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Welkom op Wereldschool Amstelveen, dé school voor nieuwkomers. 

 

In deze schoolgids informeren wij ouders, verzorgers en alle belangstellenden over onze 

school.  

 

Wereldschool Amstelveen is de eerste onderwijsplek voor nieuwkomers die het Nederlands 

nog niet voldoende beheersen. Het team van Wereldschool Amstelveen biedt deze 

leerlingen én hun ouders een warm welkom en de kinderen de Nederlandse taal bij te 

brengen. 

 

Ons onderwijs is dan ook echt op het kind gericht; elke leerling heeft een andere 

achtergrond en een ander niveau. Leerlingen landen bij ons en gaan dan aan de slag met 

hun unieke onderwijsbehoeften. 

 

In deze gids laten we u kennismaken met onze school. Mocht u na het lezen van dit 

document nog vragen hebben, dan horen we dat graag. Op onze website staat ook altijd 

actuele informatie vermeld. 

 

Nogmaals: Welkom! 

 

 

A. Duisdeiker, directrice Wereldschool Amstelveen a.i. 

Team Wereldschool Amstelveen 
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1. Onze school 

Onze school is gevestigd aan de 

Amsterdamseweg 209 te Amstelveen. Onze 

adresgegevens zijn 

Wereldschool Amstelveen 

Amsterdamseweg 209 

1182 GW Amstelveen 

020-8208993 

info.wereldschool@ogamstelland.nl    

 

 

2. Het team van Wereldschool Amstelveen 

Ons team bestaat uit 17 mensen. 

Leerkrachten en ondersteuners werken 

intensief samen. Er is dan ook geen sprake 

van assistentie maar van “kracht”. Onze 

krachten zorgen ervoor dat er op niveau 

lesgegeven wordt en dat leerlingen elke dag 

met veel plezier de schooldag doorbrengen. 

Naast deze krachten zijn er twee Ambulante 

Taal Ondersteuners, een IB-team en een 

leidinggevende verbonden aan school.  

 

 

 

3. Schooltijden 

Onze schooltijden zijn de gehele week 

hetzelfde: we openen de schooldeur om 08.45 

uur, de lessen starten om 09.00 uur en om 

14.30 uur gaan de leerlingen naar huis.  

4. Onze nieuwkomers 

Onze nieuwkomers komen van over heel de 

wereld. Ze zijn tussen 5,5 jaar en 11 jaar. Onze 

nieuwkomers komen uit Amstelveen. Na 

ongeveer een jaar intensief Nederlands 

onderwijs stromen zij door naar een reguliere 

basisschool. We hebben 5 groepen. Elke 

groep telt max. 20 leerlingen, we streven 

ernaar voor elke groep 3 krachten te hebben 

staan. 

5. Waar staan we voor? 

Leren op maat 

Leerlingen werken wij ons op hun eigen 

niveau. Na de intake start een leerling op een 

niveau dat past bij de leeftijd en eventueel al 

gelopen schoolloopbaan. Dit noemen wij de 

startfase. Na elke 13 weken nemen we alle 

leerlingen nogmaals onder de loep en passen 

daar waar nodig het aangeboden werk aan. Zo 

blijft elke leerling op maat en niveau werken. 

Veilig 

Je veilig voelen is een voorwaarde om tot 

leren te komen, alleen op deze manier kan 

ontwikkeling plaatsvinden. Op Wereldschool 

Amstelveen gunnen we elke leerling dan ook 

de tijd om echt te landen. Deze 

landingsperiode is belangrijk, op deze manier 

went elke leerling aan de nieuwe situatie.  
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Ontwikkeling 

Naast het leren in de klas, op niveau en op 

maat, werken we ook met enkele vakken 

groep doorbrekend. Op deze manier gaan we 

een stapje verder in het op maat bieden van 

onderwijs. Elke 13 weken worden leerlingen 

getoetst; waar staan ze en wat is de 

behoefte? 

