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Voorwoord
De basisschool is een stukje van je leven. Voor de kinderen en
voor u. Jarenlang is er diezelfde weg van huis naar school en
weer terug. U vertrouwt uw kind(eren) een groot deel van de dag
toe aan de zorg van leerkrachten van de basisschool. Een school
kies je daarom heel bewust. De schoolgids is bedoeld voor
ouders en verzorgers, die nu kinderen op onze school hebben en
voor toekomstige leerlingen.
Scholen verschillen steeds meer. In deze gids vertellen
wij over onze manier van werken en leggen wij uit
wat u van ons mag verwachten.
De Wereldwijzer is gelegen in het hart van
Kerk en Zanen, een wijk in Alphen aan den
Rijn waar veel gezinnen wonen. Ouders zijn
op een positief-kritische manier betrokken
bij onze school. Als gelijkwaardige partners werken wij samen aan een prettige
sfeer die tot goede schoolresultaten leidt. De
ouderbetrokkenheidsgroep is daar een mooi
voorbeeld van. Deze groep denkt mee over de
rolverdeling tussen ouder en leerkracht en de wederzijdse verwachtingen verheldert.
Ons gebouw weerspiegelt het openbare karakter van onze
school. Het is laagdrempelig en heet iedereen op een vriendelijke manier welkom. In de hal is een grote open ruimte waar we
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feesten met elkaar vieren en waar maandelijks het open podium
plaatsvindt. De Wereldwijzer organiseert zelf veel activiteiten,
maar neemt ook deel aan allerlei lokale initiatieven op het gebied
van sport en cultuur. Die actieve aanwezigheid in de samenleving
is mede te danken aan de enthousiaste houding van ons team.
Met elkaar bouwen wij aan de School van de Toekomst. Wat
hebben kinderen nodig om over tien jaar succesvol te zijn? Die
vraag is het uitgangspunt om ons onderwijs kritisch
onder de loep te nemen. De komende drie jaar gaan
we met team hiermee aan de slag.We maken
gericht gebruik van ICT en moderne media en
stimuleren een onderzoekende basishouding bij onze kinderen. Wanneer zij met een
nieuwsgierige blik leren kijken en zichzelf
de juiste vragen leren stellen, groeit hun
zelfbewustzijn en staan zij steviger in de
wereld.

De Wereldwijzer maakt
uw kind een wereld wijzer!
We hopen dat u onze schoolgids met plezier zult lezen. Vanzelfsprekend bent u altijd welkom voor een toelichting.
Het team van De Wereldwijzer

1. De Wereldwijzer
1.1 Adresgegevens
OBS De Wereldwijzer
De Oude Wereld 59
2408 NV Alphen aan den Rijn
Telefoon : 0172 - 42 44 04
E-mail : directie.wereldwijzer@morgenwijzer.nl
Website : www.dewereldwijzer.nl
Directeur:
Joke van Klaveren
E-mail : jokevanklaveren@morgenwijzer.nl

1.2 De Wereldwijzer is wereldwijd
De Wereldwijzer heeft een eigen website n.l.:
www.dewereldwijzer.nl
Op deze website plaatsen wij ook foto’s die betrekking hebben
op school. Als u er bezwaar tegen hebt dat uw kind op een
foto op de website komt, dan kunt u dat via onderstaand
e-mailadres doorgeven.
E-mail : directie.wereldwijzer@morgenwijzer.nl

1.3 Geschiedenis van De Wereldwijzer
Op 3 september 1990 startte de school in een noodgebouw aan
de Evenaar in de wijk Kerk en Zanen. De school bood op de eerste
dag plaats aan 15 kinderen. Direct daarna is men gestart met de
bouw van een school met 14 leslokalen aan De Oude Wereld.
Twee jaar na de start, in september 1992, werd de nieuwbouw
officieel geopend en werd de school gedoopt tot “De Wereldwijzer”. In snel tempo werd de wijk vol gebouwd, met als gevolg dat
het leerlingenaantal gestaag is gegroeid. Op dit moment bezoeken 170 leerlingen de school.
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1.4 Morgenwijzer
Morgenwijzer is in 2017 ontstaan uit twee onderwijsorganisaties met een eigen traditie en identiteit, werkend vanuit een
eigen zingeving. Aan de basis van die samenwerking ligt echter
ook een gemeenschappelijke identiteit: al onze scholen onderschrijven een aantal kernwaarden die ons met elkaar verbinden. Die waarden zorgen voor een herkenbare verwantschap,
al zijn de scholen vrij in de manier waarop zij daaraan invulling
geven. Deze gemeenschappelijke noemer vormt de essentie van
Morgenwijzer en de kapstok waarop onze scholen aanhaken
voor hun eigen identiteitsontwikkeling.

Waar staat Morgenwijzer voor?
Op alle scholen wordt zichtbaar dat zij deel uitmaken van
Morgenwijzer. Binnen de benoemde kaders zal de schoolidentiteit zich verder ontwikkelen. Het geeft de scholen een fundament van overeenkomsten waarop voortgebouwd kan worden.
Die rode draad, die met al onze scholen is verweven, hebben wij
verwoord in onze naam:

Morgen

staat voor onze gerichtheid op de toekomst, met
ruimte voor verschillende perspectieven. Wijzer staat voor onze
rol als gids en medereiziger; medewerkers, ouders en kinderen
versterken elkaar om talenten tot wasdom te laten komen.

Wijzer staat ook voor ontwikkeling; wij delen kennis, inzichten

en vaardigheden om kinderen én medewerkers voor te bereiden
op de toekomst.

Wij staat voor ons allemaal; voor de gemeenschap van
kinderen, ouders en medewerkers die binnen Morgenwijzer
gelijkwaardig met elkaar samenwerken.

6

Hoe zie je dat terug op onze scholen?
In onze naam zien ouders, medewerkers en samenwerkingspartners onze identiteit weerspiegeld. Wat merken zij daarvan in de
dagelijkse praktijk, hoe herkennen zij een Morgenwijzer-school?

• Actief burgerschap: vanuit onze wettelijke taak bereiden wij
kinderen voor op een actieve rol in de samenleving waaraan
zij als zelfstandige, verantwoordelijke en betrokken burgers
deelnemen. Zij leren op onze scholen dat verschillende achtergronden kunnen leiden tot anders denken en handelen, en
ook om daarin hun eigen inzichten en opvattingen te ontwikkelen. Als je weet wat anderen beweegt, kun je beter met elkaar
samenleven.

•

Vernieuwing: wij zijn een zichzelf vernieuwende organisatie waarin altijd ruimte is voor verbetering. Op onze scholen
besteden we bewust tijd en aandacht aan beweging en verandering. We kijken kritisch naar onszelf, consolideren wat goed
is en veranderen wat beter kan.

• Openheid en vertrouwen: wij zijn er voor elkaar als dat nodig

is, niet alleen voor collega’s en scholen onderling, maar ook
voor onze kinderen, ouders en samenwerkingspartners als zij
een beroep op ons doen. Iedereen heeft het goede met elkaar
voor. Binnen Morgenwijzer vinden wij het belangrijk om kennis,
ideeën en vaardigheden uit te wisselen, met elkaar en met de
wereld om ons heen. Op onze scholen is ruimte voor diversiteit.

•

Maatwerk: Morgenwijzerscholen zoeken naar maatwerk om
binnen de gegeven situatie tot een passende oplossing te
komen voor het kind. Wij denken liever in mogelijkheden dan
in beperkingen, en betrekken daarbij de talenten van het hele
team. Door alle lagen van onze organisatie heen zijn mensen
zich bewust van hun verantwoordelijkheid en nemen zij die ook.

• Thuis in de wereld: als mens maken wij onderdeel uit van een
groter geheel. Kinderen gaan niet alleen naar school, maar
verkeren ook in andere leefwerelden. Als school leggen wij
de verbinding met die wijde wereld; wij zijn geen gesloten gemeenschap, maar richten ons nadrukkelijk op samenwerking.
Welke richting gaan wij uit? Op grond van die gemeenschappelijk identiteit hebben wij vijf stellingen geformuleerd die voor al
onze scholen gelden. Zij geven richting aan het onderwijs op
een Morgenwijzerschool. In het schoolplan maakt ieder school
een vertaalslag van die richtinggevende uitspraken naar een
eigen beleid en concrete acties.

• We stimuleren nieuwsgierigheid, creativiteit en een
onderzoekende houding.

• We maken ruimte om talenten te ontdekken en in te zetten.
• Wij zien de natuur en de omgeving als inspiratiebron om
van en in te leren.

• We zien het hele kind en zijn er voor alle kinderen.
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• We hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor onze

kinderen. Ruimte om je te onderscheiden De afzonderlijke
scholen van Morgenwijzer vormen elk een eigen gemeenschap. Hun identiteit wordt enerzijds gevormd door de historie
en de (katholieke of openbare) traditie waarin zij zich hebben
ontwikkeld en anderzijds door de actuele tijdgeest waarin
zij zich bewegen. De invulling van die eigenheid hangt nauw
samen met de mensen die er werken, de ouders en leerlingen
die zich aan de school verbonden hebben en met de omgeving
waarvan de school deel uitmaakt. Met elkaar bepalen zij wat
belangrijk is. We hebben het dan over de waarden en normen
die het gedrag binnen de school richting geven, maar ook over
de concrete uitingen daarvan: de symbolen, gebruiken en vieringen die de verbondenheid versterken. Morgenwijzer geeft
haar scholen de ruimte om dit onderscheidende vermogen te
koesteren en te ontwikkelen, omdat ouders en kinderen dan
ook kunnen kiezen voor een school die bij hen past.

Je bent vandaag al wijs,
maar Morgenwijzer!
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Adresgegevens
Morgenwijzer
Bezoekadres:
Henry Dunantweg 30
2402 NR Alphen aan den Rijn
Postadres:
Postbus 290
2400 AG Alphen aan den Rijn
Telefoonnummer
0172 - 50 11 19
Website
http://www.morgenwijzer.nl

2 Visie en doelstellingen van De Wereldwijzer
2.1 De identiteit van onze school
Het openbare karakter van De Wereldwijzer geeft al aan dat de
school open staat voor iedereen, met respect voor ieders culturele en levensbeschouwelijke achtergrond. Aan deze verschillen
in godsdienstige en levensbeschouwelijke opvattingen wordt
dan ook ruimte geboden. Gelijkwaardigheid staat voorop en discriminatie wordt bij ons niet getolereerd. Wij zien het als onze
taak om kinderen te leren op een respectvolle manier om te gaan
met de verschillen tussen mensen en opvattingen. Acceptatie
van individuele verschillen is essentieel.

2.2 Missie en visie
De missie van onze school:
Het doel van het onderwijs op De Wereldwijzer is: een bijdrage
te leveren aan de ontwikkeling van kinderen tot zelfstandig en
positief kritisch denkende mensen. Binnen een veilige, geborgen
situatie leren kinderen zich verantwoordelijk te voelen voor bijvoorbeeld de sfeer in de groep, om te gaan met tegenstellingen,
met conflicten en vrijheid, om te gaan met het spanningsveld
tussen ideaal en werkelijkheid.

De Wereldwijzer maakt uw kind een
wereld wijzer

De visie van onze school:
In de complexe en dynamische wereld waarin wij leven, is een
aantal eigenschappen van groot belang om kinderen op een
goede manier te laten functioneren. De Wereldwijzer ziet het als
haar taak om kinderen voldoende uitdaging te bieden om optimaal hun eigen mogelijkheden te ontwikkelen. Het gaat daarbij
niet alleen om intellectuele, maar ook om sociale en morele ontwikkeling. Op De Wereldwijzer mag een kind zijn wie hij/zij is.
Erkenning van ieder mens als uniek individu en blijk van vertrouwen in de ontwikkeling van onze leerlingen is essentieel in ons
onderwijsaanbod. Het team vindt het belangrijk dat kinderen op
een respectvolle manier omgaan met verschillen tussen mensen
en opvattingen. Acceptatie van individuele verschillen is daarbij
essentieel. Wanneer er sprake is van “samen verantwoordelijk
zijn”, kan het kind profiteren van deze wisselwerking tussen
ouders en school. Een goede onderlinge verstandhouding is dan
ook zeer belangrijk.
Wij, team en directie, vinden het belangrijk:
• Dat de kinderen, ouders en teamleden zich veilig en gewaardeerd voelen. Veiligheid en vertrouwen zijn een voorwaarde tot
ontwikkelen en leren;
• Dat elk kind een uniek individu is en er ruimte is om kinderen
op hun eigen niveau te laten ontwikkelen;
• Dat de school een plek is om te leren en talenten te ontwikkelen;
• Dat de school normen en waarden uitdraagt
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• Dat de school steeds alert zal moeten zijn op zaken die zich in

de samenleving voordoen en die vanuit de samenleving aan de
school gevraagd worden.

Hoe gaan we onze visie verwezenlijken?
We zoeken naar wat heeft dit kind, in deze groep, bij deze leerkracht nodig. We doen dit vanuit een positieve benadering. Niet
wat het kind NIET kan, maar wat het kind WEL kan. Onze profilering als sport -en cultuurschool speelt hierbij een belangrijke rol.
Sport- en cultuureducatie stimuleert en ontwikkelt de persoonlijke groei en zelfontplooiing, het zelfbewustzijn en het zelfvertrouwen. Sport- en cultuureducatie vergroot de betrokkenheid bij de
samenleving en ontwikkelt begrip voor andere normen, waarden
en culturen. De kinderen leren beseffen welke plaats ze in de
samenleving hebben en voelen zich daardoor verantwoordelijk
voor de samenleving. Het verhoogt het plezier in de school. Het
maakt de leerlingen nieuwsgierig. Het maakt onderwijs levendig,
concreet en aanschouwelijk.
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Belangrijke uitgangspunten:
• Iedereen hoort erbij, doet ertoe en telt mee.
• Geloof in jezelf.
• We leren kinderen zelfstandig te zijn, het eigen handelen te
reguleren, zonder hulp of toestemming te hoeven vragen.
• Verschillen in onderwijsbehoeften worden geaccepteerd.
• We denken en handelen preventief en proactief.
• We benutten de positieve aspecten van leerling, leerkracht
en ouders in het onderwijs van leerlingen: we kijken naar
de mogelijkheden, niet naar de tekorten.
• Gezamenlijke verantwoordelijkheid: kind, leerkracht en ouders.

2.3 Handelingsgericht werken (HGW)
Op De Wereldwijzer zorgen wij ervoor dat kwaliteit van ons
onderwijs en de begeleiding van leerlingen goed is. We maken
daarvoor gebruik van Handelingsgericht werken. De uitgangspunten van HGW zijn:

• De onderwijs- en opvoedbehoeften van kinderen

staan centraal.
Wat heeft een kind nodig om een bepaald doel te behalen?
Denk aan een bepaalde instructie/uitleg, extra leertijd en
oefening, meer uitdaging of duidelijke gedragsafspraken met
gerichte feedback.

