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Voorwoord 

   

 

  Wereldwijs,  Een wereld om te ontdekken, een school om trots op te zijn. 

 

 

De basisschool speelt een belangrijke rol in het leven van kinderen, uw kind. Acht jaar, vijf dagen per week, brengt uw zoon/ 

dochter daar het grootste deel van de dag door. Met alle activiteiten, feesten, klasgenoten en leerkrachten bepaalt de school 

in grote mate het geluk van alledag. 

 

Redenen genoeg een school te kiezen die past bij uw kind, maar ook bij uzelf. Een school waaraan u het vertrouwen kunt 

geven dat er de uiterste zorg en aandacht wordt besteed aan uw kind. Een omgeving waarin u uw kind met een gerust hart 

achter kunt laten.  

 

In dit informatieboekje voor het schooljaar 2019-2020, vindt u algemene en praktische informatie, vrije dagen en vakanties. 

Het is ook te vinden op onze website.  

 

We wensen u en de kinderen een fijn schooljaar toe.  

 

Namens het team van basisschool Wereldwijs 

 

 

Dhr. G. Popkema, directeur 
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Het onderwijs 

Openbaar onderwijs 

 

Op basisschool Wereldwijs zijn alle kinderen welkom, dus zonder onderscheid naar culturele achtergrond, geloof of 

levensovertuiging.  

Wij vinden het waardevol dat kinderen van jongs af aan ervaren dat mensen van elkaar verschillen, dat mensen verschillende 

talenten hebben, dat niet iedereen dezelfde gewoonten, hetzelfde geloof en dezelfde opvattingen heeft, ook al wonen ze in 

dezelfde buurt.  

 

We zijn er om kinderen te leren dat je mag zijn wie je bent en dat je er toe doet! Wij bieden een veilige leeromgeving waarbi j 

kinderen hun eigen kwaliteiten maximaal kunnen benutten. Hier op school hebben we respect voor elkaar en geven we 

kinderen een stevige basis mee om zo goed van start te kunnen gaan in het voortgezet onderwijs. 

 

Waar staan we voor: 

 

Autonomie 

Kind: 

We stimuleren kinderen om zichzelf te laten zien en we leren ze om zichzelf op een goede manier te   uiten en te presenteren. 

 

Ouder:     

We nemen de mening van ouders serieus en zorgen ervoor dat ouders zich gehoord en gezien voelen. 

 

Team: 

We benutten elkaars talenten en voelen ons samen verantwoordelijk voor het waarmaken van onze ambities. 
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Veiligheid  

Kind: 

We zorgen ervoor dat kinderen zich goed voelen en met plezier naar school gaan. 

 

Ouder: 

We bieden kinderen een veilige plek waar ze zich snel thuis zullen voelen. Voor ieder kind is er ruimte om zichzelf te laten 

zien en horen. 

 

Team: 

We waarderen en helpen elkaar, ieder voegt iets toe op zijn eigen manier, maar we doen het samen. 

 

Structuur 

 

Kind: 

We zijn duidelijk wat we verwachten van kinderen. 

 

Ouder: 

We delen onze verwachtingen met ouders en trekken samen op. 

 

Team: 

We zorgen voor duidelijke kaders en regels. We leren kinderen om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen 

leerproces. 

 
Ontwikkeling 

Kind: 

We leren de kinderen ontdekken wat bij hen past en stimuleren om te werken vanuit hun eigen motivatie, betrokkenheid 

en uitdaging. 
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Ouder: 

Samen met ouders maken we de ontwikkeling van kinderen mogelijk en halen we eruit wat erin zit. 

 

Team: 

We leren van en met elkaar en dagen elkaar uit om onze onderwijskwaliteit hoog te houden. 

