Alles draait om Onze Wereld

Onze Wereld draait om jou

Wan switi kon inie
Bienvenidos
Swagatum
Hosgeldiniz

Witam
Bem vindo
Bienvenue
ZO

1

MA

2

DI

3

WO

4

DO

5

VR

6

ZA

Welkom
Welcome
Dobro došli

SEPTEMBER 2019

Eerste schooldag: Meet & Greet
meesteer Lars jarig

DI 17

Prinsjesdag: alle kinderen vrij
juf Brigitte jarig / juf Nikky jarig

WO 18

meester Henk jarig

DO 19
VR 20

Startgesprekken (geen school, wel gesprek) /
juf Meltem jarig

7

ZA 21

begin van de herfst

ZO

8

ZO 22

MA

9

MA 23

DI 10

DI 24

WO 11

juf Hayat jarig

juf Amber jarig

WO 25

DO 12

DO 26

VR 13

VR 27

ZA 14

ZA 28

ZO 15

ZO 29

MA 16

Studiedag team: alle kinderen vrij

MA 30

Burendag

Onze Wereld maak je zelf… maar ook samen
Op 2 september 2019 startte het nieuwe schooljaar. Op
Onze Wereld begint dat met een feestje: naar school gaan is
leuk, het is een voorrecht en het legt een basis voor de toekomst. Een goede reden om zo'n mooi moment te vieren!
Dit is de School-Gids-Kalender 2019-2020 van Basisschool
Onze Wereld.
Bij deze School-Gids-Kalender hoort ook de SchoolGids,
die digitaal beschikbaar is via onze website. De SchoolGids
maakt onderdeel uit van het pakket planning en verantwoording, waarbij ook het SchoolPlan, het JaarPlan en het
JaarVerslag horen. U kunt de gids ook op papier krijgen als
u dit wilt. In deze School-Gids-Kalender zijn de hoofdzaken
uit de SchoolGids overgenomen.
Basisschool Onze Wereld is Voorschool, Ouderbetrokkenheid 3.0-School, Schakelklassen-school, opvangschool voor
neveninstromers, brede school enzovoorts. Kortom, er is
genoeg te vertellen over Basisschool Onze Wereld. Maar
het belangrijkste is, dat Onze Wereld een Basisschool is
en dus kinderen een goede basis voor de toekomst geeft.

Wij hopen dat de kinderen zich snel thuis voelen en dat alle
ouders/verzorgers merken dat ze altijd op school terecht
kunnen met hun vragen.
De School-Gids-Kalender wordt gemaakt in het begin van
een nieuw schooljaar. Tijdens een schooljaar veranderen er
echter weer veel zaken. Een goede manier om op de hoogte te zijn van alle ontwikkelingen en veranderingen op
Basisschool Onze Wereld is: de website. Bijna dagelijks
wordt de site bijgehouden onder het kopje berichten en
agenda. De SchoolGids, het JaarPlan-JaarVerslag, belangrijke data e.d vindt u onder het kopje INFORMATIE.
Wij raden u aan om regelmatig de site te bezoeken, zowel
voor de leuke dingen als voor de zakelijke ontwikkelingen:

Zo'n 800 kinderen bezoeken dagelijks de school. Wat zij
doen, hoe wij met ze werken, waarom ze van harte welkom zijn, hoe wij voor ze zorgen, wanneer ze vakantie hebben, hoe de school zich verder wil verbeteren: het staat
allemaal in de SchoolGids, die met instemming van de
medezeggenschapsraad tot stand is gekomen.
De belangrijkste pagina's zijn opgenomen in de kalender,
zodat deze in alle gezinnen bewaard kunnen worden. Op
die manier beschikt iedereen steeds over belangrijke telefoonnummers, afspraken en data.
De meeste ouders/verzorgers en kinderen kennen Basis
school Onze Wereld al, maar ook dit schooljaar zullen
weer veel nieuwe kinderen en hun ouders/verzorgers kennis maken met onze school.

Basisschool Onze Wereld

www.onzewereld.net
U mag van ons verwachten dat de ruim 800 kinderen, die
ook dit schooljaar weer de school gaan bezoeken goed
onderwijs krijgen op een gezellige school. Daarbij speelt
ons professionele team van leerkrachten een belangrijke
rol. Bij hen kunt u altijd terecht. Zij maken graag tijd voor
u, na schooltijd, om zaken te bespreken.
Wij willen graag samen met u en alle kinderen werken aan
een leerzaam en fijn schooljaar. Wij wensen u dit jaar weer
veel plezier op onze school.
Namens het team van Onze Wereld

Aartje van den Akker

SchoolGids 2019/2020

OKTOBER 2019
DO 17

Internationale dag tegen de Armoede

VR 18

juf Lanka jarig

DI

1

WO

2

DO

3

start Kinderboekenweek “Vriendschap”

ZA 19

VR

4

WereldDierenDag

ZO 20

ZA

5

Dag van de Leraar / meester Victor jarig

MA 21

Herfstvakantie

ZO

6

juf Aartje jarig

DI 22

Herfstvakantie

MA

7

meester Hans jarig

WO 23

Herfstvakantie

DI

8

juf Ebru jarig

DO 24

Herfstvakantie

WO

9

juf Nicolette jarig

VR 25

Herfstvakantie

juf Els R. jarig

ZA 26

DO 10
VR 11

ZO 27

ZA 12

MA 28

ZO 13

DI 29

MA 14

WO 30

DI 15

DO 31

WO 16

WereldVoedselDag

Divali / Wintertijd begint (klok een uur terug)

Halloween

Zakelijke informatie
De school
Basisschool Onze Wereld is een grote school met meer
dan 800 leerlingen. De groepen zijn ondergebracht in
twee gebouwen: het hoofdgebouw in de Brandtstraat 87
(jongste kinderen) en gebouw Brandtstraat 80 (oudste kinderen) daar recht tegenover.
gebouw 87
gebouw 80
groep 1 t/m 4
groep 5 t/m 8
Brandtstraat 87
Brandtstraat 80
2572 CC Den Haag
2572 CH Den Haag
telefoonnummer 070 - 345 93 00
Naast de twee schoolgebouwen heeft de school ook de
be
schikking over het gebouw Brandtstraat 89. Hierin
bevindt zich ons WereldTheater.
In de Beijersstraat hebben we gebouw 72A onder onze
gymzaal. Hier zijn onze groepen 1B en 1C te vinden.

