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Bilthoven, juli 2015, 

 

 

 

Voor u ligt de schoolgids van Wereldwijs. Als u op zoek bent naar een basisschool is de 

schoolgids een bron van informatie. De keuze voor een basisschool is een belangrijke keuze, 

uw kind zal immers 8 jaar lang een groot deel van de week op school doorbrengen. In deze 

gids willen wij u graag een beeld meegeven van onze kijk op onderwijs.  

Daarnaast denken we dat het belangrijk is om zelf de sfeer te proeven, de kinderen aan het 

werk te zien met de leerkrachten. Wij zouden het bijzonder op prijs stellen als u de tijd wilt 

nemen om een afspraak te maken. Wij leiden u graag rond, want wij zijn trots op onze school, 

onze leerlingen, ons team, de rust die er in het gebouw hangt als de kinderen aan het werk 

zijn. Wij laten u graag de ontspannen manier van omgang met elkaar zien, maar ook het werk 

van de kinderen.  

Wereldwijs is een zeer bevoorrechte school, wij zijn gehuisvest in een prachtig nieuw gebouw. 

Het Lichtruim: met een bibliotheek, een theater, ateliers, een muziekschool, theaterschool, 

kunstgrassportvelden, buitenschoolse opvang, een kinderboerderij…………… al nieuwsgierig?  

 

Wij kijken uit naar uw komst! 

 

Annemarie Hoornsman 

Directeur Wereldwijs 

 

info@wereldwijs.nu 

www.wereldwijs.nu  
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Contact: 

 

 

 

Adres   Algemeen Christelijke Basisschool Wereldwijs 

Planetenplein 2 

3721 LH  Bilthoven 

 

Telefoon  030 – 3031717 

 

Directeur  A. Hoornsman     

hoornsman@wereldwijs.nu 

 

Plv. directeur:  H. Guikers 

   guikers@wereldwijs.nu 

    

Intern Begeleiders E. Meijer (onderbouw)    

meijer@wereldwijs.nu 

 

   M. van der Leest (bovenbouw)  

   vanderleest@wereldwijs.nu 

 

 

Email   info@wereldwijs.nu 

 

Website  www.wereldwijs.nu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wereldwijs is één van de negen Deltascholen in de gemeente De Bilt. Deze scholen zijn 

katholiek, protestants of algemeen christelijk. Wij streven naar kwalitatief uitstekend 

onderwijs dat gegeven wordt door kundig personeel in een professionele organisatie, want 

samenwerken brengt ons verder! 

 

 

Bestuur adres  Stichting Delta de Bilt  

   p/a Planetenplein 2 

   3721 LH Bilthoven 

 

Algemeen Directeur M. van Veelen 

 

 

Telefoon  030 – 2211552   

Email   kantoor@deltadebilt.nl 

Website  www.deltadebilt.nl 

mailto:hoornsman@wereldwijs.nu
mailto:guikers@wereldwijs.nu
mailto:meijer@wereldwijs.nu
mailto:vanderleest@wereldwijs.nu
mailto:info@wereldwijs.nu
http://www.wereldwijs.nu/
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Basisschool Wereldwijs 

Een basisschool is de school waar kinderen van groep 1 tot en met 8, van 4 tot 12 jaar, de 

basisbeginselen onder de knie krijgen. Lezen, schrijven en rekenen.  

Dat begint al vanaf groep 1, waar kleuters zich ontwikkelen op de verschillende vlakken. Van 

grove en fijne motoriek, het eerste begin van rijmen, letters en cijfers bij de kleuters tot 

staartdelen, breuken, grammaticaal ontleden in de bovenbouw. Aan het eind van de 

basisschool kunnen kinderen niet alleen lezen, schrijven en rekenen, maar kunnen ze deze 

kennis ook toepassen in vakken als aardrijkskunde, geschiedenis, biologie en Engels. 

Kinderen vinden het heerlijk om op school hun algemene ontwikkeling te zien groeien door de 

kennis die ze bij deze vakken opdoen, de wereld om de kinderen heen wordt steeds groter en 

interessanter. 

 

Denken, doen en beleven 

Kinderen ontwikkelen zich in acht jaar tijd met hun hoofd, hart en handen. Ons onderwijs is er 

dan ook op gericht dat kinderen leren denken, doen en beleven. Naast de kennisvakken 

werken kinderen ook aan vakken als tekenen, handenarbeid, gym, dans, muziek en toneel. 

Ook de sociaal/emotionele vorming van de kinderen krijgt aandacht op Wereldwijs.  Door de 

jaren leren kinderen allerlei vaardigheden en talenten bij zichzelf tot ontwikkeling te brengen.  

 

Op Wereldwijs hebben we hiervoor een unieke samenwerking met onze partners in Het 

Lichtruim, het gebouw waarin wij zijn gehuisvest. 

 

 Het Kunstenhuis: een samenwerking van de Biltse Muziekschool en de Werkschuit. Hier 

werken specialisten die onze leerkrachten met raad en daad terzijde kunnen staan op het 

gebied van muziek, kunst en cultuur.  

 De Bibliotheek, waar we nauw mee samenwerken: hoe heerlijk is het om met de kinderen 

uit je klas zo naar de bibliotheek te kunnen lopen om je in de boeken daar te kunnen 

verdiepen.  

 Jeugdtheaterschool Masquerade, denk aan toneelspel, musicals speciaal voor kinderen 

en nog veel meer.  

 Kinderopvang de Bilt, waarmee we een doorgaande pedagogische lijn kunnen 

afstemmen met de kinderopvang, peuteronderwijs en de buitenschoolse opvang. 

 De kinderboerderij ‘De Schaapskooi’ van Stichting Reinaerde naast de deur, we zijn daar 

dan ook vaak te vinden.  

 

Het gebouw zelf  biedt ook veel mogelijkheden met een theatervoorziening, ateliers, 

bibliotheek, ICT lokaal, sportzalen voor jonge en oudere kinderen. Bovendien beschikken we 

over ruime  buitenterreinen: het open schoolplein en het grote kunstgrasveld waar kinderen 

van Wereldwijs, de BSO of uit de wijk gebruik van kunnen maken.  

Al deze voorzieningen maken van Wereldwijs een plek waar kinderen met plezier naar toe 

komen, waar ze leren leren in een  inspirerende en leerrijke omgeving! 
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5 gelijke schooldagen 

Wereldwijs is in het schooljaar van 2012/2013 gestart met een zgn. continu rooster en 5 gelijke 

schooldagen. Dat betekent dat alle leerlingen van Wereldwijs om uiterlijk vijf voor half negen 

op school verwacht worden, zodat we de dag om half negen kunnen starten. De schooldag 

is om twee uur in de middag afgelopen. Tussendoor hebben de kinderen drie kwartier pauze 

gehad, een kwartier in de ochtend, en een half uur tussen de middag. De kinderen eten in dat 

half uur een kwartier in de groep met de leerkracht en spelen daarna onder toezicht van de 

leerkrachten een kwartier buiten.  

 

Mocht de schooldag voor startende 4-jarige kleuters nog te lang zijn, kunt u in overleg met de 

leerkracht uw kind tussen de middag ophalen indien nodig. Voor de ouders zijn er geen kosten 

verbonden aan het continu rooster. 

 

We zijn erg enthousiast over dit schoolrooster, het bevordert de rust en regelmaat in de 

groepen en geeft ons veel efficiënter leertijd in alle groepen. Het betekent wel dat de 

leerkrachten hun pauze hebben van 14.15 tot 14.45. Daarna vinden pas eventuele 

oudergesprekken plaats.  