  

 

De Internationale schakelgroep 

Een deel van de school bestaat uit de ISG (internationale schakelgroep). De ISG is een aparte klas voor anderstalige kinderen 

(Nieuwkomers). Leerlingen die rechtstreeks uit het buitenland komen, worden in deze schakelgroep geplaatst om een jaar 

lang veel Nederlandse taal te krijgen. Na een jaar kunnen deze kinderen naar een gewone groep. Er is één groep gehuisvest 

in het hoofdgebouw en meerdere groepen op onze locatie in Goverwelle aan de Middenmolenlaan. 
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Lestijden, vakanties en verlof 

De begin- en eindtijden voor de reguliere groepen: 

 

   ochtend   middag 

 

maandag  08.30 – 12.00 uur  13.15 – 15.00 uur 

dinsdag   08.30 – 12.00 uur  13.15 – 15.00 uur 

woensdag  08.30 – 12.15 uur  vrij  

donderdag  08.30 – 12.00 uur  13.15 – 15.00 uur 

vrijdag   08.30 – 12.00 uur  13.15 – 15.00 uur 

 

Voor de internationale Schakelgroep is de eindtijd op de maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 14.30 uur 

 

De deur van de school gaat ’s morgens open om 08.20 uur en in de middag om 13.10 uur. Wilt u ervoor zorgen dat uw kind 

op tijd is! 

`s Middags is het schoolplein tot 13.00 uur voor de overblijfkinderen. De kinderen die niet overblijven kunnen dus na 13.00 

uur op het schoolplein. 

Gymnastiek 

De gymtijden zijn op de volgende dagen: 

woensdagochtend:  groep , 5, 6 ,8 en de opvanggroep  

vrijdagochtend:  groep    3, 4, 5,  7, 8 en de opvanggroep 

 

Zwemmen:   groep 3 krijgt op maandag zwemles 

 

De gymlessen worden door een vakleerkracht verzorgd. 

  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjH2Nb5g6rjAhWML1AKHWJTAB8QjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.bijlmerhorst.nl%2Fnw-28101-7-3586727%2Fnieuws%2Fde_schoolbel.html&psig=AOvVaw3etEUCsJ8Ug7nVuykaDnXo&ust=1562837062973285
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Verlof (vrijstelling schoolbezoek) 

 

Verlof kan officieel aangevraagd worden bij de directeur. Die zal schriftelijk toestemming geven, mits voldaan wordt aan de 

eisen van de leerplichtwet. 

 

Onder schooltijd op vakantie zonder toestemming (luxe verzuim): 

Indien ouders hun kind(eren), zonder toestemming van de schooldirectie, laten verzuimen om onder schooltijd op vakantie 

te gaan (of een dag naar een pretpark, weekend weg of iets dergelijks), is de directie verplicht hiervan melding te doen bij 

de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar maakt hierna proces-verbaal op. Het Openbaar Ministerie legt hiervoor een 

geldboete van €100,- per kind per dag of dagdeel op. Indien er eerder proces-verbaal voor luxe verzuim is opgemaakt,  zult 

u gedagvaard worden om voor de rechter te verschijnen 
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Vakantierooster 

Eerste schooldag  2 september 2019 

Herfstvakantie   21 t/m 25 oktober 

Kerstvakantie  23 dec. t/m 3 januari 2020 

Voorjaarsvakantie  24 februari 2020 t/m 28 februari 2020 

Meivakantie  27 april t/m 8 mei 

Hemelvaartsdag 20 mei t/m 22 mei 

Pinkstervakantie  1 juni 

Zomervakantie  20 juli t/m 28 augustus. 

Overige vrije dagen 

Extra vrije dagen zoals studiedagen zijn gepland op: 18 oktober, 18 maart 2020, 2 juni 2020. 

Op koningsdag 27 april zijn de kinderen vrij. 

Afwijkingen zullen tijdig via Social Schools worden vermeld.  

Rapport- en tien-minutengesprekken 

Regelmatig zullen wij u informeren over de vorderingen van uw kind, onder andere door middel van de rapporten en 

gesprekken. Wanneer ouders de Nederlandse taal niet beheersen, regelen zij zelf een tolk of familielid/ kennissen die voor 

hun kan tolken. De gesprekken vinden plaats op: 

 

Maandagmiddag/avond   11 november 2019   Ouder-kind gesprek.  kind 

Maandagmiddag/avond   9 maart 2020    rapportgesprek 

Maandagmiddag/avond   10 juli  2020    rapportgesprek 

Het laatste rapport krijgen de kinderen in de laatste schoolweek mee. Indien er vragen zijn kunt u altijd een afspraak met de 

leerkracht of de directeur maken.  

