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Voorwoord
Dit is de jaargids van (V)SO De Kleine Wereld voor het schooljaar 2022-2023. Het is een
aanvulling op de schoolgids 2022-2023. De schoolgids staat op de website:
https://www.dekleinewereld.spon.nl
In deze jaargids treft u de praktische zaken aan zoals de schooltijden, roosters en
dergelijke. In de schoolgids staan de visie, het beleid en onderwijsinhoudelijke zaken
vermeld.
In de loop van het jaar zullen er nog data bijkomen en/of veranderen. Hiervan houden
wij u op de hoogte door de nieuwsbrieven en het Wereldnieuws. Door een eventuele
toename van Covid-19 en de daaruit vloeiende maatregelen kunnen zaken anders lopen
dan gepland en ook data wijzigen. Wij stellen u hiervan uiteraard op de hoogte.
Op dinsdag 13 september is er een algemene ouderavond op De Kleine Wereld.
U krijgt dan o.a. informatie vanuit de groep(en) van uw kind. De avond begint om 19.30
uur. Zet de datum alvast in uw agenda!
De schoolfotograaf komt op donderdag 6 oktober 2022 weer foto’s maken.

WIJ WENSEN IEDEREEN WEDEROM EEN HEEL MOOI EN PLEZIERIG
SCHOOLJAAR TOE!

Namens het team van De Kleine Wereld,
Cindy de Rek
Directeur
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Schooltijden De Kleine Wereld
Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:

8.30
8.30
8.30
8.30
8.30

uur
uur
uur
uur
uur

tot
tot
tot
tot
tot

14.45
14.45
12.30
14.45
14.45

uur
uur
uur
uur
uur

De schooltijden worden onderbroken door pauzes waarin de kinderen buiten spelen onder
toezicht van teamleden.
De kinderen kunnen rond 10.00 uur even wat eten of drinken. U kunt hiervoor fruit en
drinken meegegeven.
Tussen de middag wordt er gezamenlijk in de groep gegeten. Geef uw kind(eren) brood,
eventueel fruit en drinken mee.

Vakantierooster 2022 – 2023
Start schooljaar
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag
2e Paasdag
Meivakantie
Hemelvaart
2e Pinksterdag
Zomervakantie

Extra
-

22-08-2022
24-10-2022
26-12-2022
27-02-2023
07-04-2023
10-04-2023
24-04-2023
18-05-2023
29-05-2023
10-07-2023

t/m 28-10-2022
t/m 06-01-2023
t/m 03-03-2023

t/m 05-05-2023
t/m 19-05-2023
t/m 18-08-2023

vrije dagen Olijfboom en Kersenboom (voorheen SO1 en SO2)
Vrijdag 30-09-2022
Dinsdag 06-12-2022
Donderdag 16-03-2023
Maandag 05-06-2023

Teamstudiedagen
Het team heeft dit jaar weer een aantal studiedagen, vijf in totaal. Deze staan in de
kalender, maar kunnen wijzigen. U wordt hiervan tijdig op de hoogte gebracht via een
nieuwsbrief of een bericht via PARRO. De geplande data:
Vrijdag
Maandag
Woensdag

Donderdag 06-04-2023

Interne studiedag
Administratie/ Overleg
Geef me de 5 (aanpak voor
leerlingen met autisme)
SPON-event

Dinsdag

Evaluatie en planning
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16-01-2023
08-02-2023
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De groepen, hun leerkrachten en onderwijsassistenten
Kersenboom
Leerkracht
Onderwijs
assistent