Flexibiliteit 

Nieuwkomers moeten zo snel mogelijk naar 

school zodra ze zich in Amstelveen hebben 

gevestigd. Zodra er een aanmelding is volgt er 

een intakegesprek. We laten leerlingen elke 

woensdag starten. Dit betekent dat het aantal 

fluctueert. De ene week telt een groep 19 

leerlingen en de andere week 20. Zodra je 

voldoende Nederlands beheerst stroom je 

door naar een bronschool. Onze 

doorstroommomenten vinden na elke 

reguliere vakantie plaats. 

Passie 

Het werken met deze groep leerlingen vergt 

een andere aanpak dan in het reguliere 

onderwijs. Ons team is zich bewust van de 

verschillende “rugzakken” van leerlingen en 

diversiteit. De eerste kennismaking met 

Nederland is met ons, we zorgen er dan ook 

samen voor dat deze kennismaking een 

belangrijk moment in het leven van onze 

nieuwkomers is.  

Waar staan we voor? 

Wereldschool Amstelveen biedt alle 

nieuwkomers onderwijs op maat. Wij werken 

vanuit kind belang: wat is de behoefte, wat is 

de historie en zien het kind dan ook écht. We 

zorgen ervoor dat al onze leerlingen 

doorstromen naar het reguliere 

basisonderwijs nadat ze bij ons een goede 

start hebben mogen krijgen. De basis leggen 

wij. 

Waar streven we naar? 

We streven ernaar dat alle nieuwkomers zich 

goed en thuis voelen bij ons op school. 

Wanneer dit gevoel er is, kan groei 

plaatsvinden.  

6. Onze methodieken 

Woordenschat: Logo 3000 

LOGO 3000 is een slimme en goed 

onderbouwde aanpak voor de ondersteuning 

van kinderen in de belangrijkste fase van hun 

taalontwikkeling. LOGO 3000 biedt heel 

aantrekkelijk materiaal om de woordenschat 

van kinderen op een natuurlijke manier snel 

en speels uit te breiden.  

Hier horen mooi opgemaakte wandplaten, 

praatplaten, kaarten met uitgewerkte 

woordenschatactiviteiten, liedjes en versjes 

en allerlei snelle spelvormen om de 

woordenschat van alle kinderen op een hoog 

niveau te brengen. Het materiaal is in iedere 

groep bij iedere bestaande aanpak inzetbaar. 

Leerlingen werken ook op de laptop aan Logo 

3000. 

Begrijpend lezen: Nieuwsbegrip Alfa 

Nieuwsbegrip is een aanpak waarbij de 

leerlingen teksten lezen over een actueel 

onderwerp. Bij de teksten zijn leesbegrip- en 

woordenschatoefeningen, met als doel 

leerlingen actief te laten lezen. De actualiteit 

zorgt voor extra motivatie bij de leerlingen.  
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Rekenen: Getal en Ruimte Junior 

Om goed te leren rekenen, heb je herhaling 

nodig in een duidelijke structuur. Getal & 

Ruimte Junior gebruikt een heldere 

gestructureerde rekendidactiek met aandacht 

voor één onderwerp en duidelijke en altijd 

werkende strategieën. Elke dag is er tijd voor 

automatiseren en memoriseren. Kinderen 

krijgen dagelijks instructie en gaan in kleine 

stapjes van oefenen naar toepassen. Elke 

week wordt na het ophalen van de voorkennis 

veel aandacht aan de strategie besteed. Zo 

kunnen kinderen zich de rekenvaardigheid 

echt eigen maken voordat ze gaan toepassen. 

Rekenen: Met sprongen vooruit 

Met Sprongen Vooruit is een programma voor 

rekenen en wiskunde in het primair 

onderwijs. Het programma is gebaseerd op 

wetenschappelijk onderzoek, 

voortschrijdende inzichten op het gebied van 

didactiek, pedagogiek en reken-

wiskundeonderwijs. 

