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Wat hopen we te bereiken met deze informatieavond?

Waarom onze keuze voor groepen 3/4

Inzicht geven in de manier van samenwerken tussen de groepen

Wat levert dit op voor de kinderen 

Wat blijft en wat gaat veranderen

Waar staan we nu……even een kijkje nemen
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https://twitter.com/nftbadger/status/1570349705783279616?t=acxOtlj2GcX1N5Kt

we8-EA&s=09

Iedereen is een genius, maar wanneer je een
vis beoordeelt op het kunnen klimmen in een boom,
leeft het de rest van zijn leven met de overtuiging 

dat hij dom is.

- Albert Einstein -

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fnftbadger%2Fstatus%2F1570349705783279616%3Ft%3DacxOtlj2GcX1N5Ktwe8-EA%26s%3D09&data=05%7C01%7Cm.j.spekle%40tabijn.nl%7Cfb3a722e06f048b3363a08da97c3ceb8%7C139bc7fa87944db6a31755e35a4654bf%7C0%7C0%7C637989164497276593%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=yOlyU3zTQthGDvWdqJCz2TECGN860NRYmcoputK7cgg%3D&reserved=0
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Renovatie en nieuwbouw,
grijpen van kansen



Planmatig proces

Visie Wereldsonderwijs,
inkleuren met kleine stapjes 

voorwaarts
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Een stap op onze weg….. 
gemengde groepen en samenwerking onderling

Mogen leren van en met elkaar is helpend bij het leren 
Benutten van mogelijkheden (ruimte, kinderen en professionals)
3 groepen – 4 onderwijs professionals
Intensieve samenwerking op inhoud en organisatie, werkplezier
Rijk aanbod, gevarieerde werkplekken
Effectieve leertijd voor alle kinderen
Leerweg wordt gevolgd door meerdere professionals
Aanbod gericht op ontwikkeling
Leren en oefenen waar je aan toe bent
Trots zijn op wat je al kan
Bewegen en even ontspannen
Ruimte creëren voor kinderen, muren doorbreken



Je mag je eigen pad lopen, meedenken en 
praten over je eigen ontwikkeling

Je leert kijken naar wat al goed gaat, 
oefenen met wat je nog niet kan, successen 
ervaren, waardoor je steeds meer wilt leren.

Je leert wie je bent en niet alleen wat je kan

Je mag samenwerken, samen leren, samen 
denken en samen vieren en deel uitmaken 
van het samen zijn.

Jouw ontwikkeling staat centraal, niet je 
resultaten.
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Wat levert dit op voor de kinderen? 



Kijken naar de toekomst
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Gaat er wat veranderen? JA
Gaat alles veranderen? NEE



Probleemoplossend vermogen
Kritisch denkvermogen
Creativiteit
Samenwerken
Communicatie
Emotionele intelligentie
Cognitieve flexibiliteit
Leiderschap
Onderhandelen
Omgaan met technologische vooruitgang
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Meer dan kennis alleen
Goed uitgerust de wereld in

Wat blijft en wat gaat er veranderen?
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Waar staan we nu……laten we even een kijkje nemen

https://photos.app.goo.gl/gHvzv3APNKvKchLx7

https://photos.app.goo.gl/gHvzv3APNKvKchLx7


Werelds onderwijs!

www.wereldsonderwijs.nl

http://www.wereldsonderwijs.nl/