 

Maandagavond 23 september is er een thema-avond. Diverse thema’s worden op deze avond besproken. Ouders kunnen 

een keuze maken uit het aanbod. Een thema zal zijn  “Na groep 8, wat dan?” 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjd6p69g6rjAhUGKVAKHY8WBR4QjRx6BAgBEAU&url=%2Furl%3Fsa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D2ahUKEwjN2rW4g6rjAhUIPFAKHbfMBBoQjRx6BAgBEAU%26url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.visiebinnenstadmaastricht.nl%252Fspeelgoed-tent-kind%252F%26psig%3DAOvVaw1BSQCPRF7r5LzDjaYIbVas%26ust%3D1562836886750136&psig=AOvVaw1BSQCPRF7r5LzDjaYIbVas&ust=1562836886750136


   informatieboekje basisschool Wereldwijs  - 11 -  

Schoolreisje en schoolkamp 

Groep 1 t/m 8 en de opvanggroep gaan in mei/juni op schoolreisje. Waar zij heen gaan wordt tijdig bekend gemaakt. Groep 

8 gaat drie dagen op schoolkamp. De kosten voor het schoolreisje zitten geheel in de ouderbijdrage. Voor schoolkamp zijn 

de extra kosten ongeveer € 60,- per leerling. U kunt de bijdrage ook in delen voldoen. 

Eindtoets 

De kinderen van groep 8 zullen een eindtoets afleggen. We gebruiken daarvoor de IEP. In de groep zal hier veel aandacht 

aan besteed worden. De tussentoetsen bepalen samen met het advies van de school naar welke vorm van het voortgezet 

onderwijs uw kind zal gaan. 

Overblijf en BSO 

De kinderen kunnen overblijven op school. Hier kunt u een strippenkaart voor kopen bij de conciërge van onze school. Elke 

ochtend zit hij in de centrale hal van 08:30 uur tot 08.45 uur voor deze strippenkaarten. Het kost € 15,- en is goed voor 10 

keer overblijven.  

Ouders betalen op een overblijfdag voor maximaal 2 kinderen. 

Het is ook mogelijk om een overblijfabonnement te nemen. Voor een periode van een half jaar is de overbijfbijdrage   €90,- 

De kinderen nemen eten en drinken van thuis mee. De overblijfregels worden besproken in de klassen en tijdens het 

overblijven. 

 

Voor de BSO (buitenschoolse opvang)  kunt u terecht bij Prokino: locatie Wereldwijs 

Prokino verzorgt de buitenschoolse opvang in het MFA. Daarbij wordt ook de school gebruikt. Informatie is op school te 

krijgen.   

Uiteraard blijven de ouders vrij in het kiezen van een organisatie voor de BSO.  
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Samenwerking peuterspeelzaal Eigenwijs van Quadrant 

Wij werken nauw samen met de peuterspeelzaal Eigenwijs. Zo stemmen we het lesprogramma en projecten op elkaar af. Dit 

maakt het mogelijk voor peuters om een goede overstap te maken naar de basisschool. De kinderen die dan in groep 1 gaan 

beginnen kennen de school al en zullen hierdoor met een voorsprong beginnen.  

Regels en gewoonten 

Eten en drinken 

De kinderen mogen ’s ochtends op school iets eten en drinken in de kleine pauze. Wij willen u verzoeken om de kinderen 

iets gezonds mee te geven, bijvoorbeeld fruit, een boterham of ontbijtkoek met een pakje of beker drinken. Geen koek met 

chocolade, snoep of priklimonade.  

 

Fruithap voor de kleuters. 

