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Voorwoord
Een goede communicatie tussen u als ouders en ons als kindcentrum vinden wij belangrijk. De tijd die
uw kind bij ons is vormt tenslotte een belangrijk onderdeel van een mensenleven. Zowel voor de
kinderen als voor u.
Deze gids is bedoeld voor u als ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij ons kindcentrum. In deze
gids vindt u praktische informatie zoals de openingstijden, vakanties, studiedagen en opvang. Er wordt
beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben gemaakt. We geven
aan vanuit welke missie en visie onze school werkt en wat u van ons mag verwachten.
In de gids leest u ook informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school en de andere manieren
waarop we u informeren.
Deze gids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad (MR).
We wensen u veel leesplezier.
Namens het team van Kindcentrum Wereldweijde
Elske van Leeuwen (directeur)
Oog voor elk kind!
(www.wereldweijde.nl)
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1

Over de school

1.1

Algemene gegevens

Contactgegevens
Kindcentrum Wereldweijde
Cortenhoeve 51
2411JL Bodegraven
 0172611286
 http://www.wereldweijde.nl
 wereldweijde@d4w.nl
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Schoolbestuur
Stg. voor Protestants Christ. Prim. Onderw. De Vier Windstr.
Aantal scholen: 17
Aantal leerlingen: 2.736
 http://www.d4w.nl

Schooldirectie
Functie

Naam

E-mailadres

Directeur

Elske van Leeuwen

wereldweijde@d4w.nl

Samenwerkingsverband
Onze school is aangesloten bij Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Midden-Holland
.

Aantal leerlingen
Aantal leerlingen in 2020-2021

Aantal leerlingen de afgelopen jaren

165

2020-2021

De kinderen die onderwijs krijgen zijn verdeeld over 8 groepen, de kinderen van het kinderdagverblijf
over twee groepen en de buitenschoolse opvang is een gezellige huiskamergroep. We hebben binnen
ons kindcentrum een compleet aanbod voor de leeftijd 0-12 jaar hierbij kunnen de kinderen gebruik
maken van kinderopvang en onderwijs.
Kinderen, hun ouders en opvoeders, pedagogisch medewerkers en leerkrachten werken hier samen om
de kinderen te laten spelen, leren, ontdekken en ontwikkelen vanuit hun talenten.

1.2

Missie en visie
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Kenmerken van de school
Samen ontwikkelen

Fijne leeromgeving

Kwaliteit

(open) christelijke identiteit

Kindcentrum

Missie en visie
Kindcentrum Wereldweijde is een plek waar opvang en onderwijs samenkomen. Wij bieden opvang en
onderwijs in een veilige en rijke ontwikkelomgeving die bijdraagt aan het opdoen van kennis en
vaardigheden voor nu en later. Wij zijn samen in ontwikkeling met oog voor het kind en met respect
voor elkaar. Hierbij geven we onderwijs vanuit een open christelijke visie.
Het team zorgt dat ieder kind de ruimte krijgt om zichzelf te zijn. Hierbij speelt de autonomie van het
kind een belangrijke rol. Wij hebben door middel van de doorgaande lijn zicht op het welbevinden en de
ontwikkeling van ieder kind. Ons aanbod stemmen wij af op ieders ontwikkelingsbehoeften. Wij
stimuleren het kind om gebruik te maken van zijn kwaliteiten en deze verder te ontwikkelen. Wij zien
ouders als onze partners. Samen zorgen wij dat elk kind met zelfvertrouwen in de maatschappij staat
om onderdeel van de nieuwe generatie te zijn.

Identiteit
Op Kindcentrum Wereldweijde geven we onderwijs vanuit een open christelijke visie. ‘Open’ betekent
voor ons dat we respect hebben voor andere levensovertuigingen en dat iedereen welkom is bij ons op
school die zich hierbij thuis voelt. We zorgen voor de ander en laten de ander zoveel mogelijk tot zijn
recht komen. Vanuit dat besef benaderen wij elk kind. Je mag er zijn zoals je bent! Als school vieren we
regelmatig, iedere maand een keer. Dit doen we door met elkaar aandacht te besteden aan de
christelijke feesten, in groeps- en in schoolverband, zowel zonder als met de ouders.
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Het onderwijs

2.1

Organisatie van het onderwijs

Binnen kindcentrum Wereldweijde vinden we het belangrijk om veelal klassikaal onderwijs op niveau te
geven. We zorgen dat alle kinderen lessen en opdrachten krijgen die bij hen passen. De lessen bieden
we aan door middel van bewegend leren, andere werkvormen en we wisselen af tussen digitaal en op
papier werken. We merken dat dit ervoor zorgt dat kinderen met veel plezier leren en mooie resultaten
behalen.
Als kinderen leren lastig vinden kunnen we hen helpen zowel in de groep als daarbuiten. Kinderen die
leren makkelijk vinden krijgen bij ons ander werk, bijv. een andere taal.
Alle kinderen zitten bij ons in een eigen groep en hebben een fijne leerkracht waar ze hun verhaal kwijt
kunnen. Deze leerkracht helpt de kinderen elke dag een stapje verder te zetten in hun ontwikkeling. We
werken met verschillende methodes voor rekenen, taal en begrijpend lezen. Daarnaast vinden we het
net zo belangrijk dat ze leren om creatief bezig te zijn, muziek te maken en digitaal vaardig te worden.
Op deze manier hebben wij oog voor elk kind!

