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VOORWOORD
Voor u ligt de schoolgids van Basisschool Delphin voor het schooljaar 2021-2022. Door middel van deze gids
willen wij u informatie verschaffen over onze school. Een praktisch hulpmiddel voor iedereen. Ouders die
nog op zoek zijn naar een school voor hun kind(eren) kunnen aan de hand van deze gids een eerste indruk
van onze school krijgen. Voor ouders die al kinderen bij ons op school hebben is het een handig naslagwerk
waarin alle informatie staat die u als ouder nodig hebt.
Naast deze schoolgids brengen wij ook een handige schoolkalender uit waarin alle vakanties en
schoolactiviteiten voor het schooljaar 2021-2022 vermeld staan. Onze school maakt deel uit van de Lowys
Porquinstichting (LPS). Informatie die geldt voor alle scholen van de LPS kunt u vinden in de algemene
informatiegids van de LPS op de website van Delphin.
Mocht u nog vragen hebben na het lezen van deze schoolgids of een nadere toelichting willen, dan kunt u
contact met mij opnemen. Uiteraard zijn suggesties, ideeën of opmerkingen met betrekking tot de inhoud
of samenstelling van deze schoolgids altijd welkom.
Ab de Laater
Directeur
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1

DE SCHOOL

Delphin is een basisschool waar kinderen binnen een huiselijke sfeer de ruimte krijgen om hun eigen
onderwijsleerproces vorm te geven. Een leeromgeving waar de nieuwsgierigheid van kinderen de ruimte
krijgt door betekenisvol onderwijs.
De school is gevestigd in het gebouw ‘De Boemerang’ in Hoogerheide. Onze school is een Protestants
Christelijke Jenaplanschool. Een school die bezocht wordt door mensen met uiteenlopende
levensovertuigingen. We zijn een school waar alle leerlingen van harte welkom zijn! De christelijke
identiteit en de daaruit voortvloeiende waarden en normen blijven het uitgangspunt van de manier waarop
we op onze school met elkaar omgaan.
Onze school heeft rond de 30 leerlingen, verdeeld over 3 stamgroepen:
• Stamgroep Het Olifanteneiland: groep 1-2-3
• Stamgroep Het Papegaaienparadijs: groep 4-5
• Stamgroep Het Uilenparlement 6-7-8
Elke stamgroep heeft een naam. Deze namen zijn altijd verbonden aan een dier omdat dieren net als wij,
leven en leren in groepen. Omdat we werken in combinatiegroepen is het fijner om één groepsnaam te
hebben die zorgt voor verbinding in plaats van het benoemen van niveauverschillen wanneer je het hebt
over ‘groep 4-5’. Dit is een mooi voorbeeld van de Jenaplanprincipes die terug te zien zijn in ons onderwijs.
In het dierenrijk zie je veel voorbeelden van samenwerken. Op onze Jenaplanschool staat samen centraal.
We werken, spelen, vieren en praten samen. Omdat dit zo’n belangrijk onderdeel is van ons onderwijs is
het mooi dat de naam van onze school daarmee verbonden is.
De dolfijn heeft de meeste kenmerken die we herkenbaar vinden voor ons onderwijs. Hieronder een aantal
van deze eigenschappen:
• Dolfijnen leven in groepen. * De groepssamenstelling is niet vast maar wisselt regelmatig waardoor
kinderen verschillende rollen ervaren.
• Dolfijnen zorgen voor elkaar en nemen oude, zieke en gewonde dolfijnen op in hun groep. * Op onze
school is er tijd en aandacht voor elkaar en delen we emoties en belevenissen en laten we niemand
buiten de groep vallen.
• Dolfijnen zijn bijzonder intelligent en zeer sociaal. * Ieder kind beschikt over talenten en samen kunnen
en weten we zoveel meer dan alleen.
• Dolfijnen zijn creatief in het gebruiken van ‘gereedschap’. * We denken buiten de hokjes en stimuleren
creativiteit in denken en doen.
• Dolfijnen hebben een speels karakter en zijn van nature nieuwsgierig. * Op onze school is veel aandacht
voor betekenisvol leren. We sluiten de leerstof aan op de interesses en vragen van de kinderen. Leren
doen we ook niet alleen uit boeken maar ook door te spelen, onderzoeken en ervaren.

1.1 Algemene gegevens
Basisschool Delphin
Philomenahof 27
4631 NM Hoogerheide

Telefoon: 0164 – 66 01 10
E-mail:
delphin@lpsnet.nl
Website: www.lps-delphin.nl
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1.2 Het team
De directeur van de school is Ab de Laater. Hij is tijdens schooltijden bereikbaar op bovenstaand
telefoonnummer of e-mailadres.
Nancy Stam is de intern begeleider van de school. Daarnaast voert zij de adjuncttaken uit. Samen met de
directeur vormt zij het managementteam. Ook zij is bereikbaar tijdens schooltijden op bovenstaand
telefoonnummer en e-mailadres.

Ab de Laater
Directeur

Nancy Stam
Intern begeleider en
Adjunct-directeur

Henk van Mechelen
Conciërge

Stephanie van den Kieboom
Stamgroepleider
Het Olifanteneiland

Sonja Kools
Stamgroepleider
Het Olifanteneiland

Rebecca Claessens
Stamgroepleider
Het Papegaaienparadijs
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Dymfna Roelink
Stamgroepleider
Het Uilenparlement

Karin de Smet
Leraarondersteuner
Het Olifanteneiland

Mirjam de Keijzer
Administratief
medewerkster

1.3 Het bestuur
Basisschool Delphin valt onder het bestuur van de Lowys Porquinstichting. U kunt meer informatie over de
Lowys Porquinstichting en de daarbij horende scholen vinden op: www.lowysporquin.nl.
Het postadres van het schoolbestuur luidt:
Lowys Porquinstichting
Postbus 543
4600 AM Bergen op Zoom
De dagelijkse leiding van de organisatie berust bij het College van Bestuur (CvB):
De heer drs. S.J. Cépèro
voorzitter
Mevrouw drs. E. Kooijmans
vicevoorzitter
De leden van het CvB zijn bereikbaar op telefoonnummer 0164 – 23 01 66.

1.4 Jenaplan
Delphin werkt volgens de uitgangspunten van Jenaplan. Dit model werd in de jaren twintig van de vorige
eeuw in Jena (Duitsland) ontwikkeld door de opvoedkundige Peter Petersen. Petersen zette zich af tegen
het toenmalige klassikale onderwijs. Hij wilde een pedagogische school waarin leerlingen zelf actief,
nieuwsgierig en positief-kritisch bij het onderwijs betrokken werden. Een school waarin leerlingen niet
alleen leerden leren, maar ook leerden leven. Hij noemde dit een leef-werkgemeenschap. In deze leefwerkgemeenschap vormden relaties de basis van het onderwijs. Want volgens Petersen word je mens in
relatie met jezelf, in relatie met de ander en in relatie met de wereld om je heen.