In de pauze krijgen de kleuters een fruithap met drie soorten fruit en drinken (melk of appelsap). Zij hoeven dus niets mee 

te nemen voor de kleine pauze. 

We vragen de ouders daarvoor een bijdrage. Als school kunnen we goedkoop inkopen, daardoor zijn de kosten slechts € 

1,50 per week. 

Verjaardagen 

Jarige kinderen mogen vanzelfsprekend hun verjaardag vieren in de klas. Zij mogen een traktatie meenemen. Liever geen 

zoetigheid. Met kaas, worst en fruit kunt u ook creatief zijn. Leerkrachten willen graag hetzelfde als de kinderen. 

Fietsen 

Leerlingen die ver van school wonen, mogen op de fiets komen. De fietsen mogen uitsluitend op het plein bij de daarvoor 

bestemde fietsenrekken neergezet worden. De school draagt geen enkele verantwoordelijkheid en kan niet aansprakelijk 

worden gesteld voor schade die aan de fietsen is toegebracht. Vanwege de veiligheid is fietsen op het schoolplein verboden. 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=fruithap%2Bmaken&source=images&cd=&cad=rja&docid=e5l5yUH8nqfcCM&tbnid=wJ3Do4XRuPs_FM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fkokenvoormijndochter.nl%2F2010%2F10%2F13%2Ffruithapje-van-appel-banaan-en-limoen%2F&ei=2m_VUe32McfEswbwm4HQDA&bvm=bv.48705608,d.Yms&psig=AFQjCNFwY3oAVpM1K_lpGbUSgSC80ug-zQ&ust=1373028689911112
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Ook ouders die hun kind naar school brengen worden verzocht bij het hek af te stappen. Rolschaatsen, skeelers en 

skateboards zijn om reden van veiligheid niet toegestaan op het plein en in de school.  

Mobieltjes 

Het is voor kinderen zeer aantrekkelijk om een mobieltje mee te nemen naar school. Dat is niet nodig. Kinderen kunnen op 

school altijd gebruik maken van de vaste telefoon als daar een reden voor is. Mobieltjes die wel meegenomen worden, 

worden tijdens de schooldag door de leerkracht bewaard. Deze telefoon moet op school – zowel binnen als buiten – uitstaan.  

Speelgoed en kostbare dingen 

Wilt u uw kind geen speelgoed, smartphone of iets dergelijks mee naar school laten nemen. Onze ervaring is dat er vaak iets 

stuk gaat of wegraakt.  

 

Schoolregels 

Schoolregels vinden wij erg belangrijk. Om er voor te zorgen dat iedereen het leuk en gezellig vindt op school hebben we 

goede afspraken gemaakt. Deze afspraken worden in alle klassen besproken.  Daarvoor kent de school een gedragsprotocol. 

Dit protocol kunt u vinden op de website van Wereldwijs. We hanteren de drie kapstokregels door de hele school. (We zijn 

aardig voor elkaar, de school is een wandelgebied en we zorgen goed voor onze spullen) 

Bij zeer ernstige overtredingen zoals stelen en bedreigingen worden de ouders hiervan op de hoogte gebracht. Je kunt 

tijdelijk geschorst worden of uit de klas worden gehaald.  

Schoolbenodigdheden 

o Vanaf groep 3 hebben de kinderen een etui nodig.  

o In groep 4 krijgen de kinderen van school een pen. Als deze pen kapot gaat, doordat het kind er niet zorgvuldig mee is 

omgegaan, dan dient deze vergoed te worden door de ouders. De vullingen van deze pen worden door school verstrekt.  

o Op Wereldwijs gebruiken de kinderen bij het onderwijs chromebooks en tablets. Deze worden door de school bekostigd. 

We verwachten van de kinderen dat ze zorgvuldig met de leermiddelen omgaan. 

  

http://www.obswereldwijs.nl/repositories/images/snappet%20012.JPG
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Ouders en school 

Medezeggenschapsraad 

Het meebeslissen en meedenken op de school van uw kind is wettelijk geregeld in de Wet medezeggenschap onderwijs. 

