
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informatiegids schooljaar 2021-2022 

 
Telefoon:  
Locatie Onderbouw: 0172-518749 

Locatie Bovenbouw: 0172-518371 

E-mail: info.wereldweide@wijdevenen.nl 



 

Welkom op SWS de Wereldweide 
 

Voor u ligt een gids met handzame informatie. In de 

schoolgids en het schoolplan zijn de formele zaken 
geregeld en vindt u veel informatie over hoe het 

onderwijs op De Wereldweide wordt vormgegeven en 

allerlei praktische zaken. 
  

De schoolgids wordt jaarlijks bijgesteld en vindt u op de website van De Wereldweide. Deze verspreiden 

we in het kader van het milieu niet meer op papier, indien u dat toch graag wilt, kunt u een papieren 

exemplaar aanvragen en dan kunt u die op school afhalen. 

Er zijn gewoontes en tradities, maar ook regels en afspraken waar u in de dagelijkse praktijk mee te maken 
krijgt. Om te zorgen dat deze voor u en uw kind bekend worden en u zich zo snel mogelijk thuis voelt op 

onze school, zijn deze beschreven in deze gids.  

De Wereldweide is een Samenwerkingsschool en één van de vijftien scholen van SPO Stichting WIJ de 

Venen.   
 

De Wereldweide heeft een Oudercommissie (OC) en een Medezeggenschapsraad (MR).  

Zij hebben ieder hun eigen taken en samenstelling. In deze gids staat beschreven wat zij voor u betekenen. 

Achterin vindt u de namen van de leden van de oudercommissie, medezeggenschapsraad, etc. 

  
Voor nieuwe kleuters is een apart hoofdstuk met praktische informatie opgenomen. 

 

U krijgt regelmatig een nieuwsbrief via onze CommunicatieApp – ParentCom. Hierin staan de praktische 
zaken voor de opvolgende week zoals de agenda, nieuws van de directeur, specifiek nieuws uit de groepen, 

geplande afwezigheid en vervanging van leerkrachten, alsook verjaardagen en nieuwkomers.  
 

Regelmatig worden er  berichtjes geplaats op de Instagrampagina (SWSDeWereldweide) van de school en 

wordt de Nieuws en Informatiepagina van de App van nieuwe informatie voorzien. 

  

Naast gesprekken onderhouden we ook via de mail contacten met ouders. U ontvangt als uw kind 4 jaar is 

en dagelijks naar school gaat, per mail een inlogcode voor de App van De Wereldweide. 
 

Wij wensen uw kind een fijne tijd op De Wereldweide toe. 

  



 

Informatie voor kleuters 
Wegbrengen 
Om 8.20u en 12.50u gaan de schooldeuren open. 

Bij binnenkomst kan uw kleuter de jas en tas ophangen aan de kapstok. Wilt u in de winter sjaals, mutsen 
en wanten van namen voorzien? Wat nog beter is: wanten aan een koord bevestigen en door de mouwen 

van de jas rijgen.  

Elke woensdagochtend hebben we een inloop. U kunt dan mee naar binnen om te zien waar uw kind mee 

bezig is en uw kind kan u zelf dingen laten zien. Daarna willen we rustig met de les beginnen en verzoeken 

wij u de school te verlaten.  

Mocht uw kind na het begin van de schooltijd de school binnen willen, dan kunt u kloppen op het raam van 
het lokaal. de leerkracht zal er dan voor zorgen dat er open wordt gedaan.  

Voor de duidelijkheid: de 10 minuten flexibele inloop die er vorig schooljaar was, hebben we nu niet meer. 
 

Op de stoeltjes liggen naamkaartjes. Ieder kind kan daardoor op een aangegeven plekje gaan zitten en dat 

plekje kan iedere keer verschillen. 
We verwachten uw kind op tijd op school. Wilt u bij verhindering of ziekte dit telefonisch melden tussen 

8.00u en 8.15u op 0172-518749. Na dit tijdstip kunt u via de App een bericht sturen naar de leerkracht. 

