Wereldwijzer 6- Juli 2022
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Voor u ligt alweer de laatste Wereldwijzer van dit schooljaar.. Een jaar waarin we met elkaar ons best
hebben gedaan de leerlingen een zo goed mogelijke ontwikkeling te laten doormaken.
Ook een jaar waarin we mooie mijlpalen en feesten hebben gevierd... Zoals 2 weken geleden het
zomerfeest met het uitgestelde 5-jarig IKC jubileum en 10-jarig bestaan van de taalklassen. Het was
een fantastische middag waar de kinderen heerlijk konden spelen op de stormbaan, rodeo en allerlei
andere activiteiten konden doen. Veel dank aan de commissie die dit mogelijk heeft gemaakt!
Ook stond de oudervereniging met een stand om u uit te leggen waarom het zo belangrijk is het geld
te betalen voor de vrijwillige ouderbijdrage. Zonder dat geld is er straks geen schoolreis meer. U mag
het overmaken of aan de leerkracht/mij contant geven. We hopen dat iedereen het voor de zomer
heeft betaald, zodat we op schoolreis kunnen!.
Het was ook het jaar waarin de taalklassen een logo hebben gekregen en het jaar waarin we met een
nieuwe methode voor wereldoriëntatie (regulier) en lezen (taalklassen) zijn gaan werken.
Het is een uitdaging om elke dag weer een leerkracht voor de groep te hebben in deze tijden van
personeelstekort. Ik ben dan ook heel dankbaar dat we zulke betrokken en flexibele collega's
hebben, die meer dan bereid zijn om een stapje harder te lopen zodat we zoveel mogelijk onderwijs
kunnen verzorgen. Ook dit jaar zijn er weer wat personele wijzigingen waarover later meer.
Na de vakantie zullen de leerlingen via de volgende ingangen naar binnen gaan:
Hoofdingang: ITK kleuters en groepen 4-8. ITK-kleuters zitten in huidige groep 1-2.
Ingang huidige groep 7: Regulier groep 1-3 en ITK rood, wit, blauw en oranje
In de bijlage treft u de jaarplanning aan. De schoolgids is weer in het nieuwe schooljaar op onze
website te lezen.
Ik wil u bedanken voor de fijne samenwerking het afgelopen schooljaar en vind het fijn na de
zomervakantie nog een bijdrage aan deze mooie school te kunnen leveren. Voor nu wens ik jullie
allen een hele fijne vakantie en hoop ik u weer te zien op maandag 29 augustus!
Met hartelijke groet, mede namens het team,
Ronith Root
Interim directeur IKC Wereldwijs
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(Onderwijs)inhoudelijke doorgaande lijn IKC breed
Terugblik schooljaar 2021-2022
We zijn dit schooljaar met een nieuwe technisch lezen methode en een nieuwe wereldoriëntatie
methode begonnen. Dat was even wennen voor zowel de leerlingen als de leerkrachten. Echter
hebben de leerlingen er veel van geleerd.
Ondanks weer een periode van lockdown en beperkte toegankelijkheid in school hebben we toch
een aantal “blik in de groep” momenten kunnen organiseren. Aansluitend waren de koffieochtenden
voor ouders en groot succes. De jeugdverpleegkundige en schoolcoach die hierbij ook aanwezig
waren vonden het ook zeer waardevol de ouders te ontmoeten.
In het teken van op weg naar een “gezonde school” hebben we dit schooljaar ons watertappunt
feestelijk geopend. Alle kinderen op IKC Wereldwijs hebben een dopper cadeau gekregen. Op die
manier stimuleren wij het drinken van lekker, fris water in plaats van zoete frisdranken.
Mede dankzij de vrijwillige ouderbijdrage en de hulp van ouders hebben we dit schooljaar weer een
heleboel leuke activiteiten kunnen organiseren voor onze leerlingen. U heeft het allemaal kunnen
volgen via de Parro app met foto's en verhaaltjes. Wat hebben de kinderen een plezier beleefd aan:
schoolreisje, kinderboeken week, een bezoek aan de Heimanshof, openpodium momenten, kickboks
lessen voor de groep 7 en 8, sinterklaasviering, kerstlunch, meester/ juffen dag, kunst- en
cultuuractiviteiten zoals de kunstweken, museum bezoek, voorleesactiviteiten, sportactiviteiten
zoals: koningsspelen, schoolvoetbal en zomerfeest.
Taal op Wereldwijs (Regulier)
Terugblik op afgelopen schooljaar:
Vanaf januari hebben de leerkrachten en de kinderen hard gewerkt aan taal en spelling. Doordat we
veel oefendictees gemaakt hebben en de kinderen veel geoefend hebben met Taalblobs zijn we als
school gegroeid in spelling! Daar kunnen de kinderen en de leerkrachten trots op zijn!
Naast spelling is er ook veel aandacht geweest voor lezen en begrijpend lezen. We werken nu één
schooljaar met onze nieuwe methode Atlantis. Voor alle groepen zijn groepsplannen gemaakt zodat
de kinderen de lesstof krijgen die ze nodig hebben. Gelukkig zijn de resultaten van lezen goed vooruit
gegaan, maar goed begrijpen wat je leest…. dat blijft nog wel een aandachtspunt. Daar gaan we
volgend jaar mee verder.
De kinderen in groep 3 en 4 die ondersteuning krijgen van de leerkracht, doen dit nu vaak met kleine,
gekleurde blokjes. De methode Taal in Blokjes helpt de kinderen om de structuur van de woorden
zichtbaar te maken.
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Voor de kinderen vanaf groep 5 is er een nieuw ondersteuningsprogramma aangeschaft en
ingevoerd: Letterster. Dit programma helpt kinderen die nog veel moeite hebben met de
spellingafspraken. Deze kinderen doen dit in plaats van Taalblobs. Wat heel fijn is, is dat de kinderen
thuis ook kunnen blijven oefenen.
Volgend schooljaar:
Volgend schooljaar gaan we bekijken welke nieuwe taal- en spellingmethode bij onze school past.
Daar ben ik, als taalcoördinator, al voor aan het voorbereiden: Wat is er op de markt? Welke
methodes zijn nieuw? En welke methodes geven mooie resultaten? Als we een voorkeuze hebben
kunnen maken, zullen natuurlijk proeflessen gaan geven. We zijn ook heel benieuwd wat de kinderen
van de nieuwe methodes vinden.
Wat volgend schooljaar ook nieuw is, is dat de peuterspeelzaal, de groepen 1-2 en 3 en groep groen
zo veel mogelijk met dezelfde thema’s gaan werken. Daardoor kunnen we goed samenwerken en
voorbereiden. Dit geldt ook voor de ondersteuning van de S-Tio. Wat fijn dat dit lukt!
Kortom er is heel veel gebeurd het afgelopen jaar. Ik ben heel blij met de groei die we dit jaar hebben
doorgemaakt, en kijk uit naar de nieuwe speerpunten van volgend jaar!
Annelies van Haeringen (Taal specialist)
Personele zaken

