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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.) 

 
Vrijdag 6 juli Studiedag team, leerlingen 

vrij 

Maandag 9 juli Rapporten klaar 
Zomerconcert KLO op 
Kantershof 16.00 uur 
 IEDEREEN WELKOM!!! 

Dinsdag 10 juli Oudergesprekken ook 
avond 

Woensdag 11 juli Oudergesprekken middag 

11,12 en 13 juli Schoolkamp groep 8 

Maandag 16 juli Schoolreisje groep 4,5,6 
en 7 

Dinsdag 17 juli Schoolreisje groep 1/2 en 
3 

Woensdag 18 juli Wenuurtje in de nieuwe 
groep  

Donderdag 19 juli Afscheidsavond groep 8: 
alleen genodigden 

Vrijdag 20 juli 12.00 uur 12.00 uur start vakantie 
Leerlingen uitzwaaien 
door de hoofduitgang (ook 
de kleuters) 

Maandag 3 september Eerste schooldag 

Dinsdag 11 september en 
Woensdag 12 september 

 
startgesprekken 

 
Gesprek met de inspectie 
Afgelopen maandag was het zover. De eerste dialoog 
met de inspectie over ons excellentieprofiel. Juf Rita en 
juf Paula gingen naar Utrecht om uitleg te geven over 
onze aanvraag en om bevraagd te worden door twee 
inspecteurs. 
Het was een gesprek waar we werden gescherpd door de 
inspecteurs en waar zij vol belangstelling luisterden over 
onze ‘groeimindset’ in de school en onze doelen die we 
nastreven om de kinderen te leren over leren.  

Op 17 oktober komen ze dan echt op bezoek en gaan ze 
op de werkvloer kijken of onze lerende cultuur in alle 
haarvaten van de organisatie te zien is. We zijn 
benieuwd! 
 
Als u wat meer wil weten over ontwikkelingsgericht 
werken en formatieve assessment kunt u daarover op de 
website van alles lezen. Er zijn twee nieuwe pagina’s 
geschreven die u in het menu links kan aanklikken. Een 
aanrader dus! 
 

Trots op ons 
onderwijs  
Tijdens de MR 
vergaderingen wordt 
er door de 
enthousiaste ouders 
regelmatig gezegd 
tegen ons, het 
team….. WEES TROTS 
OP WERELDWIJS EN DRAAG DAT UIT! 
 
Daarom willen we nogmaals uitleggen hoe fijn het is dat 
de inspectie in april 2018 ons voor 10 van de 14 
standaarden een GOED heeft gegeven.  
Dit is namelijk heel uitzonderlijk! 
Om de basiskwaliteit te halen krijg je als je het gewoon 
goed doet namelijk alleen een voldoende van de 
inspectie. Je moet aantoonbaar meer doen bovenop een 
strenge basiskwaliteit om een goed te krijgen. Dat krijg je 
dus niet zomaar. Voor het eindoordeel GOED  heb je 
“maar” drie standaarden ‘goed’ nodig. Het is dus best al 
lastig om er drie op goed te krijgen, maar wij hebben er 
dus 10 gekregen. Ook de inspectie vindt dit een 
uitzonderlijke prestatie! 
 
Hierbij een klein stukje uit het verslag dat we kort 
geleden hebben ontvangen:  
 
Net als het bestuur van Stichting Sirius vinden we 

dat het onderwijs op Wereldwijs van goede kwaliteit 

is. 10 Van de 14 standaarden hebben we de 

waardering ‘Goed’ gegeven. 

Vanuit een gezamenlijke visie wordt er binnen een 

professionele cultuur aan de hoge onderwijskwaliteit 



gewerkt. Daarin is er sprake van onderling 

vertrouwen en wordt het ambitieuze team door de 

sterke schoolleiding in de gelegenheid gesteld om 

het onderwijs continu te verbeteren. Wereldwijs 

heeft aandacht voor verantwoording en voert een 

actieve dialoog met hun belangrijkste stakeholders 

over de ambities en resultaten. 

De school realiseert een rijk aanbod dat goed 

aansluit bij de leerlingpopulatie. Daarnaast werken 

zij goed samen met relevante ketenpartners 

waardoor het onderwijs wordt verbeterd. Er is een 

veilig pedagogisch klimaat waarin leerlingen sociale 

en maatschappelijke competenties ontwikkelen. 

