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Bijzondere data
Zie jaarkalender
Openingstijden
Onderwijs
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

08.30 - 14.15 uur
08.30 - 14.15 uur
08.30 - 12.30 uur
08.30 - 14.15 uur
08.30 - 14.15 uur (tot 12.30u gr 1-3)

Kinderdagverblijf
Maandag 07.00 - 18.30 uur
Dinsdag
07.00 - 18.30 uur
Woensdag 07.00 - 18.30 uur
Donderdag 07.00 - 18.30 uur
Vrijdag
07.00 - 18.30 uur

VSO en BSO
VSO
Maandag 07.00 - 08.30 uur
Dinsdag
07.00 - 08.30 uur
Woensdag Donderdag 07.00 - 08.30 uur
Vrijdag
-

BSO
14.15 - 18.30u
14.15 - 18.30u
14.15 - 18.30u

Als de kinderen binnen zijn, zijn de buitendeuren zo veel mogelijk dicht. Bij de hoofdingang
(op het grote plein) zit een bel. U kunt daar altijd de school binnengaan.
Opvang binnen KC Wereldweijde
Binnen ons kindcentrum hebben we dagopvang en voor- en naschoolse opvang. Voor
meer informatie over de opvang (mogelijkheden, kosten, visie enz.) kunt u contact
opnemen met afdeling Planning & Plaatsing van Quadrant: 0182 - 689 896 of via
info@quadrantkindercentra.nl Ook kunt u kijken op de site www.quadrantkindercentra.nl.
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Gymrooster 2021-2022
Op dinsdag en donderdag worden de gymlessen aan de kinderen van groep 3-8 in de Sporthoeve
gegeven. De lessen in de middag worden verzorgd door meester Jan. De lessen in de ochtend
worden door de groepsleerkracht gegeven.
De kinderen van groep 1 en 2 gymmen in het speellokaal van de school en hebben een eigen
gymtas die aan de kapstok hangt, waarin de gymspullen op school blijven.
dinsdag

donderdag

10.30-11.05

gr 7

10.30-11.05

gr 5

11.05-11.40

gr 6

11.05-11.40

gr 7

11.40-12.15

gr 8

11.40-12.15

gr 6

12.30-13.10

gr 3

12.30-13.10

gr 3

13.10-13.50

gr 4/5

13.10-13.50

gr 4/5

13.50-14.30

gr 5

13.50-14.30

gr 8

Schoolvakanties en vrije dagen
Herfstvakantie

maandag 18 okt. 2021 t/m vrijdag 22 okt. 2021

Kerstvakantie

maandag 27 dec. 2021 t/m vrijdag 7 jan. 2022

Voorjaarsvakantie

maandag 28 feb. 2022 t/m vrijdag 4 mrt. 2022

Goede Vrijdag

vrijdag 15 april 2022

Tweede paasdag

Maandag 18 april 2022

Meivakantie

maandag 25 april 2022 t/m vrijdag 6 mei 2022

Hemelvaart

donderdag 26 mei 2022 t/m vrijdag 27 mei 2022

Pinksteren

maandag 6 jun. 2022

Zomervakantie

maandag 11 juli 2022 t/m vrijdag 19 aug. 2022

Studiedagen
-

woensdag 3 november 2021
woensdag 25 mei 2022

Vrije middagen unit 2 en 3
●
●

vrijdagmiddag 25 februari 2022
vrijdagmiddag 8 juli 2022

Vieringen
We vinden het belangrijk om samen te vieren, omdat we zo steeds
één geheel vormen als school. Dit jaar vindt er iedere maand een viering plaats. Deze
vieringen worden vormgegeven vanuit de identiteit of vanuit een thema/activiteit.
vrijdag 3 september 2021
vrijdag 15 oktober 2021
vrijdag 3 december 2021
woensdag 22 december 2021
vrijdag 11 februari 2022
vrijdag 18 maart 2022
donderdag 14 april 2022
vrijdag 3 juni 2022
dinsdag 5 juli 2022