Groepen op school
Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:
•
•
•

Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd
Combinatiegroepen: samenvoegen van twee of meer leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld
groep 3/4
Groepsdoorbrekende niveaugroepen: leerlingen met verschillende leeftijden zijn op niveau
gegroepeerd voor bepaalde instructie of activiteiten

Invulling onderwijstijd
Wat is Onderwijstijd?
Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De invulling van
onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs.
Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2
Groep 1-2 hebben per week 24 uur onderwijstijd. Hieronder vallen de volgende activiteiten:
•
•
•
•
•
•
•

Zintuigelijke ontwikkeling
Taal en rekendenken
Lichamelijke oefening
Sociaal-emotionele ontwikkeling
Wereldverkenning
Creatieve vakken
Levensbeschouwing
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•

Spel en beweging

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8
Vak

Leerjaar 3

Leerjaar 4

Leerjaar 5

Leerjaar 6

Leerjaar 7

Leerjaar 8

4 uur

4 uur

3 uur

3 uur

3 uur

3 uur

4 uur

4 uur

4 uur

4 uur

4 uur

4 uur

3 u 25 min

3 u 25 min

4 uur

4 uur

4 uur

4 uur

2 uur

3 uur

3 uur

3 uur

3 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

1 u 05 min

1 u 05 min

1 u 05 min

1 u 05 min

1 u 05 min

1 u 05 min

45 min

45 min

45 min

45 min

45 min

45 min

30 min

30 min

45 min

45 min

45 min

45 min

Lezen
Taal
Rekenen/wiskunde
Wereldoriëntatie
Kunstzinnige en
creatieve vorming
Bewegingsonderwijs
Levensbeschouwing
Engelse taal

De leerlingen van groep 3 en 4 hebben per week 24 uur onderwijstijd. Groep 5 t/m 8 hebben per week
26 uur onderwijstijd.
Het bovenstaande overzicht kan nog worden aangevuld met:
•
•
•
•
•
•

Sociaal-emotionele ontwikkeling (3-8)
Schrijven (3-8)
Wereldverkenning (3-4)
Informatieverwerking/mediawijsheid (3-8)
Verkeer (1-8)
Speelkwartier (3-8)
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Extra faciliteiten
Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:
•
•

2.2

Bibliotheek
Speellokaal

Het team

Het team van KC Wereldweijde bestaat uit een groep zeer enthousiaste, gedreven en ervaren
pedagogisch medewerkers en leerkrachten. Samen hebben we oog voor elk kind en maken we van elke
dag een belevenis. We geloven in onze kinderen, hebben hoge (realistische) verwachtingen en
geven kinderen het vertrouwen om uitdagende taken aan te gaan.
Het team van KC Wereldweijde werkt elke dag aan kwalitatief hoogwaardige opvang en onderwijs.
We houden moderne ontwikkelingen in de gaten en bekijken realistisch wat we kunnen en
willen verbeteren. Op deze manier willen we opvang en onderwijs voor onze kinderen nóg beter maken
en blijven wij in ontwikkeling.

Vakleerkrachten
Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:
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Spel en beweging /
bewegingsonderwijs

Verlof personeel
Op KC Wereldweijde proberen we bij studieverlof of afwezigheid van de medewerker zoveel mogelijk
vervanging te regelen vanuit de verschillende mogelijkheden die invalpool "Het Groene Hart" en de
pool van Quadrant biedt. Wanneer er geen inval beschikbaar is, wordt er intern naar een oplossing
gezocht, bijvoorbeeld door een groep te combineren. Wanneer een leerkracht niet te vervangen is
worden de overige kinderen andere groepen te verdelen. Alleen bij grote uitzondering zullen wij u
vragen de kinderen thuis op te vangen. Kunt u dit i.v.m. werk anderszins niet oplossen, dan kan de
school uw kind in een andere groep opvangen.

2.3

Aanbod voor het jonge kind

Onze school heeft extra aanbod voor het jonge kind: Kinderopvang en Kindcentrum. We werken samen
met een kinderopvangorganisatie in het gebouw van de school. Met Quadrant Kindercentra.
Binnen kindcentrum Wereldweijde werken we nauw samen tussen opvang en onderwijs. Door deze
samenwerking tussen de Vier Windstreken en Quadrant Kindercentra zien we dat kinderen in een
veilige en vertrouwde omgeving kunnen ontwikkelen en leren. Er is opvang voor 0-4 jaar, waar een
aparte baby en peutergroep is. Binnen deze groepen is specifiek aanbod voor deze leeftijd. De peuters
gaan regelmatig op bezoek op school om alvast een kijkje te nemen hoe het er in de kleuterklas aan toe
gaat.

2.4

Kwaliteitszorg en schoolplan

Wat is kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om
onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de
manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.