De stichting beheert momenteel 46 basisscholen, 8 scholen voor speciaal (basis)onderwijs en expertisecentra en 3
regio’s voor voortgezet onderwijs met in totaal 25 vestigingen. Ongeveer 4000 werknemers verzorgen het onderwijs
voor zo'n 34.000 leerlingen.
De scholen in het primair onderwijs zijn samengevoegd
in clusters. Vier clusterdirecteuren sturen de clusters aan
en vormen de schakel naar het College van Bestuur via
het bestuursmanagementteam primair onderwijs. In het
voortgezet onderwijs zijn de scholen gebundeld tot regio’s.
De drie regiodirecteuren nemen deel aan het bestuursmanagementteam voortgezet onderwijs dat het College van
Bestuur ondersteunt.
Het adres van het bestuur is: Saffierhorst 105, 2592 GK
in Den Haag, telefoon 070 - 3001100. Het postadres is:
Postbus 93231, 2509 AE Den Haag.

Er zijn ver uitgewerkte plannen voor aanvullende nieuwbouw en verbouw van de schoolgebouwen. Het is nog
niet bekend wanneer deze grote ingreep kan gaan beginnen. Samen met de Gemeente en het schoolbestuur wordt
gekeken op welke manier de plannen kunnen worden
gerealiseerd.

Basisschool Onze Wereld is één van de basisscholen in
Den Haag die valt onder het bestuur van de Stichting
Lucas Onderwijs.
Lucas Onderwijs is een dynamische en betrokken stichting
voor bijzonder primair en voortgezet onderwijs. Zij werken vanuit de visie dat ieder kind recht heeft op het best
denkbare onderwijs om zich te kunnen ontwikkelen tot een
zelfbewuste, verantwoordelijke en kansrijke burger. Ze stellen hun scholen in staat en stimuleren hen dit te bieden
binnen de kaders van onze filosofie ‘Vrijheid in verbondenheid’.
Het best denkbare onderwijs willen ze vormgeven door
samen te werken vanuit waarden die zijn ontleend aan de
Christelijke geloofsgemeenschap. Ze willen aantrekkelijk
onderwijs bieden dat zich onderscheidt door ontwikkeling,
aandacht voor kwaliteit, goede zorg voor de medewerkers
en solidariteit met kansarmen. Dit doen ze in actief partnerschap met de maatschappelijke omgeving en met ruimte voor de diversiteit van al hun scholen.

Basisschool Onze Wereld

Basisschool Onze Wereld staat midden in de multiculturele Haagse wijk Transvaal. De sociaal-economische en etnische achtergrond van de bewoners is zeer divers.
In de gemeente Den Haag levert Basisschool Onze Wereld
een belangrijke bijdrage aan de opvang van neveninstromers. Dat wil zeggen dat leerlingen rechtstreeks afkomstig
uit het buitenland bij ons voor het eerst in Nederland naar
school kunnen gaan.
In de omgeving van de school is veel vernieuwd. Door de
wijze waarop deze stadsvernieuwing gerealiseerd wordt
(een gevarieerd aanbod van huur- en koopwoningen) is
ook de variatie in sociaal-economische achtergrond van de
gezinnen toegenomen.

SchoolGids 2019/2020

NOVEMBER 2019
ZA 16

VR

1

ZA

2

ZO 17

ZO

3

MA 18

MA

4

juf Nancy jarig

DI 19

DI

5

juf Elise jarig

WO 20

WO

6

juf Jacqueline / juf Manon jarig

DO 21

DO

7

VR 22

VR

8

ZA 23

ZA

9

ZO 24

ZO 10

MA 25

MA 11

Sint Maarten / juf Maschja jarig
juf Ayse / juf Iris jarig

DO 14
VR 15

Dag van de Rechten van het Kind

Onafh.dag Suriname / juf Judith jarig

DI 26
WO 27

DI 12
WO 13

Intocht van Sinterklaas

DO 28

juf Carlien jarig

VR 29

meester Munib jarig

ZA 30

juf Cybéle jarig

Wat vindt Basisschool Onze Wereld belangrijk
Onze visie
Basisschool Onze Wereld is een grote, kleurrijke, moderne,
katholieke basisschool in de Haagse wijk Transvaal. De school
kenmerkt zich door respect, veiligheid, betrokkenheid en
zorg.
Onder het motto “samen spelen, samen leren, samen
leven” wil Onze Wereld bijdragen aan de individuele groei
van leerlingen, maar ook aan de gemeenschappelijke groei
van dit kleurrijke stukje Nederland.
School en ouders willen gezamenlijk een relatie opbouwen
en onderhouden. Om een goede relatie op te bouwen en
te onderhouden zal zowel bij het personeel van de school
als bij de ouders/verzorgers een weg bewandeld moeten
worden van bewustwording en competentievergroting.
• Groot
Met meer dan 800 kinderen behoort Basisschool Onze
Wereld tot één van de grootste basisscholen van Nederland.
Het gebied waar de kinderen wonen is vooral Transvaal (ongeveer de helft van de kinderen) en de wijken er omheen.
Veel gezinnen kiezen dus voor deze school en zijn bereid
daar enige afstand voor af te leggen.
• Kleurrijk
Een school in Transvaal is een afspiegeling van de Transvaalse
samenleving en heeft dus alle kenmerken van een moderne
stad. 85 % van de kinderen is in Den Haag geboren. Hun
achtergronden zijn uiterst divers. Zo zijn de meeste ouders
in Turkije geboren (bijna 60%). Andere geboortelanden van
ouders zijn Nederland (13%), Marokko (13%), Bulgarije
(4%), Suriname (3%) en Polen (2%). Daarnaast zijn er zo’n
30 andere landen van herkomst.
Onze Wereld voorziet in een aantal specifieke behoeften
binnen het onderwijs. Zo is zij al jaren opvangschool voor
nieuwkomers. 10 tot 15 % van de kinderen is anderstalig
op Onze Wereld gestart.
De grote diversiteit vraagt om gemeenschappelijke
uitgangspunten. We erkennen de verschillen en waarderen
de overeenkomsten. We gaan er van uit, dat ouders en
school een gezamenlijk belang hebben: het beste voor
het kind. Daarbij is “het beste” vanuit diverse invalhoeken
zeer divers in te vullen. De school neemt een tolerante,
respectvolle houding aan. Het respecteren van de verschillen
tussen mensen is op Onze Wereld tevens het waarderen
van de overeenkomsten. Hierbij willen we in principe
geen beperkingen opleggen, tenzij bepaalde gedachten,
symbolieken, meningsuitingen of gedragingen anderen
belemmeren in het gevoel van veiligheid of respect.

