
Uitnodiging 
Kom naar de workshops voor ouders op 

woensdagavond 23 januari!  van 17.30-19.00  

Om 17.00 proosten we op de excellentie van 

Wereldwijs ( en dus ook een beetje voor 

Bijlmerdrie) dus kom het glas met ons heffen!  

We zijn trots op hoe wij onderwijs geven op Wereldwijs 

en Bijlmerdrie en willen dat heel graag met u delen!  

Schrijf u vanaf maandag 21 januari in voor diverse 

workshops. De lijsten hangen in de grote hal van 

Wereldwijs op het podium. Vol=vol (max 12 

deelnemers per workshop) 

U kunt deelnemen aan drie workshops. Elk half uur 

wisselt u van workshop. 

Dit jaar helpen een aantal kinderen ons mee bij het 

geven van de workshops! 

Uit welke workshops kunt u kiezen: 

  



NEGEN  workshops op een rijtje: 
 

1.Workshop : het excellentieprofiel: formatieve assessment 
 

Wat houdt het excellentieprofiel nu precies in? Waar staan 

we nu en waar willen we naar toe?  

Hoe zijn we excellent geworden en wat betekent dat? In 

deze presentatie probeer ik u mee te nemen in het proces 

maar ook zeker veel te vertellen waarom we zo 

enthousiast zijn over formatieve assessment op 

Wereldwijs en Bijlmerdrie 

Deze  presentatie wordt gegeven door Paula Hoonhout 

 
Locatie: lokaal van groep 7/8 (lokaal juf Bianca) 

 

2.Workshop : IPC: een voorbeeldles met groeiblad 
 
Op Wereldwijs en Bijlmerdrie werken wij met IPC. Wij laten u bij deze workshop een les ervaren 

van IPC over het thema "luchthavens" waar wij momenteel mee werken. Voorafgaand aan deze 

les zal u een groeiblad invullen en na afloop van de les bespreken wij dit groeiblad.  

 
Deze workshop wordt gegeven door juf Natascha en juf Ellen 
locatie: het lokaal van groep 6  (juf Natascha) 

 

3.Workshop: Schrijfles met succescriteria (groepen 3) 

Heeft u uw kind weleens het woord succescriteria horen gebruiken? In deze workshop leert u hier 

meer over. Het gebruiken van succescriteria leert uw kind kritisch te kijken naar eigen werk en dat 

van anderen. Nieuwsgierig geworden? Kom naar deze workshop en ervaar het zelf!  

Deze workshop wordt gegeven door juf Irma,  juf Marleen en juf Josie 

locatie: het lokaal van groep 3b (lokaal juf Marleen)  
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4.Workshop: Verzamelen van rekenresultaten met Sprongen Vooruit. 
 
Met sprongen Vooruit is een effectief rekenprogramma waardoor kinderen rekenoefeningen en rekenspellen 

als leuk en betekenisvol ervaren. Ze mogen hierbij bewegen en 
eigen producties maken, wat de betrokkenheid verhoogt en 
waardoor ze meer plezier in rekenen krijgen. Door inzet van 
wisbordjes en andere werkvormen verzamelen wij de 
leerresultaten en monitoren wij de rekenontwikkeling. Bent u 
benieuwd hoe wij dit op Wereldwijs inzetten in ons 
rekenonderwijs? Bent u een beginner of een expert? Kom dan 
naar onze workshop! 

Deze workshop wordt gegeven door juf Anne en juf Lisa 

locatie: het lokaal van groep 3a (lokaal juf Irma) 

5.Workshop: Feedback aan elkaar geven bij spelling 

In deze workshop leren we hoe de leerlingen feedback geven op het gemaakte werk van elkaar. We zitten met 
de leerlingen midden in dit proces en het is nog niet zo 
eenvoudig om elkaar goede feedback te geven, waar de 
ander wat van leert. Vandaar dat we vooraf 
succescriteria met elkaar opstellen. Succescriteria die 
betrekking heeft op de spellingsregels die uw kinderen 
leren gedurende hun basisschoolperiode. Zo ervaart u 
direct hoe de kinderen een nieuwe regel aanleren en 
dat kunnen toepassen op andere en nieuwe woorden.   

Deze workshop wordt door juf Bertine en juf Hanna 
gegeven 

Locatie: het lokaal van groep 7 (juf Ellen, achter het podium) 

 

6.Workshop: werken met succescriteria in groep 1/2 

In deze workshop maakt u kennis met het gebruik van succescriteria. U ziet en ervaart hoe er in de groepen 1/2 
mee gewerkt wordt.  
 

Deze workshop wordt door gegeven juf Freke en juf Mathilde 

Locatie: het lokaal van groep 1/2A (lokaal juf Freke) 
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7.Workshop: Werken met de groeimindset in groep 1/2  
 
Fouten maken mag! In deze workshop ziet en ervaart u hoe wij fouten benaderen 
door middel van de begrippen groeimindset en vaste mindset in de groepen 1/2.  
 
Deze workshop wordt gegeven door juf Wendy en juf Eva 
 
locatie: het lokaal van groep 1/2 C (lokaal van juf Wendy) 
 
 
 

8.Workshop: Ontdekkend en ontwerpend leren 

 

In deze workshop maakt u kennis met onze Wetenschaps- en 

Techniekslabs. Voor elke bouw hebben we een kast vol materialen 

opdrachten. Kom uitproberen en experimenteren! En leer een goede 

voorspellende onderzoeksvraag te stellen. Wetenschap en techniek 

zal vanaf 2020 een verplicht vak zijn. Waarom? En hoe we dit 

vorm (gaan) geven op Wereldwijs kunt u aan den lijve 

ondervinden tijdens onze workshop ONTDEKKEND & 

ONTWERPEND LEREN. 

Deze workshop wordt gegeven door meester Bram en meester Egon 

Locatie: het lokaal van groep 8 ( lokaal van meester Bram) 

 

9.Workshop: van analyseren naar remediëren  

 

U gaat zelf een toets nakijken en analyseren! 

Aan het einde van deze workshop weet u hoe een 

analyse gemaakt wordt. 

Waar wordt opgelet 

Wat zijn de vervolgstappen na de analyse; vertaald 

naar het handelen in de klas 

 

Deze workshop wordt gegeven door Ineke Slebos   

Locatie: het bevolkaal 
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