Doelen in het schoolplan
Binnen kindcentrum Wereldweijde werken we planmatig (PDCA) om de kwaliteit van ons onderwijs op
niveau te behouden en steeds verder te blijven verbeteren. Onze kwaliteitszorg sluit aan bij de
afspraken die hierover binnen ons bestuur zijn gemaakt. Deze manier van werken passen we toe op het
niveau van de leerling, de groep én de school. Om planmatig te kunnen werken verzamelen we
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gegevens en deze gaan we analyseren. Met deze gegevens formuleren we doelen en plannen, die we
uitvoeren.
Binnen schooljaar 2021-2022 staan de volgende onderwerpen centraal: doorgaande lijn obv
kwaliteitskaarten, samenwerking kinderopvang, en sociale vaardigheid, ateliers (wereldoriëntatie,
muziek, creatieve vakken).

Hoe bereiken we deze doelen?
Om doelen te bereiken is het goed om na te denken over hoe je dat het beste kunt doen. Binnen ons
onderwijs is gekozen voor een planmatige manier van werken. Dit zorgt voor vaste momenten waarop
we bespreken hoe het loopt en of er bijstellingen noodzakelijk zijn.
We maken plannen en verzamelen hiervoor gegevens vanuit methodes, waar we kunnen zien welke
doelen er door de kinderen behaald zijn en welke nog niet. Deze doelen gebruiken we om een nieuwe
planning te maken en onze lessen op niveau te kunnen geven. Daarnaast gebruiken we resultaten van
de methode onafhankelijke (cito) toetsen die in in de groepen 3 t/m 8 afgenomen worden. Deze toetsen
overzien een langere periode van onderwijs en geven ons informatie die we meenemen in de komende
periode van onderwijs.
Aan het eind van een periode worden de plannen geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. Bij deze
evaluatie gaan we bij elkaar na: Wat werkt wel en wat werkt er niet. Wat heeft ervoor gezorgd dat iets
wel of niet werkte? De kennis uit de evaluaties nemen we mee in de nieuwe periode waarin we nieuwe
doelen stellen en plannen maken.
Uiteraard observeren we regelmatig in de klas en kijken we naar werkhouding, motivatie, inzet en
betrokkenheid en spreken we hier met de kinderen over. Wat heb je nodig om ...... Dit helpt hen en ons
om beter aan te kunnen sluiten bij wat ze nodig hebben.
We delen de informatie over onze plannen halfjaarlijks en jaarlijks met onze kinderen, ouders en
leerkrachten, bestuur en inspectie. Eenmaal per vier jaar maken we een schoolplan, waar we een
globale planning voor de komende periode maken, ook deze wordt gedeeld met ouders, bestuur en
inspectie.
Minimaal eens in de vier jaar krijgen wij bezoek van een auditcommissie met deskundigen van buiten
de school. Zij bevragen ouders, leerlingen en personeel over hun beeld van het onderwijs binnen ons
kindcentrum.
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Ondersteuning en veiligheid

3.1

Ondersteuning van leerlingen

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
Leerlingen hebben soms extra ondersteuning nodig. In het schoolondersteuningsprofiel staat welke
extra ondersteuning de school biedt, naast de basisondersteuning. Ook staat in het document welke
doelen en wensen de school heeft voor de toekomst. Daarnaast komt het contact met ouders over de
ondersteuning aan bod. Leraren, de schoolleiding en het bestuur stellen samen het
schoolondersteuningsprofiel op.
Onze school heeft een aanpak voor kinderen met (een)
Lees- en/of rekenproblemen.
Hieronder verstaan wij leerlingen die op drie methode-onafhankelijke meetmomenten een lage of zeer
lage score hebben behaald en waarbij passende extra interventies niet leiden tot verbetering resultaat.
(ernstige) Ontwikkelingsvoorsprong
Voor deze leerlingen wordt extra verdiepend en verbredend aanbod georganiseerd op taal- en
rekengebied. En daarnaast is er voor deze leerlingen de mogelijkheid om deel te nemen aan de
plusgroep. Waarbij er een onderverdeling is tussengroep 5/6 en 7/8 onder leiding van een
gespecialiseerde leerkracht.
(ernstige) Ontwikkelingsachterstand
Voor deze leerlingen wordt aanbod op maat aangeboden afgestemd op de onderwijs- en
ontwikkelingsbehoeften van deze leerlingen.
Sociale of emotionele achterstanden.
Voor deze leerlingen worden er extra kindgesprekken gevoerd waar nodig met behulp van
talentgedreven gesprekken en waar nodig verwijzing naar externe partners.

