Wij serveren een lopend buffet
met een vaste kaart
Basismenu
Pedagogisch klimaat: Samen!
- Samen spelen, werken, leren
- Samenhang, betrokkenheid en verbinding met elkaar
- Een positieve grondhouding ten aanzien van jezelf en anderen
- Gedragsverwachtingen worden in gewenst gedrag geformuleerd

Didiactisch klimaat:
Presteren met plezier en met plezier presteren!
- Onderwijs in combinatie met tussenschoolse activiteiten door pedagogisch medewerker
- Vak- en vormingsgebieden gericht op het realiseren van de kerndoelen
- Gestructureerd klassenmanagement op basis van afspraken en vaste routines
- Leerlingen worden bediend vanuit een planmatig kader
- Eigentijdse methodes met inzet van ICT mogelijkheden
- Studenten en stagiaires leren en werken met ons samen

Streekmenu met Wereldwijs toevoegingen!
- Dagindeling waarbij rekening wordt gehouden met het bioritme van kinderen
- Opleidschool; Inzet van studenten / stagiaires
- Schoolondersteuningsprofiel Passend Onderwijs
- Sport en Beweging
- Culturele activiteiten
- Creatieve activiteiten
- Appetizers / Energizers

Schooltijden
De schooltijden voor de leerlingen van de groepen 1 t/m 4:
- Op maandag, dinsdag en donderdag van 8.30 tot 15.30 uur.
- Op woensdag en vrijdag van 8.30 tot 12.45 uur.
De schooltijden voor de leerlingen van de groepen 5 t/m 8:
- Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 tot 15.30 uur.
- Op woensdag van 8.30 tot 12.45 uur.

Ziekmelding, verzuim, verlof
Kinderen die leerplichtig zijn, moeten naar school. Soms gaat dat niet omdat uw kind ziek is. Wij
verwachten dan voor aanvang van de schooldag een bericht van u. Gaat uw kind niet naar school en is
er geen goede reden? Dan heet dat ongeoorloofd verzuim en melden wij dit bij de leerplichtambtenaar.
Er zijn situaties waarin u verlof of vrijstelling kunt aanvragen voor uw kind. Verlofaanvraagformulieren
zijn verkrijgbaar bij de administratie.

Wij informeren elkaar
Onze school werkt met het digitale ouderportaal ISY. U ontvangt
hiervoor een inlogcode. Wij vinden het van belang dat u uw vragen
en soms zorgen tijdig met ons kunt bespreken. Dat kan op de vaste
momenten waarop oudergesprekken plaats vinden, maar ook op
afspraak en per telefoon of e-mail.

Menukaart

Aanmelding nieuwe leerling
Voor het aanmelden van uw kind, neemt u contact op met de
schooldirectie. Dit kan per e-mail en/of telefonisch.
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OBS Wereldwijs

Baronstraat 11

Dit is de menukaart van OBS Wereldwijs. Deze geeft u een
eerste indruk van onze school en ons onderwijsprogramma.
U vindt er praktische informatie en contactgegevens.
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Organisatie
en hulp door
Oudervereniging

www.bswereldwijs.nl
www.degezondebasisschoolvandetoekomst.nl
www.movare.nl
www.humanitas.nl
www.peuterwerklandgraaf.nl
www.phdes.com
www.landgraaf.nl/jeugd-zorg-en-werk
www.ggdzl.nl
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Feest- en Verrassingsmenu

Om op een fijne manier te kunnen spelen, werken en leren gelden er uiteraard een aantal afspraken
en regels. Onze school is gericht op het realiseren van een positief pedagogisch klimaat. Dat betekent
dat we werken aan sociale veiligheid, verantwoordelijkheid leren dragen en nemen en ons respectvol
gedragen. We leren de leerlingen actief adequaat gedrag aan waarbij positieve bevestiging van het
gewenste gedrag centraal staat.

Links en adressen

Seizoensgebonden menu
Passend bij ontwikkelingsfase en behoeften

Veiligheid / hygiëne

6371 AR Landgraaf 045 5332700 E-mail: info.obswereldwijs@movare.nl

ontwerp en druk: hamers grafische communicatie | landgraaf

Ieder ’schept’ op en varieert
naar behoefte!

OBS Wereldwijs

Bent u nieuwsgierig geworden?
Dan verwijzen we u graag naar onze website www.bswereldwijs.nl
met uitgebreidere informatie en links.
De school op afspraak bezoeken is mogelijk.
U bent van harte welkom!
Team OBS Wereldwijs.
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GROEP 5
GROEP 1+2
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Door de samenwerking, de kennisuitwisseling, de afstemming van activiteiten biedt onze
school ook kansen voor kinderen die speciale onderwijsbehoeften hebben. Wij hebben
onze mogelijkheden met betrekking tot onderwijs- en ondersteuning geformuleerd in het
Schoolondersteuningsprofiel, dat te vinden is op onze website. Voor hulp
bij het bieden van passend onderwijs kunnen wij o.a. een beroep
doen op het deskundigenteam van onze onderwijsstichting
MOVARE. De school kan er terecht voor consultatie en advies,
trajectbegeleiding, ambulante hulp en schoollogopedie.
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Onze belangrijkste samenwerkingspartners zijn:
HUMANITAS (Voor de tussenschoolse en buitenschoolse opvang)
PEUTERSPEELZAALWERK LANDGRAAF (alle dagdelen,
behalve woensdag en donderdagmiddag)
SODEXO (Voor het samenstellen en verdelen van de lunch in het schoolgebouw)
PHDES (Gymnastiekvereniging die ondersteunt bij het beweegaanbod)
SAMEN KLASSE (Project in samenwerking met Xonar)
ZORG ADVIES TEAM (Schoolarts, Maatschappelijk werk en
Wijkteam Gemeente Landgraaf)