Het programma omvat uitgebreide reken-

wiskunde didactische nascholing, een breed 

palet aan reken-wiskundelessen, educatieve 

rekenspellen en oefenmaterialen. Inhoudelijk 

onderscheidt het programma zich van 

methodes en materialen door de klassieke 

interactiviteit, coöperatieve spelvormen, 

bewegend leren rekenen, en het honoreren 

van inbreng van leerlingen door het maken 

van eigen producties.  

Leerlingen blijken door Met Sprongen Vooruit 

reken-wiskundeonderwijs betere resultaten te 

krijgen. De leerlingen ervaren de lessen en 

educatieve spellen als leuk en betekenisvol 

waardoor ze meer plezier in rekenen krijgen. 

De leerlingen bewegen, ze gebruiken hun 

eigen lijf en de eigen producties zorgen voor 

een grotere betrokkenheid. Deze positieve 

wisselwerking tussen inhoud en vorm zorgt 

ervoor dat de resultaten bij leerlingen die les 

krijgen op basis van Met Sprongen Vooruit 

direct omhooggaan. 

Spelling: Spelling in de lift Adaptief 

Spelling in de Lift Adaptief is een programma 

waarmee snel en doelgericht het niveau van 

leerlingen verbetert. Het programma is 

adaptief en methode-onafhankelijk en 

daarmee geschikt voor elke school en iedere 

leerling. 

Horen, Zien en Schrijven 

Horen, Zien en Schrijven’ is een NT2-

startprogramma voor kinderen van 6 t/m 12 

jaar die in het Nederlands niet aanspreekbaar 

zijn. Vanaf 2016 is er ook een digitale versie. 

Deze digitale versie gebruiken wij. Een leerling 

die de Nederlandse taal niet spreekt, kan 

individueel en vrij zelfstandig aan de slag met 

dit programma. Ze oefenen spelenderwijs met 

het digitale programma hun woordenschat en 

grammatica.  

Thema’s: Wereld vol woorden 

De thematische aanpak van Wereld vol 

Woorden bestaat uit 9 thema’s die zijn 

verdeeld over de twee hoofdthema’s ‘Te land, 

ter zee en in de lucht’ en ‘Wie zijn wij en wat 

doen we?’ 

De thematische aanpak Wereld vol Woorden 

biedt: 

• Thema’s die voor een groot deel 

gekoppeld zijn aan zaakvakonderwijs. 

• Thema’s duren 3-5 weken. 

http://www.wereldschool-amstelveen.nl/
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• Platte, vrolijke én verdiepende 

thematische activiteiten, gekoppeld 

aan de aangeboden woorden. 

• Elke dag een gedifferentieerd aanbod 

(1, 2, en 3 ster-niveaus) naast 

klassikaal onderwijs. 

• Aandacht voor de eigen taal en 

cultuur in de vorm van gerichte 

opdrachten. 

• Suggesties voor uitbreiding en/of 

verdieping (waaronder ‘Zien is 

Snappen’). 

• Een per thema helder uitgeschreven 

leerlijn. 

• Woordwebben van LOGO 3000. 

De thema’s kunnen op elk moment van het 

jaar worden ingezet, behalve die over (eigen) 

feesten, welke is gekoppeld aan Sinterklaas en 

Kerstmis. De onderliggende visie van de 

thematische aanpak is gemaakt vanuit een 

combinatie van de ‘Taxonomie van Bloom’ en 

het ‘Kwadrant van Cummins’. 

Schrijven: Pennenstreken 

Pennenstreken is al decennialang de meest 

gebruikte schrijfmethode van Nederland. En 

dat is niet voor niets. Deze populaire methode 

leert kinderen op hun eigen niveau leesbaar 

en vlot schrijven. Van een speels 

kleuterpakket naar intensieve, uitgebreide en 

leerzame programma’s in de volgende 

jaargroepen. De methode sluit aan bij het 

onderwijs van nu. Alle oefeningen en 

schrijfadviezen hebben een praktische 

insteek. 