Jaaropening met de kinderen van de school.
Kinderboekenweek
Sinterklaas
Kerst
Liefde
Pannenkoekdag
Paasviering
Pinksterviering
Musical groep 8
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Gesprekken
We vinden het belangrijk om regelmatig met u (en uw kind) in gesprek te gaan een
samen met u de zorg voor uw kind te dragen.
Ieder schooljaar starten we dan ook met start- en ambitiegesprekken. We luisteren naar u
als ouder (met uw kind) en horen graag hoe het met u en uw kind gaat. Daarnaast
worden de verwachtingen over en weer uitgesproken. In unit 3 voeren we
ambitiegesprekken waar we samen spreken over de ambities van uw kind voor dit
specifieke schooljaar.
In november van het schooljaar hebben we een kind-oudergesprek. In het gesprek
spreken we specifiek over hoe uw kind zich voelt in de groep en op school, naast de
doelen voor de komende periode op sociaal en cognitief gebied. Deze gesprekken
worden voorbereid met de leerkracht vanuit de kindgesprekken die wekelijks met de
kinderen gevoerd worden.
In februari zijn de oudergesprekken over de voortgang van uw kind op basis van de
resultaten tot nu toe. In de gesprek staat de groei van het kind centraal. In de
bovenbouw worden de leerlingen bij alle oudergesprekken betrokken.
Uiteraard heeft u als ouder altijd de gelegenheid om een gesprek aan te vragen voor uw
kind. Bij voorkeur vindt dit plaats na schooltijd.
Voor de bovengenoemde gesprekken hebben we een aantal momenten gereserveerd in
de jaarkalender.
Ontwikkeling en toetsing
Eens in de week of twee weken gaan we met alle kinderen in gesprek. In dit kindgesprek
hebben we het over hoe het gaat in de groep op sociaal vlak en uiteraard speken we
ook met hen over hun werk.
Naast deze gesprekken nemen we in de groepen 3 t/m 8 methodetoetsen en Citotoetsen
af om de resultaten te volgen en waar nodig onze aanpak bij te stellen. Methodetoetsen
worden eens in de vier tot zes weken afgenomen. Citotoetsen worden twee keer per jaar
afgenomen. De resultaten van de toetsen zijn terug te vinden op het rapport en worden
twee keer per jaar met u gedeeld.
In de groepen 1 en 2 werken we o.b.v. observaties. Dit is een instrument waarmee we
o.b.v. observaties zien hoe het met de ontwikkeling is. We werken op deze manier aan
een mooie doorgaande lijn in de school voor de ontwikkeling van alle kinderen.
Snappet
Wij werken vanaf groep 4 met Snappet. Snappet is een
adaptief programma dat kinderen helpt om zich te
ontwikkelen.
Met dit programma werken de kinderen aan leerdoelen van
kernvakken die aansluiten bij hun eigen niveau. De leerkracht
kan met dit systeem overzicht houden op ontwikkeling. Door
deze verbinding en de manier waarop het systeem zich aanpast aan het niveau van de
kinderen, kunnen kinderen effectiever werken aan deze vakken. Digitaal werken wordt
afgewisseld met werken op papier, bewegend leren en coöperatieve werkvormen.
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Ouderbetrokkenheid
Binnen ons kindcentrum vinden we het belangrijk en fijn
om met u samen te werken. U kunt op allerlei wijze
deelnemen aan activiteiten in en om de school. Hiervoor
wordt u veelal via de contactouder (zie OC) benaderd.
Mocht u interesse hebben en of vragen hebben over dit
onderwerp bel of mail naar : wereldweijde@d4w.nl of
0172-611286.
Medezeggenschapsraad
De Medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit een gelijk aantal leden aan ouder- en een
personeelsgeleding. De oudergeleding wordt gekozen door de ouders, de zittingstermijn
per lid is drie jaar. We vergaderen ongeveer acht keer per schooljaar met een
afgevaardigde van de Oudercommissie erbij.
De MR denkt mee over het onderwijs, het beleid en de organisatie van de school. Als MR
hebben we initiatiefrecht, recht op overleg, recht op informatie, instemmingsrecht en
adviesrecht. Met andere woorden: we denken en beslissen mee. We overleggen met de
directeur over bijvoorbeeld:
• evaluatie, verbetering van het onderwijs en de identiteit van de school
• personeelsbezetting (vacatures, stageplaatsen, formatie)
• het schoolplan, plan voor de komende vier jaar
• de besteding van geld en de gebouwen
• contact met ouders
• relevante ontwikkelingen bij stichting D4W waar de KC WW onder valt
• veiligheid (in en rond de school).
Wij spreken namens alle ouders en leerkrachten en willen u graag vertegenwoordigen.
Heeft u vragen of opmerkingen? Laat het ons weten, wij horen het graag via het nummer
0172-611286 of via e-mail: mr.wereldweijde@d4w.nl.
Personeel:
Mw. J. Kemp-Bassa (GMR)
Mw. M. Brem
Dhr. S. de Vries

