zijn daar weergegeven als deze ingevoerd zijn. Alleen vlak voor
en tijdens de toetsweken zijn die tijdelijk niet zichtbaar. Hebt u de inlogcodes niet
meer dan kunt u terecht bij Annet van de administratie.

11.6   Sportkleding en sportschoeisel

Groep 0/1/2:Gym- of balletschoentjes met rubberzool zonder veters (geen zwarte
zool).  Gymkleren zijn voor groep 1 en 2 nog niet nodig.

Groep 3-8: Gymkleding, gymschoenen met rubberzool (geen zwarte zool) 
Groep 7/8: Gymkleding, gymschoenen en deodorant. 

Elke dinsdag en donderdag worden de gymlessen gegeven.

Gymtassen
Een  linnen  gymtas  voor  de  gymkleding  geeft  een  betere  ventilatie  dan  een
plastic tas. Wilt u de tas voorzien van de naam van uw kind. Natuurlijk kan uw
kind de gymtas af en toe mee naar huis nemen om de kleding thuis te laten
wassen, graag zelfs. Wilt u dit in ieder geval elke vakantie doen.

11.7   Schoolfotograaf

Jaarlijks krijgen we bezoek van een schoolfotograaf. Hij/zij fotografeert de 
leerlingen individueel en in groepsverband. Tevens worden er foto’s gemaakt van 
broer(s) en zus(sen) samen. Afname van de foto’s is niet verplicht.

11.8   Luizen

Luizen zijn niet welkom in school. Om de besmetting via school zo klein mogelijk
te houden maken we op school gebruik van luizenzakken. U kunt een exemplaar
à € 3,00 aanschaffen via school. De zakken zijn verkrijgbaar bij Annet Goossens
(administratie) op maandag en donderdag  of bij de leerkracht van uw kind.
Elke vrijdag na de vakantie controleren betrokken ouders  alle kinderen op de
aanwezigheid van luizen/neten. Als er bij uw kind luizen zijn gevonden wordt u op
de hoogte gebracht zodat u maatregelen kunt nemen. U bent als ouders zelf
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verantwoordelijk,  dus  wij  gaan  er  van  uit  dat  u  uw kind  ook  zelf  regelmatig
controleert.

11.9   Schoonmaken

Onze school wordt dagelijks schoongemaakt door een schoonmaakbedrijf. 
Meerdere keren per jaar wordt de hulp van de ouders gevraagd voor schoonmaak
van de school, daar de rijksvergoeding niet toereikend is om alles af en toe heel 
grondig te doen. De oudercommissie organiseert deze momenten.

11.10   Scholierenongevallenverzekering

De school heeft een scholierenongevallenverzekering, deze verleent dekking bij
schade/invaliditeit  en  dergelijke.  Verder   een  aansprakelijkheidsverzekering
waarbij  schade door schuld aan personen of zaken wordt vergoed. Ouders die
leerlingen vervoeren met een schoolreisje,  dienen te beschikken over een WA
ongevallen-inzittendenverzekering. 

HOOFDSTUK 12   ADRESLIJST - CONTACTPERSONEN

12.1   Adres van de school

GBS WereldWijs
Kerkenbos 28
2716 PH  Zoetermeer
079 3516148

@ gbswereldwijs@gpown.nl
www.gbswereldwijs.nl

12.2   Bestuur GPO-WN

’s-Molenaarsweg 1 
2401 LL  Alphen a/d Rijn 
 0172-418830 

@  directiesecretariaat@gpown.nl (directiezaken)
@  info@gpown.nl (algemeen) 
@  ledenadministratie@gpown.nl (ledenadministratie) 

 www.gpown.nl 

Bestuursnummer GPO-WN 41646 
Kamer van Koophandel nr.  28113126 
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Rekeningnummer  NL 29 RABO 037 49 43 818 
Inningnummer contributie NL 16 RABO 035 32 36 713 

Directeur-bestuurder Dhr. R. Tromp (René)       06-53530538 
@     

r.tromp@gpown.nl 

Directeur GPO-WN Academie Dhr. H. Eilander (Henk)          06-27003610     
en Projecten  @     h.eilander@gpown.nl 

Voorzitter Raad v.Toezicht  Dhr. A. Bestebreur           @     
raadvantoezicht@gpown.nl