Wereldwijs is een Algemeen Christelijke school 

Onze school is gebaseerd op een algemeen christelijke grondslag. Dat betekent dat wij binnen 

de school  aandacht hebben voor de Bijbelse verhalen en ons laten inspireren door de normen 

en waarden die hieruit voortkomen.  Aan de hand van de methode Trefwoord leren de 

kinderen de verhalen en namen uit de Bijbel kennen en duiden.  Elementen als naastenliefde, 

respect voor elkaar en verantwoordelijkheid voor jezelf en voor de ander komen de hele dag 

door aan de orde in de omgang met elkaar. De school staat stil bij kerkelijke feesten als Kerst, 

Pasen, Hemelvaart en Pinksteren.  

De rol van het geloof op Wereldwijs is voor de ene ouder een basis om thuis op voort te 

borduren, voor andere ouders een manier om hun kind kennis te laten maken met het christelijk 

geloof. Leerlingen die thuis in een ander geloof worden opgevoed zijn in principe ook welkom 

op onze school. Wij verwachten wel dat u als ouder onze identiteit respecteert en ondersteunt.  

 



 
 

5 
 

Dagelijkse gang van zaken op Wereldwijs 

Wat er vooraf gaat: 

Wat ons betreft mag u uw kind als leerling van Wereldwijs alvast inschrijven vanaf de geboorte, 

maar definitief plaatsen doen we pas nadat u bij ons bent geweest voor een 

kennismakingsgesprek en een rondleiding. U wilt immers een basisschool kiezen die past bij uw 

kind, bij u en bij uw manier van opvoeden.  

Is uw kind bijna vier jaar, wordt het tijd voor het eerste contact met de leerkracht en het 

afspreken van een wen-moment, zeker voor de oudste kinderen in een gezin heel belangrijk.  

Jongere kinderen komen met de oudste al zo vaak mee met het halen en brengen dat de 

eerste schooldag toch wat minder spannend is, maar ook dan vinden we het fijn als uw kind 

komt wennen. 

 

Kleutertijd: 

Wat kunnen ze al veel als ze vier jaar zijn: kinderen zijn dan echt toe aan de basisschool.  

De eerste leerjaren in de basisschool is de kleutertijd. De kleuterklas, waarin we kinderen leren 

om hun veters te strikken, hand in hand in de rij te lopen, op een stoeltje zitten in de kring, 

luisteren naar elkaar, zelfstandig een opdrachtje uitvoeren, je potlood goed vasthouden…. 

Spelenderwijs leren kinderen omgaan met andere kinderen, de leerkracht en de lesstof.  

Taal en getal begrip, woordenschat, fijne en grove motoriek, daar draait het om bij de kleuters.  

Ook opmerkzaamheid, concentratie, samenwerken en doorzettingsvermogen zijn 

vaardigheden die kinderen ontwikkelen in de eerste jaren op school. In het klaslokaal, in de 

speelzaal en buiten op het schoolplein. 

  

Omdat kleuters meestal nog niet kunnen lezen maar het wel heel fijn vinden om te weten wat 

er die dag in de klas gaat gebeuren wordt er gewerkt met pictogrammen in de klas.  

Een leerrijke omgeving is voor jonge kinderen heel belangrijk, daarbij maken we dankbaar 

gebruik van de Het Lichtruim:  zoals bijvoorbeeld de openbare bibliotheek in ons gebouw, 

zoveel prentenboeken is natuurlijk een feest voor de kinderen en de leerkracht, maar ook de 

directe aanwezigheid van de ateliers van het kunstenhuis, de daarbij horende muziekschool, 

de kinderboerderij en nog veel meer faciliteiten maken het onze leerkrachten mogelijk om van 

elke schooldag een ontdekkingsreis te maken.  

 

We maken gebruik van de volgende methodes in ons kleuteronderwijs: Kleuterplein, Taalkast, 

en Rekenkast. We volgen de ontwikkeling van onze kleuters met een observatiesysteeem en 

het Cito LOVS voor kleuters. 

 

Groep 3, een hele stap 

We noemen het een speel-leer-klas, maar de overgang van de kleuterklas naar deze groep  is 

toch nog wel groot. De kinderen vinden het reuze spannend en geen mooiere schooldag dan 

de eerste dag in groep drie. Voor de eerste keer allemaal je eigen tafeltje, je eigen stoeltje en 

aan het einde van de dag heb je je eerste woord geleerd! 

Wereldwijs maakt net als het overgrote deel van de basisscholen in Nederland gebruik van de 

methode Veilig Leren Lezen. Een methode die rekening houdt met verschillen tussen kinderen, 

met aantrekkelijke materialen en een goede ondersteuning op het digitale schoolbord: 

filmpjes, animaties en zelfs een website waar u als ouder kunt zien hoe dit bijzondere proces 

van leren lezen werkt.  

Er is veel veranderd sinds u zelf hebt leren lezen van de juf met een krijtje en een zwart 

schoolbord. U zult ook nog veel herkennen. De telraampjes bijvoorbeeld die gebruikt worden 

met rekenen, dat doen we met de nieuwste rekenmethode van Wereld in Getallen.  In groep 

3 is er veel aandacht voor de eerste plus en min sommen en het tellen. Als kinderen instructie 

krijgen van de leerkracht, gaan ze erna aan het werk om te oefenen. Voor sommige kinderen 

is het fijn om nog even samen met de leerkracht te oefenen, dat doen we aan de zgn. 

instructietafel waar een groepje leerlingen samen met de leerkracht zachtjes in de klas samen 

oefenen, terwijl de overige leerlingen zelfstandig  werken. De schrijfschriften met die handige 

schrijflijnen zijn van de methode Handschrift. Kinderen schrijven nu alles nog met een potlood. 
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In groep 3 staat veel in het teken van het lezen. In de andere vakken als muziek en 

handvaardigheid wordt dan ook regelmatig de link gelegd met de woorden die de kinderen 

hebben leren lezen!  

 

Groep 4 tot en met 8: 

De kinderen beginnen in groep 4 aan een nieuwe periode van leren leren. De kinderen 

hebben de basis in groep 3 gelegd, daar wordt nu op voortgebouwd. De nadruk ligt in deze 

jaren op lezen, taal,  rekenen en algemene ontwikkeling.  De leerkracht biedt deze vakken 

aan met de verschillende methodes als leidraad. Waar draait het allemaal om in deze vijf 

jaren: 

 

Taal: We maken hierbij gebruik van de methode Taal Actief.  Een methode die alle aspecten 

van het taalonderwijs omvat, van spellen tot ontleden, van opstellen schrijven tot 

spreekwoorden.  

Het is een methode die rekening houdt met de verschillen in leerstijlen en mogelijkheden van 

kinderen. Niet alle kinderen maken zich de taalregels snel eigen, sommige kinderen hebben 

daar iets langer de tijd voor nodig. Andere kinderen hebben juist meer uitdaging en verdieping 

nodig om zich voor te bereiden op de middelbare school.  

 

Een belangrijk onderdeel van het taalonderwijs is de opbouw van een woordenschat. Daar 

beginnen we uiteraard in groep 1 mee, door het voorlezen en de kringactiviteiten. De 

woordenschat van kinderen bouwt zich verder op in de basisschooljaren door een zorgvuldig 

taalgebruik van de leerkracht in alle groepen. Niet alleen bij het taalonderwijs, maar juist ook 

bij de vakken met een meer op de wereld oriënterend karakter zoals geschiedenis, 

aardrijkskunde en biologie.  De uitdrukkingsvaardigheid van de leerkracht is een goed  en 

leerzaam voorbeeld en zorgt voor een leerzame omgeving,  daar hechten wij in de school 

veel waarde aan. Ontwikkeling van je woordenschat is immers direct gekoppeld aan de groei 

van je algemene ontwikkeling.  