 

Leerkrachten 
Jolanda Geers en Ans van Zuijlen zijn de leerkrachten van groep 1-2A.  Margreet Blom en Hanna Forsch zijn 
de leerkrachten van groep 1-2B. Fransijn de Boer is de leerkracht van groep 1-2C. De kleuterbouw wordt 
ondersteund door Marisa Brouwer, de onderwijsassistente. Daarnaast zijn er ook vaak stagiaires aanwezig.  
 

In de klas 
De kinderen mogen ’s morgens een bij voorkeur gezond tussendoortje met wat te drinken meenemen. We 

eten dit gezamenlijk in de kring op.  Wilt de naam van uw kind op bekers en tassen noteren? 

 

Fruit 
Indien mogelijk doen we mee met het EU-schoolfruit project. Of we ingeloot worden horen we in het najaar. 
 

Bewegingsonderwijs 
Een aantal keer per week gymmen de kinderen  op eigen, zachte gymschoentjes in ons speellokaal.   De 

schoentjes kunnen voorzien van de naam van uw kind op school bewaard worden. Bij mooi weer gaan we 

ook wat vaker buitenspelen. Daarnaast wordt er twee maal per week gymles door een gymleerkracht in de 

sporthal gegeven.  

 

Buitenspel 
Reken wat betreft kleding altijd op buitenspel voor uw kind. Als het 

slecht weer is, spelen we in de gymzaal. 

 



 

Ophalen 

Als uw kind door een ander dan uzelf wordt opgehaald, wilt u dat dan de leerkracht vooraf laten weten. 

Wacht u bij het ophalen op het plein!  De kinderen worden door de 
leerkrachten naar buiten gebracht. De leerkracht wacht tot het laatste 

kind is opgehaald.  
Om overzicht te houden moeten alle kleuters tot ze opgehaald worden op 

het kleuterplein blijven. Vanwege de veiligheid is fietsen of steppen op het 

plein tijdens het ophalen verboden. De kinderen verlaten het schoolplein 

lopend naast de fiets/step. 

 

 

Praktische zaken 

We verwachten dat uw kind zindelijk is als hij/zij op school komt (de kleine toiletpotten op school vergroten 

hun zelfvertrouwen) en zich aan en uit kan kleden. Met veters, ritsen en knopen helpen we natuurlijk zolang 

als dat nodig is. Als er een reden is waardoor uw kind hiertoe nog niet in staat is, meldt u ons dat dan even. 

  



 

Algemene informatie 
 

Inloop 
’s Ochtends om 8.20u mogen de kinderen van groep 3 t/m 8 rustig naar binnen, waarna ze door de 
leerkracht begroet worden bij hun lokaal en daar naar binnen gaan.  Ze hebben dan nog even tijd om met 
de leerkracht of kinderen te praten. Ouders blijven buiten de school. Om 8.30u beginnen de lessen. Hebt u 
iets te bespreken met de leerkracht, vraag dan om een afspraak na schooltijd. Voor schooltijd is hij/zij 
beschikbaar voor de kinderen. 
We verwachten uw kind op tijd op school. Wilt u bij verhindering of ziekte dit telefonisch melden tussen 

8.00u en 8.15u. Na dit tijdstip kunt u via de App een bericht sturen naar de leerkracht. 
Locatie Onderbouw: 0172-518749 

Locatie Bovenbouw: 0172-518371 

 
 

Kom in de klas! 
Elke woensdagochtend hebben we een inloop. U kunt dan mee naar beginnen om te zien waar uw kind 

mee bezig is en uw kind kan u zelf dingen laten zien. Om 8.45u starten we met het stillezen. We verzoeken 

u daarom tijdig de school te verlaten. Als u een keertje niet mee komt zorgen wij ervoor dat uw kind wat 
anders kan doen. We verwachten dus alle kinderen om 8.30u op school. 