Voorzitter GMR ouders  Dhr. T. Eefting (Teunis)  @     
teunisgmr@gpown.nl

12.3   Team

Ellen Stoel (directeur) @     e.stoel@gpown.nl

Francien Pronk (IB'er) @     f.pronk@gpown.nl

Francien Tange (leerkracht 7/8) @     f.tange@gpown.nl

Marlinde Houweling (leerkracht 5/6) @     
m.karssies@gpown.nl

Marjorie Rote (leerkracht 3/4) @     m.rote@gpown.nl

Titia Pomp (leerkracht 1/2) @     t.pomp@gpown.nl

Annet Goossens (administratief medewerkster) @     
a.goossens@gpown.nl

Guus van Schelt  (onderwijsassistent) @     
g.vschelt@gpown.nl

Jikke Buitenhuis  (onderwijsassistent) @     
j.buitenhuis@gpown.nl

Annet Mau  (coördinator peergroup) @     
annetmau@kpnmail.nl

12.4   Identiteitscommissie

Ellen Stoel  (directeur) @     e.stoel@gpown.nl

Sanne Sneeuw  (ouder) @     
srvanwijnen@hotmail.com
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Annemieke Goet  (ouder) @     
annemieke2507@gmail.com

Arco Rop  (ouder) @     a.c.rop@ziggo.nl

12.5   Medezeggenschapsraad

Titia Pomp  (personeelsgeleding) @     t.pomp@gpown.nl

Francien Pronk  (personeelsgeleding) @     f.pronk@gpown.nl

Emil van Hoffen  (oudergeleding en voorzitter) @     
emilvanhoffen@hotmail.com

-vacature (oudergeleding en lid)

12.6   Contactpersoon oudercommissie

Francien Tange  (personeel) @    f.tange@gpown.nl

Marjolein Goossensen  (ouder) @    
marjolein@progwereld.org

12.7   Contactpersoon vertrouwenszaken

Marlinde Houweling @    
m.karssies@gpown.nl

12.8   Vertrouwenspersoon  GPO-WN

Mw. M.C.Kraaijeveld-Buitendijk (Gré)   @    
mc.buitendijk01@gmail.com   

 078 6259090

12.9   Klachtencommissie gereformeerd onderwijs

Tevens Commissie van Beroep Gereformeerd Onderwijs

p/a  GCBO
Postbus 82324
2508 EH  Den Haag
www.gcbo.nl
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12.10   Vertrouwensinspecteur schoolinspectie

0900 11 12 111  Landelijk meldnummer (bij intimidatie, fysiek en psychisch 
geweld)

12.11   Gezondheidszorg

Jeugdgezondheidszorg  088 054 99 99
Jeugdarts  Geja Jol

Jeugdtandverzorging Zoetermeer
Gezondheidscentrum Zoetermeer (3e etage)
2711 EL Zoetermeer 
 079-3422877  (op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur)
 info@jtv-zoetermeer.nl

12.12   Samenwerkingsverband

www.passendonderwijszoetermeer.nl

12.13   Inspectie en leerplicht

Inspectie 0800-8051 

www.onderwijsinspectie.nl

Leerplichtambtenaar  Gemeente Zoetermeer
Afdeling Beleid/ Leerlingzaken
Postbus 15 079-3469164
2700 AA Zoetermeer

 meldingenleerplicht@zoetermeer.nl 

12.14   BSO

http://www.koningskind.nl
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Melody Meijer 079- 3220047

melody@koningskind.nl

BIJLAGEN

Beleid overgang groep 2 en 3 

De wet Primair Onderwijs stelt dat de kalenderleeftijd van een kind niet langer
bepalend is voor de overgang naar een volgende groep. De school is wettelijk
verplicht het onderwijs zo in te richten dat de leerling  in beginsel binnen een
tijdvak van 8 aaneengesloten jaren de school kan doorlopen.  De wet betekent
dat kleuters die voor januari jarig zijn, met 5 jaar in groep 3 instromen. Naast de
regel  dat  leerlingen de  school  binnen een  tijdvak van 8 jaar  moeten  kunnen
doorlopen,  verwacht  de  inspectie  dat  de  school  rekening  houdt  met  het
bevorderen van de continue ontwikkeling van (najaars) kinderen. De school heeft
de  ruimte  om  een  eigen  afweging  te  maken  voor  wel  of  geen
kleuterbouwverlenging.  De  school  wordt  wel  nadrukkelijk  gevraagd  naar
argumenten  op  basis  waarvan  de  beslissing  rondom  kleuterverlenging  wordt
genomen. 