 

In groep 3 leren kinderen lezen. Maar dan zijn we er nog niet…. Het is net als met het halen van 

een rijbewijs, nu begint het pas. In de groepen 4 tot en met 8 wordt er op Wereldwijs veel 

gelezen. Want nauwkeurig lezen, in een goed tempo lezen, begrijpen wat je leest en kunnen 

vertellen wat je gelezen hebt zijn allemaal heel belangrijke vaardigheden die kinderen al op 

jonge leeftijd moeten oefenen. Vaardigheden die van groot belang zijn op het 

vervolgonderwijs, maar ook in de maatschappij! Lezen is dan ook een vak dat tot en met groep 

8 de aandacht krijgt. We doen dat met behulp van onze leesmethode Estafette. Voor het 

begrijpend lezen, waar het gaat om het duiden van wat je leest en samenvatten (belangrijke 

vaardigheden voor de middelbare school) gebruiken we Nieuwsbegrip en Nieuwsbegrip XL.  

 

Vanaf groep 5 komt de spreekvaardigheid nog wat vaker op het rooster. Daarbij moet u 

denken aan spreekbeurten of boekenbeurten. Met het digitale schoolbord is het heel leuk om 

je verhaal nog wat extra kracht te geven door een mooie presentatie te maken en kleine 

filmpjes of geluidsfragmenten in te zetten. Het uiteindelijke doel van spreekbeurten is natuurlijk 

het voorbereiden op wat je wilt vertellen, het oefenen om daarna je verhaal te vertellen in de 

klas.  Spreekvaardigheid is een belangrijke vaardigheid in onze maatschappij!  

 

Rekenen Voor het rekenen heeft Wereldwijs gekozen voor de methode Wereld in Getallen. 

Een ‘ouderwets’ degelijke methode, waarmee kinderen leren hoofdrekenen, cijferen op 

papier en waarin ook aandacht is voor het rekenen in het dagelijks leven: met geld, met tijd, 

met de ‘verhaaltjessommen’. U kent ze nog wel: Piet en Toos fietsen naar hun huis, ze 

vertrekken een kwartier na schooltijd met een snelheid van 5 meter per seconde, hoe laat 

komen ze thuis?  

 

Dat rekenen belangrijk is hoeven we u niet uit te leggen…. Naast het gebruik van 

rekenmachines is het enorm belangrijk dat we nog steeds snel kunnen hoofdrekenen, dat we 

kunnen schatten, dat we kennis hebben van grote getallen, procenten en nog veel meer. 
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Vanaf het tellen in groep 1 tot en met de verhoudingstabellen in groep 8 doorlopen kinderen 

de leerlijn rekenen, met extra instructie voor wie het lastig vindt en verdiepend rekenwerk voor 

wie wat meer uitdaging nodig heeft.  

 

Belangrijke onderdelen in het rekenen kunnen wel wat ondersteuning vanuit huis gebruiken. 

Wat kunt u thuis oefenen met uw kind? Denk daarbij aan de tafels, het is noodzakelijk dat de 

kinderen vanaf groep 6 de tafels van 1 tot en met 10 (en als je goed bent in rekenen is tot en 

met de tafel van 12 praktisch) uit hun hoofd kennen…. Als u weet dat uw kind dat lastig vindt, 

oefen het dan thuis ook. Zeker in de vakanties, als tafels de neiging hebben om ver weg te 

zakken. Wanneer oefenen? In de auto, tijdens de afwas, op de computer, vraag aan de 

leerkracht een goede site om te oefenen! 

Andere zaken die u thuis kunt stimuleren zijn het oefenen met klokkijken (je favoriete tv 

programma kijken? Zelf op de klok kijken wanneer het begint) of oefenen met ons metrieke 

stelsel: spelen met water, plastic bakjes en een maatbeker is niet alleen leuk maar ook heel 

nuttig, net als het experimenteren met een meetlint! Spelenderwijs leren en uren speelplezier… 

 

Wereldoriëntatie:  

Wereldoriëntatie, zo noemen we de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, biologie en 

natuurkunde, verkeer. Vakken waarbij de algemene ontwikkeling van kinderen gestimuleerd 

wordt. Vakken waarbij we gebruik maken van de lesmethoden, maar ook andere bronnen.  

Bronnen als  schooltelevisie en internet, boeken uit de bibliotheek. Er zijn ook veel 

maatschappelijke organisaties die lesmateriaal maken over thema’s als  gezond eten, Europa,  

dijken in Nederland, en nog veel meer. Daar maken we graag gebruik van. 

Dit zijn de vakken waarbij kinderen leren om de vaardigheden die ze opbouwen met lezen, 

taal en rekenen in de praktijk te brengen.  

 

Bij het lesgeven in deze vakken maken we gebruik van verschillende werkvormen om kennis 

over te brengen: door klassikale lessen en het vertellen van mooie verhalen, maar ook door 

het leren in tweetallen of groepjes. Door kinderen informatie te laten zoeken, door kinderen 

informatie te laten lezen. Door de kennis te toetsen door vragen te stellen, of door kinderen 

een werkstuk te laten maken. 

Samenwerkend leren speelt een hele belangrijke rol op de middelbare scholen. Wij leren de 

kinderen hoe je samenwerkt in een groepje. Hoe overleg je, hoe zorg je ervoor dat iedereen 

zijn of haar bijdrage aan het eindresultaat levert, hoe neem je beslissingen als je het niet met 

elkaar eens bent.  Het eindproduct kan een gezamenlijke presentatie zijn, een muurkrant, een 

werkstuk.  

Soms is het ook fijn om juist niet samen te werken, maar alleen aan een opdracht te werken. 

Kortom, de wereldoriëntatie vakken bieden de mogelijkheid voor kinderen om te ondervinden 

welke leerstijl bij ze past, en laat kinderen experimenteren met verschillende manieren van 

kennis verwerven. 

 

Internet op school 

Kinderen gebruiken al vroeg de computer op school. De toegang tot internet is voor de jonge 

kinderen afgeschermd, voor de grotere kinderen is er wel de mogelijkheid om op het net te 

surfen. Dat betekent dat we vanaf groep 5 al regelmatig met elkaar regels afspreken hoe het 

internet te gebruiken. Omdat de ervaring leert dat kinderen thuis toegang hebben tot internet 

zonder filter, kiezen wij er ook op school voor om te werken zonder een filter. We leren kinderen 

liever om te gaan met de gevaren van het net. Kinderen moeten weten wat te doen en vooral 

ook wat niet te doen op internet.  

Leerlingen mogen regelmatig zelfstandig op het internet surfen, de pc’s zijn zo opgesteld dat 

leerkrachten gemakkelijk kunnen zien wat leerlingen doen. Bij het overtreden van de regels die 

we met elkaar hebben afgesproken wordt uiteraard ingegrepen.  

 

 

Creatieve vakken en cultuur 

Met het oog op onze plek in Het Lichtruim heeft Wereldwijs de ambitie zich te ontwikkelen tot 

een school met veel aandacht voor cultuur.  
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Wereldwijs kiest hierbij voor een brede oriëntatie, dat is mogelijk door onze partners in Het 

Lichtruim op het gebied van beeldende vormgeving, muziek, dans, toneel en literatuur. In alle 

groepen van Wereldwijs is er aandacht voor projecten op deze gebieden en zorgen de 

leerkrachten voor een samenhang in het aanbod van groep 1 tot en met 8. 

Wereldwijs streeft bovendien naar een buitenschools aanbod in samenwerking met het 

kunstenhuis en de bibliotheek in het gebouw.   

Een belangrijke activiteit in het cultuuraanbod is het ‘Zing ’es’ project van de school. De school 

wil het samen zingen in de hele school stimuleren, door consequent in alle groepen 

zangactiviteiten te ontplooien. Teamleden worden regelmatig bijgeschoold  in hoe 

muzieklessen rondom het zingen te geven. We gebruiken voor het zingen de methode 

Zangmakers in alle groepen.  

 

Engels 

In de groepen 7 en 8 starten de kinderen met Engelse les. Het aanbieden van Engelse taal op 

de basisschool heeft  tot doel kinderen al vroeg vertrouwd te maken met een vreemde taal. 