Doordat leraren goede gedifferentieerde lessen 

geven die aansluiten op de belevingswereld, 

is er bij de leerlingen een hoge actieve 

betrokkenheid. 

 

Formatieve assessment 

Of eenvoudiger gezegd: hoe je leerlingen 
echt verder helpt in hun 
leerproces! 

Op Wereldwijs zijn wij als team hard bezig om door 
middel van formatieve assessment de kinderen hun 
medeverantwoordelijkheid  over hun leerproces te laten 
vergroten. 

We weten inmiddels dat leerlingen de beste resultaten 
boeken als ze niet leren voor een beoordeling, maar als 
voor hen zichtbaar is dát ze leren en wát ze leren. 
Leerlingen groeien als ze eigenaar worden van hun eigen 
leerproces. De vraag is alleen: hoe krijg je leerlingen 
zover? 

Formatieve assessment is daarvoor een krachtige 
werkwijze. Formatief betekent dat je de prestaties van 
een leerling niet afzet tegen de resultaten van 
klasgenoten of een landelijke norm (dit is summatief), 
maar dat je kijkt naar de eerdere resultaten die deze 
leerling behaalde. Je richt je dus op de persoonlijke groei 
en ontwikkeling. 

Formatieve assessment is het leren zichtbaar maken 
zonder dat een leerling meteen wordt afgerekend op zijn 
product. Het leerproces staat centraal. 

Om dat te bereiken is het nodig dat leerlingen weten: 

 wat het leerdoel is: wat ga ik leren? 

 waar ze staan ten opzichte van dat leerdoel: 
wat kan/ken ik al en wat ga ik er nog bij leren? 

 en welke stappen ze kunnen zetten om dat 
leerdoel te bereiken: hoe pak ik het aan? 

Groeimindset 

Zowel leraren als leerlingen dienen de overtuiging te 
hebben dat iedereen succesvol kan zijn. Dat betekent 
dat  Wereldwijs allereerst een Groeimindset creëert. 

Het is belangrijk dat leerlingen niet bang zijn om fouten 
te maken. In een school die altijd summatief beoordeelt, 
zijn veel leerlingen gericht op ‘het juiste antwoord 
geven’ en daarmee een goede score behalen. Ze 
vermijden fouten liever. Maar als je het leerproces 
centraal stelt, omarm je fouten juist. Fouten vormen een 
bron van informatie. Ze vertellen waar je staat ten 
opzichte van het leerdoel. Je weet meteen: hier valt nog 
iets te leren. Formatieve assessment kan dus alleen van 
de grond komen als leerlingen het vertrouwen hebben 
dat de mindset op school is:  “we  maken fouten  en 
van  fouten leer je veel.” 

Leerlingen met een groeimindset weten ook dat hun 
leerhouding net zo belangrijk is als de vaardigheid of 
kennis die geleerd moet worden. Ze weten dat hersenen 
een orgaan zijn dat je net als een spier kunt trainen, en 
dat oefening kunst baart. 

Deze leerlingen zijn zich ervan bewust dat doorzetten en 
blijven proberen onderdelen zijn van succesvol leren. 
Maar ook dat samenwerken belangrijk is, en 
nieuwsgierig zijn. Het is dus onderdeel van de goede 
basis om leerlingen dergelijke metacognitieve 
vaardigheden aan te leren. 

Meer lezen: check de website! 

https://www.obs-wereldwijs.nl/wp-content/uploads/poster-succesvol-leren.jpg


 
 
 
 

 
 
Sam&kids (zuster de Blokkenhut) start 
per 3 september op locatie Bijlmerdrie op 
Geerdinkhof! 
 
 

 

 
 
50 jaar Bijlmer- optreden KLO 
 
Maar liefst 300 leerlingen van scholen uit heel 
Amsterdam gaven een bijzondere voorstelling, samen 
met bekende artiesten en musici van het Nederlands 
Philharmonisch Orkest | Nederlands Kamerorkest. 
Parool-journalist Patrick Meershoek schreef een verhaal 
over de geschiedenis van de Bijlmer met in de hoofdrol 
een markante getuige: de Nachtegaal van de 
Bijlmer. Regie: Thomas de Bres.  
Onze leerlingen uit het Klein Leerorkest deden mee aan 
dit bijzondere concert in het CEC gebouw. Wat een 
geweldige beleving was het weer en wat is er weer mooi 
gespeeld. Ook door oud leerlingen van Wereldwijs in het 
strijkkwartet! 