• Afstemming en wisselwerking.

Het gaat niet alleen om het kind, maar om het kind in wisselwerking met zijn omge-ving. Het gaat om deze leerling in deze
groep, bij deze leerkracht, op deze school en van deze ouders.
Hoe goed is de omgeving op school (onderwijs) en thuis
(opvoeding) afgestemd op wat dit kind nodig heeft?

• Leerkrachten realiseren passend onderwijs.

De leerkrachten leveren daarmee een cruciale bijdrage aan een
positieve ontwikkeling van leerlingen op het gebied van leren,
werkhouding en sociaal-emotioneel functioneren.

• Positieve aspecten van kind, leerkracht, groep, school

en ouders zijn van groot belang.
Naast problematische aspecten zijn deze nodig om de situatie
te begrijpen, ambitieuze doelen te stellen en om een succesvol
plan van aanpak te maken en uit te voeren. Binnen -en bovenschools is er daarom voortdurend aandacht voor het positieve.

• Samenwerking.

Dat leerkrachten, leerlingen, ouders, interne en externe begeleiders samenwerken, is noodzakelijk om een effectieve aanpak
te realiseren. Dit vergt constructieve communicatie tussen
betrokkenen. Samen analyseren zij de situatie, formuleren ze
doelen en zoeken ze naar oplossingen.

• Doelgericht werken.

Het schoolteam formuleert korte en lange termijn doelen voor
leren, werkhouding en sociaal-emotioneel functioneren van
alle leerlingen en evalueert deze in een cyclus van planmatig
handelen.

• De werkwijze is systematisch, in stappen en transparant.

Het is betrokkenen duidelijk hoe men wil werken en waarom.
Er zijn heldere afspraken over wie wat doet, waarom, hoe en
wanneer.
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2.4 De school in de maatschappij
Basisschool De Wereldwijzer staat midden in de maatschappij. Wij willen voor onze kinderen graag ook een samenleving
schetsen waarin mensen respect, aandacht en zorg voor elkaar
hebben; een maatschappij waarin presteren niet zaligmakend is;
waarin mensen zich mogen ontwikkelen in de door hen gewenste richting.
Onze profilering sport- en cultuureducatie vergroot de betrokkenheid bij de samenleving en ontwikkelt begrip voor andere
normen, waarden en culturen. De kinderen leren beseffen welke
plaats ze in de samenleving hebben en voelen zich daardoor verantwoordelijk voor deze samenleving.

We zien ook een aantal maatschappelijke ontwikkelingen waarop
we als school anticiperen:
• Een toenemende individualisering. Tijdens de lessen Kanjertraining besteden we aandacht aan het groepsproces en aan
verschillen tussen mensen.
• We maken de kinderen ook op school vertrouwd met ICT. We
werken veel met computers en de groepen 1 t/m 8 hebben een
digitaal schoolbord. In groep 3 t/m 8 werken we met iPads.
• We bereiden de kinderen voor op de maatschappij waar ze al
middenin staan. We willen ze kennis en vaardigheden, handvatten, attitudes en vooral een positief kritische houding meegeven waardoor ze hun plekje in die maatschappij kunnen
vinden. Een voorbeeld hiervan is onze leerlingenraad

Wat is een leerlingenraad?
Een leerlingenraad is een groep enthousiaste leerlingen uit groep 6
t/m 8 die gekozen zijn om de school te vertegenwoordigen in een
raad. Deze groep leerlingen zet zich in voor een fijne en goede gang
van zaken op school.
Wat is het doel van een leerlingenraad?
Het doel van een leerlingenraad is om leerlingen binnen de
school een stem te geven. Ze leren om met elkaar in gesprek
met elkaar aan te gaan, de leerkracht en de schoolleiding. Ze
proberen samen om iets voor elkaar te krijgen. Leden van de leerlingenraad leren om verantwoordelijkheid te dragen in de school
als minimaatschappij. Daar kun je voor nu en voor later veel van
leren. Zo leert de school wat er werkelijk bij de leerlingen speelt.
12

Waarom kiest De Wereldwijzer voor een leerlingenraad?
Wij vinden het belangrijk dat er bij ons op school een goede,
open communicatie plaatsvindt. Er wordt met elkaar gesproken
over ideeën en knelpunten. Door hierover in gesprek te gaan
met leerlingen zullen zij zich nog serieuzer genomen voelen en
komen mogelijk met nieuwe oplossingen en ideeën. Het levert
een bijdrage aan de verantwoordelijkheid die zij voelen voor
de school als organisatie. Als leerlingen zich verantwoordelijk
voelen zullen zij zich automatisch meer betrokken voelen bij de
school als leefgemeenschap.

Hieronder de belangrijkste punten op een rij:
• De betrokkenheid met school van de leerlingen vergroten.
• De verantwoordelijkheid voor schoolse zaken te bevorderen.
• De leerlingen een eigen stem binnen de schoolorganisatie te
geven, zodat ze weten dat ze meetellen.
• Kinderen spelenderwijs kennis met democratische beginselen
te laten maken. De leerlingen een beter inzicht in de organisatie van de school bij te brengen.
• De kwaliteit van de schoolorganisatie bevorderen.
• De leerlingen laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is.
• Actief, democratisch burgerschap bevorderen.
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3 Leren op De Wereldwijzer
3.1 De organisatie van de school
De Wereldwijzer is gehuisvest in een gebouw in de wijk Kerk en
Zanen. De Wereldwijzer heeft 2 speelpleinen: een voorplein en
een achterplein. Deze pleinen zijn ingericht om in de verschillende spel- en sportbehoeftes van kinderen die naar De Wereldwijzer gaan tijdens pauzes te stimuleren. Het gebouw heeft een
open karakter en is in 2017 opgeknapt.
Iedere groep op onze school heeft 1 of maximaal 2 vaste leerkrachten. Op De Wereldwijzer zoeken wij een evenwicht tussen
het aanleren van kennis en praktische vaardigheden en het stimuleren van persoonlijke ontwikkeling. De vakken rekenen, taal
en lezen zijn de kern van het onderwijs. Naast het bijbrengen
van kennis is de sociaal-emotionele vorming een belangrijk onderdeel. Voor beide wordt planmatig ruimte en aandacht in het
lesprogramma gemaakt.
Op basis van onderwijskundige uitgangspunten komen we tegemoet aan individuele verschillen tussen de leerlingen. In het
dagprogramma gebruiken we differentiatie naar leerstof en verwerking. De gehanteerde methoden voor bijvoorbeeld rekenen
en taal zijn daar expliciet op uitgezocht.
In het schooljaar 2019-2020 zijn we gestart met 170 leerlingen
verdeeld over 7 groepen:
groep 1/2, groep 3, groep 4, groep 5, groep 6, groep 7 en groep 8.
14

De leerkrachten stemmen hun activiteiten en leerstof-inhouden
op elkaar af. Ons schoolplan is leidraad voor de ontwikkelingen
en veranderingen bij ons op school. Wij vinden het belangrijk de
lesstof aan te laten sluiten bij het niveau van de kinderen. In de
klassen werken we in 3 niveaus: meer, gemiddeld en minder.
Door het aanleren van een grote mate van zelfstandigheid heeft
de leerkracht de mogelijkheid om kinderen individueel te begeleiden. Begrippen als uitgestelde aandacht, vaste loopronde door
de leerkracht en stoplicht zijn hierbij van toepassing. Middels
dagtaken wordt er gedifferentieerd in niveau en hoeveelheid.

3.2 Het team
De taken van de diverse mensen op school.

• De directeur

•

•

De directeur is het aanspreekpunt voor ouders. De directeur
heeft vooral tot taak de school goed te organiseren door te
zorgen voor goede en eigentijdse onderwijsprogramma’s. De
directeur is de aangewezen gesprekspartner voor ouders.
De groepsleerkracht
De groepsleerkracht houdt zich voornamelijk bezig met alles
wat zich in en rond de klas afspeelt. De voornaamste taken
zijn lesgeven, voorbereiden, nakijken, contact met ouders, gegevens bijhouden, en vergaderingen bijwonen. Daarnaast organiseert de leerkracht, samen met ouders, allerlei activiteiten.
De intern begeleider
De resultaten uit het leerlingvolgsysteem en de resultaten van
de rapporten worden door de leerkrachten en de intern begeleider (IB-er) regelmatig besproken. De IB-er is het teamlid dat tot
taak heeft de extra zorg voor leerlingen te coördineren, de leerkrachten te ondersteunen en waar mogelijk te begeleiden. Bij
problemen van leerlingen bij wie de ontwikkeling niet vanzelfsprekend verloopt, biedt de IB-er hulp. Dat kan een observatie,
een gesprek of onderzoek zijn en kan leiden tot het opstellen
van een hulpplan of handelingsplan. Dit gebeurt altijd in overleg
met de betrokken leerkracht en met de ouders.

• De vakleerkracht
•

•
•

•

Dit is iemand die gespecialiseerd is in een bepaald vakgebied.
Op De Wereldwijzer werken de volgende vakleerkrachten:
Bewegingsonderwijs
In groep 1/2 wordt gebruik gemaakt van het speellokaal. De
leerkracht van de groep geeft de bewegingslessen. De groepen
3 t/m 8 krijgen dit schooljaar 2 keer per week bewegingsonderwijs van een vakleerkracht.
Kunst- en cultuureducatie
Een aantal keren per jaar ondersteunt een vakleerkracht de
leerkrachten met de lessen kunstencultuur.
Godsdienstige vorming/Humanistische vorming
Als ouders dat willen, kunnen hun kinderen godsdienst of
humanistische vorming volgen vanaf groep 5. Deze lessen zijn
vrijwillig. Wij vragen u om vanaf groep 5 aan te geven of uw
kind deel gaat nemen aan deze lessen. De lessen zijn onder
schooltijd.
De onderwijsassistent
Op onze school zijn twee onderwijsassistenten werkzaam. Zij
ondersteunen in de groep of werken met kleine groepjes. De
leerkracht en de intern begeleider bepalen wat er behandeld
wordt en bespreken dit met ouders.
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3.3 Groep 1/2
Kinderen tussen 4 en 6 jaar ontwikkelen zich anders dan kinderen in een andere leeftijdscategorie. Spel speelt voor deze leeftijdsgroep een centrale rol. Spel als doel op zich maar vooral als
basis om zich beter te ontwikkelen op allerlei gebieden. Tijdens
het spel komen praten, het omgaan met elkaar, kijken, luisteren
en bewegen spelenderwijs aan de orde. Jonge kinderen zien de
wereld om zich heen als een geheel. In de onderbouw bieden we
daarom activiteiten aan die de totale ontwikkeling bevorderen
en een logische verbinding hebben met vak- en vormingsgebieden als taal en denken, motoriek, creativiteit en sociaal-emotionele ontwikkeling. Op een speelse manier leren de kinderen hoe
hun wereld in elkaar zit. Vaak wordt er met thema’s gewerkt. De
leerkracht heeft hierbij een begeleidende en stimulerende rol
(ontwikkelingsgericht), die afhankelijk van het kind naar sturend
(programmagericht) gaat.
Oefenen
De nieuwe kinderen mogen 4 dagdelen komen wennen. Zowel
ochtenden als middagen zijn hiervoor in overleg beschikbaar. In
de maand december zijn er geen wenmomenten. De kinderen
starten in januari.
Plaatje
Ieder kind krijgt een plaatje toegewezen. Dit plaatje, bijvoorbeeld
een poes of helikopter is herkenbaar aangebracht op de kapstok
en op de stoeltjes van de kinderen. De kinderen hebben zo een
eigen plek voor de jassen en zien meteen waar ze zitten.
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Brengen en halen
Vanaf 08.20 uur kunnen de kinderen in de klas worden gebracht.
Aan het einde van de schoolochtend en -middag komen de leerkrachten met de kinderen naar buiten. De kinderen zoeken eerst
hun ouders (of oppas, buurvrouw, etc.) en melden dit aan de
leerkracht. Pas als de leerkracht de ouder heeft gezien, krijgt het
kind een teken dat hij/zij mag gaan. Dit om dwalende kinderen
te voorkomen!
Verjaardag
Wij vieren de verjaardagen van de kinderen in de ochtendkring
tot ongeveer 09.00 uur. We zingen dan liedjes en maken een
praatje met de jarige. Hij of zij mag dan een cadeautje uitzoeken
en trakteren.
Kennismaken in groep 3
Aan het eind van het schooljaar is er een aantal kennismakingsmomenten. De kinderen van groep 2 gaan op deze ochtenden of middagen alvast wennen in groep 3 (de kinderen van
groep 3 gaan dan even bij de kleuters op bezoek). Zij worden in
de eigen klas gehaald en gebracht door de leerkracht van groep
3. De kinderen van groep 1 zijn dan voor een middagje even
groep 2 en blijven dus in het eigen lokaal. Kinderen die jarig zijn
in de zomervakantie worden om organisatorische redenen niet
uitgenodigd op deze wisselmiddag.

BOSOS en CITO
De kinderen in groep 1/2 worden op De Wereldwijzer in hun ontwikkeling gevolgd en begeleid volgens het Ontwikkeling Volgsysteem BOSOS voor Kleuters. Dit systeem is er op gericht kleuters
die in hun ontwikkeling belemmerd worden of die een ontwikkelingsvoorsprong hebben te volgen en te stimuleren. Daarnaast
worden de kinderen in groep 2 ook getoetst aan de hand van de
CITO toetsen.

3.4 Groep 3 t/m 8
Vanaf groep 3 ligt het accent steeds meer op het leren. Daarbij
staat de zorg voor het individuele kind hoog in het vaandel. Er is
voldoende materiaal aanwezig voor zowel de iets minder snelle
als de zeer snelle leerling. Daarnaast bevat onze orthotheek
voor de leerkrachten aanvullende materialen. De inrichting van
de lokalen verschilt per leerkracht en biedt mogelijkheden voor
zowel persoonlijke aandacht als samenwerken.