Relatie met jezelf
Op basisschool Delphin gaan we uit van verschillen. Ieder kind is uniek en heeft zijn eigen talenten en
kwaliteiten. We geven leerlingen de ruimte om zichzelf te leren kennen en om zichzelf te zijn. We helpen
hen te ontdekken waar hun kracht ligt en hoe ze die kunnen inzetten. We leren hun om zelf
verantwoordelijkheid te dragen voor wat ze willen en moeten leren door bijvoorbeeld het werken met een
kiesbord en weektaak in de onderbouw en een weekplanning in de midden- en bovenbouw. We maken
leerlingen eigenaar van hun eigen leerproces door hen niet alleen inzicht in hun leerproces maar ook
invloed op hun eigen ontwikkeling te bieden.
7

Relatie tot de ander
Op basisschool Delphin werken we met stamgroepen. De stamgroepen op onze school bestaan uit twee tot
drie leerjaren. In een stamgroep doorloopt een kind verschillende rollen. Het eerste jaar is een kind de
jongste, in het laatste jaar is het de oudste. Door die veranderende positie leren leerlingen hun eigen
mogelijkheden kennen en kunnen ze verschillende bijdragen leveren aan de groep. Onderlinge hulp vindt
op een natuurlijke manier plaats: de jongsten leren hulp te ontvangen en de oudsten leren hulp te geven.
We vinden het belangrijk dat leerlingen leren omgaan met verschillen, niet alleen in leeftijd, maar ook met
verschillen van andere aard, zoals cultuur en religie.
Ook schoolbreed hechten we veel waarde aan het samenwerken en samenleven van leerlingen. Er wordt
samenwerking georganiseerd tussen de verschillende stamgroepen. Zo werken we bijvoorbeeld met
maatjes waarbij een oudere leerling gekoppeld wordt aan een jongere leerling. Tijdens het tutorlezen
wordt er door de oudste leerlingen voorgelezen aan hun jongere maatjes. Ook tijdens andere activiteiten,
zoals het schoolontbijt, de koningsspelen en tijdens gezamenlijke vieringen werken we met maatjes.

Relatie tot de wereld
Wereldoriëntatie is het hart van het Jenaplanonderwijs met als basis ervaren, ontdekken en onderzoeken.
We vinden het belangrijk dat leerlingen zoveel mogelijk leren in levensechte situaties. Dat betekent dat we
er regelmatig op uitgaan naar plaatsen die bij het thema van dat moment passen. Bijvoorbeeld wanneer de
onderbouw aan het thema ‘Bouwen’ werkt wordt er een uitstapje gemaakt naar de bouwplaats en als de
bovenbouw aan de IPC-unit ‘Luchthavens’ werkt, dan brengen ze een bezoek aan vliegveld Woensdrecht.
Het betekent ook dat we de wereld zoveel mogelijk de school inhalen door bijvoorbeeld ouders uit te
nodigen om over hun beroep te komen vertellen. We proberen steeds een relatie te leggen tussen
cursorische vakken zoals rekenen en taal, en wereldoriëntatie, zodat leerlingen zien dat wat ze leren ertoe
doet en betekenis krijgt.
Bij wereldoriëntatie hoort ook het zorg dragen voor de omgeving. We vinden het belangrijk dat leerlingen
respectvol leren omgaan met planten, dieren en de aarde. Maar ook met de schoolmaterialen, het
schoolgebouw en alles daaromheen.
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1.5 Missie
Het is ons doel elke leerling een ononderbroken ontwikkeling te bieden binnen een
veilige en uitdagende leeromgeving.
Om onze missie te vervullen zetten we dit schooljaar de volgende doelen centraal:
• Het creëren en behouden van een veilig pedagogisch klimaat.
• Een stabiele doorgaande leerlijn van groep 1 tot en met groep 8 waarbij gewerkt wordt met een
ritmisch weekplan (flexibel rooster) en zo ruimte creëren voor zelfstandigheid en ontwikkeling op eigen
tempo en niveau.

1.6 Visie
Elke leerling is uniek en ontwikkelt zich op eigen tempo en op een eigen manier. Binnen ons onderwijs
willen wij de ruimte en mogelijkheden bieden die nodig zijn om tot een ononderbroken optimale
ontwikkeling te komen door:
• te werken vanuit de Jenaplan principes; relatie met jezelf, relatie tot de ander, relatie tot de wereld;
• gebruik te maken van steeds terugkerende werkvormen; gesprek (kring), werk, spel en viering
(presenteren);
• in te zetten op het aanleren van vaardigheden om kennis tot je te nemen, uit te breiden en te
presenteren.
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De volgende kernwoorden vinden wij belangrijk in ons onderwijs:
Samen
Aandacht
Toegankelijk
Assertief
Zelfstandig

Vanuit vertrouwen en verbondenheid leren van én met elkaar met respect voor jezelf en
de ander.
Uitgaand van verschillen is er aandacht voor ieder kind en elke ouder.
Openheid en betrokkenheid van kind en ouders bij alle aspecten van ons onderwijs.
Werken aan zelfvertrouwen, zodat onze leerlingen zich in verschillende situaties durven te
presenteren.
Vanuit zelfverantwoordelijkheid kunnen onze leerlingen de juiste keuzes maken.

Belangrijke kenmerken binnen het Jenaplanonderwijs:
• Samen praten, samen werken, samen spelen, samen vieren > samen
• Ieder kind is uniek in zijn ontwikkeling, talenten en leerstijl
• Vernieuwingsonderwijs (innovatief, vindingrijk)

Symboliek dolfijnen
De dolfijnen in ons logo staan symbool voor communicatie, intelligentie, spelen en vrijheid.
De cirkel van drie dolfijnen staan symbool voor de drie-eenheid: kind – ouders – leerkrachten.
Dolfijn als totemdier: Vrolijkheid • levenskracht • nieuwsgierigheid • toverkracht van ademhaling en geluid
• speelse intelligentie • ’t kind in jezelf naar buiten laten komen • nieuwe dimensies ontsluieren •
initiatiefnemer • magie • plezier • verandering • ontdekking • vertrouwen • harmonie • emoties goed
kunnen verwerken • wijsheid • in harmonie met de omgeving • ontspanning • speelsheid • gebruik de
creatieve kracht van communicatie • liefdevol handelen.
Vier het gegeven dat wij in wezen allemaal gelijk zijn en richt je niet op de verschillen.

Gedrag van dolfijnen
Dolfijnen zijn sociale dieren en leven in grote groepen. Dolfijnen die deel uitmaken van eenzelfde groep
hebben een sterke onderlinge band. Zij herkennen elkaar, zelfs na een langere periode van scheiding.
Dolfijnen doen veel samen, spelen met elkaar, verslepen objecten, geven die aan elkaar door, gooien over
met zeewier, etc. Er is echt sprake van sociale interactie. Ze zoeken contact met andere diersoorten en zijn
speels en nieuwsgierig van aard. Door middel van communicatie brengen dolfijnen informatie aan elkaar
over. In sommige gevallen is er sprake van een cultuur, omdat een populatie dolfijnen een bepaalde
handeling verricht die andere populaties van dolfijnen van dezelfde soort niet verrichten. Een voorbeeld is
het gebruik van sponzen als gereedschap. Wetenschappers menen dat dit niet alleen genetisch bepaald kan
zijn. Dit duidt eveneens op de vindingrijkheid die dolfijnen bezitten. Daarnaast is het doorgeven en
ontstaan van culturele uitingen ook een teken van een hogere intelligentie. Verder is het ook bekend dat
dolfijnen graag naast schepen zwemmen om mee te liften met die schepen, zodat ze energie besparen. Dit
soort acties benadrukken hun vindingrijkheid nog meer. Jonge dolfijnen kunnen nieuwe vaardigheden leren
van leeftijdsgenootjes. Het betekent dat dolfijnen niet alleen belangrijke levenslessen van hun moeders
leren, maar ook van andere soortgenoten.
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2