Engels is immers een belangrijke internationale taal. De leerlingen leren het Engels als bron te 

herkennen van leenwoorden in het Nederlands. Engelse lessen op de basisschool zijn vooral 

gericht op het lezen, luisteren en een eerste begin van het spreken in alledaagse situaties. 

Kinderen leren in de Engelse les in groep 7 en 8 ook het principe van woordjes leren: hoe doe 

je dat, hoe overhoor je jezelf, en hoe voorkom je dat je de woordjes binnen een dag alweer 

vergeten bent? Dit zijn uiteraard belangrijke voorbereidingen voor het middelbaar onderwijs.  

Ook in de andere klassen is er regelmatig aandacht voor de Engelse taal, dan moet u denken 

aan een aantal woordjes en liedjes die op een speelse manier worden aangeboden.  

 

Extra uitdaging 

Soms is het aanbod in de klas alleen niet genoeg voor een leerling. Sommige leerlingen 

moeten meer uitgedaagd worden of hebben extra begeleiding nodig om de talenten die ze 

bezitten ook daadwerkelijk te benutten. Daar is de ‘wereldwijzer klas’ voor. Hier brengen we 

kinderen bij elkaar uit de verschillende groepen. Deze leerlingen krijgen extra werk mee, waar 

ze in de groepen aan kunnen werken als ze eerder klaar zijn met de reguliere leerstof, 

bovendien bespreken we het extra werk dat ze gemaakt hebben in de week ervoor. Het extra 

werk is niet vrijblijvend!  

In de groepen 4 en 5 bieden we de kinderen die op rekengebied extra uitdaging nodig 

hebben onder leiding van een deskundige schaakdocent schaaklessen aan onder schooltijd. 

In de groepen 6 tot en met 8 bieden we deze lessen ook aan, maar dan op eigen kosten van 

de leerling en na schooltijd.  

 

 

Toetsen, testen en rapporten op Wereldwijs 

De kinderen op Wereldwijs leren van groep 1 tot en met 8. De vorderingen die ze daarbij 

maken willen we graag inzichtelijk maken. Voor u als ouder, omdat het belangrijk is om te 

weten hoe uw kind op school vooruit gaat. Maar ook voor onszelf, omdat we graag onze 

toegevoegde waarde als school kritisch willen volgen en bijsturen waar nodig.  

 

De leerkracht maakt groepsplannen. In die groepsplannen staat wat de kinderen in een 

periode van een aantal maanden moeten leren in helder omschreven doelstellingen. Om te 

weten of die doelstellingen behaald worden, toetsen we de kinderen regelmatig.  

Dat doen we met de toetsen uit de methode. De kinderen maken de toets om te zien of de 

lesstof is opgepakt. Mocht dat nog niet helemaal het geval zijn, kunnen we aan de hand van 

de toets resultaten zien op welke manier we de leerling moeten begeleiden om de resultaten 

te behalen die we voor ogen hebben. 

 

Naast de toetsen uit de methode maken we ook gebruik van het leerlingvolgsysteem van het 

Cito. Dat zijn landelijke toetsen, waarmee we niet alleen de vorderingen van de leerlingen 

kunnen volgen, maar ook kunnen zien of we de lesstof op de juiste manier hebben 

aangeboden en of de methodes voldoen. 

 



 
 

9 
 

Contacten met u,  de ouders van onze leerlingen 

Aan de hand van de observaties van de leerkracht, de toetsen en het leerlingvolgsysteem 

maken we drie keer per jaar een rapport voor uw kind.  Als alles volgens de verwachting  gaat 

met de leerling krijgt u tijdens de 10 minuten gesprekken toelichting over de resultaten van uw 

kind. Valt uw kind op in de groep, omdat het sneller of langzamer leert dan verwacht, omdat 

er misschien leerproblemen of gedragsproblemen zijn,  dan maken wij direct een aparte 

afspraak om met u hierover samen in gesprek te gaan.  

In groep 8 loopt het allemaal iets anders: uw kind ontvangt  een rapport met een voorlopig 

advies voor de middelbare school in november. Aan de hand hiervan wordt u uitgenodigd 

voor een gesprek met de leerkracht.  In maart ontvangt de leerling een eindverslag, de uitslag 

van de eindtoetsen en een definitief advies voor het vervolgonderwijs. In groep 8 nemen we 

de kinderen voor de laatste keer Cito leerlingvolgsysteem toetsen af en sluiten de toetsenreeks 

af met de Cito eindtoets in februari.  

 

Wij vinden het fijn als ouders meehelpen in de school: regelmatig doen leerkrachten een 

beroep op ouders om te helpen bij activiteiten in de school. Uitgangspunt daarbij is dat we 

proberen zoveel mogelijk verschillende ouders hierbij te betrekken. De school kan zonder deze 

hulp veel activiteiten met de kinderen niet ondernemen, maar de hulp van ouders is ook 

belangrijk om de drempel van de school zo laag mogelijk te maken: ouders die gewend zijn 

binnen de school contacten met het team te hebben zullen sneller langskomen als ze vragen 

of opmerkingen hebben, daar hechten wij veel waarde aan.  

 

 

We hebben op school ook een actieve oudervereniging. Het bestuur van de oudervereniging 

heeft regelmatig contact met de school en spant zich in om de kinderen een onvergetelijke 

basisschooltijd te bezorgen! De oudervereniging zorgt er ook voor dat de vrijwillige 

ouderbijdrage bij u in rekening wordt gebracht.  

 

We vragen een ouderbijdrage om zaken te kunnen realiseren die we belangrijk vinden voor 

de kinderen, maar die niet of onvoldoende door de overheid worden gefinancierd. De 

ouderbijdrage wordt beheerd door de oudervereniging van de school. Over de wijze 

van besteding legt de oudervereniging jaarlijks verantwoording af. De ouderbijdrage is niet 

verplicht, maar we vragen u wel mee te betalen aan de extra voorzieningen in de school 

waarvan alle kinderen profijt hebben. De hoogte van de ouderbijdrage is dit schooljaar door 

de oudervereniging vastgesteld op 40  Euro per jaar per kind. Voor dit bedrag worden samen 

met de school door de oudervereniging excursies, feesten en activiteiten ondersteund. 

Naast de medezeggenschapsraad is ook de oudervereniging een plezierig klankbord voor de 

school om te weten wat er onder de ouders leeft.  

 

De medezeggenschapsraad is de verbinding tussen ouders, team en management van de 

school. De MR ouders zijn een belangrijk klankbord voor andere ouders en voor de school. In 

onze school werken we met een MR bestaande uit 3 ouders en 3 leerkrachten. 

Vanuit onze medezeggenschapsraad is er ook een deelname aan de overkoepelende 

gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de Stichting Delta geregeld.  

Uiteraard worden zowel de MR als de GMR door de school en de Stichting Delta in staat gesteld 

om hun werk te doen, conform de daarvoor geldende voorschriften en aan de hand van hun 

reglementen.  

 

Onze nieuwsbrief: wij sturen u  een wekelijkse nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief wordt inmiddels 

door bijna alle ouders en leerkrachten gelezen, een belangrijke informatiebron waarin u alles 

terug kunt lezen wat er op school speelt. 

Daarnaast heeft de school uiteraard ook een website. Veel informatie, achtergronden, 

nieuwtjes en foto’s. Leerkrachten verzorgen het klassennieuws op de website. We maken op 

de website onderscheid uit oogpunt van digitale veiligheid tussen incidentele bezoekers of 

onze leerlingen en hun familie en kennissen. Zij kunnen op de website een login aanmaken 

voor het afgeschermde gedeelte (foto’s en nieuws over de kinderen, MR /Oudervereniging 

nieuws etc.). 
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Wij voelen ons ook betrokken bij onze leerlingen als ze zijn uitgevlogen. Dat geldt zeker voor 

onze brugpiepers! In mei/juni wordt er contact gezocht met ouders van brugklasleerlingen die 

in groep 8 op onze school hebben gezeten om de ervaringen met de overgang van het primair 

naar het voortgezet onderwijs met ons te delen. (met als doel uiteraard om al het mogelijke te 

doen om die overgang soepel te laten verlopen nu en in de toekomst).  