Ouders:
Dhr. B. Lageweg (voorzitter)
Dhr. E. de Jong (secretaris)
Dhr. R. van Ankeren
Mw. J. de Vos

Oudercommissie (OC)
De oudercommissie organiseert en coördineert in overleg en samenwerking met de
leerkrachten activiteiten op school zoals onder andere het Sinterklaasfeest, Kerst,
meesters- en juffendag, eerste en laatste schooldag. Ook fungeert de oudercommissie als
klankbord van ouders en ventileert zij eventuele tips en aandachtspunten naar het team.
Daarnaast coördineert de oudercommissie het contactouderschap op school.
Komend schooljaar bestaat de OC uit:
Marloes Kooiman (voorzitter)
Melissa de Kruijk (penningmeester)
Esmee Scholten
Elise Boef
Brenda van der Hel
Alexandra van Lokven
José Bezemer

Voor vragen en/of info kunt u contact opnemen met de OC-leden of mailen naar
oc.wereldweijde@d4w.nl
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Ouderbijdrage en extra kosten
Voor het bekostigen van allerlei activiteiten op school vraagt de Oudercommissie (OC)
een vrijwillige, doch zeer gewenste, ouderbijdrage van € 27,50 per leerling. Graag z.s.m.
overmaken op bankrekening NL94 RABO 0308 8258 96 t.n.v. St. PCPO D4W inzake OC GHS
o.v.v. voor- en achternaam van uw kind en de basisgroep. U kunt ook gespreid betalen
bijv. per kind of om het kwartaal. Uit deze ouderbijdrage betalen we b.v. de
Sinterklaasviering, het Kerstfeest, de meesters- en juffendag, de sportdag, de laatste
schooldag en allerlei andere extraatjes voor de kinderen.
Verantwoording van de bestedingen vindt u op het financiële jaaroverzicht van de
penningmeester van de OC. De kascontrole wordt jaarlijks in september uitgevoerd door
enkele ouders en de nieuwe begroting gaat ter instemming naar de MR.
Extra kosten: eens per twee jaar is er een schoolreis en jaarlijks een cadeau voor de
meesters en juffendag. Verder voor groep 8: schoolkamp, klassenfeesten en slotactiviteit.
Over deze kosten wordt u tijdig geïnformeerd.
Praktische zaken
Communicatie
Wij werken met Social Schools, een online communicatieplatform voor het basisonderwijs.
Het doel is om ouders meer inzicht te geven in wat er gebeurt in de klas, op een simpele,
visueel aantrekkelijke en informerende wijze.
We vinden het belangrijk dat u op de hoogte bent en blijft waar we op school mee bezig
zijn. Niet alle kinderen vertellen waar ze mee bezig zijn op school. We proberen informatie
zoveel mogelijk te bundelen, zodat u tijdig en volledig geïnformeerd wordt.
Daarnaast komt er eens per 2 a 3 weken een nieuwsbrief met daarin de schoolse zaken,
deze wordt verspreid via social schools.
Buitenschoolse activiteiten
De kinderen kunnen aan diverse buitenschoolse sportevenementen meedoen. Deze
worden door de plaatselijke sportverenigingen georganiseerd, met als doel de kinderen
op een leuke manier met sport kennis te laten maken. Ouders begeleiden samen met ons
als teamleden deze toernooien. Op zaterdag en in schoolvakanties doen we alleen mee,
als de begeleiding geheel door ouders verzorgd wordt. In de Nieuwsbrief en op de
website doen we geregeld verslag.
Schoolfotograaf
Ieder jaar komt de schoolfotograaf en
worden er individuele en groepsfoto’s
gemaakt. Zodra de datum bekend is,
wordt u via social schools geïnformeerd.
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Schoolverzekering voor leerlingen
De school heeft een verzekeringspakket afgesloten, bestaande uit een
ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering.
Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten
(leerlingen, personeel en vrijwilligers) verzekerd. De verzekering geeft recht op een
(beperkte) uitkering indien een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn
geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover de
eigen verzekering van betrokkene geen dekking biedt (bijvoorbeeld door eigen risico).
Materiële schade (kapotte bril, fiets enz.) valt niet onder de dekking. De
aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als zij die voor de school actief
zijn (personeel, vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims ten gevolge van onrechtmatig
handelen. Wij wijzen u hierbij op 2 aspecten die aanleiding kunnen zijn tot misverstanden.
Ten eerste is de school c.q. het schoolbestuur niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles
wat tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. Wanneer dit wel het
geval zou zijn, zou alle schade die in schoolverband ontstaat door de school moeten
worden vergoed. De school heeft echter pas een schadevergoedingsplicht wanneer er
sprake is van een verwijtbare fout. De school (of zij die voor de school optreden) moeten
dus tekort zijn geschoten in hun rechtsplicht. Het is mogelijk dat er schade wordt geleden,
zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid. Bijvoorbeeld tijdens de gymnastiekles
een bal tegen een bril. Die schade valt niet onder de aansprakelijkheidsverzekering en
wordt dan ook niet door school vergoed.
Ten tweede is de school niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van
leerlingen. Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf
verantwoordelijk voor hun doen en laten. Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens
andere door de school georganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen schade
veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats zelf (of de ouders) verantwoordelijk voor.
School is niet aansprakelijk voor verlies van of beschadiging aan eigendommen van
ouders of kinderen op de school, zoals speelgoed en kleding. Wij doen er natuurlijk wel
alles aan om dit te voorkomen.
Het is dus van belang dat ouders/verzorgers zelf een particuliere
aansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten.