ONDERWIJS

Vanaf schooljaar 2021-2022 krijgen onze leerlingen dagelijks adaptief les met Snappet. Snappet is een
complete lesmethode voor het basisonderwijs. Snappet werkt met Interactieve instructielessen en
adaptieve lesstof dat gecombineerd wordt met het inzicht dat nodig is om alles uit iedere leerling te halen.
Snappet kent de volgende opbouw in lesfasen:
• Overzichtelijke lesvoorbereiding voor de leerkracht.
• Instructie en inoefening: Wij geven niet standaard een instructieles. Bij rekenen worden nieuwe
strategieën standaard in een instructie aangeboden, de leerlingen maken zoveel mogelijk zelf en vragen
hulp aan klasgenoten en aan de leerkracht wanneer nodig. Zo krijgen ze geen onnodige instructies. De
leerkracht kijkt aan de hand van doelen (en ervaring) wanneer instructies nodig zijn. Zo worden er
meerdere keren per jaar instructies over ’t kofschip en breuken vermenigvuldigen gegeven in groep 6-78 omdat veel leerlingen daar -blijven- struikelen.
Deze instructies geven we alleen aan de kinderen die dat nodig hebben en niet standaard aan een
leerjaar-groep. In groep 8 zijn er weinig instructies omdat er bijna geen nieuwe strategieën/ onderdelen
aan geboden worden. Zij worden alleen betrokken bij instructies waarvan de leerkracht weet (of ziet in
Snappet) die zij nog nodig hebben om bepaalde doelen te behalen. Bij taal geven de leerkrachten
instructies bij nieuwe onderdelen van zinsontleding en grammatica. De doelen en de aanwezige
kennis/vaardigheden van de leerlingen staan dus centraal in de keuze van de leerkracht welke
instructies gegeven worden.
• Directe lesevaluatie: leerlingen ontvangen aan het einde van iedere les directe feedback doordat ze
direct zien of zij een vraag goed of fout beantwoord hebben en ze krijgen de kans hun antwoord te
verbeteren.
Daarnaast maken we gebruik van de volgende methodes:
• Schrijven:
• Lezen:
• Engels:

Pennenstreken
Veilig Leren Lezen (groep 3)
Estafette Lezen - technisch lezen (vanaf groep 4)
Junior Einstein en Lees Aardig - begrijpend lezen (vanaf groep 4)
Kleuteruniversiteit (groep 1-2)
Join In (vanaf groep 3)

Het totale onderwijs van de school is gericht op de gehele ontwikkeling en opvoeding van kinderen en
omvat daarom meer dan het aanleren van schoolse kennis en vaardigheden als lezen, schrijven en rekenen.

2.1 Werkvormen
Als Jenaplanschool bieden we ons onderwijs aan middels steeds terugkerende werkvormen: gesprek, spel,
werk en viering. Deze werkvormen worden door de gehele school ingezet.

Gesprek
Het met elkaar in gesprek zijn is een belangrijke voorwaarde voor een goede communicatie. Heel wezenlijk
voor het onderdeel ‘gesprek’ is de kring. We komen elke dag samen in de kring voor gesprekken,
instructies, evaluaties en presentaties. Het leren luisteren, spreken, kritisch nadenken en het vormen van
een mening staan in de kring centraal.
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Werk
De activiteiten en situaties waarin kennis en vaardigheden worden overgedragen, worden aangeduid met
de term ‘werk’. Dit omvat vakken als taal, rekenen, lezen, schrijven en wereldoriëntatie. Het leren omgaan
met informatie, werken aan projecten en het vormen van een brede algemene ontwikkeling maken ook
deel uit van het ‘werk’. De kinderen zijn tijdens instructiemomenten en blokuren individueel en/ of in
groepjes aan het werk.

Spel
Spel betekent voor kinderen spelenderwijs leren, ontspannen, samen leren werken en rekening met elkaar
leren houden. Met spel leren de kinderen ook informatie in vrije situaties toe te passen of te verwerken.
Spel kan helpen leren gevoelens te uiten en spel geeft nieuwe energie. Genoeg redenen om spel binnen
ons onderwijs op verschillende momenten van de dag in te zetten in alle groepen.

Viering
Samen zijn we één school. Deze saamhorigheid zie je onder andere terug tijdens de seizoenopeningen en
vieringen. De kinderen uit de bovenbouw zijn gekoppeld aan één of twee maatjes uit de onderbouw.
Gedurende een schooljaar dragen deze leerlingen zorg voor hun jongere maatje(s) tijdens bijvoorbeeld
seizoenopeningen en vieringen.
Aan het begin van ieder seizoen komen we als school bij elkaar om samen het nieuwe seizoen te openen
middels een leerzame en leuke activiteit en we bespreken de bijzonderheden van het dit seizoen.
Tijdens de maandelijkse vieringen vertellen de kinderen uit de stamgroepen wat ze de afgelopen periode
geleerd, gedaan en beleefd hebben. De kinderen kunnen zich op verschillende manieren uiten,
bijvoorbeeld door middel van een presentatie, dans, muziek, een gedicht of een toneelstuk.
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2.2 Opbrengstgericht werken
Binnen de school werken we opbrengstgericht. Een ononderbroken ontwikkeling betekent tenslotte dat je
blijft leren en groeien. In de groepsplannen van iedere stamgroep leggen de leerkrachten van tevoren de
ambitie voor de groep en individuele leerlingen vast op basis van uitslagen van de gemaakte Cito-toetsen,
methodegebonden toetsen en observaties.

2.3 Werken met projecten en thema’s
Het werken aan projecten binnen bepaalde thema’s is iets wat door de hele school gedaan wordt. Alle
eerder genoemde werkvormen komen hierin terug en alle basisvakken worden hierin geïntegreerd. Hoe
ziet dat er uit van groep 1 t/m 8?

Lesmateriaal
In groep 1-2-3 wordt gebruik gemaakt van de materialen en thema’s van Kleuteruniversiteit. We werken
met thema’s waarin verschillende doelen aan bod komen die aansluiten bij de kerndoelen primair
onderwijs. Per dag is er een doel dat centraal staat en de activiteiten zijn daarop afgestemd. Elke dag
starten we samen in de kring waarbij de doelen worden bekeken en besproken. Ook wordt het schema van
de dag duidelijk gemaakt d.m.v. dagritmekaarten.
De leerlingen leren door te onderzoeken, ontdekken en worden daartoe gestimuleerd door een rijke
leeromgeving. De hoeken in de klas, zoals reken-, taal- en ontdekhoek worden ingericht op basis van het
thema. Enthousiasme en betrokkenheid zijn treffende woorden voor wat je ziet gebeuren in de groep
tijdens het werken. Tijdens het werken aan een thema is er veel gelegenheid om aan elkaar te laten zien
wat er gedaan en geleerd wordt.
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Elk thema wordt op een bijzondere manier afgesloten, waarbij we het belangrijk vinden dat de leerlingen
schoolbreed en aan hun ouders en familie kunnen laten zien wat ze allemaal geleerd en gedaan hebben.
Groep 3 werkt daarnaast natuurlijk ook middels werkboeken aan het leren lezen, rekenen en schrijven. We
maken hierbij gebruik van de volgende lesboeken en software:
•
•
•
•

Lezen, taal en spelling:
Rekenen:
Schrijven:
Engels:

Veilig Leren Lezen, Estafette Lezen en Humpie Dumpie
Pluspunt
Pennenstreken
Join In

Vanaf groep 4 wordt er ook voor rekenen en taal gebruik gemaakt van snappet. Daarnaast biedt de rijke
leeromgeving in de verschillende stamgroepen een geweldige mogelijkheid voor leerlingen van alle niveaus
om zich te kunnen ontwikkelen. Voor leerlingen die wat meer tijd nodig hebben om zich iets eigen te
maken zijn er genoeg mogelijkheden en activiteiten en datzelfde geldt voor leerlingen die wat sneller gaan.
Deze manier van ontdekkend leren vanuit een stimulerende omgeving wordt verder vormgegeven door het
werken met IPC.