Gediplomeerde specialisten op school
De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:
Specialist

Aantal dagdelen

Intern begeleider

6

Onderwijsassistent

3

Rekenspecialist

7

Remedial teacher

1

Specialist hoogbegaafdheid

8

gedragsdeskundige

1

pedagogisch medewerker

14

10

3.2

Veiligheid op school

Anti-pestprogramma
De vreedzame school
Kindcentrum Wereldweijde werkt met de landelijk goed beoordeelde methode voor sociaal-emotionele
ontwikkeling genaamd ‘De Vreedzame School’. Door de lessen van 'De Vreedzame School' werken we
aan een fijn positief klimaat in en rond het kindcenturm, hiermee geven we pesters geen ruimte. We
geven kinderen meer verantwoordelijkheid voor de omgang met elkaar met als doel dat kinderen
hierdoor een bijdrage kunnen leveren aan een positieve sfeer.
Hoe we werken
De methode 'De Vreedzame School' is bedoeld om het kindcentrum om kinderen te leren op een
andere manier met sociale situaties om te gaan. Elke week krijgen de kinderen een les waarin
onderwerpen aan bod komen die helpen om een fijne sfeer te creëren en te leren onderlinge ruzies te
voorkomen en/of op te lossen . 'De Vreedzame School' is onderdeel van de cultuur van ons
kindcentrum.
De lessen zijn verdeeld over zes thema's door het jaar heen. Deze thema's komen elk jaar aan bod en
zorgen zo voor een doorgaande lijn.
•
•
•
•
•
•

onze klas
zelf conflicten oplossen
communicatie
gevoelens
mediatie
anders en toch samen.

Ieder jaar bij de start van het schooljaar krijgt de sfeer in de groep veel aandacht. Hoe ga je op een fijne
manier met elkaar om? De kinderen leren gebruik te maken van opstekers en afbrekers. Hoe voelt het
om aardige dingen of nare dingen te horen over jezelf?
Binnen de Vreedzame school krijgen kinderen taken om er voor te zorgen dat iedereen kan bijdragen
aan hoe het gaat in de klas. De kinderen bedenken samen de taken en maken afspraken over wie deze
taken uitvoeren. In andere blokken leren de kinderen hoe je goed kunt luisteren naar elkaar. Dat je
best van elkaar kunt verschillen en dat iedereen belangrijk is.
We vinden het belangrijk om van elkaar te weten hoe je je voelt. Met de kinderen praten we over
gevoelens. Als de kinderen een aantal belangrijke lessen gehad hebben, leren we hen hoe ze zelf hun
conflicten op kunnen lossen. Met deze manier van werken geven de kinderen meer
verantwoordelijkheid voor de sfeer en het oplossen van hun eigen problemen. Uiteraard hoort daar wel
bij dat leerkrachten opletten of het goed gaat en duidelijke regels stellen. Tegelijkertijd leren de
kinderen verantwoordelijk te zijn voor een goede sfeer. Samen werken aan actief burgerschap, deze
onderwerpen komen ook in de lessen en methodes voor aardrijkskunde, natuur, geschiedenis en
godsdienst aan bod.
Mediatoren
Als kinderen een conflict hebben, is het de bedoeling dat zij zelf proberen dit conflict op te lossen. Uit
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onderzoek blijkt namelijk dat kinderen onderling elkaar nog beter verstaan, dan wij als volwassenen en
dat ze in staat zijn om tot goede oplossingen te komen. Wanneer het niet lukt om onderling een
probleem op te lossen, kunnen ze hulp vragen aan een bemiddelaar, een mediator, een derde neutrale
partij (een klasgenoot). Deze mediator helpt om een conflict hebben op te lossen. Ieder jaar worden er
nieuwe mediatoren opgeleid.
Mocht er zich toch pestgedrag voordoen, dan treed pestprotocol in werking.

Sociale en fysieke veiligheid
Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via
Hart en Ziel Monitor (GGD).
Een prettige sfeer vinden we enorm belangrijk en past bij wie wij als kindcentrum willen zijn. Samen
met ouders en kinderen bouwen we hier aan. Dit doen we door op school beleid te hebben op
veiligheid, te werken met de methode De Vreedzame School en met u (en uw kind) in gesprek te gaan
over hoe het met uw kind gaat. Daarnaast nemen we twee keer per jaar een vragenlijst af en waar
nodig passen we dan het beleid aan. Samen werken we aan een fijne sfeer in ons kindcentrum.
Binnen ons kindcentrum hebben 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.
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 de (naam school) is: GGD externe vertrouwenspersoon, contactgegevens: tel:
088-3083342, email: externevertrouwenspersoon@ggdhm.nl

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon
Functie

Naam

E-mailadres

anti-pestcoördinator

E. Bos

ester.bos@d4w.nl

vertrouwenspersoon

M. Langeveld

marcel.langeveld@d4w.nl
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4

Handige informatie voor ouders

4.1

Hoe ouders worden betrokken

We zijn een kleinschalig kindcentrum en vinden het contact met u als ouder heel belangrijk. Heeft u
vragen, dan bent u van harte welkom en kunt u voor of na schooltijd even binnen lopen. Vraagt het
meer tijd of aandacht, dan willen we graag tijd voor u maken en plannen we een gesprek. Een mail
sturen of bellen is ook een mogelijkheid!
We houden u graag op de hoogte;
•

•

•

•

Ieder jaar ontvangt u belangrijke informatie voor het schooljaar tijdens de informatieavond. We
combineren deze avond met de algemene ouderavond waar de medezeggenschap en de
oudercommissie een rol spelen.
Ieder jaar starten we met een gesprek waarin u als ouder aan het woord bent. We horen graag
van u, wie uw kind is en wat uw kind prettig vindt. Daarnaast worden de verwachtingen over en
weer helder geformuleerd.
In november van het jaar hebben we een kind-oudergesprek. U krijgt de gelegenheid om met uw
kind en de leerkracht in gesprek te gaan over hoe het gaat. (Onderwerpen; welbevinden van uw
kind, doelen die gesteld worden voor de komende periode (sociaal en cognitief)).
In februari zijn de oudergesprekken op basis van de resultaten tot nu toe. In de gesprek staat de
groei van het kind centraal.