Kiesbord
In groep 1/2 spelen en werken de kinderen aan de hand van een
kiesbord. Op dit bord hangen alle activiteitenkaarten en de kinderen kunnen hun plaatje, dezelfde als op hun stoel en kapstok
zit, bij de activiteit van hun keuze plakken. Soms kiest het kind
zelf een activiteit en soms maakt de leerkracht die keuze. Als
een activiteit afgerond is gaat het kind naar het kiesbord en plakt
zijn of haar plaatje bij een andere beschikbare activiteit.
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3.5 De vakken nader bekeken
Rekenen en wiskunde
Wij werken op De Wereldwijzer in met de methode Wizwijs.
Wizwijs is gebaseerd op de uitgangspunten van realistisch
reken- en wiskundeonderwijs. De methode heeft 9 blokken van
4 weken. Ieder blok wordt geïntroduceerd aan de hand van een
doe activiteit waarin de leerlingen het onderwerp verkennen en
informeel kunnen handelen (doen). Na de doe activiteit start de
instructie met behulp van het werkboek. Er wordt alleen gewerkt
in werkboeken. Vanaf groep 6 kan iedere rekenles op 3 verschillende niveaus worden aangeboden: minimum, basis- en pluslijn.
De leerlingen werken in een basis- of een pluswerkboek. Iedere
leerling kan zo op zijn eigen niveau oefenen en automatiseren.

Nederlandse taal
Taal actief is de methode die we hanteren voor het taalonderwijs. Taal is bij uitstek het instrument om met elkaar in contact
te komen.
De taalaspecten die aan bod komen zijn:
• Mondelinge taalvaardigheid. Luisteren, spreken en gesprek
staan centraal. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in kennis,
vaardigheid en houding.
• Stellen. Hierbij wordt niet alleen aan het product aandacht
besteed, maar ook aan het proces. Schrijven van o.a. een
verhaal, gedicht poppenkastverhaal, verslag.
• Taalbeschouwing. Hierbij moet men denken aan: woorden en
zinnen benoemen, leestekens en woordenschat.
• Informatiemiddelen. Bijvoorbeeld het gebruik van woordenboek en andere informatiebronnen.
Spelling
Spelling is gericht op het oefenen van spellingscategorieën met
behulp van leerstrategieën. In Taal actief komen een aantal spellingscategorieën per thema naar voren.
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Lezen
In de groepen 1/2 wordt gebruik gemaakt van Schatkist Lezen.
Aan de hand van thema’s wordt de taal- en leesontwikkeling op
een speelse manier gestimuleerd. In groep 3 start het leesonderwijs met Veilig Leren Lezen. In deze groep wordt veel tijd en
aandacht aan het leesonderwijs besteed. Naast de leestechniek
is er ook veel tijd voor het leren begrijpen van de teksten. In de
hogere groepen ligt het accent van de tekst steeds meer op het
begrijpend en studerend lezen. Voor begrijpend lezen maakt De
Wereldwijzer gebruik van de methode “Nieuwsbegrip”. Nieuwsbegrip is een aanpak waarbij leerlingen teksten lezen over een
actueel onderwerp. Aan de teksten zijn leesbegrip- en woordenschatoefeningen gekoppeld, met als doel leerlingen strategisch
te laten lezen. De actualiteit motiveert leerlingen om de tekst te
lezen. Naast de schoolbibliotheek heeft iedere groep de beschikking over een groepsbibliotheek.

Engels
In groep 1 t/m 8 wordt Engels gegeven met de methode
“My name is Tom.” Overal in onze maatschappij komen we
Engels tegen en daarom is het belangrijk om de Engelse taal op
een natuurlijke en geleidelijke manier te leren. My name is Tom
is een moderne methode voor het leren van Engels en biedt een
volledig doorgaande leerlijn van groep 1 t/m 8. My name is Tom
legt al vroeg een basis. Door in de extra taalgevoelige periode
van een kind (0-7 jaar) spelenderwijs de natuurlijke taalverwerving te stimuleren hebben kinderen veel minder moeite met
Engels in de hogere groepen.

Schrijven
De kinderen van De Wereldwijzer leren schrijven met de methode
Pennenstreken. Een voorbeeld van de te gebruiken letterkaart is
op de school aanwezig. Het schrijfonderwijs moet ertoe bijdragen dat leerlingen een duidelijk leesbaar, verzorgd en vlot handschrift krijgen, om beter met anderen te kunnen communiceren.
Wij starten in groep 2 met het oefenen van de bewegingen die
aan het schrijven voorafgaan. Pas later komen de echte letters
aan de orde.
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Snappet
Tegenwoordig wordt er steeds meer gedigitaliseerd, zo ook in het
onderwijs. Dit schooljaar zijn we in groep 4 gestart met Snappet.
Met Snappet maken leerlingen hun opdrachten digitaal, zoals ze
dat voorheen in een werkboek of schrift zouden doen. Snappet is
een digitaal onderwijsplatform, wat ieder kind uitdaagt om zich
optimaal te ontwikkelen. Het is adaptief, waardoor leerlingen
zich de kernvakken sneller en op een hoger niveau eigen maken.
De lessen worden als volgt ingedeeld:
• Lessen en lesdoelen klaarzetten (taal, spelling en rekenen)
• Instructie geven
• Werken aan klaargezette lessen
• Leerkracht volgt de leerlingen en geeft individuele instructie
• Klaar? Werken aan je persoonlijke doelen.
Het niveau van de leerling wordt per leerdoel bepaald. We gebruiken Snappet voor de vakken: taal, rekenen en spelling. Per dag
zet de leerkracht een les/leerdoel klaar. Wanneer de leerlingen
aan het werk zijn, kan de leerkracht precies zien aan welke opdracht de kinderen werken en welke antwoorden ze intypen. De
leerlingen zien gelijk of ze een vraag goed of fout hebben. Als
een vraag fout is, krijgen ze de kans om de vraag te verbeteren.
Voordelen Snappet:
• Leerlingen werken aan eigen doelen
• Leerlingen krijgen gelijk feedback
• Leerkracht ziet gelijk als een leerling iets moeilijk vindt
• Leerkracht heeft meer tijd om individuele instructie te geven
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Wereldoriëntatie en verkeer
Op De Wereldwijzer praten we veel met de kinderen over de
wereld om ons heen en brengen wij de kinderen kennis bij over
het heden en verleden van onze aarde. Het gaat niet alleen om
feitenkennis, maar ook om het aanleren van een juiste houding
ten opzichte van natuur, volkeren in andere landen en onze voorouders. Soms gebeurt dit in aparte vakken aan de hand van één
of meer lessen, maar vaak ook door middel van klassengesprekken, spreekbeurten, schooltelevisie, werkstukjes, enz. Voor natuuronderwijs en aardrijkskunde gebruiken we de methode: De
Zaken. De methoden maken optimaal gebruik van alle digitale
mogelijkheden die er zijn. Ze zijn erop gericht om de betrokken,
ondernemende en nieuwsgierige houding van kinderen te stimuleren en hen klaar te stomen voor de 21e eeuw. De methoden
vormen samen een doorgaande leerlijn voor de zaakvakken in
groep 3 t/m 8. Voor geschiedenis gebruiken we de methode
“Wijzer door de tijd”. Voor verkeersonderwijs maken wij gebruik
van de uitgaven van Veilig Verkeer Nederland, Schooltelevisie
en “Straatwerk”. Ook de praktische verkeerslessen komen een
aantal keer per jaar aan bod.

Expressievakken
Expressievakken zijn voor veel kinderen een uitlaatklep voor de
creatieve talenten die zij bezitten. Naast de leervakken zijn deze
vakken dan ook van wezenlijk belang voor de sociaal emotionele
vorming van zowel de leerling als van de groep. De leerlingen
leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken om
er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee
te communiceren. De leerlingen leren op eigen werk en dat van
anderen te reflecteren. De leerlingen verwerven enige kennis
over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.

Bewegingsonderwijs
In de groepen 1 en 2 wordt zeker in de wintermaanden minimaal 2x per week gegymd onder begeleiding van de groepsleerkracht. Naarmate het weer beter wordt, spelen de kleuters
meer buiten. In de gymlessen komen basisvormen als duikelen,
rollen, balanceren, springen, rennen en vormen met materiaal als
ballen, hoepels e.d. aan de orde. Na de kleuterperiode krijgen
de leerlingen 2x per week bewegingsonderwijs gegeven door
de vakleerkracht. Doelstelling bij de bewegingslessen is het
kennismaken met allerlei vormen van bewegen variërend van
turnonderdelen en dans tot atletiek, spel, klim- en klauterwerk
en fitness. Behalve het fysieke aspect spelen zaken als sociale
vaardigheden, omgaan met winnen en verliezen, samenwerken,
accepteren van verschillen, zoeken van uitdagingen en omgaan
met de grenzen van je lichaam een rol. Waar mogelijk wordt aan
motorische problemen speciale aandacht besteed.
GVO/HVO
De afkorting GVO staat voor
godsdienstig vormingsonderwijs.
De afkorting HVO staat voor
humanistisch vormingsonderwijs.

Op De Wereldwijzer werken wij samen met Parkeducatie. Parkeducatie helpt scholen een afgewogen en brede leerlijn cultuureducatie over acht schooljaren te ontwikkelen, die houvast en
flexibiliteit biedt en de leerlingen een brede culturele basis geeft.
Samen met onze school wordt een doorlopende leerlijn cultuureducatie ontwikkeld. Op school zal regelmatig een kunstenaar
van Parkeducatie aanwezig zijn om ons daarbij te helpen.

Dit vormingsonderwijs - GVO en HVO - is bedoeld voor kinderen op openbare scholen in Nederland. Dit extra onderwijs wordt
alleen op verzoek van de ouders aan hun kinderen gegeven en
is tijdens schooltijd. Met de bedoeling om die kinderen al op
jonge leeftijd te leren respect te hebben voor andere geloven,
levensovertuigingen en culturen. De lessen helpen kinderen om
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hun eigen kijk op het leven te ontwikkelen. Om oog te hebben
voor wat geloof voor mensen kan betekenen. En om respect te
hebben voor mensen die anders in het leven staan dan zij zelf. U
kunt vanaf groep 5 uw kind inschrijven voor de extra godsdienstlessen of de lessen humanistische vorming. Deze lessen worden
gegeven door een gediplomeerde vakdocent.

Openbaar onderwijs
is voor iedereen
Het openbaar onderwijs in Nederland staat open voor iedereen.
Ieder kind is welkom, met welke achtergrond dan ook - zoals
geloof, levensovertuiging, cultuur of land van herkomst. Het
openbaar onderwijs heeft daarbij de wettelijke opdracht om aandacht te geven aan de pluriforme waarden in de Nederlandse
samenleving.
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Sociaal emotionele ontwikkeling
Vanaf groep 1 maken we gebruik van De Kanjertraining. De
Kanjertraining op school bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen die de leerkracht in de klas geeft. De Kanjertraining is bedoeld om de sfeer in de klas goed te houden (preventief), of te verbeteren (curatief).
Uitgangspunten zijn:
• Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid
in de klas.
• Het versterken van de sociale vaardigheden
bij leerlingen.
• Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij pesten
en andere conflicten.
• Bewustwording van de eigenheid bij leerlingen.
• Leren om verantwoordelijkheid te nemen.
• Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie.

3.6 Kwaliteit door een leerlingvolgsysteem

3.8 Huiswerk

Door het werken met een aantal toetsen bewaken we op De
Wereldwijzer de kwaliteit van ons onderwijs. Ons leerlingvolgsysteem is erop gericht om de kinderen de gehele basisschoolperiode te volgen in hun ontwikkeling. Wij gebruiken daarvoor
een aantal CITO toetsen en toetsen die binnen de te gebruiken
methodes vallen. Via een vast rooster worden deze toetsen afgenomen. Uit de resultaten halen wij belangrijke aanvullende informatie over de kinderen, maar ook over de kwaliteit van ons
onderwijs. Omdat deze toetsen worden afgenomen bij een grote
groep leerlingen in het hele land kunnen wij de vorderingen van
uw kind vergelijken met zijn/haar leeftijdsgenoten in de regio of
het land.

Vanaf groep 5 kan uw kind huiswerk meekrijgen van school.
Wij doen dit om kinderen te leren:
• (t)huiswerk te maken.
• Te bepalen in welke volgorde je het werk uitvoert.
• Tijd in te delen.
• Zelf verantwoordelijk te zijn voor je werk en de gevolgen
daarvan te dragen.
		
Meestal gaat het bij huiswerk om het leren van een toets (aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, topografie enzovoort), de
voorbereiding van een spreekbeurt of voor extra oefening. De
kinderen uit de lagere klassen krijgen in principe geen huiswerk,
tenzij (in overleg met ouders) besloten wordt, als ondersteuning
enig werk thuis te maken.

3.7 Computers op De Wereldwijzer
In alle groepen wordt gebruik gemaakt van ICT. ICT wordt ingezet
voor onderwijsondersteunende activiteiten. In groep 3 t/m 8
werken we met iPads. De afgelopen jaren is er veel gebeurd op
onze school op het gebied van de informatie en communicatietechnologie (ICT). Op al deze ontwikkelingen stemmen we ons
onderwijs meer en meer af. In onze maatschappij spelen computers een belangrijke rol. Zo ook binnen ons onderwijs. Computers en iPads kunnen de leerkracht niet vervangen, maar zijn een
belangrijk hulpmiddel bij het onderwijs.
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4. De zorg voor de leerlingen
4.1 Plaatsing van een kind op school
Nieuwe ouders zijn dan van harte welkom om een kijkje te nemen
op onze school. Ook tussendoor kunnen ouders altijd komen
kijken. Ze kunnen dan de verschillende groepen bezoeken en in
een persoonlijk gesprek meer informatie over de school krijgen.
De aanmelding
Via het aanmeldingsformulier op de website of via de school te
verkrijgen, kunnen ouders hun kind opgeven. Kinderen die zijn
aangemeld voor groep 1, mogen vanaf 3 jaar en 10 maanden,
maximaal 4 keer een dagdeel naar school. De leerkracht van
groep 1/2 neemt contact op om hierover afspraken te maken.

Als het kind 4 jaar is mag het elke dag naar school. Voor kinderen
die tussentijds instromen in groep 3 t/m 8 wordt altijd afgesproken wanneer kinderen komen kennismaken. Er zal altijd een overdracht plaatsvinden van de school waar het kind vandaan komt.
Omdat de wetgeving in het kader van passend onderwijs is veranderd, is het belangrijk dat u uw kind op tijd aanmeldt (en dat
is wat anders dan inschrijft), in ieder geval 10 weken voordat
uw kind 4 jaar wordt. In het aanmeldingsformulier dient u aan
te geven of uw kind speciale ondersteuning (aandacht of hulp)
nodig heeft. De schoolleiding van onze school kijkt dan, eventueel samen met u, of onze school wel de goede school voor uw
kind is. Dat is bijna altijd het geval. Soms is dat niet zo. Dan gaat
de schoolleiding samen met u op zoek naar een andere passende onderwijsplek voor uw kind. Dit noemen we de ‘zorgplicht’
van de school.