Najaarskinderen

Bij  de overgang is  speciale  aandacht  voor  kinderen,  geboren  in  de maanden
oktober, november en december. Bij deze ‘najaarskinderen’ telt de afweging of ze
in  7,7  -  7,9  of  8,5  -  8,9  jaar  de  basisschool  doorlopen.  De  ouders  van  de
betreffende kinderen worden bij de instroom van hun kind op de hoogte gesteld
van het protocol najaarskinderen. 

Protocol

Kinderen die tussen oktober en december op school instromen komen in groep 1.
Zij  doen  mee  aan  de  activiteiten  op  het  gebied  van  motoriek,  ontluikende
geletterdheid, ontluikende gecijferdheid, begrijpend luisteren enz., behorende bij
het aanbod van groep 1. Dat geldt ook voor bijbehorende toetsing, observaties,
enz.

Wij  streven  ernaar  om ons  onderwijs  zo  in  te  richten  dat  ieder  kind,  zoveel
mogelijk, een ononderbroken ontwikkeling kan doorlopen. Om dit waar te maken
willen we niet automatisch alle najaarskinderen  2 jaar in de groepen 1 en 2 laten
verblijven,  maar  voor  ieder  kind  individueel  beslissen  of  verlenging  of  juist
verkorting van de kleuterperiode het beste is. Bij  de keuze voor verkorting of
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verlenging is het bieden van een ononderbroken ontwikkeling doorslaggevend,
niet  de  kalenderleeftijd.  Bij  het  nemen  van  deze  beslissing  zijn  de
groepsleerkracht (en), de ouders en de intern begeleider betrokken. Bij twijfel of
een  verschil  van  mening  wordt  de  directeur  ingeschakeld.  Hij  of  zij  heeft  de
eindverantwoordelijkheid en neemt de eindbeslissing.

Bij de afweging kijken we naar de volgende aspecten van de ontwikkeling: 

 Sociaal-emotionele ontwikkeling 
 Werkhouding en concentratie 
 Speel-werkgedrag 
 Zelfstandigheid en zelfredzaamheid 
 Taal- spraakontwikkeling
 Ontwikkeling m.b.t. het voorbereidend lezen 
 Ontwikkeling m.b.t. het voorbereidend rekenen 
 Motorische ontwikkeling

Traject 

Kinderen die in oktober, november of december 4 jaar worden, worden geplaatst
in  groep  1.  De  kinderen  worden  nauwgezet  geobserveerd  door  de
groepsleerkracht(en) m.b.v. de Leerlijnen het Jonge Kind.

In april nemen we bij deze kinderen de M1 toets van Cito af.

Aan  het  eind  van  groep  1  vullen  we  het  Beslissingsblad  voor  kinderen  van
oktober/ november/ december in groep 1 voor de najaarskinderen en kijken we
wat de score van deze kinderen is op de ontwikkelingslijnen van de Leerlijnen Het
Jonge Kind. In principe gaan de najaarskinderen , die in oktober, november of
december in groep 1 starten, na de zomervakantie naar groep 2. Als het kind
onvoldoende punten heeft op het beslissingsblad  en onvoldoende scoort op de
ontwikkelingslijnen van de Leerlijnen Het Jonge Kind laten we het in groep 1. 

Uit het overgaan naar groep 2 mag niet de conclusie worden getrokken dat het
kind over een jaar ook automatisch doorschuift naar groep 3. De ontwikkeling
moet opnieuw worden bekeken. Gedurende het tweede schooljaar zal het kind
zich  blijvend  positief  moeten  ontwikkelen  m.b.t.  de  eerder  genoemde
ontwikkelingsgebieden. 

We streven ernaar om bij de oudergesprekken in april van groep 2 tot een keuze
te komen. Uiterlijk in de maand juni valt de beslissing of doorstromen naar groep
3  gaat  plaatsvinden  of  niet.  De  keuze  voor  verkorting  of  verlenging  wordt
duidelijk gemotiveerd en beargumenteerd. 

