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Volg ons op : 

https://www.instagram.com/wereldwijs__amsterdam/ 

Belangrijke data: (kijk ook op de website bij de 

activiteitenkalender, https://www.obs-
wereldwijs.nl/activiteitenkalender/ 
 als u op het item gaat staan en klikt, krijgt u vaak meer 
informatie over de activiteit 
 

18 maart Inlooplessen 8.25-9.00 
 
Bezoek jury in het kader 
van excellentie 10.00- 

25 maart  Nieuwsbrief  12 

6 april Koffie met…over culturele 
competenties en 
cognitieve functies 

Maand maart Tevredenheid enquête 
ouders en leerlingen: info 
volgt via Parro 

 

Vertrek juf Eva en juf Maureen 

Per 1 maart is juf Eva vertrokken van Wereldwijs. We 

zullen haar heel erg gaan missen! Ze heeft door 

persoonlijke omstandigheden deze keuze gemaakt. Daar 

hebben we alle respect voor. Juf Bianca, terug van 

zwangerschapsverlof gaat haar vervangen en doet samen 

de groep 2/3 met juf Wendy. 

Ook Maureen, management assistent heeft per 1 maart 

ontslag genomen. Zij was er nog maar kort en heeft 

besloten dat ook haar privé-omstandigheden niet te 

combineren zijn met deze baan.   

Terugblik studieweek 

In de tweede week van de voorjaarsvakantie van de 

leerlingen is het team aan het werk geweest met een 

aantal zaken. 

Allereerst hebben we de Cito resultaten besproken en 

geanalyseerd. Er zijn groepsplannen gemaakt en er is voor 

elke leerling gekeken wat er de komende periode nodig is 

voor aanbod en differnetiatie. 

We hebben ook gekeken wat we nog verder willen 

verbeteren op het gebied van onze jaardoelstellingen op 

het gebied van Feedback en Metacognitie. Elke leerkracht 

heeft zijn eigen groeiplan gemaakt en die worden op dit 

moment gedeeld met de leerlingen.  

De leerkrachten werken hier verder aan in leerteams met 

behulp van de methodiek leerKRACHT. Zij geven elkaar 

feedback, bezoeken elkaars lessen en bereiden 

lessen/activiteiten voor. We hebben ook gemeten hoe het 

met de Team Flow zit. De uitkomsten zijn net binnen en 

het ziet er gelukkig goed uit! 

Daarnaast hebben we gekeken wat er goed gaat bij ons 

rekenonderwijs en wat nog beter kan. Ook is het 

tutorlezen onder de aandacht geweest en dat is nu ook 

goed georganiseerd. We hebben goed geëvalueerd hoe 

het werken met de vakdocenten verloopt en het werken in 

halve groepen. Ook hier gelukkig veel positieve berichten! 

 

 

https://www.instagram.com/wereldwijs__amsterdam/
https://www.obs-wereldwijs.nl/activiteitenkalender/
https://www.obs-wereldwijs.nl/activiteitenkalender/


M- analyse en Cito M-toetsen 

In het portfolio zijn de resultaten van de M-toetsen 

inmiddels upgeload bij uw kind.. We vinden het belangrijk 

dat u het begeleidend schrijven goed doorleest.  

Zoals al in de eerdere nieuwsbrief gemeld. De focus ligt op 

(vaardigheids) groei. Hierbij voor de volledigheid alle 

informatie ook nog een keer: 

Op Wereldwijs nemen wij twee keer paar jaar Citotoetsen 
af voor de vakken Technisch lezen, Spelling, Begrijpend 
Lezen en Rekenen. Basisscholen in Nederland zijn verplicht 
om leerlingen te volgen in hun ontwikkeling op de 
belangrijkste leergebieden door middel van een 
onafhankelijke toets. Cito is de meest gebruikte. De 
Citotoetsen zijn onafhankelijk van de leerstof en methodes 
die op school worden gebruikt. De toetsen worden 
gebruikelijk twee keer per leerjaar afgenomen na steeds 
(ongeveer) 20 lesweken. In januari/februari (de M-toetsen) 
en juni (de E-toetsen). M staat voor midden en E staat voor 
eind. Uw kind maakt naast de toetsen van CITO ook 
toetsen uit de lesmethoden. 

Bij de afname van de toetsen staan groei en ontwikkeling 
voorop en niet het eindresultaat. We gebruiken het Cito 
Leerlingvolgsysteem om te monitoren of er genoeg 
ontwikkeling plaats vindt en aan welke onderdelen we als 
leerkracht wellicht nog meer aandacht kunnen geven (als 
blijkt dat dat nodig is). Het Cito Leerlingvolgsysteem is 
bedoeld voor de leerkrachten en wordt helaas steeds meer 
als eindresultaat/prestatie voor uw kind gebruikt in het 
onderwijs. Wij kiezen er bewust voor om niet in deze trend 
mee te gaan. 

Wat is het verschil met de methodegebodentoetsen? 