 

 

Groep 8, afscheid van de basisschool 

In groep 8 wordt een leerweg van acht jaar basisonderwijs afgesloten. In deze groep worden 

de leerlingen begeleid bij de overstap naar het voortgezet onderwijs.  Regelmatig huiswerk, 

veel aandacht voor je motivatie in de les en natuurlijk de resultaten.  Gedurende dit jaar wordt 

bekeken naar welke middelbare school de kinderen het beste kunnen doorstromen. Daarbij 

kijken we naar het niveau, maar ook naar het type onderwijs dat geschikt is voor het kind.  De 

leerkracht geeft in november met een voorlopig advies in een gesprek met de ouders aan 

welk niveau past bij het kind. Daarnaast helpen we ouders graag bij het kiezen van het type 

school.  

 

Wij doen mee aan de Cito-eindtoets in februari. Bij de advisering voor het vervolgonderwijs is 

de toets niet van doorslaggevende betekenis. De toets is vooral bedoeld als onafhankelijke 

bevestiging van het beeld dat we van de leerling hebben. In het voorjaar worden de leerlingen 

digitaal aangemeld op het voortgezet onderwijs. Over de procedures en het tijdpad rondom 

het aanmelden worden de ouders geïnformeerd door de leerkrachten van groep 8.  

 

Betekent het aanmelden op de middelbare school het einde van het leren voor de leerlingen 

in groep 8? Nee. Natuurlijk wordt er ook geoefend op de eindmusical, maar in de periode van 

maart tot en met de zomervakantie wordt er gewoon doorgeleerd door de groepen 8. Ritme 

in leren en werken tot aan de laatste schooldag is belangrijk, zeker voor deze leeftijdsgroep, 

zo zorgen we ervoor dat de aansluiting op de brugklas goed verloopt! 

 

Afscheid van de basisschool is een belangrijke mijlpaal in het leven van een kind. Daar 

besteden we dan ook ruim aandacht aan op school. U wordt daar ruim van tevoren over 

geïnformeerd, de afscheidsmusical wordt een avond om nooit te vergeten…. 

 

 

Naar de middelbare school 

De algemene voorlichting over deze belangrijke stap vindt plaats tijdens de informatieavond 

aan het begin van groep 8. In december geven de scholen van het voortgezet onderwijs op 

de basisscholen een algemene voorlichtingsavond.  

Naar aanleiding van ons voorlopig advies, de mening van u en uw kind en de resultaten wordt 

in het voorjaar definitief bepaald naar welke school uw kind zal gaan. In januari organiseren 

de middelbare scholen open dagen, wij adviseren u  om ook met uw kind als leerling van 

groep 7 alvast eens rond te kijken.  

 

Is uw kind eenmaal aangenomen op het voortgezet onderwijs, krijgen wij van de middelbare 

scholen de resultaten doorgestuurd totdat de leerlingen eindexamen doen. Zo kunnen wij onze 

advisering ook toetsen aan de praktijk.  

 

Waar zijn onze 35 leerlingen na het schooljaar 2012/2013 naar  toe gegaan?  

 

VMBO Basis/Kader-Beroeps   

VMBO T (MAVO)    

HAVO/atheneum/gymnasium  
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Overgaan, een jaar overdoen of versnellen 

Het komt voor dat in de ontwikkeling van een kind duidelijk wordt dat het meer of minder tijd 

nodig heeft om zich te ontwikkelen. Voor een aantal van deze kinderen komen wij voor de 

vraag te staan of het al dan niet verstandig is het kind naar de volgende groep te laten 

overgaan of een groep over te slaan. In het belang van uw kind en na zorgvuldig overleg met 

u kunnen we besluiten een leerling een leerjaar te laten overdoen of te versnellen.  

 

Kleuters komen op school als ze 4 jaar zijn. Afhankelijk van de maand waarin kinderen jarig zijn, 

stromen ze na de zomervakantie door naar groep 1 of groep 2. Grofweg kunnen we stellen 

dat kinderen van minimaal 4 jaar en 10 maanden doorstromen naar groep 2, jongere kinderen 

blijven in groep 1 en stromen het schooljaar daarna door. Het komt regelmatig voor dat 

kinderen langzamer of sneller doorstromen, afhankelijk van de ontwikkeling van een kind. 

Als kinderen minimaal 5 jaar en 10 maanden zijn stromen ze door naar groep 3 na de 

zomervakantie. Ook hier geldt, regelmatig stromen kinderen sneller of langzamer door. Dat 

heeft alles te maken met de schoolrijpheid van een kleuter. Uiteraard besluiten wij altijd in 

overleg met u over het al dan niet doorstromen naar een volgende groep.  

 
Omgaan met elkaar, pesten op school 

Op Wereldwijs vinden we het belangrijk dat kinderen, team en ouders zich veilig voelen. Jezelf 

kunnen zijn is een heel belangrijke voorwaarde voor het leerklimaat binnen de school. Dat 

betekent dat we met elkaar oog willen hebben voor hoe de mensen in onze school met elkaar 

omgaan. Als volwassenen willen we op een respectvolle manier met elkaar omgaan en daarin 

een voorbeeld zijn voor de kinderen.  

Overal waar kinderen in groepen met elkaar optrekken komt pestgedrag voor. Dus ook bij ons 

op school, dat kunnen we nooit helemaal voorkomen, hoe alert we er ook op zijn.  

Wat we wel kunnen doen, is zorgen dat het pestgedrag onmiddellijk een halt toegeroepen 

wordt, niet wegkijken, niet ontkennen, maar zo snel mogelijk in gesprek komen met de pesters, 

de gepesten en vooral de grote groep erom heen die zwijgend toekijkt.  

Pesten is geen individueel probleem van een kind, maar een groepsproces dat de leerkracht 

met de hele groep bespreekt en aanpakt.  Op Wereldwijs gebruiken we daar ook een 

methode bij, met behulp van methode Klassenbouwers/Teambouwers besteden we een 

aantal keren per week aandacht aan de sociale omgang van de kinderen onderling in de 

groep. De methode zorgt ervoor dat kinderen elkaar leren kennen en respecteren, de kinderen 

gaan op zoek naar wat ze onderling verbindt en leren daarmee beter samen te werken, met 

als doel een betere sfeer in de klas en daarmee een beter leerklimaat.  

 

Veiligheid in de school. 

We zorgen ervoor dat het in de school en op het schoolterrein veilig is. Het team van leraren is 

uiterst alert om deze veiligheid te bewaken. Uiteraard wordt bij situaties die direct gevaar 

opleveren onmiddellijk ingegrepen. Wereldwijs heeft een ontruimingsplan, te gebruiken bij 

calamiteiten. Het ontruimen oefenen we enkele keren per jaar met de kinderen, onder 

wisselende omstandigheden. De ontruimingssignalering kan op verschillende plaatsen in de 

school in werking worden gesteld. 

 

Minstens zo belangrijk zijn de afspraken, die we maken en die we met elkaar handhaven, over 

de manieren waarop kinderen met elkaar omgaan en de vanzelfsprekendheden 

die daarbij gelden. Pesten wordt niet getolereerd; we leggen de nadruk op wat 'normaal' is 

en op wat we van alle kinderen verwachten. Elkaar respecteren is daarbij een kernbegrip.  

 

Bij de veiligheid hoort ook het zorgvuldig omgaan met de toegang tot het schoolgebouw. 