International Primary Curriculum (IPC)
In de school neemt wereldoriëntatie een centrale plaats in met als basis
ervaren, ontdekken en onderzoeken. Delphin is een IPC school. Het
internationale leerconcept IPC wordt gebruikt om zaakvakken zoals
aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en de creatieve vakken te geven. IPC is
opgebouwd uit meerdere units (thema’s). Een unit bestaat uit een centraal
thema dat is opgebouwd uit leerdoelen voor de verschillende vakgebieden. De
leerdoelen stellen vast wat de leerlingen moeten weten, wat ze moeten kunnen
en moeten begrijpen. Uit deze leerdoelen komen de leeractiviteiten voort.
Door te werken met leerdoelen wordt het duidelijk voor de leerlingen wat ze gaan leren. De leerkracht
stuurt en volgt het proces van de leerlingen. In elk thema komen de verschillende vakgebieden aan bod,
zodat de leerlingen leren op verschillende manieren naar een onderwerp te kijken. De leerlingen leren op
deze manier verbanden te leggen, die van pas komen in de wereld waarin zij leven.
Per vakgebied worden de leerdoelen op de IPC muur gehangen. De doelen zijn op deze manier altijd
zichtbaar en er kan altijd op teruggegrepen worden. Onder elk doel komt het werk te hangen dat de
leerlingen gedaan hebben. Dit kan zijn in de vorm van een verhaal, verslaglegging m.b.v. grafieken of in de
vorm van een creatieve opdracht. Elk vakgebied, elk talent en elke basisvaardigheid komt op deze manier
aan bod en wordt ingezet.
IPC legt de focus nadrukkelijk op het leren en is ontworpen om leerlingen te helpen leren en te laten
genieten van wat ze leren. We vragen ons niet af wat we gaan doen tijdens de les, maar wat we gaan leren
tijdens de les. Op deze manier krijgen de leerlingen inzicht in het leerproces dat zij doormaken.
Het IPC curriculum houdt rekening met de 21-ste eeuw vaardigheden. Er wordt rekening gehouden met de
meervoudige intelligenties, verschillende leerstijlen van leerlingen, geheugen, mindmapping en de
emotionele betrokkenheid.
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De IPC units (thema’s) worden op een vaste volgorde aangeboden. Elke unit wordt gestart met een
enthousiasmerend startpunt, daarna verzamelen we wat we al weten over het onderwerp tijdens de
kennisoogst, dit kan zijn in de vorm van een mindmap. Vervolgens vertelt de leerkracht wat de leerlingen
gaan leren aan de hand van de leerdoelen per vakgebied. De lessen die volgen bestaan uit onderzoeks- en
verwerkingsactiviteiten. Elke unit eindigt met een activiteit, waar we met de leerlingen terugkijken op de
unit en anderen kunnen laten zien wat er is geleerd.

De leerdoelen binnen de thema’s zijn beschreven voor drie verschillende niveaus. De groepen 4-5-6 werken
met de eerste 2 niveaus, Milepost 1 en 2. De groepen 7 en 8 gaan verder met het werken uit de niveaus
Milepost 2 en 3. Op deze manier zorgen we voor een doorgaande lijn binnen de school.
De leerlingen passen binnen wereldoriëntatie de inhoud van het schoolaanbod toe om te wereld te leren
kennen. Leerlingen leren initiatieven te nemen vanuit hun eigen interesses en vragen.

2.4 IPC/Early Years
Voor kinderen van 2,5 tot 6 jaar is het International Early Years Curriculum (IEYC) ontwikkeld. IEYC helpt het
brein van het jonge kind spelenderwijs leren. Op die manier worden de persoonlijke, emotionele en sociale
ontwikkeling van het jonge kind optimaal gestimuleerd. In schooljaar 2021-2022 willen we IEYC
introduceren bij groep 1-2-3.

2.5 Levensbeschouwing
Vanuit onze visie op het Christelijk onderwijs bieden wij één maal per week een les in levensbeschouwelijke
vorming aan. Als basis voor onze lessen gebruiken wij de methode “Hemel en aarde”. In het
godsdienstonderwijs komen ook andere godsdiensten en levensvisies ter sprake. Wij vinden het belangrijk
dat kinderen andere overtuigingen leren kennen en respecteren.
Delphin is een protestant christelijke basisschool, maar is niet gebonden aan een bepaald kerkgenootschap.
We onderhouden goede relaties met de verschillende kerkgemeenschappen binnen de gemeente
Woensdrecht.
Omdat wij ons godsdienstonderwijs op een open manier invullen, verwachten wij dat alle kinderen hieraan
deelnemen, evenals aan de hiermee verbonden vieringen zoals Kerst en Pasen.
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2.6 Sociaal Emotionele Ontwikkeling
Wij willen graag dat alle leerlingen zich allereerst veilig en prettig voelen op onze school. Hier werken we
aan middels de methode ‘Kwink’. Ook hebben we samen 5 gedragsverwachtingen geformuleerd die wij
graag willen naleven. Ze hangen zichtbaar in elk klaslokaal op. Deze gedragsverwachtingen laten zien waar
wij als school voor staan en wat wij belangrijk vinden in de omgang met elkaar, namelijk:
•
•
•
•
•

We hebben aandacht voor iedereen.
We luisteren naar elkaar.
We helpen elkaar.
We zijn zelf verantwoordelijk.
We durven op te komen voor onszelf en de ander.

We vinden het van belang dat iedereen binnen Delphin deze verwachtingen naleeft en dat we hier samen
aan werken. Wij verwachten dit niet alleen van de leerlingen, maar ook van ons als leerkracht en van u als
ouder.

2.7 Lezen
Lezen is een belangrijke vaardigheid die in vrijwel elk vak toegepast moet worden. Naast de ontwikkeling
van het technisch lezen vinden wij het ook belangrijk om het leesplezier te stimuleren. Daarom hebben we,
met alle scholen van de Boemerang, een belangrijke investering gedaan door het vormen van een nieuwe
schoolbibliotheek in samenwerking met Leesvink. Een garantie voor urenlang leesplezier!