maandag
Sabine
Milou

dinsdag
Sabine
Milou

woensdag
Sabine
Carin

donderdag
Corine**
Carin

vrijdag
Corine
Carin

Olijfboom
Leerkracht
Onderwijs
assistent

maandag
Corine
Rianne

dinsdag
Emma
Rianne

woensdag
Emma
Anne-Marie

donderdag
Emma
Milou

vrijdag
Emma
Rianne

Palmboom
Leerkracht

maandag
Bianca

dinsdag
Bianca

woensdag
Chantal

donderdag
Chantal

vrijdag
Chantal

Onderwijs
assistent

Jeanet

Saskia

Anouk

Anouk

Anouk

Vijgenboom
Leerkracht
Onderwijs
assistent

maandag
Irene
Cariet*/
Saskia

dinsdag
Irene
Cariet

woensdag
Irene
Cariet

donderdag
Irene
Cariet

vrijdag
Irene
Hanny

VSO1
Leerkracht
Onderwijs
assistent

maandag
Dineke
Annelies

dinsdag
Dineke
Anne-Marie

woensdag
Dineke
Annelies

donderdag
Dineke
Annelies

vrijdag
VACATURE
Annemarie

VSO2
Leerkracht
Onderwijs
assistent

maandag
Kimberley
Manoek

dinsdag
Kimberley
Jeanet

woensdag
Kimberley
Manoek

donderdag
Kimberley
Jeanet

vrijdag
Kimberley
Manoek

VSO3
Leerkracht
Onderwijs
assistent

maandag
Rosanne
Manuela

dinsdag
Rosanne
Manuela

woensdag
VACATURE
Hanny

donderdag
VACATURE
Hanny

vrijdag
Rosanne
Manuela

*Cariet heeft om de week duurzame inzetbaarheid; Saskia vervangt.
Hanny heeft plm. 10 dagen DI volgens rooster; Anne-Marie en Manuela vervangen.
**Corine start op 1 oktober op De kleine Wereld; de vervanging moet intern geregeld
worden.
Helaas is er halverwege de laatste vakantieweek nog een vacature ontstaan; dit
ondanks eerdere afspraken met OnderwijsPost! Meike
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Overig personeel op De Kleine Wereld
Directeur
Ondersteuning directie
Zorgcoördinator
Orthopedagoog
Vakleerkrachten gym
Stagebegeleidster
Administratie
Logopedie
Conciërge

Cindy de Rek (maandagochtend, dinsdag en vrijdagmiddag).
Zij is ook directeur van SBO De Rotonde.
José Stedehouder (woensdag of vrijdag)
Anja Schot (maandag t/m donderdag)
Marinda Weeda (dinsdag)
Arjen den Houdijker (maandag)
Hidde van der Hum(vrijdagochtend)
Anita Barth (woensdag)
Saskia de Waart (donderdag)
Vacature
Jelle Hanegraaf (maandag t/m vrijdag)

Melding afwezigheid
Indien uw kind ziek is of om andere redenen niet op school kan komen, verwachten wij
van u een berichtje vóór 08.30 uur. Wij hoeven ons dan niet onnodig bezorgd te maken.
U kunt ons dit melden met een telefoontje of PARRO. Uiteraard kunt u bij gemaakte
afspraken met bijvoorbeeld de tandarts of de dokter het bericht van afmelding al eerder
doorgeven.
U heeft een toestemmingsverklaring nodig bij afwezigheid voor een bruiloft, het
Suikerfeest en dergelijke. U kunt dit formulier aan de leerkracht van uw kind vragen.
Bij afwezigheid zonder bericht nemen wij in ieder geval contact met u op. Wilt u zorgen
dat de gegevens die wij van u hebben kloppen? Als uw telefoonnummer gewijzigd is
geeft u dit dan s.v.p. door aan onze administratie.