We hanteren hiervoor de volgende criteria:

Zit een kind in juni langer dan 15 onderwijsmaanden in groep 1 en 2 dan:

 Gaat het kind na de zomervakantie naar groep 3 bij een score van 
o voldoende  (61  -  76  punten)  op  het  beslissingenblad  voor  de

overgang.
o A of B-score op Taal voor Kleuters
o A of B-score op Rekenen voor Kleuters
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 Is het kind een bespreekgeval bij een score van:
o voldoende  (56  -  60  punten)  op  het  beslissingenblad  voor  de

overgang
o C of D-score op Taal voor Kleuters
o C of D-score op Rekenen voor Kleuters

 Blijft het kind in groep 2 bij een score van:
o onvoldoende  (51  –  56  punten)  op  het  beslissingenblad  voor  de

overgang.
o D of E-score op Taal voor Kleuters
o D of E-score op Rekenen voor Kleuters

Kleuterverlenging of doorstroom naar groep 3 

 De inspectie spreekt bij kleuters niet over doubleren of blijven zitten, maar
van verlenging, als er geen sprake is van doorstromen.

 De najaarskinderen, die verlengen en die dus langer dan 2,5 jaar in de
kleutergroep  verblijven,  krijgen  extra  aandacht  op  het  gebied  van
voorbereidend  lezen  en  rekenen.  Fonologisch  bewustzijn  (auditieve
discriminatie, analyse en synthese, rijmen), opbouwen van de letterkennis
en gecijferdheid staan hierbij centraal. 

Doorstroming naar groep 3 

Wanneer najaarskinderen hoog scoren (d.w.z. een A of B score) op de Eind 2 CITO
toetsen in juni en duidelijk toe zijn aan leren lezen en taakgericht werken kan
plaatsing in groep 3 plaatsvinden. Ook moet duidelijk zijn dat deze leerlingen de
overgang  naar  groep  3  sociaal-emotioneel  aankunnen.  Er  moet  voldoende
zelfvertrouwen  en  zelfbeeld  zijn  opgebouwd.  Het  egocentrisch  denken  moet
plaats  gemaakt  hebben  voor  ‘meer  op  anderen  gericht  zijn’.  Motivatie,
taakgerichtheid  en zelfstandigheid  zijn  belangrijke  items.  Verder  moeten deze
leerlingen toe zijn aan het gerichte leren en complexere taken aan kunnen. 

Het  welbevinden  van  leerlingen  vinden  we  erg  belangrijk.  Wanneer  wij
inschatten, op basis van bovenstaande, dat een leerling hier nog niet aan toe is
zullen wij, in overleg, kiezen voor kleuterverlenging. Op deze manier kunnen wij
voorkomen dat leerlingen uitvallen in groep 3 en 4, onzeker of faalangstig worden
en  hun  plezier  in  leren  verliezen.

Protocol gewenst gedrag

Uitgangspunt
Een  veilig  klimaat  is  een  belangrijk  uitgangspunt  om  onderwijs  te  genieten.
Hiervoor  zijn  duidelijke afspraken en regels nodig en een heldere handhaving
daarvan. We willen de kinderen in een veilige omgeving plaatsen waar ze zich
gezien weten, waar er rust heerst, waar er voorspelbaarheid en duidelijkheid is. 

Principes
We zijn door de Heer aan elkaar gegeven. We erkennen dat we gelijk zijn voor
God, maar dat we ieder een eigen positie hebben. Volwassenen hebben gezag
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over de kinderen. We gaan uit van wat er in Gods Woord staat. Zijn regels zijn ons
uitgangspunt in de omgang met elkaar .
Op school leren we kinderen in sociaal en emotioneel opzicht te groeien. Voor
respect en gehoorzaamheid is dagelijks aandacht  in de lessen Bijbelonderwijs.
Mattheus 22:37-40 ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw
ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is
daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag
van alles wat er in de Wet en de Profeten staat.

Bevordering positief gedrag
De regels van de Kanjertraining verwoorden onze principes. Er zijn 5 basisregels
die we de kinderen leren en die zichtbaar zijn in ieder lokaal. 

 We zijn te vertrouwen
 We helpen elkaar 
 Niemand speelt de baas
 We lachen niet uit
 Niemand doet zielig

Om positief gedrag te bevorderen wordt er in iedere groep eens in de twee weken
een Kanjertraining gegeven. De regels zijn zichtbaar in de klas. Ouders worden
jaarlijks uitgenodigd om een les bij te wonen.

Leerkrachtgedrag
Als leerkrachten zijn we ons bewust van onze functie als voorbeeld en als mede-
opvoeders in de sociale opvoeding. 