Koffie met de directeur 

Na de inloop kunt u ook onder het genot van een kop koffie (of thee e.d.) met de directeur in gesprek (8.45u 
– 9.30u). Op deze manier kunt u het laagdrempelig over allerlei onderwerpen hebben. aanmelden hiervoor 

gaat via Schoolgesprek (in de OudercommunicatieApp). 

 

Kanjertraining  
We werken op De Wereldweide met de Kanjertraining. Tijdens deze training worden kinderen preventief 

in contact gebracht met de omgangsregels. Alle leerkrachten van onze school hebben de opleiding tot 

kanjertrainer gevolgd (of zijn hier mee bezig) om zo de kinderen nog beter te kunnen begeleiden bij de 

omgang met elkaar en alert te zijn bij gedragsproblemen.  

  

De principes van de Kanjertraining zijn:   

- We vertrouwen elkaar   

- We helpen elkaar   
- Niemand speelt de baas   

- Niemand lacht uit   

- Niemand blijft zielig   
  

Elk schooljaar gebruiken we de ‘oefeningen’ uit de Kanjertraining tot de herfstvakantie zeer intensief. We 
willen tussen de kinderen een respectvolle relatie bevorderen. Vrienden met iedereen worden is een illusie, 

maar elkaar tenminste kennen en weten wie je groepsgenoten zijn is een must om je veilig te voelen. Na 

de herfstvakantie staat de Kanjertraining nog wekelijks op het programma.  
 



 

Werken met digitale middelen – Snappet 
Het gebruik van digitale middelen is niet uit ons onderwijs weg te denken. Wij hebben voor elk kind in groep 

3 t/m 8 een Chromebook.  Vanaf groep 5 worden deze  gebruikt voor de verwerking  via Snappet van 
Rekenen, Taal, Spelling en Nieuwsbegrip.   “Snappet is een adaptief onderwijsplatform dat elk kind uitdaagt 

om zich optimaal te ontwikkelen.” (bron: website Snappet). In Snappet maken leerlingen opdrachten, zoals 
ze dat anders in een werkboek of schrift doen. Met name tijdens instructies wordt er in speciale schriften 

gewerkt.  

 

Kunst en cultuur  
Wij willen de kinderen kennis laten maken met verschillende vormen van kunst en cultuur: een 

theatervoorstelling, museumbezoek, film, muziek, beeldende vorming of iets op het gebied van literatuur. 
Om dit te bereiken doen wij mee aan KijkKunst van de Museumgroep Leiden. Ieder jaar maken de leerlingen 

kennis met een andere kunstvorm.  

 

Tussenschoolse opvang en buitenschoolse opvang 

De tussenschoolse opvang (TSO) wordt door De Wereldweide zelf uitgevoerd. De kinderen kunnen, behalve 

op woensdag en op de vrijdag voor de groepen 1 t/m 4, in de middagpauze overblijven.  

Trienke Köster is de coördinator. In onze App vindt u het protocol en de formulieren om uw kind aan te 

melden. 

Heeft u vragen over de TSO kunt u deze mailen naar tso.wereldweide@wijdevenen.nl  

 

De BSO Snoopy bevindt zich naast onze school. Hiervoor dient u zelf aan te melden.   
lhwou@kinderopvangsnoopy.nl 

 

Schoonmaak 
Het is heel fijn als de kinderen in een schone omgeving spelend kunnen 

leren en lerend kunnen spelen. 

Daarom vragen we u om één keer in het schooljaar te helpen bij een 

extra schoonmaak van die zaken waar de gewone schoonmaker niet aan 

toe komt.  De OC maakt hiervoor een indeling. Als u niet kunt, wordt u 

geacht zelf met iemand te ruilen. 