De deuren van ons schoolgebouw zijn niet op slot. Wel is het de bedoeling dat de deuren dicht 

blijven! Alle leerkrachten en de directie houden goed in de gaten wie er de school 

binnenkomt. Let u erop dat u de deur achter u sluit als u de school binnen bent geweest? 
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Zorg op Wereldwijs: als het anders loopt dan we verwachten 

Ons onderwijs stelt kinderen in staat hun talenten te ontplooien, hun ambities te realiseren en 

allerlei ontdekkingen te doen. Dit alles onder begeleiding van leraren en extra ondersteunend 

personeel. Ieder kind heeft recht op goed onderwijs. De aanpak hiervoor is niet voor alle 

kinderen gelijk.  

 

Binnen het onderwijs zien we veel verschillen in de ontwikkeling van kinderen. Bij de meeste 

kinderen verloopt de ontwikkeling zoals verwacht, maar soms ook niet. Wij hebben de taak om 

in dat geval een reeks van samenhangende zorgactiviteiten te bieden.  

Die activiteiten zijn gericht op signaleren, analyseren, diagnosticeren, voorbereiden en 

uitvoeren van hulp die past bij de verscheidenheid van de leerlingen. Het  doel is dat we zorg-

op-maat aanbieden. Die zorg wordt in gerichte plannen omschreven: 

 

- groepshandelingsplan (aanpak van een groep, waarin ook de extra zorg voor kinderen 

wordt omschreven die meer instructie of verdieping nodig hebben) 

- handelingsplannen (aanpak van een specifieke leerling die een aanpak nodig heeft 

buiten het groepsplan om) 

- ontwikkelingsperspectief (als bij de uitstroom van een kind op 1 of meer leergebieden 

de kerndoelen niet behaald kunnen worden, maken we een onderwijsperspectief op 

maat) 

 

Deze brede aanpak staat niet op zichzelf, maar maakt onderdeel uit van het schoolbeleid. 

Toch zijn deze maatregelen soms nog niet toereikend. Na overleg tussen de leerkracht, de 

ouders en de zorgcoördinator (intern begeleider) wordt indien nodig besloten tot het afnemen 

van aanvullende testen. Afhankelijk van de uitkomsten daarvan wordt met behulp van de 

deskundige die de test heeft afgenomen een verdere aanpak besproken.  

 

 

Wat als het echt niet gaat op de basisschool? 

We doen er alles aan om leerlingen die problemen hebben zo goed en zo lang mogelijk te 

helpen en op te vangen. Soms lukt dat niet meer binnen onze mogelijkheden en moeten we 

met elkaar zoeken naar een andere aanpak die beter bij het kind aansluit.  Een speciale school 

voor basisonderwijs kan een goede oplossing zijn. Aanmelding bij de PCL is dan noodzakelijk 

om voor uw kind een plaats op zo’n school te kunnen krijgen. Voor meer informatie hierover 

verwijzen we u naar pagina 17 van deze schoolgids.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

13 
 

 

Wereldwijs en de buitenschoolse opvang 

Voor de buitenschoolse opvang werkt Wereldwijs samen met Kinderopvang de Bilt. Dat 

betekent dat er buiten de schooltijden en dagen mogelijkheden zijn voor kinderopvang op de 

Buitenschoolse Opvang.  

De school en de opvang zitten samen onder één dak in Het Lichtruim. Voor meer informatie 

over de buitenschoolse opvang verwijzen wij u graag naar de website 

http://www.kinderopvang-debilt.nl/buitenschoolse-opvang 

 

Voor kinderen is het uiteraard bijzonder plezierig dat de buitenschoolse opvang, na schooltijd 

en in de vakanties, op dezelfde locatie is gehuisvest als de school. Ook de doorgaande lijn in  

het pedagogisch begeleiden van de kinderen is beter te borgen als de leerkracht en de 

pedagogisch medewerkers korte contactlijnen hebben. 

 

Is uw kind ziek?  

Kinderen die ziek zijn moeten thuis goed uitzieken en horen niet op school te zijn. Wilt u melding 

maken van verhindering door ziekte? Dat mag met een telefoontje, of met een mailtje aan de 

leerkracht. Als kinderen onder schooltijd ziek worden, wordt telefonisch met u overlegd wat de 

meest verstandige c.q. haalbare oplossing is. Als uw kind een besmettelijke ziekte heeft vragen 

we u dit door te geven aan de leerkracht of directeur. Vaak in overleg met de 

Jeugdgezondheidszorg wordt dan bepaald of uw kind wel of niet naar school kan komen. 

 

Wat als de juf ziek is?  

Zoveel mogelijk proberen we een leerkracht die door ziekte of om een andere reden afwezig 

is te vervangen, zodat de lessen normaal doorgaan. Soms is dat een externe leerkracht, soms 

lossen we het op door intern met taken te schuiven of kinderen over de andere klassen te 

verdelen.  In geen geval worden kinderen onder schooltijd naar huis gestuurd.  

 

Mag mijn kind thuisblijven?  

U mag uw kind thuishouden als het ziek is of recht op verlof heeft, als u dit verlof tijdig heeft 

aangevraagd en het van de schoolleiding heeft gekregen. Verlof wordt gegeven in bijzondere 

omstandigheden. Voorbeelden van goede redenen zijn bruiloften of jubilea van ouders of 

opa’s en oma’s. Maar ook ernstige gebeurtenissen in de familiekring kunnen reden zijn om 

verlof aan te vragen.  

Op vakantie gaan buiten de schoolvakanties mag bijna nooit… alleen als u alle vakanties 

moet werken omdat uw beroep dat nu eenmaal met zich meebrengt, en u geen enkel 

alternatief heeft, mogen we u daar verlof voor geven.  Vraagt u dit ruim tevoren aan bij de 

directeur van de school. 

 

Kinderen van 5 jaar en ouder vallen onder de leerplichtwet. Zij zijn verplicht naar school te 

gaan. In  bijzonder gevallen (bijvoorbeeld als een kind nog te moe is om alle dagen naar 

school te komen), mogen we daar een uitzondering op maken.  

 

Wij zijn als school wettelijk verplicht bij de gemeentelijke leerplichtambtenaar aangifte te doen 

als u uw kind zonder goede reden thuishoudt. De formele regels hebben wij voor u op een rijtje 

gezet op pagina 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kinderopvang-debilt.nl/buitenschoolse-opvang
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Algemene informatie Wereldwijs/Stichting Delta 

In onze schoolgids willen wij ook graag informatie verstrekken over afspraken en regels die niet 

alleen op Wereldwijs, maar op alle scholen van onze Stichting gelden. Informatie over wat nu 

de formele leerplicht regels zijn, maar ook over het toelatingsbeleid, over de werkwijze bij het 

plaatsen van leerlingen in het speciaal onderwijs, de klachtenprocedures etc. Al deze 

informatie treft u hieronder aan.  