Basisschool Onze Wereld

• Modern
Een school die 100 jaar bestaat heeft enerzijds een waardevolle
traditie, maar ook de vaardigheid om mee te gaan met de
ontwikkelingen. Op Onze Wereld zien we dan ook, dat
vernieuwingen weloverwogen worden doorgevoerd. Dit
leidt tot stabiliteit én toekomstgerichtheid. Zo wordt er
gekozen voor moderne methodes en hulpmiddelen, maar
worden “hypes” overgeslagen.
• Katholiek
Onze Wereld kenmerkt zich ook als “gelovende school”.
Binnen de school heerst het besef dat geloof voor veel mensen een belangrijke rol kan spelen: we erkennen de waarde
van geloven. Welk geloof en hoe men gelooft is wel onderwerp van gesprek op school, maar is nooit voorschrijvend of
intolerant naar anderen.
Vanuit de katholieke identiteit is er al een eeuw vormgegeven aan waarden als “opkomen voor de zwakkeren in de
samenleving” en “zijn wie je bent”. Hierbij is de gelijkwaardigheid van mensen uitgangspunt. Ook de universele rechten van de mensen en speciaal de universele rechten van
het kind worden van harte onderschreven. Dit draagt bij
aan het waarderen van verschillen en het versterken van de
persoonlijke identiteit.
• Respect, veiligheid, betrokkenheid en zorg
Het handelen van alle medewerkers van de school gaat
uit van de kernwaarden respect, veiligheid, betrokkenheid
en zorg. Het lukt ons goed om in en om de school deze
waarden voor te leven en uit te dragen. Dit blijkt uit de
reacties van de kinderen, de ouders, maar ook andere
bezoekers en instellingen waar we mee samenwerken.
SchoolGids 2019/2020

DECEMBER 2019

1ste zondag van de Advent

DI 17

ZO

1

MA

2

WO 18

DI

3

DO 19

WO

4

juf Natalie jarig

DO

5

Sinterklaasfeest: kinderen om 12.30 uur vrij

VR

6

meester Theo jarig

ZA

juf Çigdem S. jarig

VR 20

Kerstfeest op school: alle kinderen om 12.30
uur vrij

ZA 21

Begin van de winter

7

ZO 22

juf Müjde jarig

ZO

8

MA 23

juf Çigdem A. jarig / meester Roeland jarig

MA

9

DI 24

Kerstavond

WO 25

1ste Kerstdag

WO 11

DO 26

2de Kerstdag

DO 12

VR 27

Kerstvakantie / juf Marjon jarig

VR 13

ZA 28

Kerstvakantie

DI 10

Dag van de Universele Rechten van de Mens

ZA 14

meester Ravi jarig / juf Sarita jarig

ZO 29

Kerstvakantie / meester Leon jarig

ZO 15

juf Ilhame jarig

MA 30

Kerstvakantie

DI 31

Oudjaarsavond / juf Pinar jarig

MA 16

Visie
De afgelopen jaren is er gewerkt aan het woorden geven
aan de visie van de school. Uiteindelijk is gekozen om de
volgende vragen te beantwoorden:
• Waarin blinken wij uit?
• Waarom bestaan wij?
• Wat staan wij voor?
• Waar gaan wij voor?
De beschreven visie is verder uitgewerkt in een omschrijving van “het Onze Wereld teamlid”.

Uit alles blijkt dat de school een tolerante, respectvolle houding aanneemt. Het respecteren van de verschillen tussen
mensen is op onze Wereld tevens het waarderen van de
overeenkomsten.
Zo is het dragen van hoofddoeken geen enkel probleem,
behalve bij de gymlessen (de sporthoofddoek mag wel),
maar is het dragen van de gesloten gezichtssluier op onze
school niet toegestaan, omdat dit de communicatie belemmert en daardoor tot problemen kan leiden.

KERNKWALITEITEN
Waarin blinken wij uit?

Op Onze Wereld accepteren en respecteren we
elkaar. We kenmerken ons door helder communiceren
en professioneel organiseren. Onze Wereld ontwikkelt zich
voortdurend. Wij doen moeite ieder kind brede kansen te bieden
zich naar eigen vermogen te ontwikkelen op diverse gebieden.
Dit doen wij samen met het team van collega’s
en met betrokken ouders, want samen
beleven en delen is onlosmakelijk
met de school verbonden.

HOGER DOEL

Waarom bestaan wij?
Onze Wereld is het vertrouwde
rustpunt voor vele gezinnen in het
soms hectische leven.
Hier mag je zijn wie je bent.

Samen maken we
Onze Wereld!

We bieden kinderen een stabiele
basis en een veilige start in het
onderwijs, met als uitgangspunt
“het totale kind”.
We realiseren brede zorg
en ieder kind is
GEWAAGD DOEL
met recht uniek.
Waar gaan wij voor?

KERNWAARDEN
Waar staan wij voor?

Onze Wereld kenmerkt
zich door
respect,
veiligheid,
betrokkenheid,
en zorg.

Er is continuïteit in de
belangstelling voor de school
van ouders en kinderen.
Het onderwijs en de zorgbreedte worden verbeterd en uitgebreid
vanuit onze doorleefde visie op het totale kind en uitgaand
van een positieve kijk op de toekomst in de multiculturele
samenleving.
Verschillen tussen kinderen, op alle gebieden,
worden blijvend gewaardeerd.

samen spelen
Basisschool Onze Wereld

samen leren

samen leven
SchoolGids 2019/2020

JANUARI 2020

WO

1

Nieuwjaarsdag

DO

2

Kerstvakantie

VR 17

VR

3

Kerstvakantie

ZA 18

ZA

4

meester Rien jarig

ZO 19

ZO

5

MA

6

Drie Koningen / juf Brenda jarig

DI 21

DI

7

juf Dionne jarig

WO 22

WO

8

DO 23

DO

9

VR 24

juf Mona jarig

VR 10

ZA 25

juf Anushka jarig

ZA 11

ZO 26

ZO 12

MA 27

DO 16

MA 20

MA 13

meester Kadir jarig

DI 28

DI 14

Studiedag team: alle kinderen vrij
juf Nur jarig

WO 29

WO 15

DO 30
VR 31

juf Mireille jarig

Directie
Aartje van den Akker
directeur
Els Reijnders

John Huiskens

John Leijgraaff

Victor Ferwerda

adjunct-directeur

adjunct-directeur

adjunct-directeur

adjunct-directeur

Onderwijs

Organisatie en Gebouw

Onderwijs

Organisatie en Gebouw

leerjaar 1 t/m 4

leerjaar 5 t/m 8

Leerjaarcoördinatie
groep 1

groep 3

groep 5

groep 7

Fousia Nasrullah

Eline van der Zwart

Maureen Vasconcellos

Hayat el Haddioui

groep 2

groep 4

groep 6

groep 8

Sandhia Biekram

Eva de Brabander

Mieke Jansen

Nikky van Leersum

Interne Begeleiding
peuters en instroom groep 1
Judith van Gelswijk

groep 4 en 5
Jacqueline van Oosterom

E-groepen
Marloes Schoonhoven

groep 1, 2 en 3

groep 6, 7 en 8

groep 8

Mireille van der Meer

Madelief van Vliet

Debby van Soest

Basisschool Onze Wereld
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FEBRUARI 2020
ZO 16