4.2 Volgen van de ontwikkeling van de leerlingen
De groepsleerkracht observeert de leerlingen tijdens hun werk,
het samen werken en spelen. Hiervan worden notities gemaakt.
De leerresultaten worden nauwkeurig geregistreerd. Dit wordt
met de ouders besproken. We stemmen de leerstof zoveel
mogelijk af op de behoeften en capaciteiten van de leerlingen.
Uitgangspunt is altijd de basisstof, die in principe door alle leerlingen beheerst moet worden.
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Groep 1 en 2:
Al vanaf het eerste begin volgen wij de ontwikkeling van het kind
door middel van observaties. Pas in een later stadium kunnen
we de kinderen daarnaast ook beoordelen naar aanleiding van
het gemaakte werk en door middel van toetsen. In groep 1 en 2
wordt op speelse wijze toegewerkt aan een goede ondergrond
voor de start in groep 3. Met behulp van BOSOS-observatielijsten
en de Cito-toetsen “Taal voor kleuters” en “Rekenen voor kleuters” wordt de ontwikkeling van elk kind gevolgd. Leerlingen die
op bepaalde onderdelen uitvallen, worden extra begeleid. Vanaf
groep 1 wordt ook de sociaal-emotionele ontwikkeling van het
kind gevolgd.
Groep 3 t/m 8:
Naast de methode gebonden toetsen hanteren wij ook methodeonafhankelijke toetsen. Hiermee kan bekeken worden of er
voldoende groei is met betrekking tot de vorderingen en hoe de
ontwikkeling van de leerlingen is in vergelijking met leeftijdsgenoten in Nederland. Wij gebruiken voor de groepen 3 t/m 8 het
CITO-leerlingvolgsysteem voor technisch en begrijpend lezen,
rekenen en spelling.
De kinderen van groep 8 maken in april een eindtoets. De uitslag
van deze toets wordt als afronding gebruikt bij het advies van de
school voor het voortgezet onderwijs. De score op de toets is
slechts gedeeltelijk van invloed op dit advies.

Overlegsituaties over de kinderen
Regelmatig vindt er overleg plaats tussen de intern begeleider en
de groepsleerkracht over de kinderen. Indien het overleg daartoe
aanleiding geeft, kan besloten worden tot diepgaander onderzoek of het opstellen van een programma. Op de “zorgvergaderingen” bespreken de teamleden met elkaar de vorderingen en
het gedrag van de kinderen.
De oudervertelavond en de “15” minuten gesprekken” Wij zijn
op De Wereldwijzer bezig met Handelingsgericht onderwijs.
Dit houdt in dat we op zoek zijn naar wat uw kind nodig heeft,
in deze groep, bij deze leerkracht. Wij vinden het dan ook erg
belangrijk dat we ook uw verhaal over uw kind horen. Tenslotte
kent u uw kind het beste!
U krijgt dit jaar twee rapporten. De eerste in februari en de tweede
in juli. In de rapporten zijn de resultaten van de kinderen verwerkt
en zullen ook de grafieken van de toetsen te vinden zijn. Aansluitend zullen er 15 minutengesprekken plaatsvinden.
Aan het begin van het schooljaar is er een oudervertelavond.
Niet wij vertellen over uw kind, maar u en uw kind staan centraal.
U krijgt een vragenlijst, die als leidraad dient voor het gesprek.
In deze vragenlijst worden ook de contactwensen tussen de
ouders en de leerkracht over de ontwikkeling van uw kind vastgelegd. Wij vragen u deze enkele dagen van tevoren in te leveren
bij de leerkracht.
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4.3 Kinderen die opvallen

4.4 Passend onderwijs

Valt een kind op, dan wordt er contact met de ouders opgenomen. Indien nodig vindt er overleg plaats met de intern begeleider en/of een extern deskundige. Dit overleg leidt tot een hulpplan of handelingsplan, waarin vermeld wordt hoe en wanneer
een kind extra hulp krijgt. De onderwijsassistent ondersteunt de
leerkracht hierbij zowel binnen als buiten de klas. Mochten de
problemen niet binnen een van tevoren bepaalde tijd opgelost
zijn, dan kan er, uiteraard in overleg met de betreffende ouders,
een uitgebreid onderzoek door een deskundige gedaan worden.

Ieder kind verdient goed onderwijs. Goed onderwijs stelt leerlingen in staat om hun talenten te ontwikkelen, waarbij zij de ondersteuning krijgen die bij hen past. Deze onderwijsondersteuning
kan in samenwerking met andere scholen en instanties worden
geboden. Alle scholen binnen Morgenwijzer werken hiervoor
samen met andere scholen binnen het Samenwerkingsverband
Passend Onderwijs Rijnstreek. Meer informatie over het samenwerkingsverband en over het ondersteuningsplan kunt u vinden
op www.swvrijnstreek.nl.

Begaafden
Steeds vaker krijgen wij als school te maken met kinderen die
bovenmatig presteren. Hieronder verstaan wij kinderen die een
grote voorsprong hebben op het gebied van rekenen, taal, lezen
en algemene ontwikkeling. Om deze begaafdheid te kunnen
vaststellen, hebben wij op school een signaleringsinstrument
tot onze beschikking. Aan de hand van deze gegevens zullen wij
samen met de ouders een stappenplan maken om onderwijs op
maat aan te bieden om de ontwikkeling te stimuleren en ervoor
te zorgen dat school een uitdagende en leuke omgeving is en
blijft voor deze begaafde kinderen.

Zorgplicht
Binnen het Passend Onderwijs (per 1 augustus 2014) heeft
iedere school de taak om voor elke aangemelde leerling een
passende plaats te vinden binnen het onderwijs. Dit wordt de
zorgplicht genoemd. Wanneer u als ouder vermoedt dat uw kind
extra ondersteuning nodig heeft, dan is het belangrijk om dit
al bij de aanmelding te vermelden. Samen met u en eventueel
met externe partijen zullen we de ondersteuningsbehoefte van
uw kind bespreken. Als het nodig is, wordt er nader onderzoek
gedaan. De schooldirecteur gaat vervolgens op zoek naar een
passende plaats voor uw kind, hetzij op de eigen school, hetzij
op een andere school binnen het samenwerkingsverband. Deze
moet binnen maximaal tien weken gevonden zijn, uiteraard in samenspraak met u en uw kind. Mocht dat binnen die termijn niet
lukken, dan krijgt uw kind een tijdelijke plaatsing op de school
van aanmelding tot er een passende school is gevonden.

Op De Wereldwijzer hebben we een plusklas voor de onderbouw en de bovenbouw. De leerkracht bepaalt in overleg met de
intern begeleider welke kinderen in aanmerking komen voor de
plusklas.
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1.Basisaanbod: deze basisondersteuning wordt voor iedere leerling op de school zelf georganiseerd, zonder extra middelen
en binnen de eigen groep. De groepsleerkrachten vervullen de
centrale rol en zijn in staat handelingsgericht te werken. De
leerkracht wordt eventueel ondersteund door de inzet van een
onderwijsassistent. Er wordt bij het werken gebruikgemaakt
van gedifferentieerde instructie in lesstof, tempo en aandacht.
De basisondersteuning wordt omschreven in het groepsoverzicht en het groepsplan.

Ondersteuningsvormen
Om de ondersteuningsbehoefte van ieder kind in kaart te
brengen, bekijken wij wat een kind nodig om zich optimaal te
ontwikkelen. Wat stimuleert hen in hun ontwikkeling en wat belemmert hen juist? De nadruk ligt op wat uw kind wél kan en
wat lastig is, pakken we samen op. Er zijn verschillende manier
om een passende ondersteuning voor uw kind te organiseren,
waarbij u als ouder altijd nauw betrokken wordt:

2.Ondersteuning vanuit de school: deze ondersteuning vindt
plaats binnen de school met een afgestemd leeraanbod. De
leerling ontvangt extra hulp van de eigen leerkracht in de klas,
waarbij de leerkracht geadviseerd wordt door specialisten
binnen de school. De leerkracht wordt ondersteund door de
inzet van een onderwijsassistent en kan ook gebruikmaken
van het centrum voor ondersteuning van het samenwerkingsverband. Het gaat om ondersteuning waarover vaste afspraken binnen de school gelden, zoals een dyslexieaanpak, gedragsaanpak of een ontwikkelingsperspectief. De leerkracht
zet extra middelen in, zoals de inzet van een onderwijsassistent of extra materialen (afgestemd op de behoefte van het
kind). De basisplus-ondersteuning wordt omschreven in het
groepsplan.
3.Ondersteuning met hulp van buiten de school: soms is nader
onderzoek nodig om de ontwikkelingsmogelijkheden van de
leerling in beeld te krijgen. Ook kan uw kind gebaat zijn bij langdurige specifieke begeleiding. De leerling ontvangt deze bege
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leiding hoofdzakelijk van de eigen leerkracht in de klas, maar
de leerkracht wordt daarbij ondersteund door een externe
deskundige (bijv. vanuit Morgenwijzer, het samenwerkingsverband, ambulant begeleider, jeugdzorg of een REC).

Leren en ontwikkelen
Visuele ondersteuning
Differentiatiemogelijkheden: verdieping of juist extra uitleg

4.Speciale lesplaatsen: wanneer een kind behoefte heeft aan
langdurige begeleiding, kan het in aanmerking komen voor
een speciale lesplaats. Dit betekent een plaatsing naar bijvoorbeeld het SBO (Op maat) of naar het speciaal onderwijs als de
Horizon, de Weerklank en Prisma. Hiervoor wordt een toelating
aangevraagd.

Ondersteunende programma’s op de computer

Ondersteuningsgebieden
Ondersteuning in het kader van passend onderwijs kan op
velerlei gebieden plaatsvinden. Het draait niet alleen om leren en
ontwikkelen, maar ook om de fysieke en medische ontwikkeling,
de sociaal-emotionele ontwikkeling en ondersteuning in de thuissituatie. Wat we als school kunnen bieden, is altijd afhankelijk van de mogelijkheden op dat moment binnen de gegeven
groeps- en teamsamenstelling. Die factoren wegen we allemaal
mee om de best passende ondersteuning te geven.

Intensieve begeleiding door bijvoorbeeld een onderwijsassistent

Om u een idee te geven van de ondersteuning die we als
Morgenwijzer en binnen het samenwerkingsverband kunnen
bieden, geven we hieronder een aantal voorbeelden. Dit overzicht
is uiteraard niet volledig, omdat juist de individuele behoefte van
ieder kind het uitgangspunt is. Ook zijn er verschillen per school.

Instructie verpleegkundige of ouders
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Uitgebreide keuze aan materialen om het leren te stimuleren
Ondersteuning voor dyslexie
Ondersteuning voor hoogbegaafde kinderen
Pre-teaching

Inzet ambulante begeleiding
Fysiek en medisch
Invalidentoilet
Kennis hoe te handelen bij epilepsie
Kennis van allergieën en hoe te handelen
Ondersteuning van leerlingen met diabetes
Toedienen van medicatie
Ringleiding
Verzorging/begeleiding van verpleegkundige
Gebarentolk

Thuissituatie

4.5 Externe contacten

Ondersteuning bij een sterfgeval/ziekte binnen het gezin is

Orthopedagoge
Voor kinderen met gedrags- en/of leerproblemen, kan in overleg
met de ouders, de hulp van deze verschillende instanties worden
ingeroepen. Bij Morgenwijzer is een orthopedagoge in dienst.
Met haar kunt u te maken krijgen bijvoorbeeld als uw kind nader
wordt onderzocht bij uitzonderlijke leerprestaties of bijzonder
gedrag. Dit gebeurt overigens altijd eerst in overleg met ouders
en de leerkracht.

Ondersteuning bij scheiding van ouders
Overleg/advies van derden
Inzet van schoolmaatschappelijk werk
Inzet ggz/jeugdzorg
Inzet kindercoaches
Inzet orthopedagoog
Sociaal emotioneel en gedrag
Bieden van structuur en duidelijkheid
Consult van externen zoals een gedragsspecialist
Spelbegeleiding
Inzet externe in de groep om intensieve ondersteuning/
begeleiding te bieden

Jeugdgezondheidszorg op school
De afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) begeleidt de groei en
ontwikkeling van kinderen en jongeren van 4 tot 19 jaar. Dat doet
zij onder andere door alle kinderen van groep 2 en 7 te onderzoeken.
Soms maken ouders of leerkrachten zich zorgen om een kind,
bijvoorbeeld omdat er gedragsproblemen zijn of omdat een kind
moeilijk contacten legt. Om deze kinderen sneller en eenvoudiger te helpen, is op alle scholen een bot actief waaraan ook de
jeugdarts of de sociaal verpleegkundige van de JGZ deelneemt.
Het hoeft overigens niet altijd een ernstig probleem te zijn. Soms
is het gewoon prettig als een deskundige meedenkt en meekijkt,
uiteraard pas nadat de ouders hiermee akkoord zijn. Indien
nodig overlegt de jeugdarts of de sociaal verpleegkundige met
de leerkracht, de huisarts of met andere instanties.
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De afdeling JGZ geeft de school ook adviezen om tot een veilige
en gezonde schoolomgeving te komen. Het gaat dan over
thema’s als veiligheid, hygiëne, infectieziekten, omgaan met
elkaar, pesten, voeding en beweging. De GGD ondersteunt de
school bij het uitvoeren van gezondheidsprojecten.
Op www.ggdhm.nl vindt u meer informatie over de afdeling
JGZ. Hier staat ook vermeld welke JGZ-medewerkers aan onze
school verbonden zijn.
Heeft u vragen of zorgen over de gezondheid, ontwikkeling of
opvoeding van uw kind, dan kunt natuurlijk ook zelf contact
opnemen met het secretariaat JGZ van de GGD Hollands
Midden: 0172-236 230 (op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur)
of per e-mail
via jgzalphen@ggdhm.nl.
Of met Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG): www.cjghm.
nl. Dit centrum is er voor alle kinderen, jongeren, opvoeders en
gezinnen, grootouders, professionele opvoeders en anderen
die met kinderen en/of hun ouders werken. U kunt er kosteloos
advies krijgen over het opgroeien en opvoeden van kinderen in
alle leeftijden. Het CJG kan u ook in contact brengen met gespecialiseerde hulp, als u dat wilt. In het CJG werken verschillende
professionals van de kernpartners samen, zoals jeugdartsen,
verpleegkundigen, maatschappelijk werkers en pedagogen. De
GGD Hollands Midden, Jeugdgezondheidszorg is één van de
deelnemende organisaties in het CJG.
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4.6 Veiligheid
Fysieke veiligheid - Ongeluk
Als uw kind op school een ongeluk(je) mocht krijgen dan doen wij
het volgende: is het niet ernstig, dan behandelen wij het kind zelf.
Een aantal leerkrachten is een gekwalificeerde Bedrijfshulpverlener (BHV). Zij hebben de cursus Bedrijfshulpverlening gevolgd.
In deze cursus komen zowel EHBO-taken als ontruimingstaken
aan de orde. Technische informatie betreffende brand en vluchtroutes worden ook behandeld, evenals blustechniek. Is het ernstiger, dan gaan wij met uw kind naar de dokter, tandarts of zo
nodig naar het ziekenhuis. Wij bellen u dan onmiddellijk op.
De school heeft een ongevallenverzekering afgesloten. Hierdoor
zijn alle leerlingen verzekerd voor ongevallen tijdens schooluren
en tijdens evenementen in schoolverband. Onder evenementen
in schoolverband worden o.a. verstaan: schoolreisjes, sportdagen en excursies. De verzekering is ook van toepassing op
begeleidende ouders. De verzekering zal pas uitkeren als deze
kosten niet verhaalbaar zijn op enige andere verzekering (ziektekostenverzekering).
De verzekering keert uitsluitend uit wanneer iemand ten gevolge
van een ongeval lichamelijk letsel oploopt. Wanneer ten gevolge
van een ongeval een fiets, kleding of bril wordt beschadigd,
worden de kosten niet op grond van die verzekering vergoed.

