
Nieuwsbrief OBS WERELDWIJS     NR  17 

24 juni schooljaar 2021-2022 
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 

27 juni Uitreiking predicaat 

excellentie! 

28 juni Informatieochtend voor 
oriënterende ouders 

29,30 juni , 1 juli Kamp groep 8 

1 juli zomerfeest 

5 en 7 juli portfoliogesprekken 

12 juli  Wenmiddag: alle kinderen 
maken kennis met hun juf 
of meester van volgend 
schooljaar 

14 juli Afscheid groep 8 en 
musical 

15 juli 12.00 alle leerlingen vrij 
start zomervakantie 

 

 

 

 

 

 

Opnieuw Excellent! 

Het is gelukt! 

Hierbij het persbericht dat gisteren is 

verspreid: 

Op maandag 27 juni krijgt basisschool Wereldwijs 

opnieuw het predicaat excellent uitgereikt. In 2019 

werd Wereldwijs al voor drie jaar excellent bevonden 

en met deze nieuwe vaststelling is dat verlengd tot 

juni 2025. In het prachtige juryrapport is te lezen wat 

een bijzondere prestatie Wereldwijs heeft geleverd 

op het excellentieprofiel: formatief evalueren.  

Wereldwijs is super trots. Eigenlijk nog wel trotser 

dan drie jaar geleden. Want excellent worden is 1 

ding, het blijven, het verankeren en het verder 

uitbouwen is echt een fantastische prestatie. En 

helemaal als dat lukt ondanks pittige 

omstandigheden; Corona en het grote lerarentekort 

in Amsterdam Zuidoost.  

‘Leren leren’ op Wereldwijs  

De ontwikkeling en groei ten opzichte van jezelf staan 

op Wereldwijs centraal. Succesvol leren is de weg 

naar kansengelijkheid; als je leert van je fouten, goed 

nadenkt, samenwerkt, niet opgeeft, jezelf wilt blijven 

verbeteren en nieuwsgierig blijft dan weet je wat 

leren inhoudt! Onze leerlingen leren zichzelf én 

anderen (ook de juf of meester) te beoordelen door 
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het geven van feedback en door zichzelf in te schalen 

op doelen met duidelijke succescriteria. Niet alleen 

op het gebied van rekenen en taal/lezen, maar ook 

op het gebied van zes culturele competenties: 

presenteren, samenwerken, zelfstandig werken, 

onderzoekend vermogen, creërend vermogen en 

reflecteren. Er is een digitaal portfolio ontwikkeld, 

waar leerlingen onder andere hun eigen 

groeiplannen in schrijven en evalueren en zichzelf 

inschalen op “ leren leren”.  

Uit het juryrapport: “OBS Wereldwijs zet een 

baanbrekend profiel neer vanuit een gedreven visie. 

De jury heeft een school gezien waar vanuit een 

gezamenlijke gedreven visie op leren en ontwikkelen 

het gehele team haar onderwijs vormgeeft. Een sterk 

doorleefde visie geeft richting aan de ontwikkeling 

van het onderwijs en dat heeft de jury in gesprekken 

en in de rondgang door de school mogen ervaren”.  

Meer informatie over onze school en het 

excellentieprofiel kun je lezen op onze website.  

Komend schooljaar wordt Wereldwijs een 

expertschool in het net opgerichte Onderwijs kennis 

Netwerk Amsterdam (ONA) en gaat zo bijdragen aan 

kennisbenutting, kenniscultuur en kenniscreatie.  

Maar eerst vieren we feest! De feestelijke uitreiking 

van het predicaat excellent vindt plaats op 27 juni om 

11:00 uur bij ons op school. 

Personele ontwikkelingen 

Vertrek juf Mira  

Na 12 1/2 werken op Wereldwijs ga ik een nieuwe 

stap zetten in mijn reis om wijs te worden. Ik verlaat 

Wereldwijs en word volgend schooljaar directeur op 

BS Mobiel in Reigersbos.  