Deze wet zegt dat er op elke school een medezeggenschapsraad (MR) moet zijn. In de MR zitten gekozen 

vertegenwoordigers van leerkrachten en ouders. De getalsverhouding leerkrachten/ouders is gelijk. Een directielid neemt 

namens het bestuur van onze school (stichting Klasse) deel aan de vergaderingen. De MR heeft zowel algemene als 

bijzondere bevoegdheden en daarnaast een aantal taken. Deze zijn vastgelegd in het Medezeggenschapsraadreglement. Dit 

ligt op school ter inzage. 

 

Niet MR-leden kunnen onder bepaalde voorwaarden tijdens een vergadering het woord voeren. Die voorwaarden zijn 

vastgelegd in het huishoudelijk reglement van de MR. De MR vergadering heeft een besloten karakter als er over personen 

wordt gesproken. Doen zich problemen voor of heeft u vragen, dan hoeft u niet op een vergadering te wachten. U kunt altijd 

terecht bij een van de MR-leden.  

 

Eenmaal in de twee jaar vinden verkiezingen plaats voor een nieuwe MR. Tot dat tijdstip bestaat de MR uit de volgende 

leden: 

 

Ouders MR, vacant, wij zoeken nog ouders die interesse hebben voor deze belangrijke taak. 

Personeel MR 

Mvr. S. Fruijtier,  

Mvr. E. Bruikman 

 

Ouderbijdrage  

De school vraagt aan alle ouders een (vrijwillige) ouderbijdrage. De ouderbijdrage wordt gebruikt om extra dingen van te 

kunnen doen, zoals vieringen en activiteiten.   
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De bijdrage bedraagt: 

1 kind op school: €40,- per gezin. 

2 kinderen op school: €70,- per gezin. 

3 of meer kinderen op school: €90,- per gezin. 

 

De ouderbijdrage is voor een deel vrijwillige bijdrage. Wij verzoeken u toch dringend het bedrag te betalen. In deze bijdrage 

zit ook de schoolreis en een deel van het kamp. Over de manier van betalen wordt u geïnformeerd.  

Bankrekening:   NL10ABNA 059.75.15.530 tnv Penningmeester ouderraad obs Wereldwijs 

 “financiele ondersteuning” 

De gemeente Gouda kent het kindpakket. Als u beneden een bepaalde inkomensgrens zit, dan heeft u hier recht op, zodat 

kinderen bijvoorbeeld mee kunnen op schoolreis of lid kunnen worden van een sportclub, e.d. 

U kunt voor meer informatie hierover terecht bij de Gemeente Gouda of internet:  

https://www.gouda.nl/Inwoners/Werk_inkomen/Inkomensondersteuning/Kindpakket 
  

Voor ondersteuning aan kinderen uit gezinnen met een laag inkomen kunt u ook een beroep doen op het “Kinderfonds 

Brede School.” https://www.bsgouda.nl/projecten/kinderfonds/  

Project 

Ieder jaar wordt er thema’s gekozen waarin in diverse groepen aandacht aan wordt besteed. Deze projecten vinden plaats 

in de loop van het jaar. Er wordt daarbij aansluiting gezocht aan de actualiteit . Er wordt een aantal weken intensief aan het 

schoolproject gewerkt.  

Huiswerkbegeleiding 

 

De school begeleidt ouders en kinderen bij “thuiswerk” 

Daarvoor krijgen de kinderen uit groep 7 en 8 studiebegeleiding. Met ouders van de onderbouw worden de thema’s van 

school besproken, zodat ouders daar thuis op aan kunnen sluiten. 

https://www.gouda.nl/Inwoners/Werk_inkomen/Inkomensondersteuning/Kindpakket
https://www.gouda.nl/Inwoners/Werk_inkomen/Inkomensondersteuning/Kindpakket
https://www.bsgouda.nl/projecten/kinderfonds/
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De school geeft ook extra huiswerk aan kinderen die dat nodig hebben. Dit huiswerk kan gemaakt worden op school met 

begeleiding van een leerkracht.  