Lezen: Veilig Leren Lezen 

Veilig leren lezen is al generaties lang de 

meest gebruikte en meest succesvolle 

methode voor aanvankelijk lezen en taal. 

Maar liefst 80 procent van alle kinderen in 

Nederland leert lezen en spellen met deze 

methode. Ruim 5000 scholen werken met de 

meest recente versie: de Kim-versie. Hierin 

zijn de laatste wetenschappelijke inzichten 

verwerkt. 

Klanklessen 

Het taalonderwijs aan nieuwkomers en 

andere anderstalige leerlingen start idealiter 

met het aanleren van klanken. Die kennis is 

essentieel voor het leren uitspreken van de 

Nederlandse taal; een voorwaarde om 

succesvol deel te kunnen nemen aan het 

Nederlandse onderwijs. In talen zijn klanken 

verschillend van elkaar. Denk maar eens aan 

de Franse nasale klinkers en aan de in het 

Engels moeilijk uit te spreken ‘th’ in ‘the’ of in 

‘these’. Klankonderwijs gaat vooraf aan 

woordenschatkennis of leren lezen. 

Nieuwkomers zouden altijd moeten beginnen 

met het leren van de klanken uit de 

Nederlandse taal. Om nieuwkomers de 

Nederlandse taal succesvol te onderwijzen is 

het voor leraren noodzakelijk 

achtergrondkennis te hebben van 

klankonderwijs.  

Robotwise 

RobotWise ontwikkelt en biedt interactieve 

les- en trainingsprogramma’s, met sociale 

educatieve robots, voor alle typen onderwijs, 

het bedrijfsleven en jeugdhulp. Gamified 

learning is een belangrijk onderdeel in onze 

programma’s. Wij richten ons op 

talentontwikkeling met robots als hulpmiddel, 

waarbij ‘Socializing through technology’ de 

rode draad is. 
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Toetsen en testen: Boom 

De kindvriendelijke Boom leerlingvolgsysteem 

toetsen zijn ontwikkeld met de flexibiliteit van 

de leerkracht en leerling in het achterhoofd. 

Boom LVS-toetsen zijn kort, kun je het hele 

jaar afnemen en bieden uitgebreide inzichten 

in de ontwikkeling van de leerling. 

Naast onze methodieken bieden we ook 

danslessen en gymlessen aan. Met regelmaat 

gaan we op excursie met de leerlingen, 

afhankelijk van het thema. 

7. De 13 weken cyclus 

Een school moet de vorderingen van een 

leerling volgen, evalueren en het aanbod 

hierop afstemmen. Dit betekent bij 

nieuwkomers dat er een eerst een 

beginsituatie vastgesteld moet worden en 

vervolgens doelen (korte en lange termijn). De 

meeste nieuwkomersscholen werken met een 

vaste toetsperiode. Er zijn scholen die 10 

weken tussen elke toetsperiode hebben, zij 

toetsen 4x per jaar. Er zijn ook scholen die 13 

weken tussen elke toetsperiode hebben, zij 

toetsen 3x per jaar. Wij toetsen om de 13 

weken. 

8.  Aanmelden nieuwe leerlingen 

In Amstelveen verlopen aanmeldingen altijd 

via het Centraal Informatie Loket. Dit loket 

gaat over beschikbaarheid m.b.t. alle 

basisscholen in Amstelveen. Ook de 

beschikbaarheid van onze school staat hierin. 

Het loket vertelt u welke stappen te 

ondernemen. Het loket is dinsdag en 

donderdag bereikbaar op nummer 06-

82288072, ook zijn zij per mail te bereiken via 

info@poamstelveen.nl. 

Wanneer het loket aangeeft dat u bij ons 

terecht kan, ontvangt u het inschrijfformulier. 