Vanuit de leerkracht van uw kind ontvangt u regelmatig informatie over de praktische zaken,
daarnaast delen we leuke filmpjes of foto's om u een beeld te geven van hoe het in de klas gaat.
Eens in de 2 a 3 weken ontvangt u meer algemene informatie over hoe het op school gaat via
de nieuwsbrief..
Soms is er iets anders nodig dan het bovenstaande, dan zoeken we samen naar wat er nodig is.

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:
Ouders worden op verschillende manier geïnformeerd door de school.
Informatieavond en algemene ouderavond
Ieder jaar informeren we u over het komende schooljaar en welke informatie hierin voor u
belangrijk/handig is. Dit doen we veelal live omdat we het fijn vinden elkaar te ontmoeten. Deze
informatieavond combineren we met de algemene ouderavond waar de medezeggenschap en de
oudercommissie een rol spelen.
Startgesprekken/ambitiegesprekken;
Ieder schooljaar starten we met een gesprek waarin u als ouder aan het woord bent. We horen graag
van u, wie uw kind is en wat uw kind prettig vindt. Daarnaast worden de verwachtingen over en weer
helder geformuleerd. In unit 3 worden er ambitiegesprekken gehouden waar u als ouder en de
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leerlingen samen met de leerkracht spreken over de ambities voor dit specifieke schooljaar.
Kind-oudergeprek:
In november van het schooljaar hebben we een kind-oudergesprek. U krijgt de gelegenheid om met uw
kind en de leerkracht in gesprek te gaan over hoe het gaat op school. Onderwerp van gesprek zijn het
welbevinden van uw kind en de doelen die gesteld worden 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.
Gespreksavond over voortgang:
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.
Praktische zaken vanuit de groepen
U wordt door de leerkrachten regelmatig geïnformeerd over de praktische zaken van de units en de
basisgroepen. Ook worden hier leuke filmpjes of foto's gedeeld om u een beeld te geven van hoe het in
de klas gaat. De communicatie verloopt via ons ouderportaal, social schools.
Nieuwsbrief
Eens in de 2 a 3 weken ontvangt u meer algemene informatie over hoe het op school gaat. We schrijven
hier over de onderwerpen die in ons kindcentrum behandeld worden. Dit doen we door het versturen
van een nieuwsbrief of een nieuwsbericht via Social Schools. De informatie is hier te lezen en te
downloaden.
Hierboven hebben we de vaste structuur beschreven van hoe we graag met u communiceren. Soms is
er wat anders nodig. Als dat zo is, zoeken we samen met u naar wat er haalbaar is voor alle partijen.

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/onsbeleid/klachtenregeling/.
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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

Ouderinspraak
Inspraak van ouders wordt op onze school op de volgende manier georganiseerd:
Medezeggenschapsraad
Oudercommissie

•
•

Contactouders: elke jaargroep heeft contactouders. Deze ouders worden ingezet om allerlei taken voor
de groep te vervullen. Zo helpen ze bijv. de leerkracht met het zoeken van ouders voor educatieve
uitjes, om te helpen bij activiteiten in de klas.
Hulp binnen de groepen/units; Aan het begin van het schooljaar ligt er een lijst waar u zich kunt
inschrijven voor verschillende activiteiten.

4.2

Vrijwillige ouderbijdrage

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?
Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage vrijwillig
is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor
activiteiten buiten de lesactiviteiten om.
Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 27,50
Daarvan bekostigen we:
•

Koningsspelen

•

Sportdag

•

Kerst

•

Sinterklaas

Er zijn overige vrijwillige schoolkosten. Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd:
Voor schoolreis en schoolkamp (groep 8) worden extra kosten in rekening gebracht
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Elk schooljaar wordt van de ouders een bedrag per kind als vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. Van dit
geld worden alle extra activiteiten betaald: zoals Sinterklaas, kerstfeest, sportdag, het schooljaar is.
Voor de schoolreis en het schoolkamp vragen wij een aparte bijdrage. De hoogte hiervan is afhankelijk
van de bestemming en wordt ruim voor het kamp en de schoolreis bekend gemaakt schoolfeest etc. In
de verkorte schoolgids staat vermeld hoe hoog de bijdrage voor deze activiteiten is. Het niet betalen
van de vrijwillige ouderbijdrage leidt niet tot het uitsluiten van leerlingen van deelname aan
activiteiten.

4.3

Ziek melden en verlof aanvragen

Over schoolverzuim
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan
een leerling niet naar school en is er sprake van geoorloofd schoolverzuim. Op de website van de
Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat wanneer er sprake is van geoorloofd verzuim.
Is het niet mogelijk om tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan? Vraag in uitzonderlijke
gevallen bij de schoolleiding toestemming voor verlof buiten de schoolvakanties.