2.8 Kwaliteitsbewaking
Ontwikkeling team
Voor het schoolplan 2019-2023 is in samenwerking met het hele team het nieuwe schoolplan opgesteld.
We willen de komende 4 jaren gebruiken om het Jenaplanonderwijs verder uit te bouwen. Daarom volgt
het gehele team de Jenaplanopleiding.
Daarnaast is het sociaal pedagogisch klimaat een speerpunt binnen onze school. We hebben ons de
afgelopen jaren bekwaamd in sociaal emotioneel leren onder leiding van deskundige Kees van Overveld.
Ook volgend schooljaar zullen we gebruik maken van zijn expertise.
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3

LEERLINGBEGELEIDING

Leerlingen worden gevolgd in hun ontwikkeling op gebied van de cognitieve vakken en de sociaalemotionele ontwikkeling. Door observaties, toetsen en het verzamelen van gegevens uit door leerlingen
gemaakte oefeningen wordt door de groepsleerkrachten, samen met de interne begeleider, een overzicht
gemaakt van de vorderingen van elk kind. Wanneer op één of meer van de gebieden blijkt dat er een zorg
is, gaan we met elkaar in gesprek. In eerste instantie binnen school, met ouders en kinderen. Indien
gewenst of noodzakelijk wordt er een hulpvraag buiten de school neergelegd. Bij zorg kan gedacht worden
aan problemen op gebied van lezen, spellen, rekenen en motoriek, maar ook op sociaal-emotioneel gebied
als werkhouding, zelfstandigheid, kunnen samenwerken of gedrag. Het accent van de zorg ligt op de aanpak
binnen de groep en de plek die het kind daarbinnen heeft. De vragen van leerkrachten, ouders en kinderen
zijn uitgangspunt van de zorg. Kinderen worden beoordeeld op de eigen vooruitgang in ontwikkeling.

3.1 Kindgesprekken
Ieder schooljaar houden we individuele gesprekken met ouders en kinderen. In de eerste weken van het
schooljaar nodigen de stamgroepleiders de ouders van de leerlingen uit voor dit kindgesprek. In dit gesprek
krijgen ouders de ruimte om de leerkracht te vertellen over hun kind. In dit gesprek kunnen de kinderen
ook aangeven wat ze al goed kunnen en wat ze graag zouden willen leren of waar ze beter in zouden willen
worden.

3.2 Leerlingvolgsysteem
Om de ontwikkeling van leerlingen te volgen en zodoende de zorg voor leerlingen zo goed mogelijk vorm te
kunnen geven, observeren wij de kinderen veelvuldig. Daarnaast gebruiken wij toetsen als objectieve
meetinstrumenten.
De leerlingen in de groepen 1 en 2 worden op didactisch en sociaal-emotioneel terrein geobserveerd en
gevolgd d.m.v. het observatie- en registratiesysteem “KIJK”. Apart daarvan observeren en registreren we de
ontwikkelingen op gebied van ontluikende en beginnende geletterdheid en gecijferdheid van uw kind.
Voor groep 3-8 wordt ZIEN gebruikt om de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen te volgen.
Als leerlingvolgsysteem voor de groepen 3 tot en met 8 wordt vanaf schooljaar 2021-2022 gebruik gemaakt
van de IEP. We zijn overgestapt op Iep omdat we dit beter vinden aansluiten bij ons Jenaplanonderwijs. Net
als Delphin vindt bureau Ice dat de IEP toets ontwikkelt, dat Een kind is meer dan rekenen en taal, Ook de
sociaal-emotionele ontwikkeling, leeraanpak en creatief vermogen maken de leerling tot wie hij is. Een
compleet kind is hoofd, hart én handen. Een volgsysteem moet daar rekening mee houden.
Niet door een kind af te rekenen op wat het niet kan, maar door inzicht te geven in waar een kind nu staat
en aan te geven hoe het zich verder kan ontwikkelen om te worden wie het is. Door betekenisvol toetsen
brengt het IEP leerlingvolgsysteem de ontwikkeling én de talenten van het complete kind in kaart. Een
uitkomst waarmee jij als leerkracht samen met de leerling inzicht krijgt in de volgende ontwikkelingsstap en
we het eigenaarschap van de leerling bij zijn eigen ontwikkeling vergroten.
Alle gegevens van de leerling worden door de intern begeleider en de groepsleerkracht bekeken en samen
doorgesproken om te kijken of het goed gaat met de leerling in alle facetten en of er aanpassingen en/of
ondersteuning nodig zijn. met de groepsleerkracht besproken.
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Alle gegevens worden verzameld in het digitale leerlingdossier in ParnasSys. Gedurende de hele
schoolloopbaan worden de kinderen op deze manier gevolgd. Dit doen we uiteraard niet alleen voor
onszelf, maar in de eerste plaats voor uw kind, zodat iedereen krijgt wat hij/ zij nodig heeft; optimale
begeleiding en ontwikkeling.

3.3 Rapporten
Alle gegevens die verzameld zijn vanuit de toetsen en observaties worden verwerkt in het rapport. Drie
keer per jaar ontvangen de leerlingen een rapport en vinden er ook rapportgesprekken plaats.

3.4 Het groepsoverzicht
Basis voor het werken in de groep is het groepsoverzicht waarin wij de individuele ontwikkeling,
eigenschappen en bijzonderheden van leerlingen beknopt in kaart brengen.
De stamgroepleider stelt het groepsoverzicht op in overleg met de intern begeleider met als basis o.a. de
IEP-resultaten en de resultaten van de methode gebonden toetsen van de leerlingen. Deze resultaten
worden aangevuld met observaties in de groep. Deze doelen worden op vaste momenten geëvalueerd en
indien nodig bijgesteld.
Zo ontstaat een beeld van de groep: Hoe staat het met de kennis én vaardigheden op de verschillende
leergebieden? Zijn er bijzonderheden op het gebied van werkhouding? Welke aspecten verdienen extra
aandacht gezien deze gegevens? Zijn er bijzondere onderwijsbehoeften waar rekening mee gehouden dient
te worden? Een praktisch en noodzakelijk overzicht voor onze leerkrachten.
Zo brengen we in praktijk dat we op Delphin niet alleen omgaan met verschillen, maar vooral uitgaan van
verschillen.

3.5 Signaleren en begeleiden
Zoals volwassenen problemen en succesmomenten tijdens het werk kunnen ondervinden, ervaren
kinderen dat tijdens hun werk op school ook. Mooie momenten leggen we vast met bijvoorbeeld het
portfolio en in vieringen.
En wat gebeurt er bijvoorbeeld als het lezen minder goed gaat dan we verwachten?
Allereerst zal de groepsleerkracht al heel vroeg in de schoolloopbaan de ontwikkelingen en signalen goed
analyseren en bespreken. De leerkracht zal ook extra ondersteuning voor de leerling organiseren om te
werken aan verbetering en de ononderbroken ontwikkeling te blijven stimuleren. Hierbij zijn kind, ouders
en leerkracht betrokken. Deze extra hulp wordt vastgelegd in het groepsoverzicht.
Wanneer verdere hulp nodig is, wordt de leerling besproken in de leerlingbespreking van de school, waarbij
de IB-er (Intern Begeleider) is betrokken. Dit alles gebeurt natuurlijk ook in overleg met u als ouders. Dit is
des te meer belangrijk, omdat we naar alle invloedrijke aspecten kijken en de benodigde hulp thuis en op
school goede afstemming behoeft. We doen dit om de ontwikkeling van uw kind dan succesvol en
voorspoedig te laten verlopen. Waar nodig wordt de periode van extra begeleiding verlengd of de wijze van
begeleiden na de evaluatie aangepast.
Mocht dit alles niet voldoende opleveren dan wordt de leerling besproken in het
schoolondersteuningsteam met de externe deskundigen. Hiervoor krijgt u als ouders altijd een uitnodiging
zodat u zelf aan het gesprek deel kunt nemen.
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In een enkel geval komt het ook voor dat we tot de conclusie komen dat het voor uw kind allemaal wat te
snel gaat of (veel) te moeilijk is, dan kunnen wij u voorstellen om bepaalde leerstof bijvoorbeeld op een wat
lager niveau of een langzamer tempo aan te bieden. We stellen dan een zg. ontwikkelperspectief op en
passen de leerdoelen en leerstof hierop aan.

