Het profiel van obs Wereldwijs

Onze missie:
Ieder kind heeft zijn talent, aan ons om dat te helpen
ontplooien.
Wereldwijs is een school gevuld met talent.
Wij gaan met de kinderen op zoek naar dat talent.

Onze visie
o Leren doe je samen
o Een gevulde rugzak, dus goede leerresultaten
o Boeiend onderwijs
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Elk kind zijn talent.

De directie en de teamleden van o.b.s .Wereldwijs willen een school waarin alle kinderen optimaal mee kunnen doen
in het onderwijs.

Enthousiasme is voor ons een kernwaarde.
Vertrouwen, uitdaging, samenwerking, boeien, en leren, zijn de werkwoorden die daar bij horen.

De leerkrachten en de leerlingen zijn zich er van bewust dat we allemaal verschillende talenten hebben.
Om talent te ontplooien zijn er speciale lesmomenten.
Dan kan zijn tekenles, computeren, schilderen, figuurzagen, toneel, maar soms ook cadeautjes maken of koken.
Op de andere momenten krijgen de kinderen de ruimte om onderzoekend te leren.

Leren doe je samen

We leven niet op een (bijna ) onbewoond eiland.
Kinderen leren om samen te werken , eisen te stellen aan hun werk en betrokken te zijn bij de wereld om hen heen.
Groepswerk, samen uitdagingen aangaan en samen problemen oplossen zijn daarom expliciet onderdeel van ons
“leerprogramma.”
Ouders
Ook contacten met ouders horen bij het leerproces. Ouders zijn welkom in onze school. Betrokkenheid van ouders
stimuleert ook de kinderen. Er zijn wekelijks open dagen in de onderbouw van de school.
Samenwerking met de peuterspeelzaal “Eigenwijs.” Voor kinderen en ouders een soepele overgang van

“Eigenwijs” naar “Wereldwijs”
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De “rugzak”

Het eindprofiel van onze leerling.
Om te kunnen slagen in de toekomst moeten onze leerlingen bij het verlaten van de school zoveel mogelijk geleerd
hebben, sociale vaardigheden hebben opgedaan en zelfstandig kunnen handelen.
Kinderen groeien. Ze worden niet alleen groter, maar weten ook steeds beter wat ze willen.
Het is onze taak om het beste in de kinderen boven te halen.
Dat doen we door degelijk, modern onderwijs.
 We hebben een plus-groep voor begaafde kinderen
 Alle kinderen krijgen een extra aanbod van bijzondere lessen

De inrichting

In onze school is veel te zien en te doen.’
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Er staan veel computers
Er zijn digi-borden in iedere klas.
We werken met tablets.
Een supermodern en mooi gebouw.
Een bibliotheek aan school,
Een gymzaal aan de school
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Hoe gaat het met je?.

Zelfstandigheid
Zelfstandigheid is een vaardigheid die je kunt leren.

Soms gaat het wat minder goed met een leerling. Je voelt je niet zo lekker, je hebt problemen of er zijn vervelende
dingen gebeurd. Soms gaat het leren daardoor ook niet zo goed.
Reden voor ons om je te helpen.
We geven naast de gewone zorg nog lessen weerbaarheid met een “rots en water”training
Er is een speltherapeut op de school voor als dat gewenst is.

Kinderen moeten de ruimte hebben om te onderzoeken.. Al doende leert men.
Het is aan het team om ze daartoe de gelegenheid te geven.
Experimenteren gaat het beste zonder dat er voortdurend iemand over je schouder meekijkt.
Fouten maken mag.
Leerkrachten hebben op deze momenten geen ‘docerende” rol maar een begeleidende rol.
De school heeft een leerling parlement. Zij denken mee over de school en de medeleerlingen.

Hoogtepunten
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Projecten,
Vieringen
Acties (help een ander)
Plusgroep voor kinderen die het net even beter kunnen dan de anderen.
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Kinderen en ouders zijn welkom op:

Openbare basisschool Wereldwijs
Wilsonplein 3
2806 JM Gouda
T. 0182-678032
E. directie@obswereldwijs.nl
W. www.obswereldwijs.nl
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