Op deze manier meldt u uw kind ziek:
Alle kinderen zijn natuurlijk wel eens ziek. Om uw kind ziek te melden kunt u telefonisch contact
opnemen met de school of u kunt uw kind via Social schools ziek melden.
Op deze manier vraagt u verlof aan voor uw kind:
Er kunnen zich situaties voordoen waarin u verlof voor uw kind aan moet vragen. Dit doet u door in
contact te treden met de directeur van de school. De voorwaarden om verlof aan te kunnen vragen
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staan op de website van de gemeente Bodegraven.

4.4

Toelatingsbeleid

Ouders kunnen zich op verschillende manieren informeren over ons kindcentrum
•
•

Op de website is informatie over de school te vinden
Belangstellende ouders kunnen een rondleiding aanvragen/een oriënterend gesprek met de
directeur.

Voorwaarden voor aanmelding
•
•
•
•
•
•
•

4.5

Ouders/verzorgers onderschrijven de visie en uitgangspunten van het kindcentrum.
Er is een plaats beschikbaar.
Kinderen met een oudere broer of zus hebben voorrang bij inschrijving.
Aanmelden kan vanaf de leeftijd van 3 jaar via een aanmeldformulier.
Binnen 6 weken na afloop van de aanmeldperiode ontvangt u van ons bericht of wij uw kind
kunnen plaatsen of niet.
De aanmelding van uw kinderen voor toelating geschiedt schriftelijk en kan worden gedaan vanaf
de dag waarop uw kind de leeftijd van 3 jaar bereikt.
Bij aanmelding wordt beoordeeld of een kind betreft dat extra ondersteuning nodig heeft. De
directeur neemt contact op met ouders voor de toestemming van de overdracht van gegevens
om de aanmelding te kunnen beoordelen.

Schoolverzekering

Als uw kind tijdens een bezoek op kindcentrum Wereldweijde schade aanricht, bent u hier als ouder zelf
aansprakelijk voor. Tegen de meeste schade kunt u kinderen verzekeren door een particuliere WAverzekering af te sluiten. Alleen dan kunt u aanspraak maken op vergoeding van de door uw kind
veroorzaakte schade. Als een ander kind schade toebrengt aan uw kind, zijn de ouders van het andere
kind in principe aansprakelijk.
Kindcentrum Wereldweijde is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor gedragingen van kinderen
tijdens de schooltijden of verband houden met activiteiten die in schoolverband worden ondernomen,
tenzij sprake is van onrechtmatig handelen. Het bestuur heeft een aansprakelijkheidsverzekering
afgesloten voor onze medewerkers en de kinderen die naar school gaan. Voor kinderen geldt een
secundaire regeling: dat wil zeggen dat de aansprakelijkheid van ouders voor gaat. School is niet
aansprakelijk voor verlies van of beschadiging aan eigendommen van ouders of kinderen op de school,
zoals speelgoed en kleding. Wij doener natuurlijk wel alles aan om dit te voorkomen.
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5

Ontwikkeling en resultaten

5.1

Tussentijdse toetsen

Binnen ons onderwijs houden we de ontwikkeling van de kinderen op verschillende manieren bij. Zo
werken we met doelen vanuit de methodes en leerlijnen. De leerlijnen overzien de gehele periode van
basisonderwijs en zorgen ervoor dat we de kennis en ontwikkeling op elkaar aan laten sluiten.
Met de groepen 4-8 werken we voor een aantal vakken met digitale middelen, waarin we de groei van
de leerlingen bij kunnen houden en kunnen gebruiken voor de aanpak voor de komende periode.
Binnen groep 3 ligt de focus op het leren lezen en schrijven van de kinderen. Deze kinderen werken
veelal op papier om de motoriek sterk te laten ontwikkelen.
Aan het eind van een periode toetsen we de kennis van de stof op de korte termijn door
methodetoetsen af te nemen. We analyseren de toetsen en nemen de kennis mee in de komende
periode. Daarnaast leggen we de resultaten vast in ons digitale leerlingvolgsysteem, ParnasSys.
De ontwikkeling van de kinderen in groep 1 en 2 wordt gevolgd door middel van het
leerlingvolgsysteem Mijn Kleutergroep. Hierbij gaan we uit van observaties in de klas/groep waarvan
we bijhouden hoe de ontwikkeling van de kinderen is. Het observeren van kleuters doet enorm veel
recht aan de grillige ontwikkeling van een kleuter. Mijn kleutergroep gaat uit van de leerlijn en sluit aan
bij de werkwijze voor de peuters binnen ons kindcentrum.
Naast methodegebonden toetsen nemen we bij onze leerlingen methodeonafhankelijke toetsen af, de
Cito-toetsen. Per jaar worden er in de groepen 3 t/m 8 verschillende Cito-toetsen afgenomen op het
gebied van lezen, spelling en rekenen en wiskunde.