We hebben dit schooljaar ook weer te maken met een aantal personele wijzigingen.
Juf Thea (ITK kleuters) gaat genieten van een welverdiend pensioen.
Juf Kim (teamleider regulier), meester Rob (conciërge), juf Marlenne (leerkracht vanuit
invalpoule), juf Petra, juf Bettina, juf Brigit en meester Peter (leerkrachten ITK) hebben een
andere baan gekregen. We wensen hen heel veel succes en bedanken hen voor de inzet. We
gaan ze zeker missen!
Juf Annelies (taalspecialist) zal juf Annemieke opvolgen als intern begeleider regulier. Juf
Annemieke zal de ITK extra gaan ondersteunen als interim intern begeleider naast juf
Leonoor. We zijn blij dat we hiermee een stabiel MT behouden en ondersteuning voor de
leerkrachten.
We hebben gelukkig ook een aantal nieuwe collega's aan u voor te stellen. Dat doen ze in
deze Wereldwijzer en anders de volgende.
Juf Tsjirste is de nieuwe teamleider voor regulier.
Juf Stephanie en juf Martine zijn de nieuwe leerkrachten voor de ITK.
Juf Daphne, juf Femke en juf Deborah zijn de nieuwe onderwijsassistenten voor de ITK
gezien de uitbreiding van de ITK.
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We zijn heel blij dat we hiermee een mooie aanvulling hebben kunnen doen op ons huidige
team en wensen hen veel succes op IKC Wereldwijs!
Afscheid
Met een warm gevoel neem ik afscheid van IKC Wereldwijs. Twee jaar geleden ben ik hier met open
armen ontvangen. Samen met een ongelooflijk betrokken team elke dag werken om ons onderwijs
telkens te verbeteren voor onze leerlingen was een voorrecht. Ik heb veel geleerd en zal deze
opgedane kennis en het warme gevoel meenemen naar mijn volgende uitdaging.
Afgelopen jaar heb ik de opleiding schoolleider vakbekwaam afgerond. Het nieuwe schooljaar zal ik
als directeur gaan werken op een andere IKC. Het stokje van teamleider draag ik over aan Tsjirste. Ik
wens haar veel succes en plezier op IKC Wereldwijs.
Ik wil alle kinderen bedanken voor hun vrolijkheid, vriendelijke gezichten en gezellige gesprekjes. De
ouders voor hun openheid en vertrouwen.
Bedankt voor de fijne samenwerking en wie weet tot ziens!
Kim Tubbergen