juf Linda G. jarig

ZA

1

ZO

2

MA 17

MA

3

DI 18

DI

4

WO 19

WO

5

DO 20

meester Paul jarig

DO

6

VR 21

Dag van de Moedertaal

VR

7

ZA 22

ZA

8

meester Ferdi jarig

ZO 23

juf Marloes jarig

ZO

9

juf Mirjam jarig

MA 24

Voorjaarsvakantie

MA 10

DI 25

Voorjaarsvakantie

DI 11

WO 26

Voorjaarsvakantie / juf Sharda jarig

WO 12

DO 27

Voorjaarsvakantie / juf Shirley

DO 13

VR 28

Voorjaarsvakantie

ZA 29

Schrikkeldag

VR 14
ZA 15

Valentijnsdag

meester Djordi jarig

De ontwikkelingen van het onderwijs in de school
Werken met kinderen is werken aan de toekomst. Wij vinden het daarom belangrijk dat de kwaliteit van ons onderwijs op een zo hoog mogelijk niveau is. Dit betekent dat we
constant bezig zijn zaken te verbeteren en nieuwe ontwikkelingen in gang te zetten. Hierbij willen we als school zelf
vernieuwende initiatieven nemen en alle kansen nemen die
ons geboden worden.
In de SchoolGids op de website vindt u een overzicht van
alle methodes die wij op school gebruiken.
In ons SchoolPlan 2019-2023 hebben we de volgende stippen op de horizon beschreven:
• Speerpunt 1: Onderwijs
Leren zichtbaar maken met aandacht voor alle niveaus. Dit
is een didactische aanpak waarin het kind eigenaar wordt
van zijn eigen leerproces. Het pedagogisch klimaat wordt
daarop afgestemd.

• Speerpunt 2: Zorg en kwaliteit
De zorgcyclus is gebaseerd op het handelingsgericht werken en geïmplementeerd in de hele school.
De E-groepen hebben een duidelijke structuur, die aansluit
bij de onderwijsbehoeften van deze kinderen. Ze hebben
een eigen plek in de school. In deze groep wordt gewerkt
volgens de aanpak PBS (positive behaviour structure) en
Leren Zichtbaar Maken. De schoolwinkel is ontwikkeld.
• Speerpunt 3: Personeel
Opleiden in de school op alle niveaus: van onderwijsassistent naar PABO (deeltijd PABO), personeel dat de
PABO volgt (flexPABO), verkorte deeltijd (Digi-PABO),
Zij-instromers, leren voor diploma onderwijsassistent,
MD-traject (DIO).
Het team weten te boeien & te binden.
De professionele cultuur is ingebed.
• Speerpunt 4: Ouders
We blijven dezelfde positieve relatie en verbondenheid met
ouders onderhouden. We voelen ons samen verantwoordelijk voor onze leerling, hun kind.
Basisschool Onze Wereld

De komende jaren zullen de ontwikkelingen van ons onderwijs in het teken staan van het schoolprogramma “Leren
zichtbaar maken”. We gebruiken dit bij het verbeteren van
ons reken-onderwijs en ons taal-onderwijs.
Bij de invoering hiervan krijgen wij begeleiding vanuit verschillende schoolbegeleidingsdiensten.
Onze ondersteuningsgroepen (5/6E en 7/8E) gaan het
tweede jaar in. In samenwerking met de SPPOH hebben
we twee groepen speciaal voor kinderen voor wie de lesstof van de klas niet goed te volgen is. Deze kinderen stromen uit op het eindniveau dat aansluit bij de hoogst haalbare capaciteiten van het kind en dat is anders dan bij de
meeste andere kinderen. Deze twee klassen werken intensief samen en hebben extra leerkrachten.
Alle kinderen van onze school doen mee aan de Cultuurschakel m.b.t. voorstellingen en bezoek aan de Haage musea. Bij elk bezoek hoort een educatieve lessencyclus ter
voorbereiding en na verwerking in de klas. Het komende
schooljaar zullen we deze lessencyclussen nog verder uit
gaan breiden.

De ontwikkeling van extra onderwijstijd is gelukkig voor
een aantal jaren vastgesteld. Hierdoor kunnen we doorgaan met de TheaterSchool, StudieKlas voor groep 6, 7 en
8 en Fit4Kids voor de groepen 7 en 8 en ons brede aanbod
van cursussen na schooltijd (CEES). In het kader van de
brede schoolontwikkeling zullen meer activiteiten worden
opgepakt. Ook activiteiten met en voor ouders.
SchoolGids 2019/2020

MAART 2020
DI 17

juf Indra jarig

ZO

1

MA

2

WO 18

DI

3

DO 19

juf Annemiek jarig

WO

4

VR 20

juf Jessica jarig

DO

5

juf Fousia jarig

ZA 21

Intern. Dag tegen Racisme en Discriminatie

VR

6

juf Lisa jarig

ZO 22

meester Dennis jarig

ZA

7

ZO

8

MA

9

DI 10

MA 23

Internationale VrouwenDag

DI 24
WO 25

Holi Phagwa

DO 26

WO 11

VR 27

DO 12

ZA 28

VR 13

ZO 29

ZA 14

MA 30

ZO 15
MA 16

juf Maureen jarig / Begin zomertijd

meester Seyfettin jarig

DI 31

Studiedag team: alle kinderen vrij

Zomer tijd begint (klok gaat 1 uur vooruit)

Activiteiten voor kinderen na schooltijd
Verlengde schooldag/Cees
Naast de vaste activiteiten in het kader van de uitbreiding
van onderwijstijd zullen ook de VSD-activiteiten doorgaan.
Vaak zijn dit cursussen die 10 tot 12 keer ná schooltijd voor
kinderen van groep 3 tot en met 8 worden gegeven. De
cursussen hebben betrekking op CultuurEducatie En Sport
(Cees).
Kinderen kunnen met toestemming van hun ouders/verzorgers intekenen, maar vaak is er meer vraag dan aanbod. Er wordt geprobeerd om alle kinderen aan de beurt
te laten komen.
De cursussen worden meestal op school gegeven.

kracht te maken. Dit gebeurt natuurlijk altijd in overleg met
de ouders/verzorgers. Er zijn ook instellingen in de wijk die
huiswerkbegeleiding verzorgen. Op school kunt u vragen
naar de mogelijkheden.

Andere activiteiten na schooltijd
Verschillende instanties organiseren na schooltijd interessante activiteiten voor de kinderen. Zodra we hierover
informatie hebben, geven we die aan de kinderen mee.
Als school schrijven we ook in op verschillende sportactiviteiten. Kinderen kunnen hieraan na schooltijd meedoen.
Als een speciale activiteit (gedeeltelijk) buiten schooltijd
valt, laten we dit via een briefje weten aan de ouders/
verzorgers of we vragen een ondertekend toestemmingsstrookje.

Buitenschoolse opvang
Als school zijn wij verantwoordelijk voor het bieden van
voor-, en naschoolse opvang. Voorschoolse opvang wordt
door de school verzorgd. Er zijn geen kosten aan verbonden. Ouders/verzorgers die graag gebruik willen maken
van voorschoolse opvang kunnen dit overleggen met de
directie. Tussen de middag blijven alle kinderen op school.