Als uw kind op school schade lijdt, die aantoonbaar een gevolg is
van nalatigheid van de school, kunt u de schoolleiding aansprakelijk stellen voor de schade.Veel voorkomende ongelukjes, bijvoorbeeld verf of lijm in kleding, een bril of jas die wordt beschadigd
tijdens kinderspel, kunnen niet op school worden verhaald.
Er is op school een ontruimingsplan aanwezig en bovendien
wordt het gebouw door de brandweer regelmatig gecontroleerd
op brandveiligheid en beschikbaarheid van nooduitgangen. De
speeltoestellen in de gymzaal en buiten worden regelmatig door
externen gecontroleerd.
Sociale Veiligheid en schoolregels - Groepsregels
De volgende groepsregels zijn met elkaar afgesproken:
• Luister naar elkaar en laat elkaar uitpraten.
• Ieder mag zijn wie hij/zij is.
• Wil je iets lenen, vraag er dan om.
• Help elkaar.
• Zorg voor behoorlijk taalgebruik; gebruik geen bijnamen,
schuttingtaal en grof taalgebruik kan ook niet.
• Wees eerlijk.
• Wees beleefd tegen elkaar.
• Ruzie heeft iedereen weleens, maar doe wel je best
om een ruzie uit te praten.

Allemaal hetzelfde
Op onze school onderschrijven wij het uitgangspunt, dat mannen
en vrouwen, meisjes en jongens gelijkwaardig zijn. Uitgaande
van deze gelijkwaardigheid vinden wij de volgende aspecten van
belang:
• De school schept een klimaat, waarin kinderen zich veilig
voelen.
• Op school hebben wij respect voor elkaar.
• De school creëert ruimte om verschillend te zijn. Deze verschillen kunnen betrekking hebben op persoonsgebonden of cultuurgebonden verschillen.
• De school hanteert een niet-stereotype benadering.
• De school schept voor kinderen voorwaarden om een positief
zelfbeeld te ontwikkelen. Er wordt actief aandacht besteed
aan zelfredzaamheid en weerbaar gedrag.
Van alle geledingen binnen de school (schoolleiding-leerkrachten-leerlingen en niet-onderwijzend personeel) wordt verwacht,
dat zij zich houden aan de vastgestelde gedragsregels. Het
streven naar gelijkwaardigheid binnen de school houdt in dat de
volgende gedragingen niet worden getolereerd:

• Grappen met een seksueel getinte, vernederende strekking ten
•

•

aanzien van anderen.
Seksueel getinte, vernederende toespelingen of insinuaties,
direct of indirect bedoeld. Hieronder verstaan wij ook seksueel
getinte opmerkingen over of vragen naar uiterlijk en/of gedrag
van een ander.
Handtastelijkheden.
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Het is van belang, dat de school zich duidelijk distantieert van
beeldend en schriftelijk materiaal, waarin de ander wordt voorgesteld als minderwaardig of als lustobject. Hieronder verstaan
we ook leer en hulpmiddelen, die een rolbevestigend karakter
hebben. Dit betekent dat affiches, films, boeken, spel- en ontwikkelingsmateriaal en tijdschriften met een dergelijk karakter niet
worden aangeschaft en verspreid. In de onderbouw kan het voorkomen, dat leerlingen op schoot worden genomen. Dit gebeurt
alleen wanneer leerlingen dit zelf aangeven. In de bovenbouw
gebeurt dit niet.
Aan- en uitkleden: in de onderbouw (groep 1 t/m 4) worden indien dit nodig is - kinderen geholpen met aan- en uitkleden. In
de bovenbouw gebeurt dit niet. Gymnastieklassen: bij het omkleden voor en na de gymles houdt de leerkracht toezicht met inachtneming van de algemeen geldende uitgangspunten. Hierbij
geldt, dat de leerkracht niet uitdrukkelijk aanwezig dient te zijn.
De jongens en de meisjes van groep 5 t/m 8 kleden zich afzonderlijk om. Groep 3 en 4 doen dit in de klas. In principe worden
kinderen niet alleen bij een betrokkene van de school thuis uitgenodigd. Wanneer een groep kinderen de leerkracht bezoekt,
gebeurt dit alleen met instemming van de ouder(s)/verzorger(s).
Wanneer kinderen langer dan een kwartier moeten nablijven,
worden ouders hiervan op de hoogte gesteld.
Wanneer kinderen gedrag vertonen dat als onacceptabel wordt
ervaren, worden zij en hun ouder(s)/verzorger(s) hierop aangesproken. Afhankelijk van de situatie gebeurt dit individueel of
in klassenverband. Onacceptabel gedrag van leerkrachten ten
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aanzien van leerlingen, collegae en stagiaires wordt individueel
met de betrokkene besproken.
M5
We werken aan een goede groepssfeer met de Kanjertraining.
Daarnaast willen we meer zicht krijgen op ongewenst gedrag in
de school wat niet of weinig zichtbaar is. Daarom willen wij het
komende schooljaar een M5 school worden.
De M5 aanpak wil het volgende bereiken:
• Monitoring van grensoverschrijdend gedrag
• Teamleden leren structureel pesten te herkennen
• Zicht op de effectiviteit van interventies en beleid
• Minder branden blussen, meer structurele veiligheid
• Opleiding van enkele teamleden tot sociale veiligheidscoördinator (conform wetgeving)

Het Gezonde School vignet
Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het
vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet
aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen.
Wij zijn trots op dit behaalde resultaat!
Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige
schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor
de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit
vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.
Onze school heeft bovendien speciale aandacht voor het themacertificaat:

Welbevinden en Sociale Veiligheid.
Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde
School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.

4.7 Meldcode bij huiselijk geweld en
kindermishandeling
Om leerlingen die te maken hebben met een vorm van geweld of
mishandeling in de thuissituatie, passende hulp te bieden, zodat
een einde komt aan de bedreigende situatie maken wij op De
Wereldwijzer gebruik van de meld code kindermishandeling. De
meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling verplicht beroepskrachten, ook onderwijspersoneel, om een vijfstappenplan
te gebruiken als ze het vermoeden hebben van kindermishandeling en/of huiselijk geweld.
Stappenplan
1 In kaart brengen van signalen.
2 Collegiale consultatie en zo nodig advies inwinnen bij het AMK
of het SHG.
3 Gesprek met de ouder(s).
4 Wegen van signalen; het geweld of de kindermishandeling.
5 Beslissen:
A hulp organiseren (medewerking ouder);
B melden (AMK).
De volledig tekst van de meldcode bij huiselijk geweld en kindermishandeling is bij de schoolleiding op te vragen.
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5 Na De Wereldwijzer
Welk voortgezet onderwijs voor uw kind na 8 jaar basisschool
haalbaar is, is niet alleen afhankelijk van de kwaliteit van de basisschool, maar ook van de interesse, motivatie en aanleg van
het kind. Met afstemmend onderwijs proberen wij op De Wereldwijzer het maximale uit uw kind te halen, om er zo voor te zorgen
dat uw kind op de juiste plek terechtkomt en zich op die school
thuis zal voelen.

In het laatste schooljaar vindt een aantal activiteiten plaats om
de overgang naar het Voortgezet Onderwijs (VO) zo soepel mogelijk te laten verlopen:
• In november krijgen de ouders informatie over de verschillende vormen van onderwijs
• In januari en februari zijn de open dagen van de verschillende
scholen van het voortgezet onderwijs. Ons advies aan ouders
en kinderen is om zich zo breed mogelijk te oriënteren, op
meerdere scholen te gaan kijken, voor- en nadelen af te wegen
en zo een welbewuste keuze te maken.

5.1 De schoolkeuze-procedure

5.2 Procedure Leerwegondersteuning (LWOO)

In maart vinden er 15 minutengesprekken plaats in groep 6, 7 en
8, waarin advies gegeven wordt ten aanzien van de keuze van
het voortgezet onderwijs.
In groep 6 is dit een prognoseadvies, in groep 7 een voorlopig
advies en in groep 8 een definitief advies.
Bij het advies kijken we naar de volgende onderdelen:
• Gegevens leerlingvolgsysteem (de citotoetsen)
• Hulpmiddel tabellen Plaatsingswijzer
• Ontwikkeling sociaal-emotioneel
• Werkhouding en zelfstandigheid
• Motivatie en inzet

Onze school volgt de resultaten van de leerlingen door middel
van een leerlingvolgsysteem. Soms kan daaruit blijken dat uw
kind een “zorgleerling” is. Een kind dat naar het voortgezet onderwijs kan, maar daar extra hulp nodig heeft. Om te kijken of
het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo), dan wel praktijkonderwijs, geschikt is voor uw kind, gaan de leerkracht en intern
begeleider bijtijds met u in gesprek. Uw kind wordt dan getest
en besproken om eventueel in aanmerking te komen voor extra
zorg.

In april van elk jaar wordt door de leerlingen van groep 8, de
Eindtoets Basisonderwijs gemaakt. De eindtoets wordt door ons
gebruikt als een tweede gegeven. Het schooladvies is bindend.
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5.3 Uitstroomgegevens van De Wereldwijzer
Het aantal leerlingen dat naar de verschillende vormen van
voortgezet onderwijs gaat, wisselt van jaar tot jaar. Dit is geheel
afhankelijk van de samenstelling van groep 8. Hieronder ziet u
een overzicht van de laatste drie jaar. In het overzicht kunt u zien
hoeveel leerlingen van De Wereldwijzer tot de diverse brugklassen zijn toegelaten.

6 Festiviteiten en Activiteiten
Schooljaar 2016 - 2017
VMBO B/K
VMBO G/T
VMBO/T-HAVO
HAVO
HAVO/VWO
VWO

12%
16%
13%
16%
9%
34%

Schooljaar 2017 - 2018
VMBO B/K
VMBO G/T
HAVO
HAVO/VWO
VWO

18%
18%
36%
14%
14%

Schooljaar 2018 - 2019
VMBO B/K
VMBO G/T
VMBO/T-HAVO
HAVO
HAVO/VWO
VWO

22%
25%
8%
20%
8%
17%

Een goede sfeer in school en informele omgang met elkaar is net
zo belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen als kwalitatief
goed onderwijs. Feesten en activiteiten passen daar prima bij.
Zo doet De Wereldwijzer bijvoorbeeld buiten schooltijden mee
aan sportwedstrijden binnen Alphen aan den Rijn.

6.1 Cultureel maatschappelijke vorming
Kunst en cultuur
Er zijn workshops van het Jeugdtheaterhuis, museumlessen in
Leiden van Volkenkunde en het Anne Frankhuis in Amsterdam.
In samenwerking met het Cultuurpalet Alphen a/d Rijn maken de
kinderen jaarlijks kennis met film, literatuur, muziek, beeldende
kunst en theater.
Natuur en milieu
De afdeling educatie van Avifauna verzorgt de lessen voor natuur
en milieu (NME). Door middel van excursies, materiaalkisten en
lespakketten, maken de kinderen op speelse wijze kennis met
natuur en milieu. Op deze manier worden ze bewust gemaakt
van een natuur en milieubewuste levensstijl.
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6.2 Excursies

6.5 Jaarfeest

Gedurende het jaar ondersteunen en verdiepen wij de lessen met
excursies verdeeld over de verschillende groepen. Een aantal
voorbeelden zijn:
• Bezoeken aan de kinderboerderij.
• Museumbezoek.
• Bezoek aan moskee en synagoge.
• Bezoek aan Anne Frankhuis (Amsterdam).

De Wereldwijzer viert om het jaar op een vrijdag eind mei of
begin juni een jaarfeest. Het is een feest voor en door leerlingen,
ouders en teamleden georganiseerd.

6.3 Feesten
In de loop van het schooljaar hebben wij vast terugkerende
feesten die we met elkaar vieren:
• Sinterklaas, Kerst- en Lente-/Paasfeest
• Schoolreis
• Verjaardagen van de leerkrachten
• Sport- en speldag
• Jaarfeest (om het jaar)
Op onze school is de organisatie van deze feesten in handen
van een aantal commissies. In deze commissie hebben zowel
ouders als leerkrachten zitting.

6.4 Gastlessen
Er worden ook gastlessen gegeven op school. Vertegenwoordigers van verschillende organisaties geven dan informatie over
specifieke onderwerpen. Voorbeelden hiervan zijn: Bureau Halt,
De Kindertelefoon, actie stoppen met roken, rechtbank in de klas
Ook ouders worden uitgenodigd om (vanuit hun beroep, hobby
of talent) een gastles te verzorgen.
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6.6 Open podium
Enkele keren per jaar houden we een open podium in de aula.
De kinderen van een aantal groepen oefenen daarvoor liedjes,
gedichtjes, dansjes en dergelijke in de klas en geven hiervan een
optreden voor de andere klassen. In de agenda op iouderportaal
staat wanneer welke klas aan de beurt is. Bij dit open podium zijn
ouders van de optredende groepen natuurlijk van harte welkom.

6.7 Project

6.9 Schoolkamp

Eén keer in het jaar staat de hele school in het teken van een
thema. In deze projectperiode van twee weken worden zoveel
mogelijk lessen aan dit thema aangepast. Ook vinden er veel
culturele en creatieve momenten plaats. Het project wordt afgesloten met een presentatie voor ouders en belangstellenden.