Op de website van de school is een tabblad “thuiswerk” ingericht. Hier staan koppelingen naar sites waar de kinderen kunnen 

werken. Het niveau van het werk is afgestemd op de leersituatie van uw kind. U kunt op deze wijze op een eenvoudige 

manier thuis oefenen met “leerstof op maat.” 

 

Huiswerkbegeleiding Stichting Leren voor de Toekomst 

Elke zondag huiswerkbegeleiding voor kinderen in groep 6 t/m 6 VWO. Voor de tijden en kosten, zie website: 

https://www.bsgouda.nl/projecten/huiswerkbegeleiding/algemeen/  

 

 “Wereldtijd.” 

 

Wereldtijd, onze vorm van “plusonderwijs” 

Wij proberen het onderwijs zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de kennis en vaardigheden van de kinderen. Kinderen 

die minder snel leren krijgen in ruime mate steun. 

We verzorgen naast het gewone les aanbod extra lessen waarbij kinderen verschillende vaardigheden kunnen ontplooien. 

Het gaat om cultuur, techniek, studielessen en digitale vaardigheden. Dit extra aanbod noemen we “Wereldtijd.” 

 

Kleuters die dat aan kunnen, krijgen een extra aanbod voor rekenen en lezen. 

 

http://www.google.nl/imgres?q=plus&hl=nl&biw=1183&bih=868&tbm=isch&tbnid=2t0bbTgfFuLuTM:&imgrefurl=http://englishdictionaryfree.com/plus&docid=z6gjmab_vID3TM&imgurl=http://vipdictionary.com/img/692px-Blue_check_plus.svg.png&w=692&h=575&ei=bhjlUd_zH8X0OdCDgJAK&zoom=1&ved=1t:3588,r:16,s:0,i:137&iact=rc&page=2&tbnh=181&tbnw=217&start=15&ndsp=28&tx=75&ty=63
https://www.bsgouda.nl/projecten/huiswerkbegeleiding/algemeen/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=dammen&source=images&cd=&cad=rja&docid=3hGVse2BpzcAFM&tbnid=zjnqctSUUU6gkM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.larengelderland.nl%2Fnieuws%2Fnk-sneldammen-in-laren.html&ei=ABjlUfOkFcK0O73lgYAI&bvm=bv.48705608,d.ZWU&psig=AFQjCNG5FWqgqVk4xUW4l7d1ylIDV20MXQ&ust=1374054709544722
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Gezondheid 

Schooldokter 

Alle kinderen van groep 2 en groep 7 worden door de schoolarts onderzocht. De arts bekijkt hoe het met het kind gaat op 

school en thuis. Zij controleert de oren, de ogen, de groei en de ontwikkeling van het kind. Ook kijkt ze of het kind goed eet 

en slaapt. 

Als er bijzonderheden zijn dan kan de arts het kind doorverwijzen naar de huisarts, de logopediste of jeugdhulpverlening. 

De naam van de schoolarts is mevrouw Ingrid van Oosterhout de Jong. U kunt haar bereiken via GGD Hollands Midden, 

afdeling Jeugdgezondheidszorg, telefoonnummer 088 - 3084095 

Logopedie 

Het is heel belangrijk dat de kinderen goed leren spreken, ook voor de algemene ontwikkeling van het kind. De logopediste 

van de GGD komt elke week op school. Zij onderzoekt alle kinderen tussen de 5 en 6 jaar. Als dat wenselijk is, zijn stuurt zij 

u door voor logopedische behandeling. Dit gaat in samenspraak met de ouders.  

Klachten 

Als er problemen zijn dan hopen we dat ouders deze in eerste instantie bespreken met degene die het betreft. Mochten de 

partijen er niet uitkomen, dan zijn er mogelijkheden tot het indienen van een officiële klacht. Het beste kunt u daarvoor eerst 

contact opnemen met diegene die binnen onze school de klachten behandelt (directeur). Ook is de school aangesloten bij 

de landelijke klachtencommissie: secretariaat LC, Postbus 30435, 2500 GK Den Haag. Op school kunt u de uitgebreide en 

officiële klachtenregeling inzien.  