5.2

Resultaten eindtoets

Wat is de eindtoets?
Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een eindtoets. Dit is verplicht. Met de
eindtoets kunnen leerlingen laten zien wat ze op de basisschool hebben geleerd. De leerkracht geeft
de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort de leerling op de
toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan moet de school het advies heroverwegen. Bij een
lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken.

Referentieniveaus
De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. De
eindtoetsresultaten van de leerlingen spelen een belangrijke rol bij deze controle. Vanaf 1 augustus
2020 gebruikt de inspectie referentieniveaus om te bepalen of een school voldoende of onvoldoende
presteert.
Wat zijn referentieniveaus?
Een eindtoets meet voor de onderdelen Nederlandse taal en rekenen:
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Hoeveel procent van de leerlingen met de eindtoets het basisniveau heeft gehaald (dit wordt
ook wel het fundamentele niveau genoemd).
• Hoeveel procent van de leerlingen met de eindtoets het streefniveau heeft gehaald. Dit is een
hoger niveau dat de leerlingen kunnen behalen.
Het fundamentele niveau (basisniveau) en het streefniveau (hogere niveau) worden ook wel de
‘referentieniveaus’ genoemd. Ze zeggen dus welk niveau de leerlingen op de school hebben gehaald
op de gebieden taal en rekenen. Om te kijken of de school voldoende of onvoldoende heeft
gescoord, worden ze vergeleken met signaleringswaarden van de Inspectie van het Onderwijs.
•

Wat zijn signaleringswaarden?
Hoeveel procent de school minimaal moet halen op de beide niveaus ligt vooraf vast. Deze
percentages worden namelijk door de Inspectie van het Onderwijs bepaald. Als de school minder
goed scoort dan deze vastgestelde, minimale waarde, kan het een signaal zijn dat er misschien iets
niet goed gaat op de school. Daarom worden deze minimale scores ‘signaleringswaarden’ genoemd.
Wanneer het percentage leerlingen op de school voor zowel het fundamentele niveau als het
streefniveau op of boven de signaleringswaarden liggen, zijn de resultaten in dat schooljaar
voldoende.

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet
mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de
coronacrisis.
De belangrijkste eindopbrengst van ons onderwijs is dat elk kind goed in zijn vel zit en klaar is om op
een nieuwe school de volgende groeistap te zetten. Bij het meten van de eindopbrengsten speelt het
kind dus een centrale rol. Hebben we voor ieder kind passend en uitdagen aanbod georganiseerd?
Heeft ieder kind het beste uit zichzelf gehaald? De eindtoets helpt ons om daar zicht op te krijgen. We
bekijken de resultaten vanuit bovenstaande perspectieven. Daarnaast gebruiken we de resultaten op de
eindtoets om ons onderwijs te evalueren: hebben wij er als school toe gedaan? Hierbij kijken we ook
naar het niveau waarop kinderen hun ontwikkeling op school zijn gestart. Want een groep met relatief
lage prestaties in groep 8 kan wel degelijk een mooie leerontwikkeling hebben doorgemaakt.
In de afgelopen jaren zijn de leeropbrengsten van onze leerlingen boven of rond het landelijk
gemiddelde. Het referentieniveau ligt ruim boven de signaleringswaarde. De school heeft een weging
van 30 met een spreiding van 6.1. Bovenstaande ligt in lijn met onze verwachtingen van de populatie
van onze leerlingen en hun achtergrond/thuissituatie.
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Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau?
School

% 1F behaald (over drie schooljaren)
94,3%

Kindcentrum Wereldweijde

95,7%

Legenda % 1F behaald
Deze school
Signaleringswaarde inspectie (85,0%)
Vergelijkbare scholen

Welk percentage leerlingen behaalt het streefniveau?
School

% 1S/2F behaald (over drie schooljaren)
56,7%

Kindcentrum Wereldweijde

60,5%

Legenda % 1S/2F behaald
Deze school
Signaleringswaarde inspectie (49,0%)
Vergelijkbare scholen

Wat waren de gemiddelde scores op de ROUTE 8 in de afgelopen jaren?

Eindtoetsscore

Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

Let op: voor 2019-2020 zijn er geen resultaten op de eindtoets beschikbaar. Er is dat schooljaar vanwege het coronavirus geen
eindtoets afgenomen in groep 8.

5.3

Schooladviezen

De overgang naar het voortgezet onderwijs is een grote stap. Wij bereiden kinderen hier goed op voor
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en beginnen daar op tijd mee. Eind groep 7 krijgen leerlingen een voorlopig advies. Dit baseren we
vooral op hun leerprestaties voor begrijpend lezen, spelling, technisch lezen en rekenen gedurende hun
schoolloopbaan. Daarnaast vormen inzet en werkhouding een belangrijk onderdeel.
In groep 8 geven we informatie over de verschillende vormen van voortgezet onderwijs. Vóór 1 maart
krijgen leerlingen een schooladvies. Als een kind op de eindtoets boven verwachting scoort,
heroverwegen wij het advies en passen het eventueel aan, in overleg met ouders.
Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2019-2020?
Schooladvies

