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VOORWOORD
Een basisschool kiezen is een belangrijk moment in het leven
van veel ouders. U wilt immers het beste voor het kind en daar
hoort een goede basisschool bij. Een aanmerkelijk deel van de
kindertijd vertrouwt u uw kind toe aan de school. Een basisschool dient daarom met zorg te worden gekozen.
In deze schoolgids geven wij u een beeld hoe er op onze school
wordt gewerkt en wat wij belangrijk vinden. De basisschool is
namelijk een plek om te leren, maar ook een ontmoetingsplek
waarin kinderen, ouders en medewerkers van de school dagelijks met elkaar optrekken.
OBS De Delta wil met enthousiasme uw kind begeleiden in het
proces van leren en leven. We zijn niet zomaar een school, maar
een school die verder kijkt dan vandaag en kinderen wil voorbereiden op een goede toekomst. Met hoge verwachtingen van al
onze leerlingen gaan we op zoek naar ieders Deltalent!

Naast onze schoolgids kent Zaan Primair, het bestuur waar OBS
De Delta onderdeel van is, ook een centrale schoolgids. Met de
scholen van Zaan Primair is afgesproken dat deze “centrale teksten” niet door de school maar door ons schoolbestuur zelf aan
de ouders ter beschikking worden gesteld. U kunt deze schoolgids dan ook rechtstreeks lezen op www.zaanprimair.nl. U kunt
bij ons ook een papieren versie aanvragen.
We hopen dat u de schoolgids met veel plezier zult lezen . Natuurlijk bent u altijd van harte welkom en zijn wij graag bereid u
nog nader te informeren.
Namens de medewerkers van OBS De Delta,
Linda Bartels (nieuwe directeur) en Babs Schipper, (ouddirecteur)

Als ‘School voor de toekomst’ kijken we verder dan
vandaag.
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Nieuwe school
OBS De Delta is een openbare basisschool gelegen aan de rand
van de nieuwbouwwijk Saendelft en is per 01-08-2010 van start
gegaan. Het is daarmee de achtentwintigste school van stichting
Zaan Primair.
Wij zijn voorlopig gehuisvest in de semipermanente locatie aan de
Kreekrijklaan en verhuizen op den duur naar een multifunctionele
accommodatie (MFA) in de wijk. In het schooljaar 2017-2018 start
de school met 18 groepen.
Openbaar onderwijs
Wij verwelkomen elk kind ongeacht de godsdienst, levensovertuiging, ras of politieke voorkeur. De Delta ziet verschillen tussen kinderen als verrijking. School is bij uitstek de plek om jonge kinderen
te leren respect te hebben voor de opvattingen van de ander. Wij
geloven dat de school als taak heeft de samenleving voor te leven.
Op De Delta stimuleren wij de sfeer van openheid en nieuwsgierigheid naar de ander. Dit op een wijze waarin elk kind en zijn of haar
ouders wordt gezien en wordt gehoord. Wij leggen de verbinding
tot begrip en saamhorigheid.

EEN│ OBS De Delta in het kort
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De naam
SCHOOLTIJDEN
Onze school staat voor
een evenwichtige verdeling van de schooltijd

over de week. Hiermee
creëren wij rust en regelmaat. Dit betekent:
5 gelijke schooldagen,
maandag t/m vrijdag van
08.30 tot 14.00 uur met
een verkorte lunchpauze

Een delta is een gebied waar
stromingen uitmonden in de
zee. Het is een zeer vruchtbaar
gebied dat geschikt is voor
nieuwe concepten en gekenmerkt wordt door groei, innovatie en dynamiek.
Delta staat voor verandering. Als school willen wij
meedoen in het proces
van verandering. Wij willen voortdurend kijken
naar wat de veranderende maatschappij

vraagt van onze kinderen. Ons
onderwijs stemmen wij af op
wat nodig is om een goede
toekomst op te bouwen in deze dynamische samenleving.
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onder begeleiding in de
groep. De kinderen eten

Groei van de school

dus op school, waarna ze

OBS De Delta is een groeischool in een groeiende wijk. De verwachting is dat de school zal uitgroeien tot een grote basisschool
van ruim vijfhonderd leerlingen. Doordat er vaak in kleine groepjes wordt gewerkt, zal er een gevoel van kleinschaligheid blijven.
Ook de inrichting van de school is daarop afgestemd. Wij vinden
het belangrijk dat kinderen en hun ouders zich gehoord en gezien
voelen. Het individu staat centraal. De grootte van de school doet
daar geen afbreuk aan.