De lesmethodetoetsen zijn bedoeld om vast te stellen of 
uw kind de lesstof die is behandeld voldoende beheerst. 
De leerkracht (en uw kind) weet op die manier of ze zo 
door kunnen gaan in de methode en leerlijn of dat 
herhaling of verrijking wenselijk is. 

De toetsen van CITO hebben echter een ander doel; ze zijn 
bedoeld om de vaardigheidsgroei en het 
vaardigheidsniveau van uw kind vast te stellen. De 
leerkracht gebruikt deze toetsen om de leerontwikkeling 
van de individuele kinderen in de gaten te houden. 
Daarnaast kan een leerkracht zien hoe de hele groep het 
doet op een bepaald gebied. 

Hoe werkt dit? 

De toetsen van een leergebied, bijvoorbeeld rekenen, zijn 
door CITO van alle jaren aan elkaar gekoppeld. De score 
van de toets in groep 3 kunt u daardoor vergelijken met 
die van de toets in groep 4. Zo is direct duidelijk of uw kind 
vooruit is gegaan. Om de groei goed in beeld te brengen, 
staan de toetsresultaten in een grafiek. In de grafiek ziet u 
onderaan de verschillende toetsmomenten. 

Tevredenheid enquête ouders en 

leerlingen 

De leerlingen hebben allemaal al het 

tevredenheidsonderzoek ingevuld en geven Wereldwijs 

een 8,2 dus dat is prachtig! 

Al 50 ouders hebben de moeite genomen om de 

tevredenheid enquête in te vullen. Minimaal aantal 

respondenten nodig voor gewenste betrouwbaarheid is 

178! Dus we hebben nog heel veel reacties nodig! 

In het Parro bericht vindt u de link. 

Dit zijn de 11 vragen die u gaat beantwoorden ( het duurt 

echt maar een paar minuten, waarbij ++= zeer tevreden 

enz) 

Heeft u meerdere kinderen op school? Beoordeel dan het 

gemiddelde van ervaringen. 

 



Lentekriebels 

 

De Week van de Lentekriebels is een landelijke themaweek 

en gaat vooral over liefde en vriendschap: een respectvolle 

omgang met elkaar. 

Deze week vindt altijd plaats wanneer de lente begint, 

omdat dan de bloemen weer beginnen te bloeien en er 

weer jonge dieren geboren worden. We krijgen 

lentekriebels in onze buik en raken vertederd door de 

prachtige ontwikkelingen in de natuur! 

In elke klas wordt er elke dag een les gegeven uit het 

bijbehorende lespakket. De lessen kunnen gaan 

over vriendjes maken, verschillen en overeenkomsten 

tussen jongens en meisjes, grenzen aangeven en elkaars 

grenzen respecteren, en ontwikkelingen van een baby’tje 

in de buik tot de veranderingen die plaatsvinden in de 

puberteit. Kinderen zijn daar zelf natuurlijk heel 

nieuwsgierig naar! 

 

De lessen passen bij de belevingswereld van de kinderen, 

en zijn bedoeld om kinderen een stevige basis te geven in 

zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld. Elk kind is 

immers uniek en mag er zijn! Een belangrijk thema daarin 

is weerbaarheid: kunnen opkomen voor jezelf. Elk kind 

moet weten dat niemand zomaar aan zijn of haar lichaam 

mag komen als het kind dat niet wil. Daarnaast is het 

belangrijk dat kinderen weten en kunnen aangeven wat 

wél oké is. Zo worden kinderen weerbaar! 

Wij vinden dit thema als school erg belangrijk. 

Tegenwoordig krijgen kinderen via reclames, internet en 

andere media gemakkelijk een verdraaid en onrealistisch 

beeld van liefde en relaties, wat niet klopt met de 

werkelijkheid. Met de lessen in de Week van de 

Lentekriebels ( gemaakt door de GGD) kunnen we daar de 

feiten tegenoverzetten, vanuit een positieve blik. Zo 

krijgen we een prettige sfeer, zowel in de klas als 

daarbuiten, waarin iedereen zichzelf mag zijn! 

 

Overigens is het aanbieden van deze lesstof een 

verplichting voor het basisonderwijs.  

Al onze leerkrachten zijn hier apart voor geschoold.  

 

Een luisterend oor! 

Juf Bianca en juf Emel zijn vanaf nu ‘Het luisterend oor’ van 

de school. Mochten de leerlingen ergens mee zitten, willen 

ze graag met iemand praten, dan kunnen zij dat aan ons 

laten weten! De leerlingen vanaf groep 3 hebben deze 

week een filmpje gekeken waarin juf Emel en juf Bianca 

vertellen wat de bedoeling is. In de school hangen 

brievenbussen met daarop ‘Het luisterend oor’ waar zij 

een briefje in kunnen stoppen. Zij schrijven op het briefje 

waar ze het over willen hebben(onderwerp) en met wie. 

Wij gaan dan proberen zo snel mogelijk met hen te zitten 

en een luisterend oor te zijn. Wij kunnen kinderen helpen 

door te luisteren en denken mee waar nodig. Hebben jullie 

de brievenbussen al gespot?  