De kinderen van groep 8 gaan aan het eind van het laatste
schooljaar een midweek op kamp. De kinderen verblijven in een
jeugdverblijf. Gedurende deze week worden er allerlei educatieve, culturele en ontspannende activiteiten georganiseerd. De
kosten voor dit uitstapje worden jaarlijks bekend gemaakt. U
kunt in gedeelten betalen. De ouders van groep 8 worden hierover tijdig geïnformeerd.

6.8 Schoolreizen
Elk jaar gaan wij met alle groepen een dag op schoolreis. Voor
het schoolreisje wordt een financiële bijdrage aan de ouders gevraagd. De hoogte van deze bijdrage is afhankelijk van het reisdoel. Groep 8 gaat niet op schoolreis, maar heeft in dat jaar een
schoolkamp.

6.10 Sportevenementen
Door de taakgroep sport en recreatie van de gemeente worden
diverse sportieve evenementen georganiseerd. De Wereldwijzer
is altijd bij deze sporttoernooien aanwezig. De jaarlijks terugkerende toernooien en evenementen zijn:
• Het handbaltoernooi voor de groepen 5 t/m 8
in de kerstvakantie.
• Het voetbaltoernooi voor de groepen 5 t/m 8
in de meivakantie.
• Schaaktoernooi voor de groepen 5 t/m 8 in februari
• Sportdag
• Het peanutbaltoernooi voor groep 3/4 in mei.
De begeleiding en training van de teams gebeurt door de vakleerkracht gymnastiek, leerkrachten en soms ouders.

37

7. Leerkrachten
7.1 Verdeling voor schooljaar 2019-2020
Groep 1/2
:
				
Groep 3
:
				
Groep 4
:
Groep 5
:
				
Groep 6
:
				
Groep 7
:
				
Groep 8
:
				
Gym		
:
GVO		
:
HVO		
:
Onderwijsassistent
:
				
Plusklas
:
Intern Begeleider
:
Directeur
:
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Suzanne van der Laan
Alice Stuurman
Margreet Oppelaar
Karin Owel
Megan van der Veer
Liselotte op den Dries
Chantal van Oostenrijk
Angelie Haverkamp
Yolande van der Meer
Kim van den Hoogen
Marinda Scheerman
Esther Hoffmann
Yolande van der Meer
Bart Saitovic		
Marion Hurrelbrinck
Jos de Wit
Kim Hoogeveen
Marinda Scheerman
Anita Puskas
Anita Puskas
Joke van Klaveren

7.2 Vervanging
Op school zijn fulltime en parttime leerkrachten werkzaam. In
geval van afwezigheid proberen wij tijdig voor vervanging te
zorgen. Bij Morgenwijzer werken we met een invalpoule waar
een aantal mensen in zitten. Indien er geen vervanging is worden
kinderen verdeeld over andere groepen. Als dit allemaal niet lukt,
zullen wij genoodzaakt zijn een groep naar huis te sturen. Dit is
gelukkig in al die jaren nog nooit gebeurd.

7.3 Scholing van leerkrachten
In samenwerking met externe organisaties besteden we elk jaar
aandacht aan verschillende onderwerpen. Dit doen we onder
andere tijdens speciale scholingsdagen.

7.4 Begeleiding en inzet van stagiaires
Steeds meer wordt er door de hogescholen een beroep gedaan
op de basisscholen om stageplaatsen ter beschikking te stellen
voor aankomende leerkrachten. Morgenwijzer draait sinds
schooljaar samen met Pabo Leiden en een aantal andere besturen mee binnen het subsidietraject: Samen Opleiden. Hierin proberen we studenten zo op te leiden dat zij een betere aansluiting
vinden in de praktijk als start bekwame leerkracht. Ook hopen
we te zorgen voor minder uitval van startende leerkrachten.
De studenten lopen in jaar 1 en 2 een dag extra stage, in jaar 1
verzorgen mentoren vaardigheidstrainingen in de praktijk op de
basisschool (samen met de schoolopleider), studenten houden
zich bezig met trajectopdrachten rondom Samen Opleiden en
we zorgen met elkaar voor een steeds diepere verbinding tussen
de Pabo, basisscholen en andere besturen. Hier wordt kennis
gedeeld en gebruik gemaakt van elkaars expertise en vaardigheden.

Opleidingsscholen
We spreken van ‘Samen opleiden’, omdat er zonder praktijk
geen leerkracht wordt opgeleid. Samen opleiden is samen
leren van het werk op de werkplek en op de lerarenopleiding.
Basisscholen die kiezen voor Samen opleiden willen meer zijn
dan een leverancier van stageplaatsen voor de Pabo. Deze
scholen willen fungeren als mede-opleider (opleidingsschool).
In een gemeenschappelijk leerproces willen deze basisscholen
samen met studenten, mentoren van de basisschool en docenten van de Pabo werken aan de individuele en gezamenlijke
(competentie)ontwikkeling.
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8 Contacten met ouders
Wij vinden het van essentieel belang dat er een goed wederzijds contact is met ouders en leerkrachten. Onze school heeft
daarom regelmatig contact met ouders. Dit gebeurt op veel manieren: kindgerichte contacten en schoolgerichte activiteiten. Bij
de kindgerichte contacten gaat het over de eigen kinderen. Bij
schoolgerichte contacten is het in het algemeen de bedoeling de
ouders te betrekken bij het schoolgebeuren. De formele kant van
”samen denken” van ouders en leerkrachten vindt plaats in de
medezeggenschapsraad. Daarnaast heeft De Wereldwijzer de
oudercommissie, een actieve oudergroep, die ons ondersteunt
bij allerlei activiteiten.

Ouderbetrokkenheid doet ertoe
Maakt een goede samenwerking tussen school en ouders nou
echt het verschil voor wat betreft de leerprestaties van kinderen?
Onderzoek laat zien van wel. Inmiddels is voldoende aangetoond
dat leerlingen meer gemotiveerd zijn en dat hun welbevinden en
leerprestaties toenemen wanneer hun ouders betrokken zijn.
Bedoeld wordt dan een werkelijke samenwerking, en niet zozeer
de vrijwillige activiteiten die ouders op school doen.
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Ouderbetrokkenheid is iets anders dan ouderparticipatie
Als ouders meedoen met activiteiten of hand- en spandiensten
verrichten op school, dan spreken we van ouderparticipatie. Een
formele vorm hiervan zijn ouders die zitting hebben in de medezeggenschapsraad of het bestuur. Ouderparticipatie zien we
veel op school. We spreken van ouderbetrokkenheid als ouders
zich (mede) verantwoordelijk voelen voor de schoolontwikkeling
van hun kinderen. Het is dus belangrijk dat school en ouders
goed en slim samen werken: elkaar begrijpen. Ieder kind, iedere
leerling heeft recht op een goede samenwerking tussen school
en ouders. Ouderbetrokkenheid is een gelijkwaardige en niet vrijblijvende samenwerking tussen ouders en school waarin ouders
en school vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid werken
aan de (school)ontwikkeling van het kind (de leerling).
Op onze school hebben we een werkgroep ouderbetrokkenheid
bestaande uit leerkrachten en ouders. Deze werkgroep denkt
mee en geeft vorm aan het beleid rond ouderbetrokkenheid.

8.1 Informatievoorziening aan ouders over het
onderwijs en de school
In september is er een voorlichtingsavond. De leerkrachten geven
op deze avond algemene informatie. Regelmatig worden ouders
over de gang van zaken geïnformeerd via ons ouderportaal.
Informatie aan ouders
Iedere ouder heeft in principe recht op informatie van de school
over zijn of haar kind. Dat is ook het uitgangspunt van onze
school. Er zijn echter wel verschillen, die te maken hebben met
de wettelijke status en het ouderlijke gezag. Hieronder lichten
wij die verschillende situaties nader toe.
Gehuwde/samenwonende ouders
Voor ouders die met elkaar getrouwd zijn of samenwonen en die
het gezag over hun kinderen hebben, is de situatie eenduidig: zij
krijgen steeds gezamenlijk alle informatie over hun kind.
Gescheiden ouders die beiden het gezag hebben over hun kind
Ouders die gescheiden zijn en niet meer bij elkaar wonen, maar
die wel gezamenlijk het gezag over hun kind hebben, hebben
allebei het recht om goed geïnformeerd te worden over de ontwikkeling van hun kind. Voorwaarde is wel dat beide ouders zelf
hun verschillende adressen kenbaar maken aan de directeur.
Aan beide ouders worden dan de schoolgids, het rapport en de
uitnodiging voor de (gezamenlijke) oudergesprekken verstrekt.
We geven deze informatie in tweevoud. Alle overige informatie
geven wij in enkelvoud mee. Een verzoek om gegevens over het

kind te verstrekken aan derden bespreken wij altijd met beide
ouders. Als één van de ouders andere afspraken over de informatievoorziening wil maken, kan hij of zij contact opnemen met
de directeur van de school.
Gescheiden ouder(s) die geen gezag meer hebben over hun kind
Ouders die geen gezag (meer) hebben over het kind, hebben ook
recht op informatie over hun kind. De betreffende ouder moet
daar echter zelf om vragen. Als het gaat om de vader, moet hij
bovendien het kind hebben erkend. Deze ouders worden niet
over alles geïnformeerd, maar alleen over belangrijke zaken,
zoals schoolvorderingen en eventuele sociaalpedagogische ontwikkelingen op school. Indien het belang van het kind strijdig is
met het recht op informatie van de ouders, dan vervalt dit recht.
Dit kan het geval zijn indien een rechter of psycholoog oordeelt
dat informatieverstrekking aan een ouder schadelijk kan zijn
voor het kind.
Wereldwijzer ouderportaal
Op onze school hebben we een ouderportaalapp.
Met deze app kunt u op uw telefoon of tablet
het laatste nieuws, de kalender, de nieuwsitems,
foto’s en de laatste mededelingen van de groepsleerkracht lezen.
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8.2 Inloopmiddagen
Eén keer per maand is er een inloopmiddag. Kinderen kunnen
dan in de klas hun ouders hun werk laten zien. Het is niet de
bedoeling dat leerkrachten u tijdens deze gelegenheid informeren over het functioneren van uw kind. U kunt daar een aparte
afspraak voor maken.

8.3 Spreektijden
Ook buiten de ouderavonden om zijn de leerkrachten altijd bereid
om met u te praten over uw kind of zaken die de school betreffen. Het is gebruikelijk hiervoor een afspraak te maken. Ditzelfde
geldt voor een gesprek met de directeur. Voor (dringende) korte
mededelingen kunt u uiteraard altijd bij ons terecht. Wilt u de
leerkrachten echter zo weinig mogelijk onder schooltijd storen?

8.4 Oudergesprekken
Het komt regelmatig voor dat naar aanleiding van onderzoeken
en/of verslaggeving met ouders gesproken gaat worden over
de uitslag. De school is van mening dat deze gesprekken onder
schooltijd moeten plaatsvinden. De tijd die daarvoor beschikbaar is ligt tussen 08.00 uur en 16.30 uur. U kunt met de desbetreffende leerkrachten hierover afspraken maken.

8.5 Schoolkrant
Een keer per jaar verschijnt de schoolkrant. Voor en door kinderen gemaakt. Deze krant is voornamelijk bedoeld als kinderkrant.
De schoolkrant geeft een goed beeld van wat er in de dagelijkse
praktijk gebeurt op school. Verhaaltjes, tekeningen, puzzeltjes,
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een boekenpagina en een bladzijde met een aantal leuke uitstapjes vullen deze krant. Algemene schoolinformatie wordt niet in
de schoolkrant vermeld.

8.6 De medezeggenschapsraad (MR)
Aan een school zijn veel ‘partijen’ verbonden. Er werkt personeel,
leerlingen volgen onderwijs, ouders willen dat hun kind goed onderwijs krijgt en iedereen wil dat het ‘klimaat’ op school prettig
is. Wettelijk is dan ook vastgelegd dat op elke basisschool een
Medezeggenschapsraad (MR) aanwezig is, bestaande uit een
aantal ouders en een aantal personeelsleden van de school.
De MR op de Wereldwijzer bestaat uit 3 ouders en 3 leerkrachten. De ouders vertegenwoordigen alle kinderen en hun ouders
tijdens de MR-vergaderingen. De leerkrachten uit de MR vertegenwoordigen al het personeel van de school. De leden van de
oudergeleding worden door middel van verkiezingen gekozen.
De leden van de personeelsgeleding worden in principe door de
schooldirectie aangewezen. De zittingsduur van de oudergeleding van de MR is 3 jaar en die van de personeelsgeleding 3 jaar.
De MR denkt mee over tal van zaken zoals leerling voorzieningen, de organisatie en het onderwijs op de school. Bij beslissingen van het bestuur/de directie heeft de MR soms adviesrecht
en soms instemmingsrecht. De MR vergadert tenminste 6 keer
per jaar op school, deze vergaderingen zijn openbaar. U bent van
harte welkom om een vergadering bij te wonen!

GMR
De MR van De Wereldwijzer vertegenwoordigt ook de belangen
van de Wereldwijzer bij de Gemeenschappelijke MR (GMR) van
Morgenwijzer, het overkoepelend bestuur van diverse openbare basisscholen uit de regio. In de GMR worden zaken besproken die alle scholen van Morgenwijzer aangaan en die dus ook
invloed hebben op onze school. Een ouder neemt deel aan de
vergaderingen van de GMR.
Communicatie tussen MR en alle ouders
De MR heeft een eigen link op de website van de Wereldwijzer
onder het tabje ONZE SCHOOL. Hier kunt u lezen wie de leden
zijn en wanneer de vergaderingen zijn.Door medezeggenschap
bouwen we samen aan de school. Het is daarom belangrijk dat
u als ouders ‘onze ogen en oren’ bent en de MR informeert over
zaken die spelen en/of die mogelijk aandacht behoeven. U kunt
de MR leden rechtstreeks aanspreken of een e-mail sturen aan:
mr.obs.de.wereldwijzer@gmail.com

8.7 De oudercommissie (OC)
De Wereldwijzer heeft een actieve oudercommissie.
De OC ondersteunt en organiseert samen met de teamleden verschillende activiteiten zoals sint, kerst en jaarfeest. Het stimuleren van betrokkenheid van ouders bij onze school is ook en
OC-taak. Vanuit het team neemt een leerkracht deel aan de oudercommissie. Oudercommissie vergaderingen zijn openbaar.

8.8 Ouderhulp/klassenouders
De hulp van ouders maakt dat we bijzondere dagen en activiteiten kunnen aanbieden en nog specialer kunnen maken. Denk
hierbij aan de schoolbibliotheek, het decoteam en creatieve
activiteiten. Ook bij verschillende feestelijke activiteiten zoals
schoolreisjes, sportdagen, museumbezoek, excursies en de jaarlijkse feesten wordt de hulp van ouders gevraagd. We vragen aan
het begin van het schooljaar of een aantal ouders klassenouder
wil worden. Deze ouders zijn een schakel tussen de leerkracht
en de andere ouders in de betreffende klas als het om praktische
zaken rondom deze bijzondere dagen en activiteiten gaat.