vervolgens onder toezicht van onze eigen
leerkrachten buiten spelen of bij slecht weer
binnen worden opgevangen.
De voor- en naschoolse

Huisvesting

opvang sluit direct aan

Onze school is momenteel gehuisvest in de semipermanente
locatie op de Kreekrijklaan. Op termijn zal de school worden ondergebracht in een prachtig, multifunctioneel gebouw in de wijk.
Het wordt een brede school waarin kinderopvang en tal van activiteiten zullen plaatsvinden. Wij zijn nauw bij de plannen betrokken
en hechten grote waarde aan de inbreng van ouders. Via de Denktank hebben ook ouders een stem in de ontwikkeling van het nieuwe gebouw. U kunt meer lezen over de Denktank en eventuele
deelname hieraan in hoofdstuk drie.

op de lessen. Wel zo duidelijk voor u en uw kind
en handig voor werkende ouders!
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Medewerkers

Nieuwe foto!!!

Het team van OBS De Delta bestaat momenteel uit groepsleerkrachten, onderwijsassistenten, twee vakleerkrachten gym, een intern begeleider, een administratief medewerker, een
eventmanager, een conciërge, en de directie.
In de kleuterbouw , middenbouw en bovenbouw zijn bouwcoördinatoren aangesteld zodat een gezamenlijke verantwoordelijkheid
voor een groep kinderen ontstaat. Ook hebben
we afgestudeerde specialisten in ons team die deskundig zijn op een bepaald gebied. Zo hebben we een taalspecialist, rekenspecialisten, gedragsspecialisten, ICT specialist, leesspecialist
en een cultuurcoördinator. Daarnaast zijn op onze school stagiaires van verschillende opleidingen actief. Ook leerkrachten in opleiding (LIO’ers) willen wij de kans geven mee te draaien in
de opbouw van een nieuwe school. Uiteindelijk komen al deze inspanningen ten goede aan de
kinderen.

‘Worden wie je mag zijn, alleen zo blijf je wie je werkelijk bent’. Hans Bouma
Schoolcultuur
Iedereen ervaart direct hoe
rustig het is op onze school en
hoe geconcentreerd kinderen
werken. Het ‘leerklimaat’ op
school heeft onze prioriteit.
We maken daar met elkaar –
leerkrachten en kinderen –
duidelijke afspraken over. We
willen dat onze school een baken van aandacht en toewijding is, te midden van een
drukke wereld. Een rustige
school is voor kinderen een
veilige school.
Binnen onze schoolcultuur
gaat iedereen respectvol met
elkaar om. Kinderen leren en
groeien binnen een sociale

omgeving waarin zij samenwerken en leven. Het werken
aan eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid maakt
dat zij leren omgaan met vrijheid en met de beperkingen
van die vrijheid.
Er is ruimte om dingen uit te
proberen, te onderzoeken en
zelf oplossingen te vinden. Wij
creëren een omgeving die
daartoe uitnodigt. Kinderen
worden gestimuleerd om te
gaan met de mogelijkheden en
grenzen van zichzelf en die
van de ander. Op deze wijze
kunnen kinderen zich ontwikkelen tot wie ze werkelijk zijn.
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Met de Kanjertraining
willen we de volgende
doelen bereiken:
 Pestproblemen worden hanteerbaar/
lossen zich op.
 Kinderen durven
zichzelf te zijn.
 Kinderen voelen zich
veilig.
 Kinderen voelen zich
bij elkaar betrokken.
 Kinderen kunnen
hun gevoelens onder
woorden brengen.
 Kinderen krijgen
meer zelfvertrouwen.
 De leerkracht wordt
gerespecteerd.