Gymtijden
Gymnastiek wordt gegeven door de vakleerkrachten bewegingsonderwijs Arjen en Hidde.
Arjen geeft les op de maandag en Hidde geeft les op
de vrijdagochtend. De lessen worden gegeven in de
sporthal naast het plein van de school.
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Activiteiten
*voor alle activiteiten geldt dat de eventuele richtlijnen van het RIVM i.v.m. COVID-19 in
acht worden genomen. Daarnaast gelden schooleigen afspraken.
Sinterklaasfeest
Sinterklaas komt elk jaar samen met een paar Pieten op school. Hij zal in klassen een
praatje maken en cadeautjes brengen.
Kerstfeest
Elk jaar besteden we aandacht aan het kerstfeest. Het ene jaar hebben we een
gezamenlijk ontbijt, de andere keer een optreden of avondmaaltijd. Dit wordt elk jaar
anders ingevuld. Soms worden ouders hiervoor uitgenodigd, andere jaren niet.
Culturele voorstellingen
Elk jaar worden er vanuit de gemeente culturele voorstellingen georganiseerd. We
worden uitgenodigd om die bij te wonen in een theater in Gorinchem. Het vervoer wordt
daarbij gratis geregeld. Voor de jongste leerlingen wordt er een optreden gegeven op het
Cultuurplein, waarbij de kleuters van de Rotonde ook aanwezig zijn. Daarnaast zijn er
optredens voor de leerlingen tijdens de Kinderboekenweek en Nationale Voorleesdagen.
Ook staan de leerlingen zelf weleens in de schijnwerpers tijdens een eindfeest of thema.
Ouders worden hierbij soms uitgenodigd.
Thema’s/workshops/excursies
Onze school werkt met thema’s. Een jaarlijks terugkerend thema is burgerschap. Tijdens
zo’n thema staan zoveel mogelijk vakken in het teken van dit onderwerp; er worden
kringgesprekken gevoerd, bijpassende knutselopdrachten gemaakt, aansluitende drama
of muzieklessen gegeven en er worden gezamenlijke activiteiten georganiseerd. Een
voorbeeld van zo’n activiteit is een workshop, waarbij iemand op school over een bepaald
onderwerp komt vertellen. Ook kan het zijn dat we excursies plannen naar plaatsen die
bij het thema passen, zoals een bezoek aan de afvalverwerking Waardlanden tijdens het
thema ‘plastic soep’ of aan een verzorgingshuis tijdens het thema ‘burgerschap, voor
elkaar’. Verder worden er bezoekjes gebracht aan bijvoorbeeld de kinderboerderij.

Thema’s van dit schooljaar:
Ieder schooljaar werken we met verschillende thema’s. Dit jaar zijn dat:
05-09-2022 t/m 30-09-2022: Film en Fotografie
10-10-2022 t/m 21-10-2022: Giga Groen (Kinderboekenweek)
14-11-2022 t/m 05-12-2022: Sinterklaas
06-12-2022 t/m 24-12-2022: Kerst
25-01-2023 t/m 04-02-2023: Nationale Voorleesdagen, thema feest
20-03-2023 t/m 07-04-2023: “Goed doel”, Burgerschap
30-05-2023 t/m 07-07-2023: Circus
Koningsfeest.
Op vrijdag 21 april 2023 organiseren de Rotonde en De Kleine Wereld samen
koningsdag. Het koningsfeest wordt elk jaar op het schoolplein geopend met een dans
van Kinderen voor Kinderen, waaraan de leerlingen van beide scholen meedoen. Daarna
worden er op het schoolplein allerlei activiteiten gedaan.
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Schoolreis
Er wordt per schooljaar bekeken hoe de schoolreis wordt ingevuld en wat de bestemming
is.
Pleinfeest
Deze dag wordt in principe samen met De Rotonde georganiseerd in juni 2023. Sport,
spel en bijzondere attributen, een gezellig pleinfeest!
Zomerfeest
Aan het einde van het schooljaar wordt er een Zomerfeest georganiseerd voor alle
leerlingen. Meestal bestaat dit uit een optreden of andere voorstelling. In de VSO klassen
wordt er feestelijk aandacht besteed aan de leerlingen die de school gaan verlaten. Het
eindfeest voor dit schooljaar moet nog een invulling krijgen.
Verder doen we als school mee met het Nationaal schoolontbijt in november, de
Kinderboekenweek in oktober en de Nationale Voorleesdagen in januari.

Rapporten
De leerlingen krijgen op de maandag van de laatste schoolweek hun rapport mee. U
wordt twee keer uitgenodigd voor een voortgangsgesprek gedurende het schooljaar.