8.9 Klachtenprocedure
Indien ouders het niet eens zijn over een genomen beslissing
op school en het betreft hun kind, dan dient men zich in eerste
instantie tot de leerkracht te wenden. Komt u er niet uit dan
kunt u zich wenden tot de directeur. Deze zal trachten in overleg
met de leerkracht en ouders tot een bevredigende oplossing te
komen. Daarna kunt u ook contact opnemen met de medezeggenschapsraad.
Klachtenregeling openbaar primair onderwijs
Overal waar mensen samenwerken, kan iets fout lopen. Ook op
een school. Als school voelen wij ons verantwoordelijk voor het
realiseren van een veilige school met een prettig pedagogisch
klimaat. Mochten er ondanks onze inspanningen toch zaken
anders gaan dan u verwacht had, dan kunt u ons hierop aanspreken.
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Scholen zijn verplicht een klachtenregeling te hebben. Uitgangspunt van de klachtenregeling is dat klachten, problemen en
vragen in eerste instantie worden besproken met degene die
direct met de kwestie van doen heeft. Heeft u bijvoorbeeld een
klacht over (het lesgeven van) een leerkracht, dan wordt verwacht dat u contact opneemt met de betrokken leerkracht. Het
is uiteraard de bedoeling dat de klacht naar tevredenheid wordt
opgelost. Lukt het niet in overleg met de leerkracht de klacht op
te lossen dan is het goed om contact op te nemen met de directie. Bent u daarna nog niet tevreden dan kunt u het schoolbestuur inlichten, dat samen met u naar een oplossing zal zoeken.
Tussentijds staat voor u de weg open om (één van) de interne
contactpersonen die iedere school heeft, te benaderen. De
interne contactpersoon kan u advies geven over de te volgen
route en kan u in contact brengen met de externe vertrouwenspersoon.
Bij klachten over ongewenste omgangsvormen op school,
zoals pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie
en geweld, kunnen ouders en leerlingen een beroep doen op de
ondersteuning door de externe vertrouwenspersoon. De externe
vertrouwenspersoon is er om met u verder over de klacht te
praten en u te ondersteunen bij eventuele verdere stappen. De
externe vertrouwenspersoon is door het bestuur aangesteld voor
alle scholen van onze Stichting. De externe vertrouwenspersoon
is onafhankelijk. De gesprekken met deze persoon zijn strikt vertrouwelijk.
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Als het nodig is, wordt de klacht officieel ingediend bij de klachtencommissie. De klachtencommissie onderzoekt de klacht en
adviseert het bestuur van de school over de te nemen maatregelen. Het bestuur beslist wat ze met het advies doet en laat dat
alle partijen weten. Deze landelijke klachtenregeling houdt in dat
ouders en leerlingen klachten kunnen indienen over gedragingen
en beslissingen of het nalaten daarvan van het schoolbestuur en
het personeel van de school. Het klachtrecht heeft een belangrijke signaalfunctie met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs. Door de klachtenregeling ontvangen het schoolbestuur en
de school immers signalen van ouders en leerlingen. Deze signalen kunnen een ondersteuning zijn om het onderwijs en de goede
gang van zaken te verbeteren. Wij zijn via aangesloten bij LKC
(Landelijke Klachtencommissie) voor het openbaar en het algemeen toegankelijk onderwijs, Postbus 162, 3440 AD Woerden.
Het reglement van de LKC kunt u vinden op:
http://www.onderwijsgeschillen.nl/klachten/landelijke-klachtencommissie-onderwijs-po-vo-bve-en-hbo/reglement-commissie/
Interne contactpersoon:
Anita Puskas en Angelie Haverkamp
Contactgegevens Externe Vertrouwenspersoon
Te bereiken via de GGD Hollands Midden:
Secretariaat PZJ
Telefoon : 088 308 3342
E-mail
: externevertrouwenspersoon@ggdhm.nl

8.10 Privacy en leerling gegevens
De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. In het privacyreglement van Morgenwijzer is beschreven hoe de school omgaat met persoonsgegevens, en wat de
rechten zijn van ouders en leerlingen. Dit reglement is met instemming van de GMR vastgesteld.
Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig
is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen, en voor de
organisatie die daarvoor nodig is. De meeste gegevens ontvangen wij van ouders bij de inschrijving op onze school. Daarnaast
registreren leerkrachten en ondersteunend personeel gegevens over leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms
worden er bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als dat
nodig voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals medische gegevens (denk aan dyslexie of ADHD). De leerling gegevens worden opgeslagen in ons (digitale) administratiesysteem
ParnasSys. Dit programma is beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt tot medewerkers van Morgenwijzer die de gegevens strikt noodzakelijk nodig hebben voor de uitvoering van hun
werkzaamheden.
Tijdens de lessen maken wij gebruik van digitale leermiddelen.
Hiervoor wordt een beperkte set met persoonsgegevens uitgewisseld met leveranciers om bijvoorbeeld een leerling te identificeren als die inlogt.

Wij hebben met leveranciers duidelijke afspraken gemaakt over
de gegevens die ze van ons krijgen. De leverancier mag de leerling gegevens alleen gebruiken als wij daar toestemming voor
geven. Een lijst van de leveranciers waar de school afspraken
mee heeft gemaakt, is op te vragen bij de school.
Daarnaast kan het nodig zijn dat wij gegevens uitwisselen met
andere externe partijen, denk aan zorginstanties. Deze zijn
vermeld in het privacyreglement. Als voor de uitwisseling geen
wettelijke verplichting bestaat, dan vragen wij u vooraf toestemming om met deze partijen gegevens te mogen uitwisselen.
Bij de inschrijving van uw kind(eren) vragen wij u om toestemming voor het gebruik van foto- en videomateriaal, het delen
van uw contactgegevens met andere ouders en het gebruik van
sociale media door uw kind(eren). U hebt te allen tijde het recht
om deze toestemming te wijzigen. U kunt dit kenbaar maken via
een mail aan de directeur of via het ouderportaal van de school
regelen.
Het is voor ouders niet toegestaan om foto’s/video’s te publiceren op sociale media of voor commerciële doeleinden te gebruiken. Het kan voorkomen dat andere ouders foto’s maken
tijdens schoolactiviteiten die buiten school plaats vinden, zoals
excursies of schoolreisjes. De school kan dit niet verbieden,
maar vraagt ouders wel om hier terughoudend in te zijn en deze
beelden niet te delen via sociale media.
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9 Algemene zaken
In dit hoofdstuk staan allerlei zaken vermeld waar u op
De Wereldwijzer mee te maken zult/kunt krijgen. Alle dagelijkse
zaken staan vermeld in het volgende hoofdstuk.

9.1 Goede doelen
Per jaar wordt er een goed doel uitgekozen om een actie voor
te organiseren. In de loop van het jaar wordt u daar nader over
geïnformeerd.

9.2 Fotograaf
Eens per jaar komt de schoolfotograaf bij ons op school om een
foto te maken van uw kind(eren). Ook wordt er een groepsfoto
gemaakt. U wordt daar via het ouderportaal over ingelicht.

9.3 Hoofdluis
Hoofdluis komt helaas ook op onze school weleens voor. Aangezien hoofdluis zich op school vrij snel kan verspreiden, is het
zaak, dat zowel ouders als school er alert op zijn. Controleert u
daarom regelmatig uw kinderen op hoofdluis en meld het aan de
leerkracht van uw kind wanneer u hoofdluis heeft geconstateerd.
Regelmatig voeren enkele ouders in alle groepen een hoofdluiscontrole uit. Ouders van kinderen bij wie hoofdluis is geconstateerd, worden door de leerkracht op de hoogte gesteld. De
ouders van andere kinderen krijgen een bericht via ouderportaal.

46

9.4 Leerplicht
Voordat de kinderen 4 jaar zijn, mogen zij alvast 4 dagdelen
meekijken in hun toekomstige klas, om te kunnen wennen aan
het dagritme van de school. Zodra ze 4 jaar worden, mogen ze
naar school. Deze verjaardag wordt niet op De Wereldwijzer
gevierd. Elk kind wordt leerplichtig op de eerste schooldag van
de maand, volgend op de maand waarin het kind 5 jaar is geworden. In overleg met de leerkracht kunnen 5-jarigen nog 5 uur
per week vrij krijgen. Deze uren mogen niet worden opgespaard.
Gezien de continuïteit binnen het onderwijs dringen wij eropaan,
uw kind zo regelmatig mogelijk naar school te laten gaan.

9.5 Ouderbijdrage
Jaarlijks vraagt de oudercommissie de ouders om een vrijwillige
ouderbijdrage. Dit geld wordt gebruikt voor allerlei extra zaken,
zoals de organisatie van feesten en festiviteiten. Deze vrijwillige ouderbijdrage is vastgesteld op € 40,00 per kind. De bijdrage
voor het schoolreisje en het kamp zit hier niet bij in.

9.6 Reglement disciplinaire maatregelen
Het kan weleens voorkomen dat de school moet overgaan tot
het nemen van disciplinaire maatregelen tegen de kinderen van
onze school. Dit protocol treedt in werking als er sprake is van
ernstig ongewenst gedrag door een leerling. Wanneer de rust en
veiligheid ernstig verstoord worden of wanneer de belangen van
andere leerlingen van de school in het geding komen worden de
stappen zoals beschreven in dit protocol gehanteerd. De directeur beoordeelt of er sprake is van bovenstaande criteria.

Binnen Morgenwijzer kunnen 3 verschillende maatregelen
genomen worden wanneer er sprake is van ernstig ongewenst
gedrag door een leerling:
Time Out
Een ernstig incident leidt tot een time out met onmiddellijke
ingang. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

• De leerling wordt voor de rest van de dag de toegang tot de

•

•
•
•

school ontzegd. Ouders/verzorgers worden onmiddellijk van
het incident en de time out op de hoogte gebracht. Wanneer
ouders niet te bereiken zijn zal de school de leerling uit de klas
verwijderen en elders opvang regelen.
De time out maatregel kan eenmalig worden verlengd met 1
dag. Hierna kan de leerling worden geschorst voor maximaal
1 week. De school dient in alle gevallen zo spoedig mogelijk
contact op te nemen met de ouders/verzorgers.
Na de time out volgt er zo spoedig mogelijk (bij voorkeur
dezelfde dag) een gesprek met de ouders/verzorgers van de
leerling. Hierbij is de groepsleerkracht en de directeur aanwezig.
Het incident en het gesprek worden schriftelijk vastgelegd, het
document wordt door de ouders/verzorgers ondertekend en
wordt bewaard in het dossier van de leerling.
De directeur neemt het besluit over de time out maatregel en
stelt het bevoegd gezag schriftelijk op de hoogte ervan.

Schorsing
Wanneer na de time out maatregel zich een volgend ernstig incident voordoet, of wanneer het incident zo ernstig is, kan de
school overgaan tot het formeel schorsen van de leerling. Schorsing houdt in dat de leerling tijdelijk geen toegang heeft tot de
school. De wettelijke regeling voor het Openbaar Onderwijs is
hierbij van toepassing (Algemene Wet Bestuursrecht). Binnen
Morgenwijzer worden de volgende voorwaarden gehanteerd:

• De
•

•

•

•

directeur stelt het bevoegd gezag op de hoogte van de
schorsing en vraagt om goedkeuring.
De schorsing geldt in principe voor maximaal 5 dagen. Een
uitzondering hierop kan zijn dat de schorsing ingaat, terwijl
er overleg is over het definitief verwijderen van de leerling. De
schorsingsmaatregel mag 2x worden verlengd.
Tijdens de schorsing worden zover mogelijk maatregelen getroffen die de voortgang van het leerproces waarborgen. De
schorsing mag niet betekenen dat de leerling bepaalde toetsen
niet kan doen. De directeur kan dan besluiten de leerling voor
de duur van de toets toe te laten, dan wel (thuis) studiemateriaal beschikbaar stellen.
De ouders/verzorgers worden direct op de hoogte gebracht
van het besluit tot schorsing en uitgenodigd voor een gesprek.
Doel van dit gesprek is om te komen tot oplossingen van de
problematiek en de (on)mogelijkheden tot opvang van de leerling te bespreken.
De schorsing en het gesprek worden schriftelijk vastgelegd,
het document wordt door de ouders/verzorgers ondertekend
en wordt bewaard in het dossier van de leerling.
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• Het

• Het bevoegd gezag is verplicht de ouders/verzorgers te horen

•

•

document wordt ter kennisgeving gestuurd aan het
bevoegd gezag, de leerplichtambtenaar en de inspectie van
het onderwijs.
Ouders/verzorgers hebben de mogelijkheid om beroep aan te
tekenen tegen de schorsing.

Verwijdering
Wanneer een ernstig incident zich meermalen voordoet, zodanig
dat het ingrijpende gevolgen heeft voor de veiligheid en/of de
onderwijskundige voortgang van de school, kan worden overgegaan tot verwijdering van een leerling. De wettelijke regeling voor
het Openbaar Onderwijs is hierbij van toepassing (Algemene
Wet Bestuursrecht). Binnen Morgenwijzer worden de volgende
voorwaarden gehanteerd:
• De beslissing om een leerling te verwijderen ligt bij het bevoegd
gezag. Voordat het besluit genomen wordt, hoort het bevoegd
gezag de betrokken leerkracht, de directeur en de ouders/verzorgers.
• Van de gesprekken met de leerkracht, de directeur en de ouders/
verzorgers wordt een verslag gemaakt dat door de ouders wordt
ondertekend (tenminste voor gezien). Dit verslag wordt opgestuurd naar de leerplichtambtenaar en de inspectie van het
onderwijs.
• Het bevoegd gezag informeert de ouders/verzorgers schriftelijk en met redenen over het voornemen van verwijdering en
wijst de ouders/verzorgers op de mogelijkheid om bezwaar
aan te tekenen. Dit bezwaarschrift moet binnen zes weken ingediend zijn.
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over het bezwaarschrift en moet binnen vier weken na ontvangst een beslissing nemen over de verwijdering.
De definitieve verwijdering is pas mogelijk nadat een andere basisschool of een andere school voor speciaal onderwijs is gevonden voor de leerling of dat aantoonbaar is dat het bevoegd
gezag gedurende acht weken voldoende inspanning heeft
gepleegd om de leerling elders geplaatst te krijgen.

