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‘’Een wereldschool voor wereldkinderen!’’ 

 
Con de Wereldschool is een nieuwkomersschool in Schiedam. In deze 
informatiegids leest u korte belangrijke informatie over de school. 
Meer informatie vindt u op onze website: 
www.wereldschoolschiedam.nl.  
 
CON de Wereldschool is the “newcomer school” in Schiedam. In this 

guide, we will tell you some important information about the school. 

Would you like to know more about de Wereldschool? Please have a 

look at our website: www.wereldschoolschiedam.nl 

 

Namens het team van de Wereldschool,  

On behalf of team de Wereldschool, 

 

Renée Veltenaar 

Directeur 

De Meesterstraat 40 

3119 PJ Schiedam 

010-4266123 

Email: r.veltenaar@conschiedam.nl 

website: www.wereldschoolschiedam.nl 

 

http://www.wereldschoolschiedam.nl/
http://www.wereldschoolschiedam.nl/
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Voor wie is de opvang voor nieuwkomers? 

 
De school is bedoeld voor kinderen die geen of 
weinig onderwijs in het Nederlands hebben 
gekregen. De kinderen  zijn tussen de 4 en 12 jaar 

oud.  
 
 
Wat doen de kinderen op CON de Wereldschool? 
De kinderen krijgen les in de volgende vakken: 

 Nederlands, mondeling en schriftelijk 

 Technisch en begrijpend lezen 

 Rekenen 

 Schrijven 

 Oriëntatie op de Nederlandse samenleving 

 Drama, muziek en crea 

 Bewegingsonderwijs (gym) elke woensdag 
  
Schooltijden: 
Maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 14.15 uur.  
Om 8.20 uur gaat de schooldeur open!  
 
Pauze: 
Om 10.00 uur en om 12.00 uur is het pauze. Kinderen nemen zelf eten 
en drinken mee. Snoep, frisdrank en snacks zijn niet toegestaan.  
 
Ziek?  
Is uw kind ziek? Bel op de eerste dag dat het kind niet naar school 
komt.  
Graag voor 8.15 uur. Ons telefoonnummer: 010- 4266123. 
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Verlof aanvragen: 
Aanvragen voor verlof buiten de schoolvakanties worden via de school 
geregeld. Het is niet altijd toegestaan om buiten de schoolvakanties 
verlof aan te vragen. Ouders kunnen een verlofformulier aan de 
directeur van de school vragen. 
 
Wanneer zijn er gesprekken tussen de ouders en leerkrachten? 

 Rapporten: Twee keer per jaar krijgen de kinderen een rapport met 
resultaten. Dit rapport wordt met de ouders besproken. 

 Op verzoek van leerkrachten of ouders. 

 Koffie ochtenden 

 Ouderinformatiemiddagen 
 
 

 
Samenvatting: 
 
 
Schooltijd : 08.30 – 14.15 uur 
Gym : Woensdag 
Ziek? : Bellen naar 010-4266123 voor 08.15 uur 
Verlof : Aanvragen bij directie. 
 
 
Start school:    _______________________ 
 
 
Uw kind komt in groep : _______________________ 
 
 
Bij de leerkracht(en) : _______________________ 
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Vakantierooster en vrije dagen 2020-2021 
 

Herfstvakantie 16 oktober 2021 tot en met 24 
oktober 2021 

Vrij 

Studiedag 5 november 2021 Vrij 

Kindvrije dag 3 december 2021 les tot 12.00 uur 
(!) 

Na 12.00 
vrij 

Kindvrije dag 24 december 2021 Vrij 

Kerstvakantie 25 december 2021 tot en met 9 
januari 2022 

Vrij 

Voorjaarsvakantie 26 februari 2022 tot en met 6 maart 
2022 

Vrij 

Studiedag 14 april 2022 Vrij 

Goede Vrijdag 15 april 2022 Vrij 

Pasen 18 april 2022 Vrij 

Meivakantie 23 april 2022 tot en met 8 mei 2022 Vrij 

Hemelvaart 26 mei 2022 en 27 mei 2022 Vrij 

Pinksteren 6 juni 2022 Vrij 

Studiedagen 7 juni 2022  tot en met 10 juni 2022 Vrij 

Kindvrije dag 7 juli 2022 en 8 juli 2022  Vrij 

Zomervakantie 9 juli 2022 tot en met 21 augustus 
2022 

Vrij 

 
 