Zodra het inschrijfformulier naar de school is, 

maken we een afspraak voor een intake. We 

nemen hier uitgebreid de tijd voor en zorgen 

ervoor dat alle nodige informatie gegeven 

wordt.  

Leerlingen stromen bij ons op woensdagen in, 

dat betekent dat wanneer een intake bijv. op 

een maandag is, de leerling de woensdag erna 

kan starten.  

9. Doorstroom 

Na ongeveer een jaar kan een leerling 

doorstromen naar een reguliere basisschool. 

Vanaf het moment dat een leerling bij ons 

start volgen wij de vorderingen nauwkeurig. 

Hiervoor maken wij gebruik van 

methodegebonden toetsen, Boom toetsen, 

observaties en onze eigen expertise. Alles 

wordt bijgehouden in ons leerlingvolgsysteem 

Schoolkr8. Krachten analyseren, aanpassen en 

weten exact waar leerlingen zich in hun 

ontwikkeling bevinden én om nieuwe doelen 

te kunnen behalen. Zodra er sprake is van 

doorstroom, stelt de kracht een dossier op 

voor de ontvangende school én u op, 

bespreekt dit met de ontvangende school en 

op deze manier kan de leerling dan 

doorstromen. Binnen Amstelveen is de 

afspraak dat leerlingen na een reguliere 

vakantie kunnen doorstromen. Zo is er sprake 

van beweging op maat.  

Ouders worden in dit gehele proces door ons 

ondersteund. Na de doorstroom volgen onze 

ATO-ers (Ambulante Taal Ondersteuners) de 

leerlingen op de nieuwe school en staan de 

nieuwe leerkrachten ook bij in de begeleiding 

van deze nieuwe leerlingen. 

http://www.wereldschool-amstelveen.nl/
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10. Ouderbetrokkenheid 

Een goede relatie tussen school en ouders is 

belangrijk, we zullen er samen voor moeten 

zorgen dat onze leerlingen zich goed 

ontwikkelen. We zorgen ervoor dat onze 

ouders goed op de hoogte blijven van alle 

ontwikkelingen op school. We gebruiken 

hiervoor KlasBord. KlasBord is een ouder-

school-communicatie app. Via deze app 

ontvangen ouders leuke weetjes, foto’s, de 

maandelijkse nieuwsbrief, maar ook 

uitnodigingen voor oudergesprekken. Zodra 

een leerling bij ons start, ontvangen ouders 

informatie over deze app en kunnen zij deze 

installeren. 

Onze ouders zijn altijd welkom, met en zonder 

afspraak. Wij helpen hen ook op weg met 

vragen die niet over school gaan. Elke maand 

is er een koffie-ochtend. Tijdens deze ochtend 

kunnen ouders contact leggen met elkaar, 

vragen stellen etc. We proberen ook de 

koffieochtenden “inhoud” te geven d.m.v. 

bijv. een bezoek van een tandarts, uitleg over 

het onderwijssysteem en nog veel meer. 

11. De extra zorg van onze leerlingen 

Wij werken met een leerlingvolgsysteem om 

de vorderingen van de leerlingen nauwgezet 

te volgen. Van elke leerling wordt een dossier 

aangemaakt en bijgehouden. Dit dossier gaat 

ook mee naar de ontvangende school. 

Op onze school is een IB-netwerk aanwezig. 

Drie IB-ers zijn gekoppeld aan onze groepen. 

Ook zij volgen onze leerlingen. Dit doen zij 

door mee te kijken in het dossier, 

lesobservaties en besprekingen te houden 

met het team. Ook geven zij advies m.b.t. 

leerlingen die extra zorg nodig hebben, denk 

aan logopedie. 

Ons schoolbestuur, Onderwijsgroep 

Amstelland, werkt met het 

Samenwerkingsverband Amstelronde samen. 