Kanjertraining
Mensen, volwassen en kinderen, hebben het verlangen
"erbij te horen". "Erbij horen"
vergt bepaalde sociale vaardigheden die het ene kind
beter gebruikt dan het andere kind. De Kanjertraining
leert kinderen de sociale
vaardigheden die nodig zijn
om opgenomen te worden in
de groep. Als je er niet bij
hoort, dan kan dat tal van redenen hebben. Je kunt het gewoon slecht treffen met kinderen om je
heen. Je kunt zelf "onhandig" zijn. Je bent dan te verlegen, te afhankelijk, te agressief of je haalt wel erg snel je schouders op. De wil om dit
te veranderen, getuigt van grote innerlijke kracht bij de kinderen (en
ouders). Er zitten alleen Kanjers op de training.
De Kanjertraining is effectief, duidelijk, verhelderend en helpen kinderen een keuze te maken in hun gedrag. De lessen gaan uit van een
positieve levensvisie en zijn toekomst- en oplossingsgericht voor zowel
kinderen, leerkrachten als ouders.
Deltalent
OBS De Delta is een brede school waar veel activiteiten
plaatsvinden. Zo kunnen kinderen na schooltijd deelnemen aan het naschoolse activiteitenprogramma Deltalent.
Naast aanbod dat past
bij de drie pijlers binnen
ons onderwijs bieden we
ook andere activiteiten
aan zoals, koken, schaken, judo, dancebattle,
zaalvoetballen, yoga en
nog veel meer!
Drie keer per jaar wordt
een programmaboekje
uitgebracht met
activiteiten waaraan kinderen kunnen deelnemen. Uitgangspunt is
daarbij laagdrempeligheid en diversiteit, dus: betaalbaar
voor ieder kind en een gevarieerd aanbod.
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Missie en visie
OBS De Delta biedt onderwijs aan waarin kinderen hun talenten zo
goed en volledig mogelijk kunnen ontwikkelen. Wij doen dit vanuit
een sterke missie:

OBS De Delta bereidt kinderen voor op de toekomst!
Technologieën volgen elkaar in hoog tempo op. Dit leidt tot een
stortvloed aan informatie. Leren je weg te vinden in deze steeds
nieuwe en groter wordende multimediale wereld is iets waar wij
de kinderen zo goed mogelijk op willen voorbereiden. Vaardigheid, creatief zijn en zelfredzaamheid staan bij ons hoog in het
vaandel.
Het nieuwe leren kenmerkt zich door de overgang van een passieve manier van leren naar een meer actieve vorm van onderwijs.
Het nieuwe leren is: leren denken, leren samenwerken, creatief
zijn, leren leren. Vanuit deze filosofie werkt OBS De Delta.
Op OBS De Delta hebben we hoge verwachtingen van alle kinderen. Dit betekent dat wij als school een belangrijke belofte
doen. We beloven dat wij altijd als uitgangspunt hebben om het
beste uit elk kind naar boven te halen. Hier richten wij ons onderwijs op in, aansluitend bij het niveau en passend bij het kind. Wij
zetten erop in dat kinderen uitblinken op het gebied van taal en
rekenen. Onze ambitie ligt hoog, omdat wij vinden dat kinderen
daar recht op hebben.

TWEE│ Het onderwijs
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Drie pijlers
Als school voor de toekomst kiezen wij voor een onderwijsprogramma dat is gebouwd op drie pijlers:
Δ

Sterk taal- en rekenonderwijs dat een grote rol
speelt bij het vervolgonderwijs en de sociale
redzaamheid;

Δ

21st Century Skills, zodat kinderen leren omgaan met de kansen en bedreigingen van de digitale
samenleving.

Δ

Kunst en cultuur die diepgang en kwaliteit geven aan
het bestaan. Muziek en drama staan hierbij centraal.

‘Iedere dag verzorgen wij een kunstzinnige activiteit. Lopend door de school hoor
je kinderen zingen, naar een gedicht luisteren, kijken naar kunst of genieten van
een verhaal.’
Sterk in reken- en taalonderwijs
Goed taal– en rekenonderwijs is essentieel om kinderen een goede basis te geven. OBS De Delta maakt
zich sterk om ieder kind hierin optimaal te begeleiden.
Wij werken met de nieuwste methodes die aansluiten
bij het niveau en de leerstijl van de kinderen.
Wij brengen de prestaties van uw kind voortdurend in
kaart, analyseren deze, zodat wij ons aanbod hierop
kunnen aanpassen. Door het stellen van heldere, specifieke tussendoelen waarborgen wij de stijgende ontwikkelingslijn van het individuele kind.
21st Century skills
Als school voor de toekomst willen wij onze leerlingen
onderwijs geven dat past bij deze tijd en verder kijkt
dan vandaag. Kinderen groeien vandaag de dag op
met tal van moderne apparaten. De snel veranderende digitale wereld om ons heen, vraagt ook andere
vaardigheden van onze leerlingen, nu en zeker in de
toekomst. Door technologische ontwikkelingen in te
zetten in ons onderwijs, ontwikkelen wij die vaardigheden niet alleen, maar zorgen wij ook nog eens voor
een optimaal leerproces!