Huiswerk en huiswerkbegeleiding
Bij huiswerk wordt meestal alleen gedacht aan maak- en
leerwerk in de hogere groepen van de basisschool. Maar
ook onze jongste kinderen krijgen soms al (t)huiswerk-opdrachtjes mee. Het uitvoeren van de opdrachten is vaak
leuk en leerzaam om samen met de ouders/verzorgers te
doen. Zo wordt aan onze kinderen in de onderbouw bijvoorbeeld in de herfst vaak gevraagd of ze spulletjes uit
het bos willen verzamelen voor de herfsttafel. Of er wordt
gevraagd of ze materialen van thuis mee kunnen nemen.
Als de kinderen wat ouder worden, vragen we of ze stukjes uit een krant kunnen verzamelen of dat ze naar het
Jeugdjournaal gaan kijken. Ook krijgen (jonge) kinderen
opdrachten mee die in het verlengde liggen van het leesen rekenonderwijs.

De naschoolse opvang wordt verzorgd door DAK kinder
centra, Noordwal 10, 2513 EA Den Haag, telefoon
070-7502100.
Kinderen van Basisschool Onze Wereld kunnen gebruik
maken van het nieuwe kindercentrum Tirza Dak in de
Beijersstraat 59, 070-3626993.

De kinderen van groep 6 tot en met 8 krijgen maak- of
leerhuiswerk mee naar huis. Als het voor een kind om een
bepaalde reden heel moeilijk is om het huiswerk in orde
te krijgen, bieden we het kind soms de mogelijkheid om
na schooltijd het huiswerk onder begeleiding van een leer-
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meester John H. jarig

AP R I L 2020

WO

1

DO 16

DO

2

VR

3

ZA

4

ZO

5

MA

6

DI 21

juf Jasmien jarig

DI

7

WO 22

juf Samira jarig

WO

8

DO 23

DO

9

VR 17

juf Pracella jarig

ZA 18
ZO 19

juf Sigrid jarig

MA 20

Witte Donderdag: samen eten / juf Els B. jarig

VR 24

Start Ramadan / juf Mieke J. jarig

VR 10

Goede Vrijdag / juf Linda T. jarig

ZA 25

juf Cynthia jarig

ZA 11

Stille zaterdag /juf Müberra jarig /
juf Sandhia jarig

ZO 26

meester Aglad jarig

MA 27

KoningsDag / juf Nevin jarig

ZO 12

1ste Paasdag

DI 28

Meivakantie

MA 13

2de Paasdag / juf Madelief jarig

WO 29

Meivakantie

DO 30

Meivakantie

DI 14
WO 15

De ouders/verzorgers
Het belang van de betrokkenheid van ouders/verzorgers
Gesprekken met ouders/verzorgers

De basis van ouderbetrokkenheid op Basisschool Onze
Wereld is het gezamenlijk belang dat ouders en school
onderkennen: het beste voor het kind. We gaan er samen
van uit, dat een ieder zijn best doet om dit te realiseren. Hier
vertrouwen we op. Maar we weten ook dat niet iedereen
dezelfde mogelijkheden heeft.
Samenwerken met ouders is van groot belang. We gebruiken hierbij de uitgangspunten van Ouderbetrokkenheid
3.0. De drie kernwaarden zijn:
• we zijn gelijkwaardig;
• we zijn samen verantwoordelijk;
• we voelen ons verantwoordelijk voor elkaar.
Een groep met ouders en leerkrachten sturen komend jaar
aan op een nog betere samenwerking.
Bij alle kinderen zullen wij ouders/verzorgers stimuleren tot
onderwijsondersteunend gedrag in de thuissituatie. Dit kan
bijvoorbeeld door samen televisie kijken (Sesamstraat, Klok
huis, Jeugdjournaal), voorlezen en dergelijke. Ook samen de
website van bijvoorbeeld “Nieuwsbegrip” bezoeken, is een
vorm van ondersteunen. Wij zien het ook als een taak om
eventueel opvoedingsondersteuning aan ouders te bieden.
Zo bestaat de mogelijkheid om via de school maatschappelijk werk te benaderen: Nela Koeiman is als schoolmaatschappelijk werkster aan onze school verbonden. Over het
schoolmaatschappelijk werk is een folder op school verkrijgbaar.

Koffie XL

Ook dit schooljaar plannen we weer startgesprekken met
alle ouders/verzorgers. Dit jaar doen we dat weer centraal
op vrijdag 20 september. Alle ouders en kinderen krijgen een
uitnodiging om samen op een bepaalde tijd naar school te
komen. Alle klassen houden een nieuw-schooljaar-receptie:
ouders en kinderen van één klas maken kennis met elkaar.
Op die manier weet u met welke kinderen uw kind in de klas
zit en welke ouders daarbij horen.
Om u op de hoogte te houden van de vorderingen van uw
kind geven wij in februari en aan het einde van het schooljaar een rapport mee aan het kind. Een paar dagen na het
meegeven van het rapport willen we graag met u over dit
rapport praten. Dit doen we op onze oudermiddagen/
avonden. Ook worden er tussentijds voortgangsgesprekken gehouden. Zo kan de leerkracht ouders uitnodigen in
november om nog eens extra over de vorderingen van het
kind te praten. Of u kunt natuurlijk zelf aangeven dat u een
voortgangsgesprek wilt.
Voor andere ouderactiviteiten ontvangt u aparte uitnodigingen. Dit jaar gaan we gebruik maken van de schoolapp
SchouderCom. Via deze app zal veel van de communicatie
tussen u en school gaan verlopen.
Met vragen en opmerkingen hoeft u natuurlijk niet te wachten op de hierboven genoemde momenten. De leerkrachten staan u vóór of na schooltijd graag te woord. Als u iets
wilt bespreken is het verstandig even een afspraak te maken.
Er is op Basisschool Onze Wereld geen vast spreekuur. Als
u iemand van de directie wilt spreken, kunt u langskomen
of een afspraak maken. Mocht de directie afwezig zijn, dan
wordt zij altijd door iemand waargenomen.

Ontruimingsoefeningen
Van de meeste activiteiten op school brengen wij u vooraf
op de hoogte. Ontruimingsoefeningen melden wij niet van
te voren. Als u tijdens een ontruiming uw kind komt halen
of u ziet uw kind naar de verzamelplaats gaan, kunt u wel
meelopen, maar u mag uw kind niet meenemen. We kunnen dan namelijk niet controleren of alle kinderen uit het
gebouw zijn. En die controle is van levensgroot belang.