Arrangementen
(V)SO De Kleine Wereld biedt verschillende arrangementen aan. Een arrangement kan
gezien worden als het onderwijsaanbod. We hebben de volgende arrangementen: Het
jonge kind (SO1), SO/ZML, SO/EMB, VSO/ZML en VSO/EMB.
ZML staat voor zeer moeilijk lerend en EMB staat voor ernstig meervoudig beperkt.
Daarnaast hebben wij ondersteuningsarrangementen: Shantala, logopedie en
fysiotherapie. Deze laatste wordt verzorgd door de Colvenier.

Communicatie met ouders
Wij vinden het prettig om één lijn te kunnen trekken met ouders; dat is belangrijk voor
de ontwikkeling van uw kind(eren), onze leerlingen.
We gebruiken de ouderapp PARRO. Aan het begin van het schooljaar
krijgt u daarvoor een uitnodiging via e-mail.
Naast PARRO, de mails en telefoontjes tussen de groepsleiding en de
ouders zijn er vanuit school ook een aantal kleine en grote
documenten. Deze kunt u op de website vinden.
In deze jaargids staan de praktische zaken vermeld, de dagelijkse
gang van zaken. Data die erbij komen of wijzigen krijgt u door via de
nieuwsbrief en/of het Wereldnieuws.
De schoolgids bevat belangrijke informatie over de school. Bijvoorbeeld de visie van het
team, de doelen die we willen bereiken en hoe de zorgstructuur van de school eruit ziet.
Dit schooljaar is de schoolgids gemaakt met het format uit Vensters (Scholen op de
kaart)
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U ontvangt voor iedere vakantie van ons een nieuwsbulletin, het Wereldnieuws. Hierin
staan algemene zaken en actuele informatie over het verloop van onze activiteiten in de
school. Ook kunnen er nieuwe data instaan of geven we aan dat een datum wordt
verschoven. Hebt u zelf een leuke bijdrage, dan is die ook zéér welkom, graag per mail!
Indien nodig ontvangt u een nieuwsbrief, dit zal zoveel mogelijk via PARRO verlopen.
Afspraak maken
Als u met de leerkrachten, de zorgcoördinator, de orthopedagoog of directeur eens rustig
over uw kind(eren) wilt praten, kunt u een afspraak maken.
Ouderbetrokkenheid
We proberen ouders op verschillende manieren te betrekken bij onze school. Zo zijn ze
minimaal één keer per jaar welkom tijdens een culturele activiteit of kerstfeest.
Ook willen we dit jaar onderzoeken of er belangstelling is voor ouders om mee te praten
en invulling te geven aan ouderbetrokkenheid. Vindt u het leuk om mee te praten of te
denken, neem dan contact op met de leerkracht van uw kind.
Vertrouwenspersoon
Een vertrouwenspersoon is iemand die verbonden is met school, bij wie je met
vertrouwelijke zaken en persoonlijke problemen met betrekking tot schoolse zaken
terecht kan. Rosanne en Manoek zijn de vertrouwenspersonen voor de leerlingen en
ouders van De Kleine Wereld. U kunt hen bellen of mailen: r.denbraven@spon.nl en
m.vangoolen@spon.nl.
Leerlingenraad
De leerlingenraad van De Kleine Wereld wordt begeleid door Manoek. De leerlingenraad
bestaat uit vijf of zes leerlingen die ieder schooljaar worden gekozen. Zij komen een keer
per maand bij elkaar en denken mee over zaken die de school aangaan, zoals de
schoolreis of het kerstfeest. Ook praten ze mee over bijv. de regels op school.
Medezeggenschapsraad
De MR bestaat uit Irene Vogel en Cariet Leeuwis namens het personeel en Jeroen de
Bruin en een vacature namens de ouders.
De medezeggenschapsraad zal zich ook komend schooljaar bezig houden met het beleid
en bovenschoolse zaken.
De vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn openbaar. U bent dus altijd
welkom! Wilt u meer informatie over de MR? Stuur dan een mailtje naar:
mr-dekleinewereld@spon.nl