Muziek en drama
Op OBS De Delta hebben muziek en drama een belangrijke plaats in het lesprogramma. Muziek is de
kunstvorm die mensen tot elkaar brengt, die inspireert en die wij allemaal verstaan.
Muziek maken en luisteren is niet alleen een fijne uitingsvorm, het vraagt ook discipline, oefening en toewijding. Deze eigenschappen willen wij bij kinderen
stimuleren, zodat zij met hoge verwachtingen de eigen talenten kunnen ontplooien.
Met drama willen wij kinderen een daadwerkelijk podium geven om zichzelf te laten zien en te ervaren dat
ze waardevol zijn. Hierdoor groeit het zelfbewustzijn
en het zelfvertrouwen, belangrijke voorwaarden
om tot leren te komen. Tevens is drama bij uitstek
geschikt voor de taalontwikkeling. Door het concrete
spel onthouden kinderen woorden veel
vlotter en wordt
de woordenschat
aanmerkelijk
sneller uitgebreid.
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ICT
Technologieën volgen elkaar in hoog tempo op. Dit leidt tot een stortvloed aan informatie. Leren je weg
te vinden in deze zich steeds vernieuwende en groter wordende multimediale wereld is iets waar wij de
kinderen zo goed mogelijk op willen voorbereiden. Vaardigheid, creativiteit en zelfredzaamheid staan bij
ons hoog in het vaandel. Daarbij is het gebruik van ICT essentieel.
Voor elk kind een eigen tablet in de groepen 4 t/m 8
Als uw kind in groep 4 komt, krijgt het van de school een
eigen tablet. Vanaf groep 8 worden deze tablets vervangen
door grotere tablets voorzien van een toetsenbord. De tablet vervangt de boeken en de werkschriften voor de vakken
taal, spelling, begrijpend lezen en rekenen. Tevens staat er
veel extra oefenmateriaal op de tablet, helemaal afgestemd
op het niveau van uw kind.
Via dit digitale systeem heeft de leerkracht direct overzicht
over wat een kind wel en niet kan. We zien een positief effect op de resultaten van de kinderen. Natuurlijk
besteden wij daarnaast voldoende tijd en aandacht aan het schrijfonderwijs. Ongeveer 30% van de onderwijstijd wordt gewerkt met de tablets.
Aan het eind van het schooljaar nemen de kinderen de tablets mee naar het volgende leerjaar.
Als u meer wilt weten over het gebruik van deze tablets, kunt u klikken op deze link: www.snappet.org.
iPads / Samsung-tablets
Alle groepen beschikken over ongeveer 5 extra ICT
devices (iPads, Samsung-tablets , laptops) ingezet. Kinderen gaan in kleine groepjes of alleen aan de slag. Ze
oefenen met educatieve apps passend bij hun niveau.
Ook worden iPads tablets gebruikt om bijvoorbeeld
fotografieprojecten vorm te geven. We zien dat kinderen het erg leuk vinden om met de tablets aan de
slag te gaan en zo ongemerkt heel veel leren.