3.6 Passend Onderwijs
Deze vorm van werken wordt ook wel passend onderwijs genoemd. Het is de manier waarop onderwijs aan
leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben wordt georganiseerd. Het gaat om zowel lichte als zware
ondersteuning. Bijvoorbeeld extra begeleiding op school, aangepast lesmateriaal, hulpmiddelen of
onderwijs op een speciale school. Passend onderwijs is dus geen schooltype; kinderen zitten niet ‘op’
passend onderwijs. Scholen werken met elkaar samen in samenwerkingsverbanden. Onze school is
aangesloten bij het Samenwerkingsverband Brabantse Wal.

Ondersteuningsplan
Binnen het samenwerkingsverband maken de besturen van diverse organisaties met elkaar afspraken over
de manier waarop alle leerlingen in het samenwerkingsverband zo goed mogelijk de passende
ondersteuning kunnen krijgen die zij nodig hebben. Deze afspraken worden vastgelegd in het
ondersteuningsplan. In het ondersteuningsplan staat onder andere: het niveau van basisondersteuning
(ondersteuning die alle scholen moeten bieden) beschreven; de criteria en procedure voor verwijzing naar
het speciaal onderwijs en het verdelen van het budget voor extra ondersteuning.

3.7 Schoolcontactpersoon en extern vertrouwenspersoon
Intern schoolcontactpersoon
Op school is er een interne schoolcontactpersoon aangesteld. Dit is Dymfna Roelink. Zij stelt zich aan het
begin van het schooljaar voor in alle groepen. De kinderen weten dan bij wie ze terecht kunnen als zij
ergens mee zitten, wat ze met hun eigen leerkracht niet kunnen bespreken. Als de leerkracht zorgen heeft
over het welbevinden van een kind kan hij/zij om advies vragen aan de schoolcontactpersoon. Zij gaat
vervolgens in gesprek met de leerling.

Extern vertrouwenspersoon
Naast de schoolcontactpersoon kunt u ook terecht bij de externe vertrouwenspersoon. Informatie over de
externe vertrouwenspersoon vindt u in de LPS Onderwijsinformatiegids 2021-2022.

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)
Iedere school stelt een schoolondersteuningsprofiel op. In dit profiel beschrijft de school welke
ondersteuning de school kan bieden en hoe deze ondersteuning is georganiseerd. De school moet minimaal
de basisondersteuning die in het samenwerkingsverband is afgesproken realiseren. Daarnaast kan de
school extra ondersteuning aanbieden. De medezeggenschapsraad van de school heeft adviesrecht op het
vaststellen van het ondersteuningsprofiel.
Alle schoolondersteuningsprofielen van de scholen in het samenwerkingsverband samen zorgen voor een
dekkend aanbod, zodat alle leerlingen passend onderwijs kunnen krijgen. Het schoolondersteuningsprofiel
maakt duidelijk of en waarin de school zich specialiseert (de extra ondersteuning). Daarnaast speelt het
schoolondersteuningsprofiel een rol in het toelatingsbeleid van de school.
Meer informatie kunt u vinden op de website van samenwerkingsverband De Brabantse Wal.
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3.8 Groeidocument
Voor alle kinderen die zorg nodig hebben die verder reikt dan dat de leerkracht kan bieden maken wij een
groeidocument. In dit groeidocument houden we alle maatregelen bij die we nemen bij de begeleiding van
de leerlingen en evalueren we welke effecten deze begeleiding gehad heeft. Het groeidocument vormt de
leidraad bij besprekingen in ons interne zorgoverleg en bij het externe zorgoverleg. Bij het externe
zorgoverleg sluiten altijd deskundigen van buiten de school aan. Dit kan gaan om onze
jeugdverpleegkundige, de jeugdprofessionals, de leerplichtambtenaar, ambulante begeleiders van het
speciaal (basis)onderwijs etc.
Als ouders wordt u altijd op de hoogte gebracht van de inhoud van dit groeidocument en ouders
ondertekenen het groeidocument altijd voor gezien voordat de leerling besproken wordt met externe
deskundigen.

3.9 Schoolondersteuningsteam SOT
Het schoolondersteuningsteam bestaat uit intern begeleiders, de jeugdprofessional, jeugdverpleegkundige
en gedragswetenschapper van het samenwerkingsverband. Het schoolondersteuningsteam vergadert
meerdere keren per jaar. Tijdens dit overleg wordt de zorg over één of meerdere leerlingen besproken. Er
wordt bekeken wat de school nodig heeft om de zorg voor het kind op school goed vorm te kunnen geven.
Als er overleg plaatsvindt over de ondersteuningsbehoefte van de leerkracht van uw kind, wordt u hiervan
op de hoogte gebracht. Als er overleg plaatsvindt over de ondersteuningsbehoefte van uw kind, dan
ontvangt u een uitnodiging van de leerkracht of intern begeleider. Op de schoolkalender staan de data van
deze SOT-gesprekken vermeld.

3.10 Externe deskundigen
In het zorgoverleg werken we samen met externe deskundigen (Zorg Advies Team). We onderhouden
daartoe ook contacten met partners binnen CJG (Centrum Jeugd en Gezin), GGD en SMW (School
Maatschappelijk Werk) en de leerplichtambtenaar.

3.11 (Hoog)begaafd
In de stamgroepen compacten we de lesstof voor de (hoog)begaafde leerlingen, zodat zij aan voor hen
uitdagende, verrijkende en verdiepende opdrachten kunnen werken. Dit kan naar eigen interesse zijn of
binnen de thema’s en vakken in de groep, maar het kan ook zijn het leren van een nieuwe taal, zoals Duits,
Frans en Spaans. Wij vragen de kinderen wat zij naast het vaste onderwijsprogramma zouden willen leren
en proberen daar op aan te sluiten. We hebben werkplekken ingericht waar dit zelfstandig gedaan kan
worden, maar er is ook voldoende ruimte voor begeleiding en hulp door de leerkracht of klasgenoten.
Tussentijds mogen de leerlingen laten zien en vertellen waar ze mee bezig zijn en natuurlijk is er ook een
presentatie van het eindresultaat. Daarnaast kan er eventueel gebruik gemaakt worden van de
bovenschoolse Plusklas onder LPS.

3.12 Groep 8
Na de toetsen van januari vinden voor de leerlingen van groep 8 de adviesgesprekken plaats. De ouders
kunnen dan samen met hun kind horen welk advies de leerkracht geeft voor de overgang naar het
voortgezet onderwijs. Voor dit gesprek bekijken de directeur, leerkracht en intern begeleider de gegevens
uit het leerlingvolgsysteem en informatie over de werkhouding en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Uit
al die gegevens wordt een uiteindelijk advies gegeven. Het advies dat wordt gegeven voor de keuze van
voortgezet onderwijs wordt niet bepaald door de uitslag van de IEP Eindtoets.
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In januari en februari houden alle scholen voor voortgezet onderwijs open huis, voorlichtingsdagen of avonden. De data en tijden staan allemaal vermeld in het voorlichtingsboekje. Wanneer er een keus voor
een school is gemaakt wordt het kind door de ouders aangemeld. Na plaatsing van de leerlingen in het VO
vindt er contact plaats tussen de leerkracht en de brugklascoördinatoren, waarin nadere gegevens kunnen
worden uitgewisseld. Er wordt een onderwijskundig rapport gemaakt en de score van de IEP-toets wordt
naar de VO school verstuurd. Zo kan het voortgezet onderwijs goed inspelen op de mogelijkheden van de
leerlingen en kunnen wij zien hoe het onze oud-leerlingen vergaat.