Even voorstellen:
Ik ben Tsjirste Abegg en sinds 2002 werkzaam in het
onderwijs.
Het maakt mij gelukkig als ik kan bijdragen aan het
ontwikkelings- en leerproces van kinderen. Mijn prioriteit is
een veilige leeromgeving, waar we samen met plezier
werken aan het behalen van goede leerresultaten.
Ik ben moeder van twee volwassen zonen en al meer dan
de helft van mijn leven samen met Steve. Ik geniet van ons
gezinsleven en alle leuke dingen die we samen doen. Ook
word ik blij van schilderen, muziek maken en de natuur.
Ik kijk uit naar volgend schooljaar en verheug me op de
samenwerking met het huidige team, de leerlingen en de
ouders van IKC Wereldwijs.
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Hallo allemaal, mijn naam is Stephanie Moll. Ik ben 29 jaar en woon in
Hoofddorp. Twee jaar geleden heb ik mijn opleiding tot orthopedagoog
afgerond en momenteel ben ik bezig met de opleiding tot nieuwkomer
specialist. De kennis die ik tijdens deze opleidingen heb op gedaan hoop ik na
de zomervakantie op IKC Wereldwijs te kunnen toepassen. Ik ga hier aan de
slag als kleuterjuf bij de taalklassen en zal ook een dagdeel gaan werken als
gedragsspecialist. Ik vind het erg leuk om te werken met (jonge) kinderen. Als
ik niet aan het werk ben ga ik graag op reis om meer van de wereld te zien en
nieuwe culturen te leren kennen.

Beste ouders,
Ik ben Daphne Haspers, kom uit Alphen aan den Rijn en heb twee kinderen.
Aankomend schooljaar kom ik als onderwijsassistent het team versterken.
Ik hou van reizen en van mooie auto's kijken.
Ik heb veel zin om met uw kinderen aan de slag te gaan.
Met vriendelijk groet,
Daphne Haspers

Beste ouders/collega’s,
Ik ben Femke Frencken en inmiddels 45 jaar jong getrouwd en
trotse moeder van een zoon van 10 jaar en dochter van bijna 13
jaar.
De afgelopen 4 jaar ben ik werkzaam geweest op De
Zuiderpolderschool in Haarlem als onderwijsassistent bij de
Taalklassen.
Nu is het tijd voor een nieuwe uitdaging, de meedraai-ochtend is
mij erg goed bevallen. Graag ga ik met jullie de uitdaging aan om
de kinderen verder te helpen in Nederland.
Naast werk ben ik druk met voorbereiding voor internationaal
scouting kamp in de zomer van 2023 met 4000 mensen
Fijne Vakantie en tot daarna!
Vriendelijke groet
Femke
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Graag wil ik mij even voorstellen: ik ben Martine Dorreboom, 43 jaar en woon
met mijn man en 2 dochters van 15 en 7 in Hoofddorp.
Ik ben 22 jaar geleden gestart op de Albert Schweitzerschool in Pax. De laatste
jaren heb ik gewerkt op de Vredeburg en de Tovercirkel en dan vooral in de
bovenbouw.
Na de zomervakantie ga ik een nieuwe uitdaging aan als leerkracht bij de
Taalklassen. Ik heb er ontzettend veel zin in om met de kinderen aan de slag te
gaan! Tot snel!