 Ieder kind is uniek en vol gaven
 Er is altijd een nieuw begin mogelijk
 We bieden perspectief en we bemoedigen
 We handelen professioneel
 We spreken elkaar en de kinderen aan op gedrag
 We handelen proactief en zorgen voor succeservaringen

Ongewenst gedrag
Gedrag wat niet wordt getolereerd: 

 Vloeken en schelden
 Het weigeren van het goedmaken of zoeken naar een oplossing 
 Negeren
 Brutaliteit
 Geweld
 Pesten

In de klassen wordt er een stroomschema gehandhaafd. Hierin wordt de route
omtrent  ongewenst  gedrag  schematisch  weergegeven.  De  leerkracht  stelt  de
vragen die op het schema staan om het kind in de gelegenheid te stellen zijn of
haar gedrag ‘om te draaien’ naar positief  gedrag of in het stimuleren tot het
zoeken van een gezamenlijke oplossing. 

Gele kaart
Het ontvangen van een gele kaart betreft een ernstige waarschuwing. Ouders
worden door de leerkracht op de hoogte gesteld van het vertoonde gedrag en de
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oplossing die met de leerling besproken is. Er gaat ook een gele kaart mee naar
huis waarop een oplossing staat.  Er moet een handtekening geplaatst worden
voor gezien en wordt retour gegeven. 

Rode kaart
Wanneer er sprake is van aanhoudend ongewenst gedrag, zoals geschematiseerd
in het stroomschema, krijgt het kind een rode kaart. 

 De  leerling  krijgt  een  rode  kaart  en  wordt  uit  de  klas  geplaatst   De
leerkracht meldt het voorval bij de ouders. De directeur noteert de rode
kaart en spreekt met de leerling. De leerling krijgt de rode kaart mee naar
huis,  deze  moet  ondertekend  weer  bij  de  directeur  worden  ingeleverd.
Tevens wordt er een afspraak gemaakt voor een gesprek met de ouders.

 De groepsleerkracht en de directeur spreken met de leerkracht, de ouders
en  met  de  leerling.  Er  worden  concrete  afspraken  om het  ongewenste
gedrag aan te pakken.

 De directeur stelt in overleg met der groepsleerkracht en de ouders een
eventuele straf vast.

 De rode kaart geldt voor een periode van twee weken. In die tijd moet de
leerling  laten  zien  zijn/haar  gedrag  te  willen  verbeteren.  De  directeur
controleert bij de groepsleerkracht of dat ook inderdaad het geval is.

 Mocht deze rode kaart  niet  het gewenste effect hebben dan gelden de
volgende afspraken:

 Opnieuw een rode kaart, dan volgt een schorsing voor één dag. Er volgt
een gesprek met de ouders en het kind.

 Een derde rode kaart: er volgt schorsing voor drie dagen. Met de ouders
zal dan opnieuw een gesprek worden aangegaan. De vraag zal dan aan de
orde komen of de leerling nog langer toelaatbaar is op onze school. 

Verwijdering leerlingen

Voor schorsing en verwijdering gelden wettelijke regels, zoals: toestemming van
het bestuur en inlichten van de inspectie. Geschorste leerlingen krijgen voor de
dag(en) dat ze niet op school zijn duidelijke taken, het liefst iets in relatie tot de
overtreding die is begaan. 

Definitieve verwijdering van een leerling vindt niet plaats voordat de school er
voor heeft zorg gedragen dat een andere basisschool of een school voor speciaal
onderwijs of een andere geschikte opvang gecombineerd met scholing bereid is
de leerling toe te laten. Indien echter het gedrag niet toelaatbaar meer is, kan
het  noodzakelijk  zijn  de  leerling,  i.o.m.  de  centrale  directie,  voor  langere  tijd
lijfelijk te schorsen.

Indien aantoonbaar (schriftelijke documentatie van zoeken naar andere scholen
of opvang is hiervoor nodig) gedurende 8 weken zonder succes is gezocht naar
een zodanige school  waarnaar kan worden verwezen, kan in afwijking van de
vorige  volzin  tot  definitieve  verwijdering  worden  overgegaan.  De
leerplichtambtenaar dient direct schriftelijk op de hoogte te worden gebracht.