De beslissing over toelating en verwijdering van leerlingen berust
bij het bevoegd gezag, het bestuur van de stichting Morgenwijzer. Voordat wordt besloten tot schorsing of verwijdering van een
leerling zullen betrokkenen (leerling, ouders, leerkracht) gehoord
worden door de directeur. Het bestuur neemt de uiteindelijke beslissing na overleg met de directeur. Het protocol schorsing en
verwijdering is op te vragen bij de directeur.

9.7 Sponsoring
In 1997 is door de rijksoverheid en de besturenorganisaties een
convenant gesloten met betrekking tot sponsoring in het onderwijs. Het komt erop neer, dat sponsoring oogluikend wordt
toegestaan mits de betrokkenen er op verantwoorde wijze mee
omgaan. De overheid zorgt echter voor de reguliere bekostiging van de scholen. Bij sponsoring gaat het om geld, goederen
of diensten die door een sponsor aan de school worden verstrekt, waarvoor een tegenprestatie wordt verwacht waarmee
leerlingen of hun ouders in schoolverband worden geconfronteerd. Betrokkenen zullen erop moeten toezien dat de door

de sponsor verlangde tegenprestatie niet onevenredig is ten
opzichte van de sponsoring. De oudergeleding van de medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht betreffende sponsoring.
Wij waarderen het zeer als ouders, betrokkenen of omwonenden onze school een warm hart toedragen middels sponsoring.
Daaraan hebben wij wel enkele voorwaarden verbonden om belangenverstrengeling te voorkomen:
• Sponsoring mag niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid
en de onafhankelijkheid van het onderwijs, de scholen en de
daarbij betrokkenen in gevaar brengen;
• Sponsoring mag niet de onderwijsinhoud beïnvloeden (bijvoorbeeld via lesmaterialen of leermiddelen) of in strijd zijn met
het onderwijsaanbod en de kwalitatieve eisen die de school
daaraan stelt;
• Sponsoring en/of reclame in schoolverband mag de leerlingen
niet aanzetten tot ongezonde of gevaarlijke activiteiten;
• Sponsoring en/of reclame in schoolverband mag niet bedoeld
zijn om ouders te stimuleren producten of diensten af te
nemen van de sponsor;
• De continuïteit van het onderwijs mag niet afhankelijk zijn van
sponsormiddelen.

9.8 Verkeersexamen
De leerlingen van groep 7 doen mee aan de jaarlijkse verkeersproef. Dit examen bestaat uit een theoretisch- en een praktisch
gedeelte. Voor het praktische gedeelte moeten de kinderen een
route fietsen. Hiervoor vindt altijd eerst een fietskeuring plaats.
Het praktische examen mag alleen op een goedgekeurde fiets
worden gedaan. Als de leerlingen zijn geslaagd, krijgen zij het
schoolverkeersdiploma.

9.9 Verlof
Voor het toekennen van extra verlof aan kinderen zal de directeur zich aan de volgende wettelijke regels moeten houden. Een
verzoek om extra verlof op grond van artikel 13 A van de leerplichtwet 1969 dient in Alphen aan den Rijn minimaal zes weken
van tevoren aan de directeur van de school te worden voorgelegd en alleen:
• Wanneer wegens de specifieke aard van het beroep van één
van de ouders het heel moeilijk is om binnen de schoolvakanties op vakantie te gaan.
• Als de aanvraag vergezeld gaat van een verklaring van de werkgever waaruit blijkt dat geen verlof in de vastgestelde officiële
schoolvakantie mogelijk is. Het moet bovendien om de enige
vakantie in dat schooljaar gaan.
• Als de ouders zelfstandig een beroep uitoefenen en aannemelijk kunnen maken dat extra vakantieverlof noodzakelijk is.
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Extra vakantieverlof mag, als aan bovenstaande voorwaarde is
voldaan:
• Eenmaal per jaar worden verleend.
• Niet langer duren dan 10 schooldagen.
• Niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken
van het nieuwe schooljaar!
De directeur neemt omtrent uw verzoek de uiteindelijke beslissing. Voor bepaalde omstandigheden kan verlof worden
gevraagd op grond van artikel 14 van de Leerplichtwet 1969.
Het gaat hierbij om zaken als:
• verhuizing
• bruiloft
• begrafenis of crematie
• erkend ambtsjubileum
• huwelijks jubileum
U kunt contact opnemen met één van de leerplichtconsulenten
van de gemeente Alphen aan den Rijn. De leerplichtconsulent
gaat u helpen om een oplossing te zoeken voor uw vraag of probleem.

• Telefonisch via 14 0172, optie 2
• E-mail naar leerplicht@alphenaandenrijn.nl
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10.1 Eten en drinken
Voor de ochtend kunnen kinderen iets gezonds te eten en te
drinken meenemen. Verzocht wordt om een gezonde snack (en
dus geen snoep, chocolade en koek etc.) mee te geven. In alle
groepen is er een moment waarop dit meegenomen eten en
drinken genuttigd kan worden. Wilt u de meegenomen bekers en
bakjes van de naam van uw kind voorzien?
Elke dinsdag en donderdag is het op onze school
“Schoolgruitdag”. Geef uw kind in ieder geval op die dag
GRUIT (groente of fruit) mee naar school.

Want …
gezond zien eten doet eten!

10.2 Fietsen

10.4 Continurooster

Onze fietsenstalling op school is niet berekend op een groot
aantal fietsen. Daarom is de regel dat kinderen “die op loopafstand” van school wonen lopend naar school komen. Kinderen
die op de fiets komen, moeten de fiets in de daarvoor bestemde parkeervakken en rekken plaatsen. Ouders die overdag op
school met activiteiten meehelpen, worden verzocht hun fiets
in de rekken te zetten. Helaas kunnen wij geen verantwoording
nemen voor vernielingen aan fietsen e.d.

Een aantal decennia geleden was het heel gebruikelijk dat de
lagere school rond kwart voor negen begon en om twaalf uur
uitging. Ongeveer halftwee begonnen de lessen weer en om
halfvier zat de schooldag erop. Ochtend- en middagschooltijden
waren duidelijk gescheiden en in de tijd er tussenin gingen de
kinderen naar huis om te eten. Alleen in de situatie waarin de
school te ver weg stond van het ouderlijk huis, bleef een enkeling
op school. De boterham werd dan in de eigen klas opgegeten en
de leerkracht bleef in het lokaal en at zelf ook de lunchhap op. Na
het eten gingen de kinderen naar buiten en een kwartier voordat
de school begon, werd er pleinwacht gelopen door de leraren die
dat bij toerbeurt deden.

10.3 Bewegingsonderwijs, kleding en rooster
Voor het bewegingsonderwijs in het speellokaal hebben de kleuters gymschoenen nodig. Graag zonder veters, met stroeve zool
en voorzien van naam. De gymschoenen blijven op school. Kleuters dragen geen speciale gymkleding. De kinderen van groep
3 tot en met 8 moeten tijdens de gymles gymkleding dragen,
een korte broek en een T-shirt of een gympakje. Het dragen van
gymschoenen is verplicht. Stevig schoeisel is aan te bevelen.
Sieraden, horloges e.d. mogen om veiligheidsredenen tijdens
de gymles niet gedragen worden. Het is verstandig om dergelijke spullen op gymdagen thuis te laten of aan de leerkracht te
geven. Het gymrooster is terug te vinden op de website bij ”roosters” en in ons ouderportaal.

Bij het voortgezet en het speciaal onderwijs gingen de leerlingen eigenlijk nooit tussen de middag naar huis. Ze bleven van
‘s morgens tot vroeg in de middag aaneengesloten op school.
Er waren dan twee pauzes: een korte (van een kwartier) en een
lange (van een half uur of drie kwartier).
De Wet op het Basisonderwijs (1984) heeft de mogelijkheid gecreëerd om kinderen tussen de middag niet naar huis te laten
gaan, maar op school te laten blijven. Het toezicht tijdens het
overblijven werd door het bestuur meestal uitbesteed aan de
ouders. De ouders die gebruik maakten van het overblijven betaalden daarvoor een vergoeding. Deze werd gebruikt voor de
aanschaf van (speel)materiaal, melk, servetten of iets extra’s
bij feestelijke gelegenheden. In de laatste tien jaar is het aantal
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basisscholen dat een aaneengesloten onderwijstijd heeft, sterk
toegenomen. Met andere woorden: zij hebben een continurooster ingevoerd. Bij een continurooster is de middagpauze korter.
De kinderen gaan niet meer naar huis om te eten, maar lunchen
gezamenlijk op school in de eigen groep. Op de Wereldwijzer
hebben we met een continurooster.

10.5 Pauze

Voordelen van een continurooster
Het werken met een continurooster heeft een aantal voordelen:
• Er komt meer structuur in het dagprogramma van de leerlingen. Het ritme van de kinderen wordt niet onderbroken.
• Voor alle kinderen geldt eenzelfde situatie.
• Alle kinderen volgen hetzelfde programma.
• De hele dag toezicht zal een bijdrage leveren aan de rust op
school, het verhoogt het pedagogisch klimaat binnen de
school.
• Er is meer effectieve onderwijstijd beschikbaar (leerkrachten
hoeven minder tijd te besteden aan het terugbrengen van de
rust in de klas na de pauze).
• De schooldag is eerder afgelopen. Hierdoor is er meer tijd
beschikbaar voor andere activiteiten door de leerlingen en de
leerkrachten.
• Voor veel werkende ouders is het continurooster gunstiger dan
de onderbroken schooldag.

10.6 Schoolboeken/tassen
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De groepen 3 t/m 8 zijn ingedeeld in een pauzerooster. In de
kleine en grote pauze gaan de leerlingen met hun leerkracht 15
minuten per pauze naar buiten. Het pauzerooster is ingedeeld
naar parallel groepen of elkaar opeenvolgende groepen, zodat
niet groep 3 met groep 8 samen buiten speelt.

De leerlingen krijgen geen schoolboeken mee naar huis. Voor
het maken van opdrachten worden kopieën meegegeven. Dit om
de boeken tegen beschadiging te beschermen.
Een agenda en een stevige tas zien wij als voorbereiding op het
voortgezet onderwijs als puur noodzakelijk voor de bovenbouw.
De leerkracht zal dit in de betreffende groepen aangeven.

10.7 Schooltijden 2019 - 2020

10.9 Verzuim

Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:

Wij verzoeken u om verzuim wegens ziekte van uw kind of om
andere redenen tijdig aan de school door te geven. Dit kunt u
doen in ons ouderportaal of telefonisch. De school is vanaf 08.00
uur telefonisch bereikbaar. Mocht een kind onder schooltijd ziek
worden, dan nemen we telefonisch contact op met de ouders of
verzorgers. U moet dan uw kind van school komen halen of laten
halen. In principe worden er onder schooltijd door ons geen kinderen naar huis gestuurd. Wij dragen tijdens de schooluren de
verantwoordelijkheid.

08.30 - 14.30 uur
08.30 - 14.30 uur
08.30 - 12.30 uur
08.30 - 14.30 uur
08.30 - 12.30 uur

Tien minuten voor dat de school begint, wordt de toegangsdeur
opengezet. De kinderen mogen dan naar binnen. De leerkrachten
zijn dan in de klaslokalen. De kleuters worden door hun ouder/
verzorger naar binnen gebracht. Wij verzoeken u niet te lang in
de klas te blijven, zodat de lessen op tijd kunnen beginnen. Vijf
minuten voor aanvang van de lessen gaat de bel. De kinderen
moeten dan naar binnen, zodat de lessen op tijd kunnen beginnen. Wij verzoeken u om uw kind(eren) op tijd naar school te
sturen/te brengen.

10.8 Traktaties
Bij feestelijke gebeurtenissen mogen de kinderen trakteren. Wij
vragen u met nadruk om verstandig, veilig (geen lolly’s, zuurstokken, enz.) en eenvoudig te trakteren. Dus een kleine gezonde
traktatie die niet duur is. Het is voor de leerkrachten echt niet
nodig als u hen een aparte traktatie geeft.

10.10 Vervoer
Vervoer leerlingen
Om excursies en uitstapjes veilig te laten verlopen qua vervoer,
zijn er de volgende regels:
• Als de kinderen met auto’s of bussen vervoerd worden, is een
gordel voor iedere passagier en een inzittendenverzekering
verplicht.
• Ouders die zich opgeven om een groepje leerlingen te vervoeren voor een uitstapje zijn in het bezit zijn van een gekeurde
auto en een geldig rijbewijs en kunnen dit laten zien.
• Het komt voor dat een groep op de fiets naar de plaats van
bestemming gaat. In dat geval is het nodig om voor voldoende
begeleiding te zorgen. De groep is zichtbaar door opvallend
gekleurde veiligheidshesjes.
• Morgenwijzer heeft voor alle kinderen een ongevallenverzekering afgesloten voor ongevallen onder schooltijd.
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10.11 Vakantierooster en studiedagen 2019-2020

Adressen

Jaarmarkt Alphen
Herfstvakantie
Studiedag
Kerstmiddag
Kerstvakantie
Studiedag
Voorjaarsvakantie
Meivakantie
Hemelvaart (do & vrij)
Pinksteren
Zomervakantie

Medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad bestaat uit de volgende leden:
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18 sept. 2019
21 okt. t/m 25 okt. 2019
6 nov. 2019
18 dec. 2019 vanaf 12.00 uur
23 dec. 2019 t/m 4 jan. 2020
7 febr. 2020
24 febr. t/m 28 febr. 2020
27 apr. t/m 8 mei 2020
21 en 22 mei 2020
1 juni 2020
20 juli t/m 28 aug. 2020

Oudergeleding:
Femke Teeling (voorzitter)
Samantha Strijker (secretariaat)
Annemieke Kuiper
Personeelsgeleding:
Kim van den Hoogen
Megan van der Veer
Angelie Haverkamp
mr.obs.de.wereldwijzer@gmail.com

Oudercommissie
oc@dewereldwijzer.nl
Ouders
Agnes Crama
Cindy v.d Linge
Marlies Baart
Marlou Fakkert
Cecile v.d Greft
Anja v.d Laan
leerkrachten:
Suzanne van der Laan

Morgenwijzer
Bezoekadres:
Henry Dunantweg 30
2402 NR Alphen aan den Rijn
Postadres:
Postbus 290
2400 AG Alphen aan den Rijn
Telefoonnummer
0172 - 50 11 19
Website
http://www.morgenwijzer.nl
Inspectie van het Onderwijs
Park Voorn 4
3544 AC Utrecht
Receptie: 088 - 669 60 00
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Openbare Basisschool “De Wereldwijzer”
De Oude Wereld 59
2408 NV Alphen aan den Rijn
0172 - 42 44 04
E-mail: directie.wereldwijzer@morgenwijzer.nl