GROEP 8
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Onze school werkt samen met de Peuterspeelzaal en Kinderopvang die beiden in ons gebouw
gehuisvest zijn. Als partners wisselen wij na verkregen toestemming informatie uit. Dit gebeurt altijd
in het belang van de ontwikkeling van kinderen, hun ouders, de professionals en vaak ook in relatie
tot de buurt. Samenwerking levert altijd meer op dan in eentje werken, is daarbij onze gedachte.
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• De school verzorgt onderwijs in rekenen, taal, lezen en spelling, maar ook wereldoriëntatie,
spel en beweging, creativiteitsontwikkeling en burgerschapsvorming komen aan bod.
• De school gebruikt eigentijdse methodes en materialen, waarbij nieuwe media nadrukkelijk
worden benut.
• De onderwijstijd is conform wettelijke voorschriften en is verdeeld over de verschillende
vak- en vormingsgebieden.
• De leerkrachten sluiten aan bij het ontwikkelingsniveau van de leerlingen waarbij
ze gericht zijn op:
- het scheppen van een positief pedagogisch klimaat,
- het werken met drie instructie- en aanpakniveaus,
- het organiseren in thema’s en projecten,
- het leren samenwerken en zelfstandig werken,
- het zien van ouders als partner,
- het hanteren van observatie- en volgsystemen,
- een handelingsgerichte aanpak en
- het verzorgen van specifieke ondersteuning naar behoefte.
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Onze school is een zogenaamde Brede school. Dat betekent dat we samenwerken met diverse
partners en een uitgebreider aanbod aan voorzieningen hebben dan traditionele scholen.
Die uitbreiding vindt plaats door het onderwijsaanbod te combineren met activiteiten op het
gebied van kunst en cultuur, sport en bewegen, zorg, welzijn, veiligheid, burgerschap, techniek en
multimedia.
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Onze manier van werken:
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Producten/Diensten/Partnerschap:

Kosten:
•
•
•
•
•

Deelname onderwijs gezonde basisschool: €0,00 tot schooljaar 2018-2019.
Deelname tussenschoolse opvang: €0,00 tot schooljaar 2018-2019.
Vrijwillige ouderbijdrage: zie website voor het actuele bedrag en de besteding ervan.
Sponsoring: onder bepaalde voorwaarden mag de school gebruik maken van sponsoring.
De school maakt gebruik van donaties en subsidies.

GROEP 3
Duurzaamheid, kwaliteit en doelen

PEUTERSPEELZAAL

Wereldwijs Huisregels:

MENU

STARTERS

Aanvoer van Producten & Diensten

• We willen de leerlingen bewust maken van
produceren en consumeren.
• We willen “voeding bieden” in de breedste
zin van het woord (“voeding” = totale
onderwijsleerprogramma), waarbij we
streven naar:
- vers, eigentijds, gevarieerd en voedzaam,
- in aanraking brengen met en intensief
kennismaken,
- passend bij het seizoen, de ontwikkelingsfase
en behoeften van elk kind,
- eigenheid waarderen en talenten erkennen
en benutten.
• Het project ‘de Gezonde Basisschool van de
Toekomst’ en het bijbehorende onderzoek voegt
daar meer bewegen, gezond eten en rekening
houden met het bioritme aan toe.

• Wij organiseren Controle en Feedback
ten aanzien van:
- ontwikkeling van leerlingen,
- brede opbrengsten,
- ontwikkeling van medewerkers en
- doelgerichtheid en efficiency van processen.
• Om daar een betrouwbaar beeld van te krijgen
verzamelen en bestuderen we gegevens uit o.a.
- leerling- en ontwikkelingsvolgsystemen,
- de leerlingenraad,
- oudervereniging-MR-GMR,
- tevredenheidsonderzoeken (leerlingenouders-personeel),
- Movare Monitor en
- Inspectietoezicht.

Verantwoordelijkheid: Op onze school zorgen
we voor onszelf, elkaar en de omgeving.
Respect: Op onze school houden we rekening met
elkaars mening en gevoelens.
Veiligheid: Op onze school doet iedereen ertoe.

Tekst uit ons schoollied:
Hee hoo…. de wereld begint hier
Dit stukje land is geen papier.
Hee hoo…. de wereld begint hier
Samen onderweg op de goede manier