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Klachtenregeling
Overal waar gewerkt wordt, lopen zaken wel eens anders dan verwacht of bedoeld. Dat
is op onze school niet anders. Wij vinden het belangrijk dat een klacht op de juiste manier
wordt behandeld. Uiteraard is ons streven dat uw klacht binnen de school wordt opgelost.
Bespreekt u daarom uw klacht eerst met de leerkracht of een andere medewerker waar
de klacht ontstaan is. Als u er samen niet uitkomt, dan kunt u contact opnemen met de
directeur van de school om in een gesprek te bespreken wat er nodig is om de klacht
goed af te handelen. Wanneer u het niet eens bent met de beslissingen van de directeur
van de school, kunt u een schriftelijke klacht indienen bij de voorzitter van het college van
bestuur van De Vier Windstreken, mevrouw D.M.A. Lorier-Kooi. De afhandeling van
klachten is vastgelegd in onze klachtenregeling. Deze kunt u vinden op de website van
De Vier Windstreken: https://www.d4w.nl/ons-beleid/klachtenregeling/
Deze klachtenregeling is bedoeld voor individuele gevallen.
Als u vindt dat uw klacht niet afdoende behandeld is, kunt u zich rechtstreeks tot de
externe landelijke klachtencommissie wenden. U kunt dan terecht bij de
Geschillencommissie bijzonder onderwijs (GCBO). Klachtencommissies Katholiek,
Christelijk, Algemeen Bijzonder en Gereformeerd Onderwijs Postbus 82324 2508 EH Den
Haag Telefoon 070 – 3861697 (van 09.00u tot 16.30u) Email: info@gcbo.nl
Interne contactpersoon en externe vertrouwenspersoon
Binnen onze school werken we met een interne contactpersoon. Deze persoon is
aanspreekpunt voor leerlingen, ouders en personeel bij klachten of onvrede. De interne
contactpersoon kan u adviseren en samen met u bekijken wat de beste weg is voor uw
klacht. Hij/zij gaat zorgvuldig met de kwestie om. Onze interne contactpersoon is: (Marcel
Langeveld; marcel.lageveld@d4w.nl, werkdagen: ma-vr)
Naast de interne contactpersoon kunt u kiezen voor het inschakelen van een externe
vertrouwenspersoon om u advies te geven over de procedure van uw klacht. De externe
vertrouwenspersoon van onze school is: GGD externe vertrouwenspersoon,
contactgegevens: tel: 088-3083342, email: externevertrouwenspersoon@ggdhm.nl
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Externe adressen
Onderwijsinspectie
Rijksinspectiekantoor, Postbus 501, 2700 AM Zoetermeer, 079-3203333
Vertrouwensinspecteur, 0900-1113111 (alg. nummer)
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
Heeft u een vraag over opvoeden en opgroeien van uw kind? Dan kunt u terecht bij het
Centrum voor Jeugd en Gezin. Hier werken verschillende professionals samen, zoals
jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen van de jeugdgezondheidszorg en pedagogen.
Iedere medewerker heeft eigen specifieke deskundigheid om u en uw kind te
ondersteunen. De medewerkers in het Centrum voor Jeugd en Gezin werken op
verschillende manieren samen met school.
Jeugdgezondheidszorg (JGZ)
De jeugdgezondheidszorg nodigt jaarlijks de kinderen uit groep 2 en 7 uit voor een
onderzoek. Zij kijken of uw kind goed kan horen en zien, hoe uw kind groeit en hoe het
zich ontwikkelt. Verder kunt u advies krijgen over bijvoorbeeld voeding, zindelijkheid,
gedrag, omgaan met leeftijdsgenoten en het voorkomen van pesten. U kunt altijd
contact opnemen voor advies of extra onderzoek. De jeugdarts of jeugdverpleegkundige
kan ook deelnemen aan het overleg van een zorgteam van school.
Op de meeste scholen onderzoekt een logopedist van de jeugdgezondheidszorg, met uw
toestemming, bij alle kinderen van vijf jaar de spraak- en taalontwikkeling. Dit doen we in
gemeenten die daar extra geld voor geven.
Cursus of ouderavond
Opvoeden is een ware kunst. Denk aan een peuter die tegen alles ‘nee’ zegt, een
tienjarige die erg onzeker is, of een twaalfjarige die heftig aan het puberen gaat. Of je
bent net gescheiden. Elke ouder kan op sommige momenten advies gebruiken. Voor u
organiseert het Centrum voor Jeugd en Gezin een groot aanbod aan opvoedcursussen,
themabijeenkomsten en webinars over diverse onderwerpen om u te ondersteunen bij de
opvoeding.
Ook de kinderen zelf kunnen een cursus bij het Centrum voor Jeugd en Gezin volgen,
bijvoorbeeld een weerbaarheidstraining. Kijk voor het volledig cursusaanbod op
www.cjgcursus.nl.
Het Centrum voor Jeugd en Gezin organiseert ook ouderavonden op scholen voor ouders
over een (gezondheids)thema waar de school mee bezig is. Bijvoorbeeld voeding en
bewegen, weerbaarheid of relaties en seksualiteit.
Pubergezond.nl
Voor kinderen van groep 7 heeft het Centrum voor Jeugd en Gezin een aparte website
vol informatie over verliefdheid, sociale media, gamen, gezondheid en pesten. Met
behulp van deze site kunt u thuis met uw kind het contact met de jeugdgezondheidszorg
in groep 7 voorbereiden.
Online Centrum voor Jeugd en Gezin
Veel informatie over opvoeden en opgroeien vindt u op de website van het Centrum
voor Jeugd en Gezin in uw gemeente. Eten, slapen, scheiden, pesten, geld, seksuele
opvoeding en meer. Meld u aan voor een cursus of bijeenkomst, lees blogs van andere
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ouders of praat mee op het forum. Natuurlijk staan onze adressen en openingstijden ook
op de website. Én u vindt er onze Facebookpagina.
Contact
Wilt u contact opnemen met de medewerkers van het Centrum voor Jeugd en Gezin op
uw school, bel dan 088 – 254 23 84. U kunt ook online uw vraag stellen en chatten met
medewerkers via onze website.
Meer informatie
www.cjghollandsmidden.nl – online CJG / www.cjgcursus.nl – CJG cursussen
www.pubergezond.nl – info voor kinderen
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Teamleden
Opvang
Dagopvang (0-4 jr):
Liza Reichard
Denise Keijsers
Jessie Kalkman

