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WORKSHOPOUDERAVOND 

woensdagavond 29 maart van 19.00-

20.30 
 

Op woensdagavond 29 maart organiseren Wereldwijs en 

Bijlmerdrie voor alle ouders een aantal workshops over 

onderwerpen die over de dagelijkse onderwijspraktijk 

gaan. De workshops duren een half uur. U kunt er naar 

drie gaan. 

We zijn trots op wat we allemaal doen en willen dat heel 

graag met u delen.  De afgelopen drie jaar waren de 

workshops een groot succes op Wereldwijs en we hopen 

natuurlijk op een hoge opkomst samen met de ouders 

van Bijlmerdrie. 

U kunt na dit weekend intekenen in de hal voor drie 

workshops die elk een half uur duren 

 

Locatie: Wereldwijs  

 

U kunt dus naar drie workshops. Dat wordt nog lastig 

kiezen…. 

 

Workshop : Rekenspelletjes 
 
Misschien heeft u uw kind er al over gehoord; 
rekenspelletjes in de klas! Sinds dit schooljaar zijn wij aan 
de hand van deze spellen bezig om beter te leren 
automatiseren.  
Automatiseren is het vlot en goed kunnen uitrekenen 
van sommen tot en met twintig en de tafels tot en met 
tien.  
Voor het latere rekenen in de bovenbouw en de 
middelbare school is het belangrijk dat dit goed beheerst 
wordt.  
Aan de hand van een zogenaamde ‘rekenmuur’ krijgen zij 
beter inzicht in het leren rekenen,  
aan de hand hiervan worden rekenspellen uitgekozen 
om mee te oefenen.  
Bent u nieuwsgierig geworden naar de rekenmuur en 
onze spelletjes? Kom langs op 29 maart en speel een 
spelletje met ons mee!  

 

Workshop : Eigen verantwoordelijkheid 
leerproces rekenen 
 
Je leert het meest als je iets doet omdat je het zelf wilt 
leren. Dit noem je intrinsieke motivatie.  
Door leerlingen steeds meer eigen 
verantwoordelijkheid  te geven stimuleren wij die 
motivatie. 
Met rekenen leren wij hen te kijken of zij bepaalde 
sommen met of zonder instructie kunnen maken.  
Dat maakt de rekenles een stuk interessanter. Hoe wij 
dat aanpakken vertellen wij u graag tijdens de workshop 
avond!  

 

Workshop: Van technisch- naar begrijpend 
lezen   

In groep 3 leert uw kind de basis van het lezen. Alle 
letters en klanken zijn dan al een keer aangeboden en 
worden geautomatiseerd. In groep 4 wordt namelijk 
gestart met begrijpend lezen. Daarom is het belangrijk 
dat uw kind vloeiend en vlot leest, zodat een verhaaltje 
gelezen én begrepen kan worden. Ook voor 
verhaalsommen bij rekenen is dit cruciaal. Bent u 
benieuwd naar hoe we dit oefenen? En welke 
interessante leesactiviteiten we aanbieden?  Kom naar 
deze workshop en ervaar het zelf! U krijgt praktische tips 
om thuis te oefenen met uw kind. 

Workshop: onderzoekend vermogen  
 
Wat kan je leren van een Engels dropje? 
Kom te weten hoe wij het onderzoekend vermogen van 
de kinderen stimuleren in het ontwikkelingsgericht 
onderwijs (gr. 1t/m 4) en binnen IPC (gr. 5 t/m 8). 

Belangrijke data: (kijk ook op de website bij de 

activiteitenkalender, als u op het item gaat staan en 
klikt, krijgt u vaak meer informatie over de activiteit) 
 
Dinsdag 28 maart         Themabijeenkomst“Je kind en   
                                                                                       geld”. 
Woensdag 29 maart    workshopouderavond  
                                          SAVE THE DATE 19.00-20.30 
 
Maandag 3 april          Themabijeenkomst: “Bouwen   
                                                                           met vaders” 
week 3-7 april              Afsluiting TOPUUR en NSA 
nieuwsbrief 14 op vrijdag 7 april 
 



 

Workshop: Fout zo! 

Samen op reis om wijs te worden! Ons motto zegt het al. 
We worden wijs door ontwikkeling. En bij ontwikkeling 
horen fouten. Van onze fouten leren we. Hoe komt het 
toch dat het lijkt alsof fouten maken niet meer kan of 
mag? In deze workshop maken jullie kennis met het 
gedachtegoed van John Hattie waarmee we op school 
bezig zijn. Word je bewust van wat je al kan, wat je 
volgende stap is omdat je weet wat je doel is. En bij die 
volgende stap hoort oefenen en fouten maken erbij! Hoe 
help je je kind bij dit proces……. 

Workshop: een andere eindtoets IEP 

Op 18 en 19 april wordt de eindtoets van groep 8 

afgenomen. Wij gaan de IEP doen.  En dus niet meer de 

eindtoets van de CITO.   

Wilt u weten waar IEP voor staat en bent u benieuwd 

naar wat dat betekent voor uw kind en zijn / haar 

vaardigheden, kom dan gezellig naar de workshop op 29 

maart. 

 

Workshop: gezonde school-Jump in 
 
Deze workshop wordt gegeven door Mary-Jane Tan, 
diëtist van Diëtistenpraktijk Gezond en Lekker ism GGD 
Alles over de gezonde school en wat weet u daarvan? 
Een echte quiz met een verrassing… 

 

workshop: Wat gebeurt er in de kleuterklas: 
spelen of leren? 
Als leerkracht horen we vaak dat het echte leren en 

werken vanaf groep 3 start, maar is dat wel zo? 