  
Ook wordt bij de kleuters uw inzet gevraagd bij het schoonmaken van 

het speelgoed aan het einde van het schooljaar.                                                                                      

 

Tuinonderhoud 
Wij proberen op en rondom ons schoolplein het groen te handhaven. Dat kost tijd en geld. Voor het grote 

onderhoud zetten we een professioneel bedrijf in. Daarnaast hebben we vaak ook klein onderhoud. Op de 
Onderbouwlocatie doet onze conciërge dit en op de Bovenbouwlocatie onze klusjesman. Onkruid wordt 

verwijderd en evt. wordt er gesnoeid. Daarnaast zoeken we hulpouders die dit maandelijks (niet in de 

winter) een klein beetje bij wil houden. 

mailto:tso.wereldweide@wijdevenen.nl
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Ouderbetrokkenheid 

Regelmatigs ontvangt u via de OudercommunicatieApp (ParentCom) nieuwsberichten. Via de leerkracht 
ontvangt u ook met enige regelmaat een melding met specifieke groeps- of kindinformatie.  ParentCom is 

een app die u gratis kunt downloaden en waarin wij u veilig en vlot van informatie kunnen voorzien. Wij 
kunnen u hierin één op één berichten sturen, een mededeling aan een groep doen of zelfs aan de hele 

school.  Bij calamiteiten of bijzonderheden ontvangt u een “pushbericht” op uw smartphone.  

 
Ook foto’s of bijzondere groepsmomenten kunnen we via ParentCom met u delen. Alles is beveiligd en 

onzichtbaar voor de buitenwereld.  

Gesprekken en het inschrijven voor diensten kunt u snel en eenvoudige plannen via Schoolgesprek, dit is 
een onderdeel van de App. Hiervoor dient u zich eenmalig aan te melden..  

Op de website vermelden wij korte nieuwsfeiten. Daarnaast geeft de website veel informatie over 
onderwijsinhoudelijke zaken, formulieren, informatie voor ouders enz. 

 

Onze school en de AVG wetgeving 

Het gebruik van persoonsgegevens en beeldmateriaal. 

Wij gaan als school zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen, uw kinderen. In verband met het 

geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen, en de vastlegging daarvan in de administratie van 

onze school, worden er gegevens over en van onze leerlingen vastgelegd.  

Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd.  

 
Het vastleggen en gebruik van persoonsgegevens is beperkt tot de informatie die strikt noodzakelijk is voor 

het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt.  
We maken als school gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen 

een beperkt aantal leerlinggegevens. Wij hebben als school met onze leveranciers strikte afspraken 

gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen.  

Leerlinginformatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als u als ouders daar toestemming voor 

geeft, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet.  

 

Als er leerlinggegevens worden uitgewisseld met andere organisaties, vragen we daar vooraf de 

toestemming voor van u als ouders, tenzij we volgens de wet verplicht zijn om die informatie te verstrekken. 
Dat kan het geval zijn als de leerplichtambtenaar om informatie vraagt of als het ministerie van Onderwijs, 

Cultuur en Wetenschap informatie nodig heeft. 

 
Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de website van de school, 

Instagram of in de ouderinformatie, vragen wij aan het begin van elk schooljaar uw toestemming. U, als 

ouders/verzorgers, mag altijd besluiten om die toestemming niet te geven, of om eerder gegeven 
instemming in te trekken. Als u toestemming heeft gegeven, blijven wij natuurlijk zorgvuldig met de foto’s 

omgaan en wegen wij per keer af of het verstandig is een foto te plaatsen. Voor vragen over het gebruik 
van foto’s en video’s kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind, of bij de directeur.  

 

  



 

Oudercommissie (OC) 
De ouderraad bestaat uit enthousiaste ouders die 

meehelpen met het organiseren van de (grote) activiteiten 
op school. Dit zijn het feesten zoals het sinterklaasfeest, 

festiviteiten rond o.a. Kerst/Pasen, de schoolreisjes, het 
zomer/cultuurfeest en het afscheid van groep 8, maar 

verleent ook hand- en spandiensten waar dat nodig is. 

Om extraatjes te kunnen bekostigen incasseert de OC de 

(vrijwillige) ouderbijdrage, waar uw kind aan het begin van 

elk schooljaar een brief over mee naar huis krijgt. 