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=stethoscoop&source=images&cd=&cad=rja&docid=KblwwHnybNZNXM&tbnid=qkTTEGWJTWVQuM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.twenga.nl%2Frood-stethoscoop.html&ei=_27VUbLhD4iYtQawxIGwAQ&bvm=bv.48705608,d.Yms&psig=AFQjCNFbnsEQswDmPDmYPw0g2Tv1tm3iOQ&ust=1373028350117833
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Medewerkers en adressen 

 

Schoolleiding     functie 

Dhr. G. Popkema    directeur 

Interne begeleiding 

Juf  E. Bruikman     intern begeleider  

Juf  M. Catalan     intern begeleider  

  

Groepsleerkrachten          

Juf A. van der Bijl en M. van Loon  groep 1 / 2 A 

Juf N. Smitskamp, B Henssen   groep 1 / 2 B 

Juf  S Vuik, M. v. Zijl , B Henssen   groep 3 /4  

Juf  C. vd Meer, Juf W Brunink   groep  5/6 

Juf. S. Fruijtier, Juf Y. in’t Hout van Vliet  groep  7 

Juf.  J.Dullemond, juf Elize Meijer  groep  8  

Juf S. de Visser, meester H. Seddouki  ISG Wereldwijs 

Juf .M. Snabel, M van Loon, N. Salhi  ISG   locatie Goverwelle Middenmolenlaan-Gouda 

Juf  I. Roos en R . Bonnier, meester K de Jong.    

Juf  M van Elk     Coördinator ISG  werkzaam vanuit locatie Goverwelle 

     

Overig personeel          

Juf Y in’t Hout van Vliet    onderwijsondersteuning groep 7/8 en studielessen 

Juf C Wieser onderwijsondersteuning.  

Juf T. Bierhuis     onderwijsondersteuning 

Meester. M. el Mousaoui   conciërge  

Juf B. Mens     administratief medewerker 

Vakleerkracht van Sportpunt Gouda  vakleerkracht gymnastiek 
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Het bestuur van Wereldwijs berust bij stichting Klasse. Alle scholen voor openbaar basisonderwijs en speciaal onderwijs in de 

gemeenten Bodegraven, Gouda, Woerden, Harmelen, Reeuwijk en Waddinxveen vallen onder deze stichting.  

 

Algemeen directeur van de stichting is dhr. F Tigges. 

 

 Hoofdvestiging         Bestuur van de school 

Openbare basisschool Wereldwijs 

Wilsonplein 3 

2806 JM Gouda 

0182-678032 

g.popkema@stichtingklasse.nl (directeur) 

www.obswereldwijs 

 

Nevenlocaties 

 

Locatie “Goverwelle”:  

Middenmolenlaan 68A, 2807EC Gouda 

Tel. 0182 622710 

 

Inspectie voor het basisonderwijs 

Inspectie voor het basisonderwijs 

0800-8051 

info@owinsp.nl 

www.onderwijsinspectie.nl 

 

 

Stichting Klasse 

Karnemelksloot 110 

2806 BJ Gouda 

0182-622711 

info@stichtingklasse.nl 

www.stichtingklasse.nl 

 

Vereniging voor Openbaar Onderwijs 

VOO 

Louis Amstrongweg 120    1311 RL Almere 

0800-5010 (kies “onderwijs” en dan 4 ) 

 

Voor ouders over onderwijs 

www.oudersonderwijs.nl  

 

Klachtenmelding seksuele intimidatie 

Meldpunt vertrouwensinspecteurs  

0900-1113111 (lokaal tarief) 

 

mailto:directie@obswereldwijs.nl
http://www.obswereldwijs/
mailto:info@owinsp.nl
http://www.onderwijsinspectie.nl/
mailto:info@stichtingklasse.nl
http://www.stichtingklasse.nl/
http://www.oudersonderwijs.nl/
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Foto 'Allard de Goeij - atelier PRO' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