Computers en laptops in alle groepen
In alle groepen maken we gebruik van vaste computers
en laptops. Kinderen werken volgens een roulatiesysteem elke dag aan de methodesoftware
(woordenschat, rekenen, taal, begrijpend lezen, etc). In de hogere groepen worden de computers en laptops ook gebruikt voor het opzoeken van informatie en het maken van werkstukken en presentaties.
3D-printer
De Delta brengt de nieuwste technologieën de school binnen. Zo zijn er twee 3D printers in school, die de kinderen
van de groepen 7 zelf in elkaar hebben gezet. Hierbij hebben ze gebruik gemaakt van een Engelse handleiding.
Tijdens de techniekweek hebben de kinderen van groep 7
in alle groepen presentaties gehouden. Hierin legden ze uit
hoe de printer werkt en wat ermee kan worden gemaakt.
Kinderen krijgen op deze wijze inzicht in technologische
mogelijkheden en worden ze uitgedaagd zelf ontwerpen te
maken.
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21st Century Skills
Onze samenleving is sterk veranderd, onder andere door de grote rol die technologie speelt in ons
dagelijks leven. Door bijvoorbeeld sociale media krijgt samenwerken een nieuwe dimensie. Deze ontwikkelingen zetten in de nabije toekomst nog sterker door. Een dergelijke samenleving vraagt om andere vaardigheden dan voorheen.
De 'digital natives' (kinderen die altijd internet tot hun beschikking hebben gehad) hebben eigentijds
onderwijs nodig!
Wat moeten kinderen van nu leren om optimaal
voorbereid te zijn op de samenleving in de 21ste
eeuw? Kinderen hebben een betrokken, ondernemende en nieuwsgierige houding nodig in de 21ste
eeuw. Naast taal, rekenen en de kernvakken, zijn
de onderstaande vaardigheden van belang:
 Samenwerken
 Creativiteit
 ICT-geletterdheid
 Communiceren
 Probleemoplossend vermogen
 Kritisch denken
 Netwerken
 Sociale en culturele vaardigheden
Dit pakket van vaardigheden noemen we
21st Century Skills.
21st Century Skills op OBS De Delta
Wij willen als school bewust aandacht geven aan deze vaardigheden zodat kinderen zich breder ontwikkelen en voorbereid worden op de samenleving van de 21ste eeuw. Daarom is een Kwaliteitsteam
21st Century Skills gevormd waarin leerkrachten deze vaardigheden centraal stellen. Een groot deel
van de studiedagen staat in het teken van 21st Century Skills. Ook de andere Kwaliteitsteams
(Rekenen, Taal, Zorg en Kunst en Cultuur) richten
zich binnen hun vakgebied op het versterken van
deze vaardigheden. Zo is er een start gemaakt met
het geven van workshops op vrije intekening van de
kinderen en geven kinderen workshops aan elkaar.
Zij leren hierbij planmatig werken, oplossend vermogen en netwerken. De school werkt tevens toe
naar het werken in units. De school zal op termijn
worden ingericht met rijke leerpleinen met daarom
heen kleine instructielokalen. Er zal steeds meer
toegewerkt worden naar onderwijs dat niet klassikaal wordt gegeven, maar op kindniveau en passend
bij het individuele talent!
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Werken in de groepen

Engels vanaf de onderbouw
In deze tijd waarin steeds
meer kinderen via de televisie en de computer kennismaken met de Engelse
taal, vinden wij dat Engels
al op jonge leeftijd moet
worden aangeboden. Spelenderwijs brengen wij de
kinderen al vanaf de kleutergroep in contact met de
Engelse taal, zodat ze een
betere uitgangspositie
hebben als ze de school
verlaten. Tevens verloopt
de aansluiting met het
tweetalig voortgezet onderwijs veel soepeler.
Voor de groepen 1 t/m 8 is
de methode Take it Easy
aangeschaft. Via het digibord worden verhalen en
liedjes aangeboden door
zogenaamde ‘native speakers’. Voor deze mensen is
Engels de moedertaal.
In de groepen 1 t/m 4 bestaan de Engelse lessen uit
het zingen van Engelse
liedjes, het voorlezen van
Engelse prentenboeken en
het aanbieden van Engelse
woorden bij de thema’s.
In de groepen 5 t/m 8 verwerken de kinderen de
lesstof daarnaast ook in
werkboeken .
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Op OBS De Delta werken de kinderen, de leerkrachten en pabostudenten samen. We onderscheiden hierbij de onderbouw,
de middenbouw en de bovenbouw. De kinderen krijgen instructie in de eigen groep, maar
er vinden ook veel groepsoverstijgende activiteiten plaats. Jongere en oudere kinderen leren zo
van elkaar.
Kinderen laten zich qua ontwikkeling niet ‘vangen’ in één groep.
Met het zoveel mogelijk adaptief
werken in en buiten de groepen,
spelen we in op de verschillen

tussen kinderen. Het ene kind is
ergens halverwege groep 2 toe
aan lezen, terwijl een ander kind
hier in groep 3 klaar voor is. Inspelen op dit soort ontwikkelingsverschillen vraagt om een
flexibele aanpak. De methodes
die de school gebruikt, voldoen
aan de kerndoelen die het SLO in
opdracht van het ministerie van
OCW heeft opgesteld.