Spelen ze alleen maar doelloos in de kleuterklassen of 

leren ze ook echt iets middels een leerlijn? 

Het antwoord is; ja, er is een leerlijn en ze leren 

inderdaad iets. 

Ook aan het einde van groep 2 moeten kinderen 

bepaalde SLO-doelen behaald hebben (Stichting Leerplan 

Ontwikkeling). 

Welke doelen dat zijn en hoe wij deze doelen aanbieden 

en bereiken kunt u tijdens onze workshop ervaren. 

 

Afsluiting / start Topuur en NSA 
week van 3 april 

De afgelopen 10 weken 
hebben leerlingen uit de  
groepen 3 en 4 
deelgenomen aan 
Topuur.  Enkele 

leerlingen kregen les in verschillende stijlen dans. Andere 
leerlingen kregen les in theater technieken, daar leerden 
ze bijvoorbeeld hoe je speelt dat je heel verdrietig bent 
of juist heel blij. En nog weer een andere groep 
leerlingen leerden bij theater een verhaal te bedenken 
en uit te spelen.  
 
Het Topuur en de naschoolse activiteiten van blok 2 
worden in de week van 3 april afgesloten met  een  open 

les voor alle ouders, 
kennissen en familieleden 
van deze leerlingen. 
Daarin laten ze zien wat 
ze gemaakt en geleerd 
hebben. De ouders van de 
betreffende kinderen 
krijgen hiervoor nog een 

aparte uitnodiging. We hopen op veel belangstelling.  
 
Vanaf 15 mei start blok 3 van de NSA en Topuur voor  de 
groepen 6 en 8. 
Uw kind krijg binnenkort het inschrijfformulier voor de 
NSA mee naar huis. 
 
 

Themabijeenkomsten 

In week 13 is het de week van het geld. Op dinsdag 28 

maart is er een themabijeenkomst, “Je kind en geld” 

gepland dit is een vervolg op de bijeenkomst "Creatief 

met een klein budget".  Je krijgt handvaten over de 

financiële opvoeding van je kind. Miranda Broekhuijse 

(moeder, budgetcoach én ervaringsdeskundige) geeft 

tips en trucs. Een aantal voorbeelden; zakgeld, sparen, 

mobiele telefoon en de valkuilen. 

Interesse? Kom ook!  

Dinsdag 28 maart van 8.30-10.00 in de ouderkamer.     

Beste Vaders, 

Omdat de voorschool en school, vaderbetrokkenheid erg 

belangrijk vinden wordt er in het kader van het 

kunstthema een themabijeenkomst georganiseerd 

“Bouwen met vaders”. Vaders, jullie zijn allemaal 

welkom om kennis te maken met elkaar en te 

discussiëren over jullie rol en het belang daarvan in de 

opvoeding van je kind. Aansluitend gaan jullie aan de 

slag met je zoon of dochter.  

Interesse? Kom ook en neem je hamer mee! 

Wanneer?  Maandag 3 April 

Hoe laat? 8.30 - 10.00 

  11.30 -13.00 

Waar?  De ouderkamer van Wereldwijs  



 

 
 

Lieve Ouders, 

Wij houden misschien wel net zoveel van 

jullie kinderen als jullie! 

Het is voor ons moeilijk om school te zien 

als ‘werk’. 

Er wordt gesproken over ‘roeping’, want 

voor het geld hoef je dit werk niet te doen. 

E N  D A T  D O E N  W E  O O K  N I E T .  

We staan voor de klas voor het beste 

onderwijs aan alle kinderen. Of dat kind 

nou Sophie, Ahmed, Malya of Olivier heet, 

ieder kind van 4 tot 12 jaar heeft in 

Nederland een professionele leerkracht. 

Het rare is echter, dat ons werk niet met 

een fatsoenlijk salaris beloond wordt. In het 

Voortgezet Onderwijs verdienen onze 

collega’s honderden euro’s meer dan wij, 

met hetzelfde opleidingsniveau, HBO. 

Ja, wij hebben veel vakantie. Ja, we gaan 

op schoolreisjes, we krijgen armbandjes en 

tekeningen, we gaan op kamp en zingen 

liedjes. Dat is wat jullie zien. Maar wij zitten 

vaak avonden en weekenden thuis te 

werken. Voordat we bijvoorbeeld een 

project starten, denken wij na over een 

theoretische onderbouwing, over de 

didactiek, over lesdoelen, over de 

pedagogiek, zodat Sophie, Ahmed, Malya 

en Olivier een basis krijgen voor de rest 

van hun leven. 

D A T  I S  G E E N  ‘ R O E P I N G ’ .  D A T  I S  

W E R K !  

En bij dat werk hoort een eerlijke beloning. 

Er dreigt een groot tekort aan goede 

leerkrachten. Door o.a. het lage salaris in 

combinatie met de hoge werkdruk. Door die 

werkdruk kent het onderwijs het hoogste 

percentage uitvallers met burn-out klachten 

van alle beroepsgroepen. 

23.000 leerkrachten hebben zich op 

Facebook verenigd in POinactie. Als de 

politiek niet naar ons gaat luisteren, voelen 

we ons helaas genoodzaakt te gaan 

staken. 

W E  V I N D E N  H E T  N U  A L  E R G .  

We hopen op jullie begrip en steun! Want 

als we nu niet iets gaan doen, hebben de 

Sophies, Ahmeds, Malya’s of Oliviers van 

de toekomst geen goede juf meer. Laat 

staan weer eens vaker een meester! 

Hartelijke groeten van de juf en die enkele 

meester. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namens team Wereldwijs, Paula Hoonhout directeur 