Mijn roots in Wereldwijs zitten diep. Ik ben hier 40 

jaar geleden als leerling gestart op Wereldwijs, wat 

toen nog Bijlmer Montessori heette. Dertig jaar later 

werd ik ouder van Wereldwijs omdat mijn oudste 

dochter hier op school kwam (en mijn jongste later 

ook). Een jaar later kreeg ik een baan als leerkracht 

op Wereldwijs en werd ik dus onderdeel van het 

team. Tien jaar gewerkt als leerkracht en de laatste 2 

jaar als adjunct-directeur. Nu staat mij een andere 

uitdaging te wachten waar ik ontzettend blij van 

wordt. BS Mobiel is ook een Zonova school dus ik blijf 

binnen het bestuur. Ik ga de komende weken 

afscheid nemen van de leerlingen, ouders en het 

team. Ik maak graag een praatje met iedereen die 

daarin geïnteresseerd is tijdens de inloop of na 

schooltijd. Mijn hart blijft altijd warm voor 

Wereldwijs en ik wil iedereen bedanken voor de fijne 

jaren die ik hier heb gehad. Met een lach en een 

traan neem ik afscheid. 

Vertrek meester Martin 

In goed overleg heeft meester Martin gekozen 

voor een baan op een andere Zonova school 

volgend schooljaar. We wensen hem heel veel 

succes en zullen hem missen. 

Juf Famke gaat blijven 

Juf Famke heeft dit jaar twee dagen in de groep 

8 haar LIO ( leraar in opleiding) stage gedaan en 

binnenkort krijgt zij haar diploma! En we vinden 

het super leuk dat zij bij ons gaat blijven werken 

en volgend jaar een eigen groep krijgt. 

Nieuwe adjunct-directeur 

Op dit moment staat er intern bij Zonova een 

vacature uit voor een nieuwe adjuncteur ( of 

twee: beiden in deeltijd). Binnen ons team gaan 

zeker teamleden mee solliciteren. Mocht de 

interne procedure niet tot een succes leiden dan 

gaan we na de zomervakantie een externe 

procedure opstarten.  We hopen echter dat we 

nog voor de zomervakantie kunnen vertellen wie 

het is of wie het zijn geworden. 

Baby geboren 

Juf Aziza heeft een prachtig zoon gekregen op 15 

juni! Hij heet Jonah. We wensen het hele gezin 

alle geluk en liefde. 



1 juli zomerfeest 

Het zomerfeest is een feest voor alle leerlingen om 

onze laatste burgerschapsthema over rituelen en 

tradities af te sluiten. Het duurt de hele dag. ‘S 

morgens zijn er workshops.  U bent van harte 

uitgenodigd tussen 12.30-14.00! 

Bij de inloop in de ochtend op 1 juli kunt u een 

bonnenboekje voor uw kind kopen. 1 bon kost €0,50 

en vijf bonnen voor €4,- Met deze bonnetjes kan uw 

kind van alles gaan doen  tussen 12.30-14.00 

Bonnen(boekjes) worden ook verkocht tussen 12.30-

14.00 uur. De opbrengst is voor stichting Jarige Job!  

Meer info heeft u al gekregen via Parro.  

 

 

 

Portfoliogesprekken 

Op 5 en 7 juli zijn de portfoliogesprekken met uw 

kind en de leerkracht. U kunt binnenkort intekenen 

via Parro. 

Het portfolio gedeelte ; ‘Zo zie ik mijzelf” staat vanaf 

maandag ook weer open voor ouders om uw stukje 

te schrijven naar uw kind. 

Wat heeft uw kind geleerd dit jaar ? Waar zie u groei? 

Leuk als u dat wilt beschrijven. 

Uw kind zal zijn portfolio ook gaan presenteren ( met 

hulp van de juf of meester) tijdens het gesprek dus 

alle kinderen komen dan natuurlijk mee naar het 

gesprek! 

Meer weten over het portfolio? Bekijk de handleiding 

en hoe u kunt inloggen op de website: 

https://www.obs-wereldwijs.nl/mijnapportfolio/ 
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