Percentage leerlingen

vmbo-k

8,1%

vmbo-k / vmbo-(g)t

13,5%

vmbo-(g)t

13,5%

vmbo-(g)t / havo

16,2%

havo

5,4%

havo / vwo

18,9%

vwo

21,6%

onbekend

2,7%

5.4

Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten
Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school vaardigheden die nodig zijn om op een goede manier met
anderen om te gaan. En om bij te dragen aan de samenleving. Het gaat om vaardigheden zoals
samenwerken, ruzies oplossen en jezelf weten te redden. Door deze vaardigheden is het fijn en veilig
op school en verbeteren de leerprestaties. Kinderen nemen op een positieve manier deel aan de
maatschappij.
Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

Veiligheid

Vertrouwen

Plezier

Wij willen dat leerlingen zich breed ontwikkelen. Daarom bieden we in een veilige omgeving ruimte aan
sociaal-emotionele ontwikkeling. Wij geven leerlingen verantwoordelijkheid voor hun leerproces, laten
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ze met elkaar samenwerken en zorgen dat zij vaardigheden ontwikkelen die nodig zijn voor de
toekomst. Ook besteden wij aandacht aan morele vorming en burgerschap en zorgen we voor een ruim
creatief en cultureel aanbod.

Werkwijze Sociale opbrengsten
Een veilig schoolklimaat, zowel fysiek, sociaal als digitaal is een voorwaarde om kinderen goed tot
ontwikkeling te laten komen. We maken afspraken met kinderen over de manier waarop we met elkaar
omgaan, waarbij we nadruk leggen op een positieve benadering van elkaar, respect,
verantwoordelijkheid voor het eigen gedrag en een gevoel van onderling vertrouwen en betrokkenheid.
Als volwassenen willen we hierin het goede voorbeeld geven. Daarnaast willen we graag dat kinderen
met plezier naar school gaan.
Een monitoring rondom de sociale veiligheid wordt jaarlijks afgenomen bij leerlingen van groep 5 t/m 8.
Daarnaast vult ook iedere leerkracht voor de groep een vragenlijst in. Afhankelijk van de resultaten
worden op groepsniveau/individueel interventies gestart.
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6

Schooltijden en opvang

Binnen kindcentrum Wereldweijde hebben we een continurooster. Dit rooster zorgt voor rust en
duidelijkheid voor alle kinderen. Het rooster hebben we in samenwerking met onze partner
Quadrandkindcentra aangevuld met voor- en naschoolseopvang.
De kinderen van de groepen 1 t/m 3 hebben op de vrijdag een vrije middag.

6.1

Schooltijden

Op onze school geldt een continurooster (korte middagpauze, alle kinderen blijven over op school, één
of meerdere middagen per week vrij).
Ochtend

Middag

Voorschoolse opvang

Schooltijd

Schooltijd

Naschoolse opvang

Maandag

07:00 - 08:30

08:30 - 14:15

- 14:15

14:15 - 18:30

Dinsdag

07:00 - 08:30

08:30 - 14:15

- 14:15

14:15 - 18:30

Woensdag

07:00 - 08:30

08:30 - 12:30

- 12:30

12:30 - 12:30

Donderdag

07:00 - 08:30

08:30 - 14:15

- 14:15

14:15 - 18:30

Vrijdag

07:00 - 08:30

08:30 - 14:15

- 14:15

14:15 - 14:15

Opvang
Schooltijd

Vrijdag: Groep 1-3 hebben vrijdagmiddag vanaf 12.30u vrij

6.2

Opvang

Voorschoolse opvang
Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Stichting Quadrant kindcentra, in het
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.
Tussenschoolse opvang
Er is geen opvang tijdens de middagpauze.
Naschoolse opvang
Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Quadrant Kindcentra, in het schoolgebouw.
Hier zijn kosten aan verbonden.
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Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties.
Buitenschoolse opvang
Kindcentrum Wereldweijde werkt samen met ‘De Kameleon’ van stichting Quadrant Kindcentra,
http://www.quadrantkindercentra.nl/locaties/bso-kameleon/, Tel: 06 38 77 80 66,
kameleon@quadrantkindercentra.nl. Adres: Cortenhoeve 51, 2411 JL, Bodegraven Openingstijden;
Maandag, dinsdag en donderdag vanaf 7.00 uur en na school tot 18.30 uur.
Tussenschoolse opvang
De school biedt de mogelijkheid om over te blijven voor alle kinderen op maandag, dinsdag en
donderdag en vrijdag.

6.3

Vakantierooster

Vakanties 2021-2022
Vakantie

Van

Tot en met

Herfstvakantie

16 oktober 2021

24 oktober 2021

Kerstvakantie

25 december 2021

09 januari 2022

Voorjaarsvakantie

26 februari 2022

06 maart 2022

Goede vrijdag

15 april 2022

15 april 2022
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Pasen

18 april 2022

18 april 2022

Meivakantie

30 april 2022

08 mei 2022

Hemelvaartsdag + extra dag

26 mei 2022

27 mei 2022

Pinksteren

06 juni 2022

06 juni 2022

Zomervakantie

09 juli 2022

21 augustus 2022

Studiedagen:
- woensdag 3 november 2021
- woensdag 25 mei 2022
vrijdagmiddag geen school (gr 4-8)

25

© 2021