Juf Bianca en juf Emel. 

 

 

 

 



Buurtteam medewerker op school 

 

Vanaf volgende week is elke dinsdagochtend vanaf 8.30-
9.30   Natascha de Groot aanwezig vanuit de Gemeente 
Amsterdam. Zij is buurtmedewerker Amsterdam 
multidisciplinair.  

Heeft u vragen over zorg, wonen, gezondheid, werk, geld, 
ontmoeten of veiligheid? Of kunt u (tijdelijk) extra steun 
gebruiken? Dan kunt u naar Buurtteam Amsterdam. In heel 
Amsterdam zijn buurtteammedewerkers om u te helpen. 
Zo krijgt u snel de juiste ondersteuning in uw eigen buurt. 
Onze hulp is gratis. 

U kunt haar ook benaderen via dit e-mail adres: 

ngroot@buurtteamamsterdamzuidoost.nl 

 

Portfolio enquête uitslag 

We gingen op naar de honderd maar uiteindelijk hebben 

138 ouders de enquête ingevuld over ons portfolio en onze 

portfoliogesprekken. Dank jullie wel voor deze feedback! 

Hieronder kunt u de resultaten van de enquête bekijken.  
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Excellentie bezoek 18 maart 

Op vrijdag 18 maart komt op onze uitnodiging de jury op 
bezoek om in gesprek te gaan over onze excellentie 
aanvraag-verlenging. 
De jury gaat in gesprek met directie, IB, leerkrachten, 
leerlingen en ouders en gaat op de werkvloer rondkijken 
wat er te zien, te horen en te genieten is van het formatief 
leren, wat dat is ons excellentie profiel.. 
Excellent word je door een onderscheidende aanpak in je 
school. Die nog eens bovenop de inspectiewaardering 
Goed komt ( dat is voorwaarde). De waardering hebben we 
voor de tweede keer gekregen op 5 okt jl, 

zie https://www.obs-wereldwijs.nl/23066-2/ 
  

We kijken uit naar het bezoek, vinden het natuurlijk ook 
wel een beetje spannend maar hebben er ook veel 
vertrouwen in! 

Op 27 juni krijgen we te horen of we eventueel  weer 
excellent worden.  

Boek van moeder en opa Liam en Aiden 

De moeder en opa van twee leerlingen van Wereldwijs 

hebben een kinderboek geschreven. 

 

Waar gaat het verhaal over? 

Liam en Aiden zijn twee broertjes. Als ze horen dat hun 

mama zwanger is, zijn ze benieuwd of ze een broertje of 

zusje krijgen. Maar mama wordt opeens erg ziek. Ze moet 

heel veel overgeven en is de hele tijd misselijk. Liam en 

Aiden vragen zich af hoe dat komt. Ze vinden het zielig 

voor mama. Gelukkig leggen papa en mama uit wat er met 

mama aan de hand is. Daardoor komen ze van alles over 

de zwangerschap te weten en leven ze met een gerust 

gevoel toe naar de geboorte. Zal het een broertje of een 

zusje zijn? 

Weet jij wat het wordt? helpt kinderen om te begrijpen 

wat er met hun moeder gebeurt tijdens een zwangerschap, 

in het bijzonder wanneer er sprake is van een complicatie 

als Hyperemesis gravidarum. Omdat dit op kinderen grote 

indruk kan maken, is het geven van openheid van belang. 

Zodat jullie als gezin vol vertrouwen kunnen toeleven naar 

de geboorte. 

Niet onbelangrijk: De prachtige aquarelle illustraties zijn 

handgemaakt door niemand minder dan beeldend 

kunstenaar Robbert Doelwijt Sr. Elke tekening is een 

schilderij op zich. De vormgeving is gedaan door Verno 

Romney. 

Het boek is verkrijgbaar op de website www.chavern.nl 

https://www.obs-wereldwijs.nl/23066-2/
http://www.chavern.nl/


Thema’s weer van start 

De groepen 1/2 zijn gestart met het thema groei en bloei 

(op de boerderij). Hooi en stro kregen we van 

kinderboerderij Bijlmerweide. Zo realiseren we een 

prachtige speel leeromgeving voor d e kinderen  waarin 

door met echte materialen te werken de echte wereld 

wordt nagespeeld. Taal, rekenen, samenwerken, creatief 

bezig zijn en vele andere vaardigheden worden hierin 

ingeoefend. 

 

 

 

 

 

 

Tutorlezen 

Tutorlezen is na de vruchtbare studiedag meteen 

opgenomen in het rooster. Een win win situatie, waarbij de 

jongere kinderen een extra voorleesmoment krijgen en het 

lezen/taalontwikkeling gestimuleerd wordt. En voor de 

tutor en goede oefening in presenteren/lezen en een 

boost voor zin in lezen. Zo creëren we een rijke 

leeromgeving op Wereldwijs met elkaar 

 

 