Ouders zijn elke dag welkom op school voor een kopje koffie of thee. Zo’n 100 ouders maken dagelijks gebruik van
deze mogelijkheid! Elke dinsdag, woensdag en donderdag
hebben we Koffie XL in het WereldTheater. Koffie...met
wat eXtra’s: koffie vanaf 08.35 uur. En om 09.00 uur start
iets eXtra’s: uitwisselen, vertellen, presenteren, ideeën verzamelen, informeren, betrekken en alles samen!
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M E I 2020

VR

1

Meivakantie / Dag van de Arbeid

ZO 17

ZA

2

juf Ouarda jarig

MA 18

ZO

3

MA

4

DI

5

WO

DI 19

juf Aïda jarig

Dodenherdenking

WO 20

Studiedag team: alle kinderen vrij

Bevrijdingsdag

DO 21

Hemelvaartsdag: alle kinderen vrij

6

VR 22

Hemelvaartvakantie

DO

7

ZA 23 meester John L. jarig

VR

8

ZO 24

ZA

9

MA 25

ZO 10

MoederDag / juf Rojda jarig

DI 26

MA 11

WO 27

DI 12

DO 28

WO 13

VR 29

DO 14

ZA 30

VR 15

juf Sophie jarig

ZA 16

juf Ülker jarig

Verwacht Suikerfeest

ZO 31

1ste Pinksterdag

Huisbezoeken
Veel leerkrachten vinden het leuk om bij een gezin thuis
langs te komen. Dan kan de leerkracht - als de ouders/verzorgers daar geen bezwaar tegen hebben - op huisbezoek
komen. De leerkracht vraagt na wanneer hij of zij welkom
is. Soms komt dan ook een andere collega die met het kind
werkt, mee. Een kind kan op school soms anders doen dan
thuis. Of het lukt een kind niet altijd om het huiswerk op
orde te hebben. Of het lijkt verstandig om eens op een
rustig moment verder kennis met elkaar te maken. Dan is
een huisbezoek een mooi moment. En kinderen vinden het
vaak heel leuk... en spannend.

Website www.onzewereld.net
Sneller dan het nieuws kan niet, maar het lukt wel om
meestal nog dezelfde dag verslagen van uitstapjes, leuke
dingen, museumbezoeken, schoolreizen e.d. op het web
te hebben. Tijdens de werkweek van groep 8 kunnen de
ouders/verzorgers ’s avonds kijken wat hun kinderen die
dag hebben gedaan. Actuele gebeurtenissen staan onder
het kopje “berichten en agenda”. Een echte aanrader!

WereldNieuws!
WereldNieuws! is bij kinderen op Basisschool Onze
Wereld een begrip; daarin wordt verslag gedaan van heel
veel groot en klein “wereldnieuws” op school. Een nieuwe methode, bezoek aan een museum, sportdagen, er
is van alles te zien en te beleven op ons eigen televisiekanaal ‘WereldNieuws!’: https://vimeo.com/wereldnieuws
Geregeld worden nieuwe video’s geplaatst. Hiervan wordt
melding gemaakt in de Nieuwsbrief en op onze website
www.onzewereld.net. Natuurlijk krijgt u straks ook berichtjes via de schoolapp SchouderCom.

De NieuwsBrief
Deze mededelingenbrief verschijnt 10 keer per jaar. De
NieuwsBrief houdt u op de hoogte van alle actuele ontwikkelingen in en rond de school. In de loop van het jaar zal
de NieuwsBrief worden vervangen door mededelingen via
de Schoolapp SchouderCom.

Basisschool Onze Wereld

Speciale activiteiten
Naast de “gewone dingen” die er op een school gebeuren,
vinden er op Basisschool Onze Wereld regelmatig speciale activiteiten plaats. Zo worden er musicals geschreven en
opgevoerd, project-afsluitingen gehouden, vreemde tentoonstellingen bedacht, die door alle kinderen van de school
worden bijgewoond. Als de ruimte het toelaat, kunnen
ook ouders/verzorgers bij dergelijke activiteiten aanwezig
zijn. Op de website zijn er steeds videoverslagen van deze
speciale activiteiten. Ook maken we steeds meer gebruikt
van "live streaming". Dat is eigen live-televisie via internet.

Foto- en video-opnamen
Op school maken we veel foto's en video-opnamen. De
opnames worden gebruikt voor WWW.ONZEWERELD.NET,
WereldNieuws!, deze SchoolGids, de kalender, enz.
Soms wordt onze school bezocht door andere mensen. Zij
maken dan ook foto's van hun werkbezoek. En soms hebben we bekende gasten (bn-ers). Dan komt er ook landelijke
pers mee. We zijn daar best trots op en willen er graag aan
meewerken. We letten er wel erg goed op, dat het gaat over
positieve berichtgeving. We willen werken met integere
journalisten, die een eerlijk beeld van de school geven. Wij
vinden dat het maken van foto's en video-opnamen hoort
bij onze school. Wij hopen, dat u daar ook trots op bent.
Elk schooljaar vragen wij u dan ook om toestemming te
geven voor het gebruiken van foto- en videoopnames voor
school.
Wij hebben er echter respect voor als er ouders/verzorgers
zijn, die hier geen toestemming voor willen geven. Als u
er bezwaar tegen hebt, dat foto’s of video’s van u of uw
kind worden gebruikt, nemen wij contact met u op, zodat
kan worden afgesproken op welke wijze wij daarmee om
kunnen gaan.
De AVG (Algemene Verordering Gegevensbescherming) is
een wet waarin de toestemming voor het gebruik van foto,
video, maar ook adresgegevens e.d. wordt geregeld. Uw
toestemming zal dit schooljaar de schoolapp worden geregeld.
SchoolGids 2019/2020

J U N I 2020
DI 16

MA

1

2de Pinksterdag
juf Emine D. jarig

DI

2

juf Eline jarig

WO

3

DO

4

juf Eva jarig

ZA 20

VR

5

Wereld MilieuDag

ZO 21

VaderDag

ZA

6

MA 22

juf Dilek O. jarig

ZO

7

DI 23

MA

8

DI

9

DO 25

WO 10

VR 26

DO 11

ZA 27

VR 12

ZO 28

ZA 13
ZO 14
MA 15

WO 17
DO 18
VR 19

juf Anuska jarig

juf Dilek K. jarig

Studiedag team: alle kinderen vrij

WO 24

MA 29
DI 30

juf Ezgi D. en meester Mohamed jarig

Bijdragen 2019-2020
Vrijwillige bijdrage

per geldzakje

Feesten en activiteiten
Schoolreis (groep 1 t/m 7)
Werkweek (groep 8)
Overblijven

5 x €	  4,00
€ 20,00
5 x €	  6,00
€ 30,00
5 x € 15,00
€ 75,00
niet meer van toepassing

of in één keer

Eenmalige bijdrage zwembus
(zwemmers groep 5 t/m 7)
1 kind
€ 22,00

2 kind
€ 11,00

ste

de

Ooievaarspas?

3 kind
€ 8,00
de

Sponsering
Op dit moment wordt onze school op generlei wijze
gesponsord. Wel ontvangt de school doelsubsidies/giften,
waardoor met name de eigen bijdrage aan de schoolreis
en de werkweek laag kunnen blijven.