Werken met de weektaak
Alle kinderen op school werken vanaf het begin met weektaken. De
ontwikkeling loopt op van één of meerdere opdrachten per dag in de
onderbouw tot een volledige weektaak in de bovenbouw. Ze werken
met een weektaak die bestaat uit verschillende opdrachten op het
gebied van de basisvaardigheden lezen, rekenen, schrijven en taal,
motoriek, creatief en keuzetaken. Voor de planning van de taken gebruiken we een weektaakformulier. Aan het werken met een weektaak gaat een instructie vooraf. Door het werken met een weektaak
krijgen de kinderen inzicht in:
 de hoeveelheid werk
 de samenstelling van een taak
 de soorten opdrachten
 hun eigen mogelijkheden
Kinderen worden op deze manier ‘eigenaar’ van het leerproces. Ze
worden uitgedaagd om zelf keuzes te maken en eigen doelen te formuleren. In de weektaak hebben de kinderen een zo ruim mogelijke
variatie aan vakgebieden, waarbinnen ieder kind op eigen niveau, in
eigen tempo en volgens een zelf bepaalde volgorde, het werk binnen
een van tevoren afgesproken tijd maakt. Zo bieden wij onderwijs op
maat en komen we tegemoet aan de verschillen tussen kinderen.

Het jonge kind
OBS De Delta vindt het belangrijk dat onze jongste leerlingen een goede start maken op onze
school. Ieder kind heeft een eigen sticker bij het haakje aan de kapstok. Hieraan herkennen de
kinderen waar ze hun jas en tas moeten hangen. Aan de muur in de klas hangen de dagritmekaarten waarop te zien is wat wij die dag gaan doen. De ochtend starten we meestal in de
kring met het kunst-en-cultuur-kwartier. U kunt dan eerst samen met uw kind een boekje lezen. We beginnen de dag ook wel met een inloop . Dan mogen de leerlingen meteen aan het
werk of gaan spelen. Voor u, als ouder, leuk om te zien waar uw kind zo al mee bezig is op
school. We besteden elke ochtend aandacht aan kunst of cultuur. Dat kan in de vorm van een
gedicht zijn maar ook bijvoorbeeld een stuk klassieke muziek.
Tijdens de speelwerktijd kiezen de kinderen zelfstandig een activiteit via het digitale kiesbord.
Zo bevorderen wij de zelfstandigheid. Ook wordt er bijgehouden welke keuzes uw kind maakt.
Er zijn ruime keuzes in de klas. Er zijn vele hoeken die kunnen veranderen afhankelijk van een
thema. Voorbeeldhoeken: Het kantoor, De bouwplaats, Het huis, De leesplek en Het atelier.
Ook worden de gemaakte kunstwerken gepresenteerd. Uiteraard zijn er ook computers en
iPads waarop spelenderwijs wordt geleerd. Dit kan overigens ook op het touch-screen-bord.
De ontwikkeling van uw kind wordt nauwlettend gevolgd middels Looqin. Vanuit een duidelijke jaarplanning wordt doelgericht gewerkt aan de ontwikkeling van uw kind. Zo bereiden we
kinderen voor op de overstap naar groep 3. In januari worden de groep 2 kinderen extra gescreend om te zien of de overstap naar groep 3 goed kan verlopen.
Kinderen die met een
taalachterstand bij ons
binnen komen, worden
extra ondersteund volgens een NT2programma. Ook jonge
kinderen die juist meer
uitdaging nodig hebben,
worden begeleid. Er zijn
pluskasten ingericht met
uitdagende spelletjes en
materialen. Zo leren deze
kinderen spelenderwijs
programmeren en wordt
er een beroep gedaan op
hun creativiteit.
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Cultuureducatie

Natuur- en milieueducatie

Onze school neemt deel
aan het Cultuurmenu Zaanstad. Dit menu is een onderdeel van een samenwerkingsverband tussen de
twee schoolbesturen,
FluXus centrum voor de
kunsten en Plein C, de provinciale erfgoedinstelling.
Via het cultuurmenu komt
elke leerling in de loop van
het schooljaar in aanraking
met één of meer onderdelen uit dit aanbod. Dat kan
zijn: een theater(dans)
voorstelling, een concert,
een expositie, een voorstelling op school, een museumbezoek of bijvoorbeeld een vertelprogramma voor jonge kinderen.
Zo gaan de groepen 6 naar
het Rijksmuseum en zijn de
groepen 7 en 8 naar het
Zaans Museum en het Anne Frank huis geweest.
Daarnaast is er elke maand
een voorstelling gepland
genaamd ‘Podiumkunsten’.