De ouderraad doet haar best u en uw kind(eren) een fijne tijd bij ons op school te bezorgen. Aan het begin 
van het schooljaar gaat er een brief uit met daarin een oproep voor hulpouders. Ouders die ons kunnen 

assisteren met kleine klusjes, ramen beschilderen, versieringen ophangen en weghalen, de tuin enz. Wij 
stellen het zeer op prijs als ouders enkele malen willen participeren in deze dingen op onze school. 

Daarnaast  vindt u soms in de nieuwsbrief een oproepje waarin hulp wordt gevraagd van ouders om mee 

te helpen bij (het organiseren van) activiteiten.     
 

U kunt de OC bereiken via OC.wereldweide@wijdevenen.nl        

 

Medezeggenschapsraad (MR) 
De MR is een wettelijk verplicht orgaan dat het recht heeft  mee 

te spreken over ontwikkelingen op school. Aan de orde komen 

zaken als veiligheid, taakverdeling binnen het team, 

vakantieroosters en de schoolgids. Voor sommige zaken is er 

instemmingsrecht, voor andere zaken adviesrecht.  

De MR vaardigt een lid af naar de Gemeenschappelijke 

Medezeggenschapsraad (GMR) van de Stichting de WIJ de 
Venen. De GMR is de officiële gesprekspartner van het bevoegd 

gezag. 

 
U kunt de MR bereiken via Mr.wereldweide@wijdevenen.nl   

mailto:OC.wereldweide@wijdevenen.nl
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Vakanties, studiedagen, vrije dagen en vrije uren 
Eerste schooldag: dinsdag 31-augustus-2021 

 

  Schoolvakantie 
herfstvakantie (1 week)  16 okt  t/m  24 okt   

kerstvakantie (2 weken)  25 dec  t/m  9 jan  

voorjaarsvakantie (1 week) 26 feb  t/m  6 mrt  
meivakantie (2 weken)  25 april  t/m  8 mei  

zomervakantie (6 weken) 9 juli  t/m  21 aug  

 

Overige landelijke vrije dagen:    
paasvakantie (vr. + ma.)  15 en 18 apr  

Hemelvaart (do. + vr.)  26 en 27 mei  

pinkstermaandag  6 juni  

Koningsdag / 5 mei zitten in meivakantie  

  School specifieke dagen of uren:    

Elke dag voor een vakantie continurooster tot 14u 

Donderdag 14 oktober 

Vrijdag 24 december (onderbouw tot 12.00u) 

Vrijdag 25 februari  (onderbouw tot 12.00u) 

Donderdag 14 april 

Vrijdag 22 april (Koningsspelen tot ongeveer 13.00u) 

Donderdag 7 juli 

  Studiedagen    

30-08-2021 maandag studiedag (na zomervakantie)  

15-10-2021 vrijdag studiedag (voor herfstvakantie) 

19-04-2022 dinsdag studiedag (na Pasen) 

25-05-2022 woensdag studiedag (voor Hemelvaart) 

08-07-2022 vrijdag studiedag (voor zomervakantie) 

Schooltijden 

Maandag  8.30- 12.00 uur, 13.00-15.00 uur 
Dinsdag  8.30- 12.00 uur, 13.00-15.00 uur 

Woensdag 8.30- 12.15 uur  (alle groepen!) 

Donderdag  8.30- 12.00 uur, 13.00-15.00 uur 
Vrijdag   8.30- 12.00 uur, 13.00-15.00 uur, groep 1 t/m 4 is op vrijdagmiddag vrij 

 



 