Hallo ik ben Deborah.
Aankomend schooljaar kom ik werken op wereldwijs, hier
heb ik ontzettend veel zin in.
Hiervoor ben ik eerst werkzaam geweest als
woonbegeleider voor mensen met een verstandelijke
beperking. De laatste twee jaar heb ik gewerkt als
onderwijsassistent op het speciaal basis onderwijs.
Ik zie uit naar de nieuwe uitdagingen binnen de
taalklassen.
Na mijn werkdag kom ik thuis, daar woon ik samen met
mijn aanstaande man en 2 katten.
In mijn vrije tijd ben ik graag bezig. Het doen van spelletjes
met vrienden kan ik dan ook erg van genieten, waarbij mijn voorkeur uitgaat naar schaken. Ook zal je
mij kunnen vinden in de bergen in Spanje, genietend van het uitzicht en het prachtige weer.
Ik hoop dat ik een beeld heb kunnen geven over mijzelf. Tot na de zomervakantie! 👋🏽

Organisatorische zaken
Vertrekkende leerlingen
Regulier:
Alle achtste groepers, Rusol en Dania uit groep 6, Marya uit groep 3 en Youssef uit groep 1-2: Heel
veel succes en plezier op jullie nieuwe school!
Taalklassen:
Aarav, Sinhanayana, Taylor, Angelo, Ella, Omar, Ahmet, Keanan, Nika, Leo, Marci, Aman, Sarim,
Harry, Hiranya, Rital, Anna, Taraneem, Tasneem, Waseem, Engelina, Miras, Kerim Kaan: Wij wensen
jullie ook een hele fijne schoolperiode op de nieuwe school.
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Foto's van afgelopen periode IKC breed
IKC Wereldwijs Kinderdagverblijf

Het thema is ‘zomerkriebels’.
De kinderen maken koele ijsblokjes voor in een glas limonade, en zoeken verkoeling in het
badje op de groep ( waar natuurlijk niet standaard water inzit😉)
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BSO Wereldwijs
We zitten midden in het thema “ lol onder je parasol” .
Daar hebben we in de hete dagen lekker milkshakes
gemaakt en met modder gespeeld op de modderdag.
Met het zomerfeest waren we met de bso ook lekker
naar buiten. Wat een feest was dat.
In de vakantie is het thema “later als ik groot ben”.
We hebben week met hulpdiensten, werken met dieren
en een week over de toekomst. 6 verschillende leuke
weken gaan wij beleven!
Milkshakes

Zomerfeest

Modderdag

Ananassen
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Laag inkomen? Denk eens aan Leergeld!
Heb je niet genoeg geld voor een fiets, bijles, sport, verjaardag, zwem-, dans- of
muziekles voor jouw kind(eren)? Leergeld helpt!
Kijk snel op meerleergeld.nl/aanvragen of je in aanmerking komt voor hulp en hoe
je een aanvraag kunt indienen. Let op: hulp is er ook voor werkende ouders met
schulden of een laag inkomen.