Voor al uw vragen over onderwijs in Nederland bekijkt u
de website www.oudersonderwijs.nl of u belt telefoonnummer 0800-5010.

U betaalt geen bijdrage!

U kunt de bedragen in één keer betalen of via de geldzakjes,
die 5 keer per jaar worden meegegeven aan de kinderen.

Medezeggenschapsraad
Bij de tot stand koming van de Wet op de Medezeggenschap
Onderwijs is het de bedoeling geweest om ouders en personeelsleden te laten meedenken en meepraten over zaken
die op school aan de orde zijn. Dit meedenken en meepraten is meer dan vrijblijvend. Ouders en personeelsleden
worden als gesprekspartner van de directie beschouwd,
zowel in de fase van beleidsvorming (klankbord voor de
directie) als in de fase van besluitvorming (daadwerkelijk
meedenken en meebeslissen).
Er is binnen de MR gekozen voor een gedeeld voorzitterschap: de heren Karim Khallouki (ouder) en Rien Kanaar
(leerkracht) fungeren als voorzittersduo. Alle actuele informatie rond de medezeggenschapsraad (waaronder de
bezetting) kunt u vinden op onze website onder het kopje
“MR”. U kunt de MR rechtstreeks benaderen voor vragen
of ideeën: mr@onzewereld.lucasonderwijs.nl
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meester Jamal jarig

J U L I 2020
VR 17

WO

1

DO

2

ZA 18

VR

3

ZO 19

ZA

4

ZO

Zomervakantie t/m 30 augustus

MA 20

Zomervakantie

5

DI 21

Zomervakantie

MA

6

WO 22

Zomervakantie

DI

7

DO 23

Zomervakantie

WO

8

VR 24

Zomervakantie

DO

9

ZA 25

meester Engin jarig

VR 10

juf Bernadette jarig

juf Ezgi A. jarig
juf Eliana jarig

ZO 26

ZA 11

MA 27

Zomervakantie

ZO 12

DI 28

Zomervakantie / meester Manish jarig

MA 13

WO 29

Zomervkantie / juf Diana / juf Lieneke jarig

DI 14

DO 30

Zomervakantie / verwacht Offerfeest

WO 15

VR 31

Zomervakantie

DO 16

Laatste schooldag schooljaar 2019-2020

Schooltijden, vakanties en verlofregeling
Schooltijden
Sinds dit schoolaar heeft Basisschool Onze Wereld een
continuerooster. Dit betekent dat de schooltijden zijn aangepast. De lessen starten om 8.45 uur. Tien minuten voor
aanvang van de lessen gaan de deuren open, zodat de kinderen rustig naar de klaslokalen kunnen gaan. Ouders zijn
welkom om mee te lopen naar de lokalen, maar zorgen
ervoor dat ze de school weer op tijd verlaten, zodat we op
tijd kunen starten med de lessen.
Vanaf 8.25 uur is er toezicht op de speelplaatsen en kunnen de kinderen dus al op de afgescheiden speelpleinen.
De kinderen zijn vrij om 14.45 uur. Op woensdag is dat
om 12.30 uur.
De kinderen van groep 1 en 2 kunnen worden opgehaald
uit hun lokaal. Leerlingen van groep 3 t/m 8 komen onder
leiding van de leerkracht naar de speelplaats en gaan vandaar weg naar huis.
Tussen de middag hebben de kinderen een half uur pauze.
Vanaf groep 3 eten ze een kwartier in hun eigen klas en ze
spelen een kwartier buiten. Voor groep 1 en 2 is dit een
half uur. Alle kinderen blijven op school.
De kinderen moeten zelf eten en drinken meenemen:
drinken en iets kleins om te eten rond 10 uur en drinken
en brood/lunch voor tussen de middag. We proberen op
school het aantal drinkpakjes, blikjes en wegwerpflesjes te
beperken. Eigen drinkbekers en waterflesjes helpen hierbij!
Op school besteden we regelmatig aandacht aan een
gezonde levensstijl en daar hoort ook gezonde voeding bij.
Elke dag willen we graag weten of alle kinderen op school
zijn. Als uw kind door ziekte of een bezoek aan de dokter
niet naar school kan, wilt u ons dat dan laten weten tussen 8.00 en 8.30 uur? Dit kan telefonisch bij juffrouw Ebru
Tunç (070-3459300) of per mail: info@onzewereld.net.
Voor verlofaanvragen voor gewichtige omstandigheden
gelden speciale regels. Op school is een brochure van
Leerplicht verkrijgbaar. U kunt uw verzoek bespreken met
meester John Huiskens of meester Victor Ferwerda. Ook
kunt u uw verzoek mailen naar: info@onzewereld.net.

Basisschool Onze Wereld

Vakanties en vrije (mid)dagen
StudieDag team 1

maandag 16 september 2019

Prinsjesdag

dinsdag 17 september 2019

StartGesprekken

vrijdag 20 september 2019

Herfstvakantie

21 okt. t/m 25 okt. 2019

Sinterklaasmiddag

donderdag 5 december 2019
vanaf 12.30 uur vrij

vrijdagmiddag vóór

20 december 2019

de kerstvakantie

vanaf 12.30 uur vrij

Kerstvakantie

23 dec. 2019 t/m 3 jan. 2020

StudieDag team 2

dinsdag 14 januari 2020

Voorjaarsvakantie

24 febr. t/m 28 febr. 2020

StudieDag team 3

donderdag 26 maart 2020

Paasvakantie

vrij. 10 t/m ma. 13 april 2020

Meivakantie

27 april t/m 8 mei 2020

StudieDag team 4

woensdag 20 mei 2020

Hemelvaartvakantie

do. 21 en vrij. 22 mei 2020

2de Pinksterdag

maandag 1 juni 2020

StudieDag team 5

vrijdag 19 juni 2020

Zomervakantie
vanaf vrijdag

17 juli t/m 30 augustus 2020

SchoolGids 2019/2020

Wan switi kon inie
Welkom

Bienvenidos

Witam

Hosgeldiniz

Swagatum

Bem vindo
Welcome
Dobro došli
Bienvenue

AU G U S TU S 2020
MA 17

Zomervakantie

DI 18

Zomervakantie

Zomervakantie

WO 19

Zomervakantie / juf Jomaly jarig

4

Zomervakantie / juf Saloua jarig

DO 20

Zomervakantie

WO

5

Zomervakantie

VR 21

Zomervakantie

DO

6

Zomervakantie

ZA 22

VR

7

Zomervakantie

ZO 23

ZA

8

MA 24

Zomervakantie

ZO

9

DI 25

Zomervakantie

WO 26

Zomervakantie / juf Dilek D. jarig

DO 27

Zomervakantie

ZA

1

ZO

2

MA

3

DI

MA 10

Zomervakantie

DI 11 Zomervakantie / juf Karlijn jarig
WO 12

Zomervakantie

VR 28

Zomervakantie

DO 13

Zomervakantie / juf Ilham jarig

ZA 29

juf Marilyn jarig

VR 14

Zomervakantie / meester Selçuk jarig

ZO 30

ZA 15
ZO 16

MA 31

Eerste schooldag

Personeel
Gebouw Brandtstraat 87
directeur
adj.-directeur organisatie
adj.-directeur onderwijs
leerjaarcoördinator
groep 1a
groep 1b
groep 1c
groep 1d
leerjaarcoördinator
groep 2a
groep 2b
groep 2c
groep 2d
leerjaarcoördinator
groep 3a
groep 3b
groep 3c
groep 3d
leerjaarcoördinator
groep 4a
groep 4b
groep 4c
groep 4d
andere leerkrachten/
lerarenondersteuners