3.13 Uitstroomgegevens schoolverlaters

2018 - 2019

Vmbo

Vmbo

Vmbo

Vmbo TL

basis

kader

TL

havo

33%

16%

2019 - 2020

40%

2020 - 2021

33%

Havo

Havo
vwo

16%

16%

16%

20%

20%

20%

33%

33%

3.14 Onderwijsresultaten
Leerlingen in groep 8 hebben als eindtoets de IEP toets gemaakt. De resultaten van schooljaar 2020-2021
gaven een gemiddelde groepsscore van: 90,3. Dat is ver boven het landelijk gemiddelde. De resultaten van
Delphin zijn niet direct vergelijkbaar met andere scholen. Doordat het weinig kinderen betreft heeft de
score van 1 individuele leerling een groot effect op het gemiddelde van de groep.
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4

PRAKTISCHE ZAKEN

4.1 Schooltijden
Delphin gaat in schooljaar 2021-2022 over op een continurooster. De schooltijden zijn als volgt:
Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:

8.30 – 14.45 uur
8.30 – 14.45 uur
8.30 – 12.15 uur
8.30 – 14.45 uur
8.30 – 14.45 uur

Groep 1 en 2 zijn vrijdagmiddag vrij.
Op maandag en vrijdag is er een inloop van 8.20 - 8.30 uur. U kunt uw kind dan in de klas brengen.

4.2 Gym
Er wordt 2 keer in de week gym gegeven; op woensdag en donderdag. De gymlessen worden verzorgd door
een groepsleerkracht en worden gegeven in de gymzaal van het Kloosterhof tegenover de school.

4.3 Vakanties en vrije dagen
Vakanties
Herfstvakantie

25 oktober 2021 t/m 29 oktober 2021

Kerstvakantie

27 december 2021 t/m 7 januari 2022

Voorjaarsvakantie

28 februari 2022 t/m 4 maart 2022

Meivakantie

25 april 2022 t/m 6 mei 2022

Zomervakantie

25 juli 2022 t/m 2 september 2022
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Studiedagen/studiemomenten waarop de kinderen vrij zijn:
Vrije dagen
Studiedag

27 september 2021

Studiedag

15 november 2021

Studiedag

14 maart 2022

Studiedag

7 juni 2022

4.3 Buitenschoolse opvang
LPS Kinderopvang – locatie Jongleren verzorgt deze opvang. Ouders kunnen gebruik maken van de
volgende soorten opvang:

Voorschoolse opvang
Op werkdagen vanaf 7.00 uur kunnen kinderen gebracht worden bij Voorschoolse opvang De Boemerang,
gevestigd op de begane grond van De Boemerang. Ze kunnen er ontbijten en worden op tijd naar de klas
gebracht (groep 1, 2, 3) of lopen zelf naar hun lokaal. Meer informatie over de voorschoolse opvang

Naschoolse opvang
Naschoolse opvang wordt verzorgd op locatie Jongleren aan de Aviolandalaan of Kooiweg (scoutinglocatie),
waar een gevarieerd en aantrekkelijk activiteitenaanbod wordt geboden. Op alle dagen is de opvang
mogelijk vanaf het moment dat school uit is tot 18.00 uur. Eventuele verlengde opvang tot 18.30 uur is
mogelijk. Meer informatie over de naschoolse opvang

4.4 Wet AVG en foto- en filmopnames
Er worden op verschillende momenten foto- en filmopnames gemaakt tijdens het werken, uitstapjes en
bijzondere activiteiten. Ook uw zoon/ dochter kan op dit beeldmateriaal te zien zijn. Wij gaan zorgvuldig
met dit beeldmateriaal om. Er worden geen namen bij foto’s en video’s geplaatst en we plaatsen geen
beeldmateriaal waardoor kinderen schade kunnen ondervinden.
Vanuit de wetgeving zijn wij verplicht u toestemming te vragen om het beeldmateriaal te mogen gebruiken
van uw zoon/ dochter. Uw toestemming geldt alleen voor het beeldmateriaal dat door ons of in onze
opdracht wordt gemaakt. Wanneer andere ouders beeldmateriaal maken van uw zoon/ dochter dan valt
dat buiten onze verantwoording. Wij wijzen er wel altijd op terughoudend te zijn in het gebruiken van het
beeldmateriaal.
Aan het begin van het schooljaar ontvangt u een formulier waarmee uw toestemming wordt gevraagd. Op
dit formulier kunt u de verschillende onderdelen zien waarvoor we beeldmateriaal gebruiken en kunt u ook
per onderdeel aangeven of u daar wel of geen toestemming voor geeft.
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Voor onderwijskundige en/of educatieve doeleinden is geen toestemming van ouders nodig om
beeldmateriaal te gebruiken. Ook voor het gebruiken van een foto in ons administratiesysteem is geen
toestemming nodig. Wel gelden de gewone privacyregels, zoals dataminimalisatie; terughoudend omgaan
met het beeldmateriaal van kinderen.
U mag altijd uw gegeven toestemming later weer intrekken en/of toestemming geven indien u die eerder
niet gegeven had. Zonder uw toestemming zal er geen beeldmateriaal van uw zoon/ dochter gebruikt en
gedeeld worden.
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5

OUDERS

Goed contact met én betrokkenheid van ouders is belangrijk. Als school doen we een beroep op u om deel
te nemen en mee te helpen met de organisatie van verschillende activiteiten op school en uitstapjes en
excursies buiten de school.

5.1 Communicatie
Goede communicatie is belangrijk. Tijdens het schooljaar zijn er verschillende informatiemomenten waarin
belangrijke informatie gegeven wordt. Denk hierbij aan de kindgesprekken, rapportgesprekken en de
ouderavonden gedurende het schooljaar.
Naast deze vaste momenten is het natuurlijk altijd mogelijk om individueel gesprekken in te plannen,
wanneer daar behoefte aan is. Dit geldt zowel vanuit de school als ook vanuit u als ouder/verzorger.
Elke week nemen de kinderen op vrijdag hun weektaak mee naar huis. Aan de hand van de verschillende
activiteiten en de persoonlijke feedback van de leerkrachten houdt u zicht op wat we op school doen en
kunt u daarover in gesprek blijven met uw kind. Elke maand verschijnt er tevens een nieuwsbrief met
daarin belangrijke informatie voor de komende periode en ook met nieuws over de afgelopen maand
vanuit de verschillende groepen.
Als middel van communicatie maakt de school gebruik van de app Social Schools. Middels deze app kunt u
als ouder/verzorger rechtstreeks contact opnemen met de leerkracht en ook afwezigheid of ziekte van uw
kind doorgeven of een afspraak inplannen. School maakt ook van deze app gebruik om kind- en
rapportgesprekken in te plannen.