Zij coördineren passend onderwijs voor alle 

leerlingen in Amstelveen. Zij voorzien scholen, 

van advies, begeleiding en informatie. 

Amstelronde Passend Onderwijs – Passend 

Onderwijs 

 

12. Praktische informatie 

Aanmelden: dit gaat via het Centraal 

Informatie Loket. 

AVG: tijdens school kan het zijn dat er foto’s 

of filmpjes worden gemaakt, bijv. voor 

promotie. U kunt ons laten weten via 

KlasBord of u hiervoor toestemming geeft. 

Eten en Drinken op school: Leerlingen lunchen 

op school. Om 10.00 uur eten zij een stuk fruit 

en om 12.00 uur lunchen zij met de gehele 

groep.  

Feesten: met regelmaat vindt er een “feest” 

plaats op school. Denk aan 

Kinderboekenweek, Sinterklaas en Kerst. 

Ouders ontvangen altijd informatie over 

feesten en speciale dagen en hoe deze 

worden ingevuld. 

Groepen: We hebben vijf 

nieuwkomersgroepen: De Regenboog, Het 

Oerwoud, Het Briesje, De Spetters en De 

Vulkaan.  

Team: ons team bestaat uit 16 krachten voor 

de groepen. Wij werken met meerdere 

krachten voor één groep om alle leerlingen 

van de juiste aandacht te kunnen voorzien. 
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TSO, Tussen Schoolse Opvang: Onze school 

maakt gebruik van TSO. Elke dag komen er 

twee/drie krachten vanuit TSO Woest Zuid de 

leerlingen vermaken tijdens de pauzes. Het 

team kan op deze momenten ook pauze 

houden. 

Vakanties: Op onze website zijn al onze 

vakanties en studiedagen vermeld. 

Verjaardagen: leerlingen mogen hun 

verjaardag op school vieren. In de groepen 

wordt hier aandacht aan besteed.  

Verlof: Wilt u buiten de schoolvakanties om 

verlof aanvragen, dan is dat in uitzonderlijke 

gevallen mogelijk. U kunt bij de 

leidinggevende een formulier opvragen, deze 

invullen en weer inleveren. U krijgt dan 

spoedig te horen of u verlof krijgt of niet. 

Wanneer uw kind ongeoorloofd afwezig is, 

zijn wij verplicht dit te melden bij de 

leerplichtambtenaar.  

Website: onze website  
www.wereldschool-amstelveen.nl is altijd up 
to date. Daar vindt u ook alle nodige 
informatie.  
 
Ziekmelden: Via Klasbord kunnen ouders hun 

kind ziekmelden. Dit kan worden doorgegeven 

door gebruik te maken van de Absentieknop. 

Hier vult u de dag in, de reden van absentie 

en de leerkracht zal een bericht ontvangen.  

 

 

 

 

 

 

13. Namen en adressen 

Onderwijsgroep Amstelland 
Kalbranderij 2 
1185 ZX  Amstelveen 
Telefoon: 020 3454718 
www.onderwijsgroepamstelland.nl  
 

Inspectie van het Onderwijs  
St.-Jacobsstraat 200 
3511 BT Utrecht 
Postadres: 
Inspectie van het Onderwijs 
Postbus 2730 
3500 GS Utrecht 
www.onderwijsinspectie.nl 

Centraal Informatie Loket 
Merel Kloosterhuis 
Kalkbranderij 2  
1185 ZX Amstelveen 
Tel: 06-82288072 
Dinsdag: 09.00-17.00 uur 
Donderdag: 09.00-17.00 uur 
www.cilamstelveen.nl  
 
TSO Woest Zuid 
IJsbaanpad 9 
1076 CV Amsterdam 
020-2611818 
www.woestzuid.nl   
 
BSO Kinderkorf 
Amsterdamseweg 209 A-B 
1182 GW Amstelveen 
020 647 7198 
info@kinderkorf.nl  
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