 

 
 
 
 
Zomerconcert KLO 9 juli 16.00 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
Nieuws van de OBA 
De OBA Junior Vakantietas  
Vakantietijd is leestijd! Zeker voor kinderen die net zijn 
begonnen met lezen, is het belangrijk ook in de vakantie 
door te lezen. Maar welke boeken moeten er nou mee? 
Het liefst de boeken die je kind wil lezen! De OBA helpt 
met kiezen en stelt een persoonlijke en goedgevulde  
vakantietas voor kinderen samen. De vakantietas is er 
voor schoolkinderen vanaf groep 3 tot en met 8. De 
boeken mogen mee tot en met uiterlijk 3 september, het 
leuke OBA-rugtasje mogen de kinderen daarna houden. 
Handig toch?  
Hoe werkt het?  
Ga naar één van de 26 OBA-vestigingen. Bij de balie ligt 
een verlanglijstje met vragen over de 
vakantiebestemming, en de hobby's en interesses van je 
kind. Daarmee krijgen de OBA-medewerker een beter 
idee wat geschikt materiaal is om mee te geven. Het 
inleveren van de lijst kan tot 7 juli. Wees er snel bij, want 
op is op.  
Cadeautje: extra veel lezen met de VakantieBieb. 
De VakantieBieb is een app met extra veel mooie e-
books voor de zomer. Van 1 juli tot en met 31  
augustus staan er 60 titels in de app, voor kinderen maar 
ook voor volwassenen. Een cadeautje  
voor het hele gezin dus! Nuttig ook, want doorlezen in 
de zomer voorkomt een terugval in het  
leesniveau van kinderen. De app VakantieBieb is gratis te 
downloaden, ook zonder OBA-lidmaatschap. Download 
de app hier en start meteen met lezen:  
links naar:  
https://itunes.apple.com/nl/app/vakantiebieb/id668099

854?mt=8 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.isn.vak

antiebieb&hl=n 

 

 
 
 
 
 
 

Welke juf/meester volgend schooljaar? 
Wereldwijs 

groep Maandag  Dinsdag  Woens-
dag 

Donder-
dag 

vrijdag 

1/2 (groep 
jMaaike) 

Freke Freke Freke Freke Freke 

1/2 (gr 
Dayenne) 

Wendy Wendy Dayenne 
Wendy 

Dayenne Dayenne 

1/2 (gr juf 
Dorlien) 

Mathilde 
 

Mathild Mathilde Mathilde Isabella 

3 Marleen 
Renée 

Marleen 
Renée 

Marleen Marleen Marleen 

3 Irma 
Egon 

Irma Irma Irma Saskia 

4 (groep 
Irma 

Lisa 
Emel 

Lisa 
Emel 

Lisa Lisa Lisa 

4 (groep 
Marleen 

Anne Anne 
Aziza 

Anne 
Aziza 

Anne Anne 

5 (groep 
Anne) 

Bertine Bertine Bertine Saskia Bertine 

5 (groep 
Lisa) 

Hestia 
Anastasia 

Hestia 
Anastasi 

Meester 
René 

Anastasia 
René 

Anastasi 
René 

6 (groep 
Bertine) 

? ? Saskia 
Egon 

? ? 

6 groep 
mee 

Natascha  Natasch Natascha Natascha Natasch 

7 (groep 
Eveline) 

Ellen Ellen Ellen Ellen Ellen 

7/8 * Bianca Bianca Bianca Bianca Bianca 

8* Bram 
Egon 

Bram Bram Bram Bram 

      

* groep 8 wordt opnieuw verdeeld.  

Kleuters: 

Groep 1 kinderen van juf Wendy en Isabelle worden over 

de drie andere kleutergroepen verdeeld. Bij de 

oudergesprekken hoort u naar welke groep uw kind gaat.  