Personeel 

Directeur  Rick Jansen  De hele week r.jansen@wijdevenen.nl   

Intern begeleider 

lid MT  

Ellen Bultman  3 dagen per week 

Di-wo-do 

e.bultman@wijdevenen.nl  

Bouwcoördinator 
Lid MT 

Onderbouw: Ans van Zuijlen 
Bovenbouw: Bea v/d Kolk 

 a.vanzuijlen@wijdevenen.nl 
b.vanderkolk@wijdevenen.nl  

1/2A  Jolanda Geers 

Ans van Zuijlen 

Ma-di 

Wo-do-vrij 

j.geers@wijdevenen.nl 

a.vanzuijlen@wijdevenen.nl  

1/2B  Hanna Forsch 

Margreet Blom  

Ma-di 

Wo-do-vrij  

h.forsch@wijdevenen.nl 

m.blom@wijdevenen.nl  

1/2C Fransijn de Boer De hele week f.deboer@wijdevenen.nl  

3  Christel Muntinga De hele week c.muntinga@wijdevenen.nl  

4a Noraly Dekker 

Corinne v/d Boogaard 

Ma-di-wo 

Do-vrij 

n.dekker@wijdevenen.nl  

c.vandenboogaard@wijdevenen.nl  

4b Fleur de Gelder 

Corinne v/d Boogaard 

Ma-wo-do-vrij 

Di 

f.degelder@wijdevenen.nl 

c.vandenboogaard@wijdevenen.nl  

5  Janine Verveen  

Bea v/d Kolk 

Ma-wo-do-vrij 

Di 

j.verveen@wijdevenen.nl 

b.vanderkolk@wijdevenen.nl  

5/6  Kim Vrisekoop 

Bea v/d Kolk 

Ma-di-wo 

Do-vrij 

k.vrisekoop@wijdevenen.nl 

b.vanderkolk@wijdevenen.nl  

6 Jessica Blokland De hele week j.blokland@wijdevenen.nl  

7a  Giovanni Piepenbrink 

Carine Dam 

Di-wo-do-vrij 

Ma 

g.piepenbrink@wijdevenen.nl 

c.dam@wijdevenen.nl  

7b Bertus de Lange 
Carine Dam 

Ma-wo-do-vrij 
Di 

B.delange@wijdevenen.nl 
c.dam@wijdevenen.nl  

8a Thérèse Sant de hele week t.sant@wijdevenen.nl  

8b Sam Haarmans De hele week s.haarmans@wijdevenen.nl  

administratie  Jeanette Reitsema  ma – wo ochtend j.reitsema@wijdevenen.nl  

Onderwijs- 
assistenten 

Marisa Brouwer  
Kitty Stedehouder 

Christel Ahles 

ma-wo-do 
ma-di-vrij 

ma-di-do 

m.brouwer@wijdevenen.nl 
k.stedehouder@wijdevenen.nl 

c.ahles@wijdevenen.nl  

Conciërge Michel Abspoel Di-do ochtend m.abspoel@wijdevenen.nl  
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Gymrooster 
 Maandag Dinsdag Donderdag vrijdag 

Groep 1/2A 8:30-9:15   11:20-12:00 

Groep 1/2B 9:15-10:00   10:40-11:20 

Groep 1/2C 10:00-10:40   10:00-10:40 

Groep 3 10:40-11:20   9:15-10:00 

Groep 4 11:20-12:00   8:30-9:15 

Groep 5  10:00-10:40 10:40-11:20  

Groep 5/6  10:40-11:20 11:20-12:00  

Groep 6  11:20-12:00 9:15-10:00  

Groep 7A  13:00-13:45 8:30-9:15  

Groep 7B  14.15:15:00 10:00-10:40  

Groep 8A  9:15-10:00 14.15:15:00  

Groep 8B  8:30-9:15 13:00-13:45  

 

 
De gymlessen zijn in de sporthal onder leiding van gymleerkracht Arjan. De kinderen lopen met één van de 

leerkrachten naar de sporthal toe en komen gezamenlijk weer terug. Indien ze gymmen als eerste mogen 

de kinderen direct naar de sporthal komen, zo ook mogen kinderen als ze als laatste gymmen direct vanaf 
de sporthal naar huis. Dit zelfde geldt om 13.00uur. 

 

 Kinderen hebben passende gymschoenen (geen zwarte zolen) nodig en gymkleding (shirtje/broekje). 

 

 