Ons schoolbestuur
Onze school hoort samen met acht andere scholen voor speciaal onderwijs bij het
bestuur van de Stichting Specialisten in Passend Onderwijs (SPON). Onze bestuurder is
Christa van Delen.
Stichting SPON
Postbus 1024
3360 BA Sliedrecht
Website: www.spon.nl
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Ouderbijdrage
Sinds 1 augustus 2021 geldt de Wet vrijwillige ouderbijdrage.
Op www.rijksoverheid.nl/vrijwillige ouderbijdrage vindt u daarover informatie.
De vrijwillige ouderbijdrage van schooljaar 2022-2023 is vastgesteld op €25,-.
Daarnaast gaan alle groepen op schoolreis, de kosten hiervoor zijn €30,-.
In totaal betaalt u dus €55,Deze bijdragen zijn dus niet verplicht. U krijgt in de loop van het jaar informatie van de
administratief medewerker.

Schoolregels
Onze basiswaarden zijn:
1. Zorg voor jezelf
2. Zorg voor de ander
3. Zorg voor je omgeving
Onze basisregels zijn gebaseerd op respect, veiligheid en
verantwoordelijkheid. Daarnaast hebben we regels voor de
school en regels voor de gangen e.d.
Wij vinden het prettig als school één lijn te trekken met
ouders; dat is belangrijk voor de kinderen.
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Urenverantwoording
Berekening lesuren aanvangsgroepen de Kersenboom en de Olijfboom
De aanvangsgroep werkt volgens een jaarrooster van minimaal 940 uur (waarbij een
marge wordt aangehouden van twee lesdagen) en een weekrooster van 26,75 lesuren.
Gedurende het schooljaar worden er vijf studie-/administratiedagen ingepland voor het
schoolteam, dit zijn vrije dagen voor de leerlingen. In de Kersenboom en de Olijfboom
(voorheen SO1 en SO2) zijn er 4 extra vrije dagen. Dit omdat zij een onderbouwgroep
zijn en minder uren moeten maken.
De laatste schooldag voor de kerstvakantie (23-12-’22) en de zomervakantie (07-07-’23)
wordt een vrije middag ingepland, vanaf 12.00 uur.
Berekening
Totaal aantal uren per schooljaar
(01-10-2022 t/m 30-09-2023*)

1391

Totaal aantal uren per dag: Hele dag/ woensdag

5,75 / 3,75

Vakanties
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag/Pasen
Meivakantie
Hemelvaartweekeinde
Pinksterweekeinde
Zomervakantie

Uren
-26,75
-53,50
-26,75
-11,50
-53,50
-11,50
-5,75
-160,50
-349,75

23-10-2022 t/m vr 27-10-2022
26-12-2022 t/m vr 06-01-2023
27-02-2023 t/m vr 03-03-2023
07-04-2023 t/m ma 10-04-2023
24-04-2023 t/m vr 05-05-2023
18-05 2023 t/m vr 19-05-2023
29-05-2023 (ma)
10-07-2023 t/m vr 18-08-2023
Totale vakantieuren

Totaal aantal uren – de vakanties
Minimum lesuren
marge/ruimte (netto uren – lesuren en marge)

1041,25
940
101,25

Invulling marge/ruimte
Vrije middag voor de Kerstvakantie
Vrije middag voor de
zomervakantie
5 studie-/administratiedagen
4 extra dagen vrij
Calamiteiten 1 dag

vr 23-12-’22 (vanaf 12.00 uur)
vr 07-07-’23 (vanaf 12.00 uur)
4 x 5,75 en 1x 3,5
Volgens rooster 4 x 5,75

invulling totaal
marge totaal
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2,25
2,25
26,75
23,00
5,75
60,00
41,25

Berekening lesuren SO-groepen de Palmboom en De Vijgenboom
De SO-groepen werken ook volgens een jaarrooster van minimaal 940 uur (waarbij een
marge wordt aangehouden van twee lesdagen) en een weekrooster van 26,75 lesuren.
Gedurende het schooljaar worden er vijf studie-/administratiedagen ingepland voor het
schoolteam, dit zijn vrije dagen voor de leerlingen.
De laatste schooldag voor de Kerstvakantie (23-12-2022) en de zomervakantie (07-072023) wordt een vrije middag ingepland, vanaf 12.00 uur.
Berekening
Totaal aantal uren per schooljaar
(01-10-2022 t/m 30-09-2023)