 De  beslissing  om een  leerling  definitief  van  school  te  verwijderen  zal  nooit
lichtvaardig genomen worden en pas nadat uitputtend onderzocht en geprobeerd
is de leerling die hulp te bieden die nodig is en na uitdrukkelijk overleg met de
betrokken instanties, ouders, leerkracht en geledingen binnen school die bij een
dergelijke beslissing betrokken moeten zijn (Bovenschoolse directie). In geval de
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grens  waarop  gevaar  voor  andere  leerlingen  of  leerkrachten  bereikt  of
overschreden wordt, zal de beslissing de leerling van school te verwijderen voor
bepaalde of zelfs onbepaalde tijd, hoe moeilijk en spijtig dan ook, door bevoegd
gezag (locatiedirectie i.c.m. bovenschoolse directie) genomen worden.

De  school  stelt  de  ouders  schriftelijk  op  de  hoogte  van  de  beslissing  tot
verwijdering. 

De zorg voor de leerlingen staat voorop. In eerste instantie telt het belang van de
leerling met de problemen, de leerling moet geholpen worden. 

Beschreven art. 18, lid 1 Leerplichtwet
art. 40, lid 5 Wet op het primair onderwijs
art. 27, lid 1 WVO deel 1
art. 160, lid 1 WVO deel 2

Verwijdering-
bepalingen in de
WPO

In zowel de leerplichtwet als in de wet op het primair 
onderwijs WPO
en de Wet op het voortgezet onderwijs zijn met betrekking 
tot het
verwijderen van leerlingen, wijzigingen opgenomen.

Inspanning-
verplichting:
8 weken

Het bevoegd gezag is verplicht om te bemiddelen naar een 
andere school of een andere vorm van onderwijs. Hiervoor 
geldt, met uitzondering van het regulier voortgezet 
onderwijs, een periode van 8 weken. Het betreft hier een 
inspanningsverplichting. 
De start van de 8 weekse periode behoort te worden 
gemeld bij de leerplichtambtenaar, omdat er op dat 
moment sprake is van zorgwekkend verzuim.
Het regulier voortgezet onderwijs mag een leerling pas 
definitief van school verwijderen / uitschrijven als een 
andere school de leerling heeft toegelaten.

Onmiddellijke 
melding bij de 
leerplichtambten
aar

Artikel 18, lid 1 van de leerplichtwet stelt: dat de 
leerplichtambtenaar onmiddellijk in kennis moet worden 
gesteld van definitieve verwijdering van de leerling. Dit in 
afwijking van de reguliere termijn van 7 dagen bij in- en 
uitschrijving van leerlingen.

Beslissingsrecht 
en beroep

School moet alle pogingen schriftelijk documenteren en ook 
andere scholen verzoeken schriftelijk te reageren.
Los daarvan blijft het mogelijk, dat ouders in beroep kunnen
gaan tegen een besluit tot verwijdering.

Ouders halen 
een leerling zelf 
van school

Soms besluiten ouders, na overleg met of op advies van de 
schooldirectie, zelf hun zoon of dochter van school te halen. 
Wanneer ouders de school niet duidelijk kunnen maken naar
welke school hun zoon of dochter zal gaan, of indien school 
binnen drie dagen geen bevestiging heeft ontvangen dat 
hij / zij daadwerkelijk op een andere school is ingeschreven, 
is er sprake van zorgwekkend verzuim.
Ook dan moet de afwezigheid direct gemeld worden bij de 
leerplichtambtenaar.

Protocol bij pesten 
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Melding of signalering pestgedrag

1. Veiligheid borgen van alle partijen. 

2. Gesprek met beide partijen, afzonderlijk en gezamenlijk. 

Bij ruzie gaat dat op de volgende manier: 
 Signaleer
 Luister en stel vragen (Wat is er gebeurd? Wat is je gevoel? Wat zijn de

feiten)
 Allebei vertellen wat je graag wilt. 
 Samenvatten van het probleem. 
 Verzin oplossingen, kies de beste oplossing.
 Maak afspraken, wie, wat, waar, wanneer, hoe. 

3. Afspraken maken. Evaluatie na 3 weken. 

Bij voortgang

 Directie wordt op de hoogte gesteld. 
 Directeur heeft contact met de ouders. 
 Punt 1,2,3 + gesprek ouders pester(s).
 Gesprek met de hele klas: constatering van probleem + omgangsregels

benadrukken.
 Plan van aanpak schrijven en met betrokkenen communiceren. 
 Aanpak wordt ingezet.
 Evaluatie  na  4  weken  op  plan  van  aanpak,  communicatie  met  de

betrokkenen. 
 Na 4 weken eindevaluatie, communicatie met de betrokkenen. 
 Bij negatief resultaat: nieuw plan van aanpak, inschakelen externen. 