conciërges

Gebouw Brandtstraat 80

Aartje van den Akker
John Huiskens
Els Reijnders

Fousia Nasrullah
Eliana Leito/Fousia Nasrullah
Brenda van Mersbergen/Ouarda Fars
Nicolette Boersen/Jessica Knijnenburg
Ilhame Lazer/ Fousia Nasrullah
Sandhia Biekram
Jasmien Amir/Karlijn Rimmelzwaan
Meltem Günes/Diana Faassen
Sandhia Biekram/Pracella Harinandansingh
Anuska Ramdhiansing/Ezgi Akin
Eline v.d. Zwart
Müjde Demirel/Eline v.d. Zwart
Natalie Faerber/Aïda Letica
Brigitte Schalkwijk/Sigrid van der Laan
Cynthia Zwakkenberg
Eva de Brabander
Linda Ghiraw
Saloua Tarhda/Samira Aissati
Eva de Brabander/Linda Tijsterman
Anushka Panchoe
Çigdem Aksoy
Pinar Bagci
Ezgi Demirel
Rojda Dogan
Djordy Foray
Manon Polman
Sharda Rodjan
Mohamed Tahri
Selçuk Terzi
Nancy Tuit

Munib Letica
Shirley Nabie

administratief medewerker
intern begeleiders
coach/begeleider
Prisma-leerkrachten - NT2
vakleerkrachten Bewegingsonderwijs
vakleerkrachten Muziek
leerkracht cultuur/crea/thema’s
coördinator Rekenen
coördinator Lezen
coördinator Dyslexie
coördinator HEA (Ouders/StudieKlas/Plus-activiteiten)
coördinator onderwijsprojecten Cees/VSD/spec. t.o.
coördinator cultuur/creatief werker
schoolmaatschappelijk werker

adj.-directeur organisatie Victor Ferwerda
adj.-directeur onderwijs John Leijgraaff
leerjaarcoördinator
Maureen Vasconcellos
groep 5a
Henk van der Drift
groep 5b
Marilyn Lewis/Ayse Demirel
groep 5c
Sarita Gangadien/Maureen Vasconcellos
groep 5d
Dilek Kaplan/Els Buitendijk
leerjaarcoördinator
Mieke Jansen
groep 6a
Ravi Gownie
groep 6b
Cybéle Bekker/
groep 6c
Hans Willemse
groep 6d
Manish Rambaruthsing
leerjaarcoördinator
Hayat el Haddioui
groep 7a
Sophie van Seggelen
groep 7b
Jamal Azzazi
groep 7c
Mona el Sayed/Hayat el Haddioui
groep 7d
Paul de Groot
leerjaarcoördinator
Nikky van Leersum
groep 8a
Dilek Deniz/Carlien van Berkel
groep 8b
Nikky van Leersum
groep 8c
Aglad Amir/
groep 8d
Engin Akarkan
leerjaarcoördinator
Marloes Schoonhoven
ondersteuningsgroepen Elise van der Horst
5/6E en 7/8E
Rien Kanaar
Marloes Schoonhoven
Maschja Rácz
Ilham Lamuadni
Miriam van der Sman
Lars van der Weg
andere leerkrachten/
Ferdi Baggerman
lerarenondersteuners
Lieneke van der Berg
Nur Cidem
Annemiek de Grood
Dilek Orman
Iris van Santen
Jomaly Sneek
Leon Varkevisser
Amber van der Zalm
conciërges
Müberra Akyol
Dennis Verbruggen

Ebru Tunç
Judith van Gelswijk, Mireille v.d. Meer, Jacqueline van Oosterom, Marloes Schoonhoven,
Debby van Soest, Madelief van Vliet
Judith van Gelswijk, Mieke Jansen, Indra Kallan, Jessica Knijnenburg, Debby van Soest
Bernadette van der Beek, Marjon van den Broek, Indra Kallan, Nancy Tuit
Roeland van der Harst, Lisa van Leeuwen
vakleerkrachten Muziekcentrum 1001 Nachten
Aglad Amir, Diana Faassen
Mirjam van der Sman
Brigit Schalkwijk
Anuska Ramdiansing
Cybéle Bekker
Rien Kanaar
Theo Westerduin
Nela Koeiman

Het actuele overzicht van personeel met verlof is te vinden op de website www.onzewereld.net.

Basisschool Onze Wereld

SchoolGids 2019/2020

ADRESSEN
Basisschool Onze Wereld (Brin 13EK)

Schoolbestuur Lucas Onderwijs

Brandtstraat 87		

Brandtstraat 80

Saffierhorst 105

2572 CC Den Haag

2572 CH Den Haag

2592 GK Den Haag

070 – 345 93 00		

070 - 345 19 39

070 – 300 11 00

www.onzewereld.net

www.lucasonderwijs.nl

Inspectie van het Onderwijs

Leerplicht Den Haag

Postbus 2730

Spui 70

3500 GS Utrecht

2511 BT Den Haag

0800-8051

070 – 353 54 54

www.onderwijsinspectie.nl

www.denhaag.nl

Centrum voor Jeugd en Gezin

Jeugdtandzorg West

(schoolarts/JGZ)

Westeinde 128b

Paviljoensgracht 1

2512 HE Den Haag

2512 BL Den Haag

070 – 305 12 00 / toets 3

070 – 7529602

www.jeugdtandzorgwest.tandartsennet.nl

Peuterleerplek Het Speelhuis

Kindercentrum Tirza Dak

Beijersstraat 59

Beijersstraat 59

2572 BH Den Haag

2572 BH Den Haag

06 – 433 95 252

070 – 362 69 93

www.jonglerendenhaag.nl

www.dakkindercentra.nl

Julianakerk/AMW/infocentrum

Haags Centrum voor

Schalk Burgerstraat 217

Onderwijsbegeleiding

2572 TV Den Haag

Zandvoortselaan 146

070 – 424 80 00

2554 EM Den Haag

www.zebrawelzijn.nl

070 – 448 28 28
www.hco.nl