5.2 Inspraakmogelijkheden
Oudervereniging
De Oudervereniging van Delphin bestaat uit een groep enthousiaste ouders die zich inzetten voor het
organiseren van en assisteren bij de activiteiten en feesten op school.
Samenstelling van de Oudervereniging:
Voorzitter:
Kristel Aarden
Penningmeester: Wendy Nijssen
Secretaris:
Wendy Kolman
Leden:
Jeanette de Moor, Jason Jungbeker

Medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad is een officieel orgaan met wettelijke bevoegdheden en tracht een actief beleid
uit te oefenen op de gang van zaken op school. De MR heeft tot taak openheid, openbaarheid en het
onderlinge overleg in de school te bevorderen. Al haar activiteiten zijn gericht op de belangenbehartiging
van ouders, leerlingen en teamleden. De MR praat niet alleen mee, maar geeft ook adviezen en beslist
mee. Zij heeft afhankelijk van het onderwerp advies- en/of instemmingsrecht. De medezeggenschapsraad is
in haar functioneren voor een belangrijk deel afhankelijk van overleg met en informatievoorziening door de
directie. Daarnaast heeft de MR ook het recht, en het is ook haar taak, om op eigen initiatief onderwerpen,
die op de eigen school betrekking hebben, bespreekbaar te maken.
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Samenstelling MR 2021-2022
Oudergeleding:
Personeelsgeleding:

Peter de Moor
Toby Maes
Dymfna Roelink
vacature

Ouderavonden
Vanwege het kleinschalige karakter van de school en de betrokkenheid van alle ouders van de school,
organiseren we per jaar 4 ouderavonden waarin we evalueren hoe het de afgelopen periode is gegaan en
waarbij we vooruitblikken op de periode die komen gaat.

Vervallen van vrijwillige ouderbijdrage
Tot nu was het gebruikelijk dat door ouderraden een vrijwillige ouderbijdrage werd gevraagd om
verschillende activiteiten zoals schooluitstapjes en dergelijke te bekostigen. Het College van Bestuur van
LPS is van mening dat uitstapjes, schoolkamp, schoolreisjes en andere activiteiten onderdeel zijn van het
onderwijs en daarom worden die voortaan van het onderwijsgeld betaald. Dat betekent dat Delphin geen
vrijwillige ouderbijdrage meer zal innen. De ouderraad is verantwoordelijk voor het budget dat beschikbaar
komt voor deze activiteiten en beheert de uitgaven. De ouderraad legt hierover financieel verantwoording
af aan de directeur van de school.
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6

AFSPRAKEN

6.1 Verlofregelingen
Alle kinderen van 5 jaar en ouder zijn leerplichtig en mogen niet zomaar de lessen verzuimen. Er is een
landelijke leerplichtwet die verlof e.d. regelt.

Extra verlof bij religieuze feesten
Als uw kind plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging, dan bestaat er
recht op verlof.

Op vakantie onder schooltijd
Vakantie onder schooltijd is alleen mogelijk als uw kind door de specifieke aard van uw beroep niet tijdens
de schoolvakanties op vakantie kan gaan. In dat geval mag de directeur van de school één keer per
schooljaar uw kind vrij geven, zodat er toch een gezinsvakantie kan plaatsvinden. Het moet dan wel gaan
om de enige gezinsvakantie gedurende dat jaar.
Naast uw aanvraag via een verlofformulier – dat u via Social Schools kunt indienen – dient u een
werkgeversverklaring te kunnen overleggen, waaruit naast de specifieke aard van uw beroep ook de reden
aangegeven moet zijn waarom u niet tijdens een schoolvakantie verlof op kunt nemen. U moet met de
volgende voorwaarden rekening houden:
• u kunt maar voor maximaal 10 schooldagen aaneengesloten verlof krijgen;
• verlof tijdens de eerste 2 weken van het schooljaar is wettelijk niet toegestaan;
• het verlof moet ten minste 8 weken van tevoren schriftelijk bij de directeur van de school worden
aangevraagd (dit i.v.m. een eventuele bezwaarprocedure).

Verlof wegens andere gewichtige omstandigheden
Hiermee worden situaties bedoeld die buiten de wil van u en/of uw kind liggen. Voor bepaalde gewichtige
omstandigheden kan vrij worden gevraagd. U kunt hierbij denken aan:
•
•
•
•
•

verhuizing van het gezin;
bijwonen van het huwelijk van een bloed- of aanverwant;
ernstige ziekte van een bloed- of aanverwant;
overlijden van een bloed- of aanverwant;
viering van een (25-, 40- of 50-jarig) huwelijks- of ambtsjubileum van bloed- of aanverwanten.

6.2 Aanvragen van verlof
U dient uw verzoek voor verlof altijd via Social Schools in te dienen bij de directeur van de school. Tot een
periode van maximaal 10 schooldagen neemt de directeur zelf een beslissing op uw aanvraag. Alleen bij
verlof voor ‘andere gewichtige omstandigheden’ kan het voorkomen dat een verlofperiode noodzakelijk is
die langer dan 10 schooldagen duurt. In dat geval stuurt de directeur van de school uw aanvraag door aan
de leerplichtambtenaar. Deze neemt, na overleg met de directeur van de school, een beslissing op uw
verzoek.
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6.3 Verzuimbeleid
Het verzuimbeleid is erop gericht om verzuim van de leerplicht te voorkomen. Wanneer een leerling bij
herhaling zonder opgaaf van reden, zonder geldige reden of zonder toestemming afwezig is, dan zijn wij
verplicht hiervan een notitie te maken en dit door te geven aan de leerplichtambtenaar. Deze beslist
vervolgens of en welke vervolgstappen er nodig zijn.

6.4 Veiligheidsbeleid
Op onze school is een veiligheidsplan aanwezig, inclusief het laatste protocol volgens de richtlijnen van het
RIVM. In dit veiligheidsplan staan de volgende zaken:
•
•
•
•

Arbeidsomstandighedenbeleid;
Bedrijfshulpverlening en brandpreventie;
Klachtenregeling;
Gedragscode (over seksuele intimidatie, pesten, racisme/discriminatie, agressie/lichamelijk, geweld en
privacy);
• Veilig internetgebruik en gebruik van andere moderne communicatiemiddelen;
• Ontruimingsplan;
• Protocol PO Raad volgens richtlijnen RIVM.
Dit veiligheidsplan ligt ter inzage op school.

6.5 Meldcode
Veiligheid van het kind, thuis en op school, is erg belangrijk. We streven ernaar dat kinderen zo veilig
mogelijk opgroeien. We zijn als school verplicht om te werken met de meldcode. Met de meldcode kunnen
wij eerder en beter handelen als er een vermoeden is van acute of structurele onveiligheid voor het kind in
de thuissituatie.

Werkwijze meldcode
De schoolcontactpersonen brengen signalen van onveiligheid in kaart en gaan daarover in gesprek met de
ouders. We proberen samen een oplossing te vinden voor de onveiligheid van het kind. Mochten we er
samen niet uitkomen, dan schakelen we bij structurele of acute onveiligheid de hulp in van Veilig Thuis. We
doen dit altijd in overleg met de ouders. Veilig Thuis organiseert hulpverlening en ondersteuning om de
veiligheid van het kind (en het gezin) op korte en lange termijn te herstellen.

6.6 Slotbepaling
We hopen dat we u volledig hebben geïnformeerd. Mocht u op- of aanmerkingen hebben op de inhoud van
deze schoolgids, neemt u dan alstublieft contact op met de directeur. Bij zaken die niet in dit document
worden genoemd, beslist de directie, eventueel na overleg met het team.

Wij wensen uw kind een plezierige tijd toe op Delphin!
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