 

 

1. Leerplicht: de regels 

 

Een verzoek om vakantieverlof op grond van artikel 11f van de leerplichtwet dient bij 

voorkeur minimaal een maand tevoren aan de directeur te worden voorgelegd en kan alleen 

goedgekeurd worden indien: 

 

 Het wegens de specifieke aard van het beroep van één van de ouders het slechts mogelijk 

is buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan 

 een werkgeversverklaring wordt overlegd waaruit blijkt dat geen verlof in de officiële 

schoolvakanties mogelijk is 

 

Dergelijk verlof mag 

 

 slechts eenmaal per schooljaar worden verleend 

 niet langer duren dan 10 schooldagen 

 niet plaatsvinden in de eerste twee weken van het schooljaar 

 

Gewichtige omstandigheden voor 10 schooldagen verlof per schooljaar of minder: een 

verzoek hiertoe dient aan de directeur te worden voorgelegd. Hiertoe gelden de volgende 

voorwaarden: 

 

 voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan 

geschieden 

 voor verhuizing voor ten hoogste 1 dag 

 voor het bijwonen van een huwelijk voor 1 of hoogstens 2 dagen, afhankelijk van de plaats 

waar het huwelijk wordt gesloten 

 bij ernstige ziekte van ouders, bloed of aanverwanten t/m de 3de graad 

 bij overlijden van bloed-aanverwanten in de 1e t/m 4e graad, variërend van 1 tot 4 dagen. 

 bij 25-,40 en 50 jarig ambtsjubileum en het 121/2, 25, 40,50 en 60 jarig huwelijksjubileum 

van ouders of grootouders voor één dag 

 voor andere naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen, maar geen 

vakantieverlof 

 

Het verlof buiten de schoolvakanties moet altijd schriftelijk bij de directeur worden 

aangevraagd. De directeur is wettelijk verplicht op straffe van een fikse boete de 

leerplichtambtenaar mededeling te doen van ongeoorloofd verzuim.  

 

Tegen die ouders die hun kinderen zonder toestemming van school houden kan proces-

verbaal worden opgemaakt. Ouders die het niet eens zijn met de beslissing kunnen bij de 

leerplichtambtenaar bezwaar maken. 

 

 

2. Managementstatuut 

Het bestuur van de Stichting Delta is formeel 'het bevoegd gezag'. De algemeen directeur van 

de Stichting vertegenwoordigt het bestuur in de contacten met de schooldirecties, mede op 

basis van verkregen mandaten van het bestuur. De verhouding tussen bestuur, algemeen 

directeur en schooldirecteuren is geregeld in een managementstatuut en kunt u aanvragen 

bij de Stichting Delta of de directeur van Wereldwijs.  
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3. Omgangsregels en gedragscode 

We hebben voor de omgang tussen personeelsleden, leerlingen en ouders voor de 

personeelsleden een interne gedragscode vastgesteld. Het doel van de code is het 

bevorderen van een omgang tussen alle betrokken die in het maatschappelijke verkeer 

algemeen gebruikelijk is en die vooral ook zorgzaam is ten opzichte van de kinderen die aan 

de zorgen van de school zijn toevertrouwd. In de code is, zoveel mogelijk in praktische termen, 

aangegeven welk gedrag we normaal en acceptabel vinden en welk gedrag tot 

corrigerende maatregelen kan leiden. U kunt de gedragscode opvragen bij de Stichting Delta 

of de directeur van Wereldwijs.  

 

4. Onderwijsnummer 

Wettelijk voorgeschreven is, dat alle leerlingen een onderwijsnummer hebben. Het nummer 

wordt van hogerhand toegewezen en is gebaseerd op het burgerservicenummer (bsn, ook 

wel sofinummer genoemd). Vandaar dat de school vraagt naar het bsn en een bewijsstuk. 

Zonder bsn kan een leerling niet worden ingeschreven. Het onderwijsnummer wordt ook in het 

voortgezet onderwijs gebruikt. 

 

5. Aansprakelijkheid/verzekeringen bij schade 

De school heeft een verzekeringspakket afgesloten, bestaande uit een ongevallen 

verzekeringen een aansprakelijkheidsverzekering. Op grond van de ongevallenverzekering zijn 

alle betrokkenen bij schoolactiviteiten verzekerd. 

De school is alleen aansprakelijk voor schade die een gevolg is van onvoldoende toezicht 

door de school of van onrechtmatig handelen door het personeel en hulpouders. De 

leerlingen en hun ouders zijn aansprakelijk voor schade die zij aan anderen in de school en 

aan het schoolgebouw en het schoolterrein toebrengen, ook als dat per ongeluk gebeurt. We 

raden de ouders aan een verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid te sluiten. 

 

6. Klachtenregeling en vertrouwenspersoon 

Veel problemen en probleempjes kunnen worden opgelost in goed onderling overleg tussen 

ouders, leerkrachten, interne begeleiders en schooldirectie. Bespreekt u uw klacht altijd eerst 

met de leerkracht of de directeur.  Als dit overleg tot niets leidt, kunt u gebruik maken van de 

klachten regeling. Hierin is aangegeven op welke wijze u een formele klacht over het personeel 

kunt indienen en hoe de klacht behandeld wordt. De regeling is op school aanwezig en u kunt 

hem op verzoek inzien. U kunt zich ook wenden tot de vertrouwenspersoon van de school, die 

u de weg kan wijzen bij het oplossen van problemen of het indienen van een klacht. Daarnaast 

hebben we een externe vertrouwenspersoon, die tot taak heeft te bemiddelen en zoveel 

mogelijk een formele klacht te voorkomen. Als er toch een formele klacht wordt ingediend 

wordt deze behandeld door het schoolbestuur of de landelijke klachtencommissie waarbij de 

school is aangesloten.  

 

De vertrouwenspersoon van Wereldwijs is Hans Guikers, leerkracht groep 8 en adjunct-

directeur.  

Ouders kunnen ook terecht bij de Algemeen directeur van de Stichting: de heer M. van 

Veelen. Tel: 030 - 2211552.  

 

Externe personen/instanties: 

 

CED-groep, locatie Maartensdijk 

Tolakkerweg 153 (postbus 25)   

3738 JL Maartensdijk  (3738 ZL Maartensdijk) 

0346-219777 

 

 

 

 

 

Landelijke klachtencommissie Besturenraad 
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Postbus 381 

3440 AJ Woerden 

0348-744444 

www.besturenraad.nl 

 

 

7. Seksuele intimidatie / vermoedens van seksueel misdrijf 

Een niet zo plezierig onderwerp, dat zich hopelijk in de praktijk niet voor zal doen. Voor de 

volledigheid en zorgvuldigheid vermelden we dit. Alle volwassenen met een rol in de 

schoolorganisatie, hebben de wettelijke plicht er melding van te maken als ze wetenschap of 

vermoedens hebben van seksuele intimidatie of een seksueel misdrijf in de school. De school 

schakelt een vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs in en doet aangifte 

bij justitie. Zo nodig volgt schorsing van het betrokken personeelslid. 

 

8. Persoonsregistratie 

We houden (wettelijk verplicht) een leerling-administratie bij. Deels gaat het daarbij om 

noodzakelijke en verplichte persoonsgegevens als naam, adres, geboortedatum e.d., deels 

om informatie over de voortgang van de leerlingen en over de begeleiding. Deze gegevens 

worden zorgvuldig opgeslagen en zijn alleen in te zien door de leerkracht, intern begeleider of 

directie.   

 

9. Schoolbegeleidingsdienst en andere begeleidende instanties 

De schoolbegeleidingsdiensten waarvan we gebruik maken, bieden dienstverlening op een 

breed terrein van ondersteuning van en hulpverlening aan het onderwijs. Het betreft zowel de 

begeleiding van de school als organisatie (o.a. onderwijsontwikkeling), van individuele 

teamleden als van individuele leerlingen, onder andere door een scholingsaanbod. Jaarlijks 

sluiten we daartoe diverse contracten af. 

 

10. Schoolplan 

De school beschikt over een schoolplan, dat steeds voor vier jaar wordt vastgesteld. In het 

schoolplan geven we aan wat onze visie op onderwijs is, wat we als onze missie zien en hoe 

we de kwaliteit van ons onderwijs bewaken en waar mogelijk verbeteren. Tevens geven we 

aan hoe we de door de overheid vastgestelde kerndoelen van het onderwijs willen bereiken. 

 

11. Sponsoring 

Sponsoring van de school door derden is alleen toegestaan, als de sponsor geen invloed heeft 

op de inhoud en de vormgeving van het onderwijs en als de school voor de normale 

bedrijfsvoering niet afhankelijk is van de sponsorgelden. In uitingen naar buiten wordt steeds 

vermeld op welke wijze sponsorgelden zijn verkregen. 