Gemeenschappelijke Medezeggenschap Raad
Beste ouders en collega’s
Wij van de GMR van Meer Primair zijn op zoek naar nieuwe leden die zitting willen nemen in de GMR
van Meer Primair. In het komende jaar zullen 3 mensen van de oudergeleding en 1 personeelslid onze
GMR verlaten. Daar wij het prettig vinden om de nieuwe kandidaten goed in te werken, willen we hier
komend jaar in september al mee starten.
De GMR vergadert, adviseert en stemt in met zaken die van belang zijn voor alle scholen van Meer
Primair, medewerkers en ouders. Als jij je betrokken voelt bij de school, maar ook graag meedenkt
over vraagstukken die een bijdrage leveren aan het onderwijs van de toekomst, is dit je kans.
Wij nodigen je van harte uit om je kandidaat te stellen! Meld je zo snel mogelijk aan via het
kandidaatstellingsformulier en mail dit ingevuld naar emailadres gmr@meerprimair.nl.
Namens de GMR,
Louki Visser
Secretaris GMR
Uitgebreidere toelichting over wat we doen
De GMR: Wat doen we?
De GMR van Meer Primair vertegenwoordigt de belangen van kinderen, ouders en medewerkers van
alle bij Meer Primair aangesloten scholen. De GMR ondersteunt de missie die door de stichting is
geformuleerd in het strategisch beleidsplan (SBP): “Vandaag leren voor morgen”.
In lijn met dit SBP zal de uitwerking van de activiteiten van de GMR moeten leiden tot:
1. Een hoge onderwijskwaliteit voor de leerlingen,
2. Voldoende ontwikkelingsmogelijkheden voor het personeel,
3. Een financieel gezonde bedrijfsvoering van de organisatie, en
4. Een goede communicatie naar buiten om haar marktpositie te verbeteren
Om deze visie en missie vorm te geven heeft de GMR twee kerntaken geformuleerd:
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1. Als GMR spelen wij een actieve rol in de besluitvorming.
2. Wij groeien van een beleid controlerende naar een beleid (initiërende) mede vormgevende GMR.
De GMR van Meer Primair stelt zich als een gelijkwaardige en kritische partner van het bestuur (CvB)
op ten aanzien van beleidsvorming op financieel, organisatorisch, en onderwijskundig gebied. De GMR
is in staat om zijn formele bevoegdheden, rollen en taken (advies geven, instemmen, initiëren en
controleren) op een effectieve wijze te kunnen uitvoeren. Ook informatie van de achterban en het
openlijk kunnen bespreken van ontwikkelingen vinden we enorm belangrijk om als GMR goed te
kunnen functioneren. We vergaderen 6 keer per jaar met het CvB. We onderhouden de contacten
met de achterban, middels de bijeenkomsten met Medezeggenschapsraden van de scholen.
Daarnaast hebben we ook twee keer per jaar contact met de Raad van Toezicht, waarin de algemene
gang van zaken binnen Meer Primair wordt besproken.
Wie zoeken wij voor de GMR?
De GMR van Meer Primair bestaat momenteel uit 10 leden: 5 personeelsleden en 5 leden van de
oudergeleding. Zij vormen samen de vertegenwoordigers van alle scholen van Meer Primair. Het
komende jaar zijn we op zoek naar 3 nieuwe ouderleden en 1 nieuw personeelslid. Wij zoeken leden
die hun mening met anderen willen delen, hun kennis inbrengen, actief willen meedoen en hun
horizon willen verbreden.
Als je beschikt over kennis van het onderwijs, personeelszaken, financiën, communicatie of
management is dit een pré. Kennis van medezeggenschap is niet noodzakelijk; je krijgt een korte
gedegen cursus en waar nodig begeleiding vanuit de andere GMR-leden. Het belangrijkste is jouw
inzet, het vermogen positief kritisch mee te denken en te adviseren in het belang van de scholen van
Meer Primair.

Wij verwachten van de leden van de GMR dat ze voldoende tijd beschikbaar hebben, aanwezig zijn op
de vergaderingen, en actief deelnemen tijdens vergaderingen en in specifieke commissies.
Als je je in het bovenstaande kan vinden, stuur dan een berichtje naar gmr@meerprimair.nl. Na
ontvangst nemen we contact met je op voor verdere afstemming.
Mocht je meer informatie willen kan je contact opnemen met onze voorzitter: Johan van Malsen via
gmr@meerprimair.nl
Personeelsgeleding:
Julia Driehuis (Klippeholm)
Sylvia Schuurman (Juliana van Stolberg)
Louki Visser (Oranje Nassau)
Esmee Teeuwen (Klavertje vier)
Judith Hulsbos (Bosbouwers)

Oudergeleding:
Robbert Land (Vredeburg)
Jochem Somers (Tabitha)
Johan van Malsen (Vesterhavet)
Merel Jongerhuis (Wilgen)
Viviënne Bonebakker (Klavertje vier)

Tijdspad en belangrijke data
Zo mogelijk voor de zomervakantie je aanmelden.
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19 september
MR-en ontvangen lijst met kandidaten en motivaties
3 oktober
MR-en versturen keuzeformulier naar GMR
10 oktober
GMR maakt uitslag bekend
Nieuwe GMR-leden krijgen een uitnodiging en wonen hun eerste vergadering bij.
Dit tijdpad is een planning, maar afhankelijk van wanneer we de aanmeldingen binnen krijgen.
We nemen in ieder geval zo snel mogelijk contact met je op.
Met vriendelijk groet,
Louki Visser,
Secretaris GMR

Kandidaatstellingsformulier gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
(GMR)
Naam: ……………………………….………………………………………………………..
E-mailadres: ……………………………………………………….………………………...
Naam school: ……………………………………………………………………………….
Ervaring / werk: …………………………………….……………………………………….
Korte motivatie: ………..……………………………….…………………………………..
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

Dit formulier kunt u via e-mail verzenden voor 14 juli naar de GMR meer primair: gmr@meerprimair.nl
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