Hierna: Bij  aanhoudend pestgedrag kan een leerling een rode kaart krijgen en
worden geschorst. 

In alle gevallen:

 Contactmomenten en afspraken noteren in Parnassys.
 Directie van alle stappen op de hoogte houden. 

Handreiking voor de begeleiding van een gepeste leerling:

Medeleven tonen en luisteren en doorvragen.

Bevorderen van kanjergedrag door waar het mis gaat te benoemen en hier actief
mee laten oefenen. 

Het gepeste kind laten inzien waarom het wordt gepest, welk gedrag uitlokt. 

Sterke kanten van een leerling benadrukken.

Laten vinden van een kanjer-maatje

Beloningssysteem bij gedragsverandering.
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Nagaan welke oplossing het kind zelf het beste lijkt.

Het gepeste kind niet over beschermen of in een uitzonderingspositie brengen. 

Handreiking voor de begeleiding van de pester

In gesprek zoeken naar de reden. 

Effecten van het gedrag laten inzien

Excuses laten aanbieden

Afspraken in samenspraak maken en laten ondertekenen

Belonen wanneer het plan lukt. Succes vieren!

De  consequenties  bij  herhaling  moeten  heel  helder  zijn  en  van  te  voren
overlegd.

Kind laten oefenen, manieren aanreiken dit onder de knie te krijgen (stop-denk-
doe) 

Bij contact ouders ook de oorzaak onderzoeken

Inschakelen sociale hulp

Zoeken naar oorzaak en oplossing met ouders, sportclub. Positieve ervaringen in
samenspel laten opdoen. 

Adviezen aan de ouders

Houd de communicatie met uw kind open, blijf in gesprek. 

Als pesten niet op school gebeurt, bespreek het probleem met de ouders

Pesten op school kunt u het beste met de leerkracht bespreken

Stimuleer uw kind positief, het zelfrespect zal groeien

Stimuleer uw kind in het samenspel, sportclub

Blijf in gesprek met school en houd de signalen nauwlettend in de gaten

Probeer achter de mogelijke oorzaken te komen

Besteed extra aandacht aan uw kind

Raak niet in paniek: elk kind loopt de kans gepest of een pester te worden

Maak uw kind duidelijk dat u achter de beslissing van de school staat
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Protocol positief gebruik van social Media (in ontwikkeling)

WereldWijs  is  zich  ervan  bewust  zijn  dat  sociale  media  een  onlosmakelijk
onderdeel  zijn  van  de  huidige  samenleving  en  de  leefomgeving  van  haar
leerlingen, hun ouders en andere belanghebbenden zoals o.a. omwonenden en
de gemeente. 

Wij  zien het als onze verantwoordelijkheid om kinderen te leren de voordelen
van  sociale  media  te  benutten  alsmede  de  nadelen  bespreekbaar  te  maken.
Bovendien zien wij de kansen die sociale media bieden om de school te profileren
in haar markt en om de communicatie met belanghebbenden toegankelijker en
interactiever te maken.

Profilering

1. De school zet berichtgeving op sociale media in met het doel om positieve
informatie  te  verspreiden  over  de  (activiteiten)  van  de  school  of
organisatie,  per  groep  wordt  gebruik  gemaakt  van  de  kassenapp
KLASBORD;

2. WereldWijs monitort sociale media actief om de ervaringen van leerlingen
en andere belanghebbenden met de school te vernemen;

3. De school gaat naar aanleiding van deze ervaringen ‘in real life’ in gesprek
om,  waar  mogelijk,  de  goede  punten  te  versterken  en  de  zwakke  te
verbeteren.  Behalve  in  geval  van  onjuistheden  wordt  op  negatieve
discussies niet gereageerd via sociale media;

4. WereldWijs vraagt toestemming van ouders voor het publiceren van foto-,
film-  en  geluidsopnamen van  schoolgerelateerde  situaties  (projectweek,
schoolreisje  etc.)  op  sociale  media.  Ouders  geven toestemming op  het
inschrijfformulier.  