1391

Totaal aantal uren per dag: Hele dag/ woensdag

5,75/ 3,75

Vakanties
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag/Pasen
Meivakantie
Hemelvaartweekeinde
Pinksterweekeinde
Zomervakantie

Uren
-26,75
-53,50
-26,75
-11,50
-53,50
-11,50
-5,75
-160,50
-349,75

23-10-2022 t/m vr 27-10-2022
26-12-2022 t/m vr 06-01-2023
27-02-2023 t/m vr 03-03-2023
07-04-2023 t/m ma 10-04-2023
24-04-2023 t/m vr 05-05-2023
18-05 2023 t/m vr 19-05-2023
29-05-2023 (ma)
10-07-2023 t/m vr 18-08-2023
Totale vakantieuren

Totaal aantal uren – de vakanties
Minimum lesuren
marge/ruimte (netto uren – lesuren en marge)

1041,25
940
101,25

Invulling marge/ruimte
Vrije middag voor de Kerstvakantie
Vrije middag voor de
zomervakantie
5 studie-/administratiedagen
Calamiteiten 1 dag

12

vr 23-12-’22 (vanaf 12.00 uur)
vr 07-07-’23 (vanaf 12.00 uur)

2,25
2,25

4 x 5,75 en 1 x 3,75

26,75
5,75

invulling totaal
marge totaal

37,00
64,25
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Berekening lesuren VSO
De VSO-groepen werken volgens een jaarrooster van minimaal 1000 uur (waarbij een
marge wordt aangehouden van twee lesdagen) en een weekrooster van 26,75 lesuren.
Gedurende het schooljaar worden een aantal studie-/administratiedagen ingepland voor
het schoolteam, dit zijn vrije dagen voor de leerlingen.
Gedurende het schooljaar worden er vijf studie-/administratiedagen ingepland voor het
schoolteam, dit zijn vrije dagen voor de leerlingen. De laatste schooldag voor de
Kerstvakantie (23-12-2022) en de zomervakantie (07-07-2023) wordt een vrije middag
ingepland, vanaf 12.00 uur.
Berekening
Totaal aantal uren per schooljaar
(01-10-2022 t/m 30-09-2023)

1391

Totaal aantal uren per dag: Hele dag/ woensdag

5,75 / 3,75

Vakanties
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag/Pasen
Meivakantie
Hemelvaartweekeinde
Pinksterweekeinde
Zomervakantie

Uren
-26,75
-53,50
-26,75
-11,50
-53,50
-11,50
-5,75
-160,50
-349,75

23-10-2022 t/m vr 27-10-2022
26-12-2022 t/m vr 06-01-2023
27-02-2023 t/m vr 03-03-2023
07-04-2023 t/m ma 10-04-2023
24-04-2023 t/m vr 05-05-2023
18-05 2023 t/m vr 19-05-2023
29-05-2023 (ma)
10-07-2023 t/m vr 18-08-2023
Totale vakantieuren

Totaal aantal uren – de vakanties
lesuren (1000)
marge/ruimte (netto uren – lesuren en marge)

1041,25
1000
41,25

Invulling marge/ruimte
Vrije middag voor de Kerstvakantie
Vrije middag voor de
zomervakantie
5 studie-/administratiedagen
Calamiteiten 1 dag
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vr 23-12-2022 (vanaf 12.00 uur)
vr 07-07-2023 (vanaf 12.00 uur)

2,25
2,25

4 x 5,75 en 1x 3,75

26,75
5,75

invulling totaal
marge totaal

37,00
4,25
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WIJ WENSEN U NOGMAALS EEN MOOI EN PLEZIERIG SCHOOLJAAR
TOE!

Het team van De Kleine Wereld
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