 
12. Statuten vereniging 

De Stichting Delta heeft statuten, waarin de grondslag, de doelstellingen en de werkwijze 

staan vermeld. Tevens kunt u alle informatie vinden in het Eindrapport fusiebesluit bestuurlijk 

Samenwerking. 

 

13. Toelating, weigering, schorsing en verwijdering van leerlingen 

In het toelatingsbeleid van de school is aangegeven welk beleid we hanteren t.o.v. toelating, 

weigering, schorsing en verwijdering van leerlingen. Het is vastgelegd in een apart document 

en op aanvraag bij de directie verkrijgbaar. 

 

14. Leerling met een handicap op school 

De mogelijkheden, condities en beperkingen voor de leerling met een handicap zijn 

opgenomen in het vastgestelde toelatingsbeleid van de school. Als u weet of vermoedt dat 

uw kind niet zonder meer toelaatbaar zal zijn door verstandelijke en/of lichamelijke 

beperkingen of door ernstige gedragsproblemen, neemt u dan tijdig contact op met de 

schoolleiding. 

http://www.besturenraad.nl/
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15. Weer Samen Naar School/Passend Onderwijs 

Weer Samen Naar School is een landelijk project, dat tot doel heeft zoveel mogelijk kinderen 

in het gewone basisonderwijs te laten functioneren. Wij werken daarvoor in de regio samen 

met de andere basisscholen. Van de extra middelen die we krijgen houden we een adequate 

zorgstructuur in stand. De groepsleerkracht krijgt, als primair verantwoordelijke voor de groep, 

ondersteuning van een intern begeleider, een remedial teacher en, zo nodig, van 

externe deskundigen als logopedisten, pedagogen en psychologen. Als deskundigen van 

buiten worden ingeschakeld, gebeurt dat alleen na verkregen toestemming van de ouders. 

Wereldwijs is verbonden aan het Samenwerkingsverband van De Bilt Bilthoven. Het zorgplan 

van het samenwerkingsverband kunt u downloaden op  http://swvdebilt.nl/zorgplan .  

 

16. Speciaal onderwijs/Speciaal basisonderwijs 

We doen er alles aan om leerlingen die problemen hebben zo goed en zo lang mogelijk te 

helpen en op te vangen. Soms lukt dat niet meer binnen onze mogelijkheden en moeten we 

met elkaar zoeken naar een andere aanpak die beter bij het kind aansluit.  Een speciale school 

voor basisonderwijs kan een goede oplossing zijn. Aanmelding bij de PCL is dan noodzakelijk 

om voor uw kind een plaats op zo’n school te kunnen krijgen.  

 

Wat is een PCL? PCL staat voor: ‘Permanente Commissie Leerlingenzorg’. De commissie 

bestaat uit drie deskundigen uit het onderwijs en een secretaris. De PCL beoordeelt of een plek 

bij een speciale school voor basisonderwijs voor uw kind noodzakelijk is.  

 

Wanneer meldt u uw kind bij de PCL aan? Formeel is het zo, dat u als ouders, uw kind aanmeldt 

bij de PCL. In de praktijk meldt u in samenspraak met de basisschool aan.  

Dit gaat als volgt: U meldt aan d.m.v. het ‘Ouderaanmeldingsformulier’. U moet dit invullen en 

ondertekenen. U kunt het formulier downloaden op de website: www.swvdebilt.nl.  

 

De school vult een onderwijskundig rapport in. Dat rapport bevat allerlei (onderwijs)gegevens 

over uw kind en maakt duidelijk wat de school heeft gedaan om uw kind te helpen.  

U als ouder dient dit rapport mede te ondertekenen. Er is tevens ruimte om uw visie weer te 

geven.  Als bijlagen worden toets- en testgegevens en psychologische rapporten 

meegestuurd, die inzicht geven in belangrijke achtergronden van uw kind. De basisschool 

stuurt alle gegevens op naar de PCL.  

 

Hoe wordt uw aanvraag behandeld? De PCL bekijkt of de aangeleverde gegevens compleet 

zijn. Zo niet, dan worden de ontbrekende gegevens opgevraagd. Uit de gegevens moet 

blijken waarom de basisschool niet de juiste zorg aan uw kind kan bieden. Indien er twijfel is 

over de noodzaak van een speciale school voor basisonderwijs voor uw kind, kan de PCL u en 

de basisschool uitnodigen om de aanvraag nader toe te lichten. Dit kan mondeling of 

schriftelijk gebeuren.  

De beslissing van de PCL wordt schriftelijk aan u en aan de school meegedeeld. Dit besluit heet 

‘de beschikking’. De beslissing wordt doorgaans binnen zes weken genomen vanaf de 

ontvangst van de aanmelding. Deze termijn kan worden verlengd.  

In de beschikking staat of uw kind wel of niet ‘toelaatbaar’ is voor een speciale school voor 

basisonderwijs. er staat een motivatie bij en soms ook een advies. Verder kunt u lezen wat u 

kunt doen wanneer u het niet eens bent met de beslissing. U kunt dan bezwaar en beroep 

aantekenen.  

 

Speciaal onderwijs: de clusterscholen 

Soms is een verwijzing naar het speciaal basisonderwijs niet wenselijk, maar is een kind beter 

op zijn/haar plek op onderwijs speciaal ingericht op specifieke handicaps. Het kan ook zijn dat 

een kind op de reguliere basisschool kan blijven met het zgn. rugzakje, gekoppeld aan een 

clusterschool. De clusterscholen verzorgen speciaal onderwijs en bieden ambulante 

begeleiding aan reguliere scholen waar kinderen met een handicap les krijgen. 

 

http://swvdebilt.nl/zorgplan
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Iedere clusterschool of REC werkt met een indicatiestelling. De commissie beslist over toelating 

tot het speciale onderwijs. Het helpt ouders bij de keuze van een school van het REC of, als dat 

mogelijk is, van een school voor regulier basis-of voortgezet onderwijs. 

Als kinderen na toelating worden ingeschreven bij een school voor regulier onderwijs biedt 

het REC ambulante begeleiding. Ouders kunnen tegen een uitspraak van de CVI in beroep 

gaan bij een adviescommissie, die per cluster is ingesteld. De Landelijke Commissie Toezicht 

Indicatiestelling (LCTB) ziet toe op indicatiestelling. Overzicht indeling clusters: 

 

Cluster 1: Scholen voor kinderen, die blind of slechtziend zijn 

Scholen voor meervoudig gehandicapte blinde-of slechtziende kinderen 

Cluster 2: Scholen voor kinderen, die doof zijn, Scholen voor kinderen, die slechthorend 

zijn, Scholen voor meervoudige gehandicapte dove of slechthorende kinderen, 

Scholen voor kinderen met ernstige spraak-en/of taalmoeilijkheden 

Cluster 3: Scholen voor moeilijk lerende kinderen, Scholen voor meervoudig 

gehandicapte zeer moeilijk lerende kinderen (laag functionerend), Scholen 

voor langdurig ziek kinderen met somatische problematiek, Scholen voor 

kinderen met een lichamelijke handicap (mytylscholen), Scholen voor 

meervoudig gehandicapte kinderen met een lichamelijke handicap. 

(mytylscholen) 

Cluster 4: Scholen voor kinderen met ernstige problemen in gedrag met 

ontwikkelingsproblemen en/of psychiatrische problemen(ZMOK, pedologische 

instituten, IZK met psychiatrische problematiek) 

 

 

 

Tot slot 

In deze schoolgids hebben wij geprobeerd u zoveel mogelijk inhoudelijke informatie te geven. 

Voor meer informatie kunt u ons altijd bellen of mailen. Wij staan u graag te woord op 

Wereldwijs! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens het team Wereldwijs 

Annemarie Hoornsman 

Directeur Wereldwijs 