pedagogisch medewerkers
pedagogisch medewerkers
pedagogisch medewerkers

Buitenschoolse opvang (4-12 jr):
Yolanda Lingen
pedagogisch medewerkers
Vacature
pedagogisch medewerkers
Onderwijs
Unit 1 (groep 1-3):
Jeannette Kemp
Patricia Batelaan
Natasja ter Schiphorst
Christa Domburg
Marije Zwaneveld

(ma en di)
(wo, do, vr)
(ma - vr)
(ma-wo)
(do-vr)

Unit 2 (groep 4-6):
Marcel Langeveld
Alina Patiwael-Weijer
Eline van den Berg
Marloes Brem
Merlijn Verhoeff

(ma-vr)
(wo, do, vr)
(ma-di)
(ma, di )
(wo-vr))

Unit 3 (groep 7 en 8):
Stefan de Vries
Sophie Hummel

(ma-vr)
(ma-vr)

Jan Folsche
Yolanda Lingen
Leonie Barendrecht
Petra van den Bos- Heilig
Elske van Leeuwen
Ester Bos
Stefan de Vries
Linda Dijkman

vakdocent gymnastiek
(di en do (middag))
onderwijsassistent
(ma-di)
onderwijsassistent
(do)
conciërge / administratie
(di en do)
directeur
(ma, di, do, vr)
intern begeleider
(di, wo, do)
ICT-Coördinator
clustermanager opvang (0-12 jaar)

Daarnaast werken we jaarlijks met studenten van de opleiding tot leraar, pedagogisch
medewerker en/of onderwijsassistent.
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