In het voorjaar stellen we een nieuwe groep 2 samen die 

doorgaat als groep 3 in het volgende schooljaar. Zodat er 

weer plek is voor nieuwe instroomkleuters in de 

kleutergroepen.  

Bijlmerdrie 

groep Maandag  Dinsdag  woensdag donderdag vrijdag 

1/2  Eva Eva Eva Eva Eva 

3 Josie Josie Josie Josie Josie 

4/5 Hanna Hanna Hanna Hanna Hanna 

6/7/8 Mira Mira Deborah Deborah Deborah 

      

 
De bezetting voor het komende schooljaar is nog niet 
rond, zoals u ziet. Er is nog geen leerkracht gevonden 
voor groep 6. 
 
Op dit moment is het niet te verwachten dat dat nog 
gaat lukken wegens de enorme tekorten op alle scholen 
in Amsterdam. Maar we blijven werven en zoeken. 
 
Het team heeft een noodscenario bedacht om wel van 
start te kunnen. Maar dat betekent wel volle klassen in 

https://itunes.apple.com/nl/app/vakantiebieb/id668099854?mt=8
https://itunes.apple.com/nl/app/vakantiebieb/id668099854?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.isn.vakantiebieb&hl=n
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.isn.vakantiebieb&hl=n


de bovenbouw. We kunnen hierbij wel een extra 
onderwijsassistent aannemen. 
 
We starten dan met een  
1 groep 6: 29/30 leerlingen juf Natascha 
1 groep 6/7: 29/30 leerlingen juf Ellen 
1 groep 7: 29/30 leerlingen juf Bianca 
1 groep 8: 32 leerlingen meester Bram 
 
De huidige groep 5 van juf Bertine wordt dan verdeeld. 
4/5 leerlingen gaan naar juf Natascha en de overige 
leerlingen gaan naar de combi 6/7 
Ook de leerlingen van groep 7 van de 6/7 juf Bianca 
worden verdeeld. Het merendeel gaat naar de 6/7 van 
juf Ellen maar dan als groep 7 en enkele gaan naar de 
groep 7 van juf Bianca. 
 
Deze beslissing kan mogelijk pas in de week van 27 
augustus genomen gaan worden! 
 
U mist ook namen in het overzicht want…… 
Juf Ingrid en juf Eveline hebben besloten om nog een 
keer iets anders te gaan doen in hun werkende leven. 
Super stoer! Juf Ingrid gaat een nieuwkomersgroep 
bovenbouw doen en juf Eveline gaat met pubers aan het 
werk die door omstandigheden thuis zijn komen te zitten 
ipv op school. 
Juf Maaike gaat samenwonen in Groningen. U snapt het 
dat kan niet meer met het reizen overbrugd worden. 
Juf Dorlien heeft een baan in Utrecht gevonden. 
Juf Sanne had al een nieuwe baan in Alkmaar en gaat 
daar nu volledig werken.  
Juf Freke en juf Ellen van Bijlmerdrie komen ons team 
versterken. Zij werken al intensief samen met de 
collega’s van Wereldwijs en hebben ook al les gegeven 
op Wereldwijs. 
Juf Mathilde is nieuw en heeft er zin in!  
Omdat juf Anastasia voorlopig nog ziek zal zijn (ze is al 
wel een paar uurtjes per dag op de werkvloer) heeft 
groep 5 twee nieuwe gezichten. Juf Hestia gaat de zij-
instroomopleiding doen en krijgt een vaste plaats in ons 
team (zij heeft nu ervaring opgedaan bij juf Freke) 
Meester René komt voor de langdurige vervanging. Als 
Anastasia weer helemaal beter is zal hij ons verlaten.  
Juf Emel en juf Renée doen hun LIO opleiding en zijn dus 
bijna klaar met hun opleiding.  
Juf Aziza gaat eerst werkervaring opdoen om in februari 
het zij-instoomtraject te gaan starten om juf te worden. 
 
Op Bijlmerdrie komen ook twee nieuwe juffen werken. 
Zij werken al in Amsterdam Zuidoost en zijn gemotiveerd 
om met het ontwikkelingsgericht onderwijs te starten op 
Bijlmerdrie! 
 
Juf Mira gaat de schoolleidersopleiding doen en staat 
minder voor de groep en gaat de directie en IB meer 
dagen ondersteunen.   
 

 
 

 