Curriculum

1. De school verwacht van haar leerkrachten dat zij over voldoende kennis
beschikken om de leerlingen de benodigde sociale  media vaardigheden
aan te leren die waardevol zijn voor het leerproces;

2. De school integreert sociale media waar mogelijk in de lessen en gebruikt
deze o.a. om  in te spelen op actualiteit;

3. WereldWijs  spant  zich  in  om  de  leerlingen  zelf  de  mogelijkheden  van
sociale media te laten ervaren;

4. De school  moedigt leerlingen aan om tijdens de lessen actief gebruik te
maken  van  sociale  media  voor  zover  het  gebruikt  wordt  voor  het
leerproces.  Uitzondering  is  wanneer  de  leerkracht  expliciet  vraagt  de
gebruikte devices (smartphone, tablet, iPod, laptop) te ‘parkeren’.

5. Leerlingen  leveren  hun  mobiele  telefoon  in  aan  het  begin  van  de
schooldag. Tijdens pauzes wordt er geen gebruik gemaakt van apparatuur. 

Communicatie
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1. WereldWijs zet sociale media in om de dialoog met belanghebbenden aan
te  gaan,  met  als  doel  betere  informatieverstrekking,  het  verhogen  van
ouderparticipatie en betrokkenheid van de buurt;

2. WereldWijs  moedigt  medewerkers  en  leerlingen  aan  om  over
schoolgerelateerde onderwerpen te publiceren, voor zover er rekening mee
wordt gehouden dat geen informatie verspreid wordt over derden die daar
geen toestemming voor hebben gegeven;

3. WereldWijs moedigt haar medewerkers aan om sociale media in te zetten
om  leerlingen  te  informeren  over  schoolgerelateerde  onderwerpen  als
opdrachten

4. De school  laat de inzet van sociale media door  medewerkers over  niet
school gerelateerde onderwerpen met de belanghebbenden over aan de
inschatting van de leerkracht. Onze medewerkers zijn zich hierbij bewust
dat  zij  ambassadeurs  zijn  van  onze  school,  de  integriteit  van  de
berichtgeving op sociale media is essentieel en vanzelfsprekend. 

5. De  school  respecteert  de  vrijheid  van  meningsuiting  van  al  haar
medewerkers. In het geval dat de medewerker communiceert via sociale
media vanuit zijn/haar professie, wordt kenbaar gemaakt dat dit gebeurt
als  leerkracht  en  namens  de  school.

Schoolverzuim

Als er zorgen zijn rond het verzuim van leerlingen, voelt de school zich geroepen 
en verplicht om contact op te nemen met de leerplicht.  Ouders worden hier altijd
van op de hoogte gesteld, indien er de mogelijkheid is om contact op te nemen. 
Leerkrachten houden dagelijks de aanwezigheid van leerlingen bij in het 
administratiesysteem Parnassys. Via het ouderportaal hebt u als ouders toegang.

Beschreven art. 21 Leerplichtwet
art. 22 Leerplichtwet

Melding Voorheen gold de verplichting om elke dag schoolverzuim te 
melden bij de leerplichtambtenaar. Deze bepaling is 
verdwenen.
In de praktijk bleek dit in veel gevallen niet goed werkzaam. 
Ongeoorloofde afwezigheid van bijvoorbeeld 1 dag is vaak zelf 
wel op te lossen met de ouders. Soms is ook na 1 dag niet altijd
duidelijk wat er aan de hand is en zal de school zelf eerst 
proberen te achterhalen wat de reden van de afwezigheid is.

Zorgwekkend 
verzuim

De Leerplichtwet bepaalt nu dat schoolverzuim moet worden 
gemeld bij de leerplichtambtenaar, indien het verzuim:
- op 3 achtereenvolgende dagen heeft plaatsgevonden

Of;
- In een periode van 4 weken meer dan 1/8 deel van de lestijd 
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omvat.
Er is dan sprake van zorgwekkend verzuim.

Verzuim van geringere omvang kan eveneens zorgwekkend 
zijn.
Te denken valt aan ongeoorloofde afwezigheid:
- bij deelname aan schoolkampen
- vanwege (extra) vakanties buiten de schoolvakanties

Verder is er bij de volgende zaken sprake van zorgwekkend 
verzuim indien:
- te laat komen
- ochtenden of middagen afwezig zijn
- ziekmeldingen vormen aannemen die het redelijke 
overschrijden.
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