Op het gebied van natuur- en milieueducatie werken we samen met het
biologisch lescentrum in Zaandam.
We gebruiken bijvoorbeeld leskisten
over verschillende thema’s of gaan
mee met een excursie.
Daarnaast bieden we als school zelf
ook diverse activiteiten over natuur
en milieu aan.
Verder doen we elk jaar mee met de
‘week van de lentekriebels.’ In deze

week besteden we van groep 1 t/m
8 aandacht aan relaties en seksualiteit.
In deze lessen is ook aandacht voor
seksuele diversiteit
(homoseksualiteit).

Actief Burgerschap en Sociale Integratie
Naast de Kanjertraining neemt de school actief deel aan allerhande excursies
en projecten om het actief burgerschap vorm en inhoud te geven. Zo zijn de
groepen 7 en 8 op bezoek geweest in de Tweede Kamer. Tevens proberen wij
de kinderen en hun ouders te stimuleren tot een bijdrage aan een betere wereld. We hebben als school meegedaan aan het Edukansproject, 3FM Serious
Request en elk jaar rond Kerstmis wordt er een inzameling voor de Voedselbank gedaan..
Met Kerst en Pasen brengen wij alle culturen die onze school rijk is, tezamen
en eten wij met elkaar de traditionele gerechten tijdens het kerstdiner en het
paasontbijt. Zo leven wij op school de samenleving voor die wij graag zien buiten school.
Stichting Kleurrijk
Het samenbrengen van culturen komt ook tot uiting in andere initiatieven. Zo
verzorgt stichting ‘Kleurrijk’ elk weekend Arabische lessen in onze school. Ook
is er op dinsdag een groep Turkse en Marokkaanse vrouwen die op onze
school een plek hebben gevonden om elkaar te ontmoeten. Elke maandag
wordt Nederlandse les gegeven aan ouders met een andere taalachtergrond.
Lekker fit!
Op De Delta is tijdens de gymlessen en daarbuiten aandacht voor voldoende
beweging. In de gewone lessen wordt aandacht besteed aan gezonde voeding.
Ook zijn drie gruitdagen ingevoerd op onze school. Op deze dagen nemen alle
kinderen van thuis groente of fruit mee als pauzehapje. Op deze wijze bevorderen wij gezond gedrag bij onze leerlingen.
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Samen voor het kind
OBS De Delta hecht grote waarde aan de betrokkenheid van ouders bij de school. We zijn samen verantwoordelijk voor uw kind en
zien de school als partner in de opvoeding. Dit vraagt een heldere
communicatie tussen ouders en school en een wederzijdse actieve
verbinding en medewerking. We willen ouders dan ook graag betrekken bij het onderwijs en andere activiteiten. OBS De Delta
heeft dan ook een Medezeggenschapsraad (MR) en een Ouderraad
(OR). De toelating tot de MR geschiedt via een verkiezing door de
ouders.
Als nieuwe school vinden wij het belangrijk dat ouders meedenken
over tal van zaken die ons onderwijs nog beter kunnen maken.
Daartoe hebben we bij de start van de school de Denktank in het
leven geroepen. De Denktank bestaat uit positief-kritische ouders,
leerkrachten en de directie. Met elkaar bespreken we onderwerpen als communicatie, de sfeer op de school, rapportage, voorwaarden voor de nieuw te bouwen multifunctionele accommodatie, etc. In gezamenlijkheid bouwen we verder aan de kwaliteit van
ons onderwijs, de organisatie en het gebouw. De Denktank wordt
niet alleen ingezet in de startperiode van de school, maar blijft in
wisselende samenstelling bestaan. Het houdt ons scherp en alert
en zorgt voor een open houding ten aanzien van nieuwe ontwikkelingen en behoeften.

DRIE│ Ouders

DRIE│ Ouders
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Ouderinformatie

Inloop

Alle ouders hebben de
mogelijkheid om dagelijks van 8:15 uur tot 8:30
uur met hun kind in de
groep te zijn. Deze ouderbetrokkenheid verhoogt de betrokkenheid
van de kinderen bij de
school en hun taken. Tijdens de inloop kunnen
de kinderen laten zien
wat ze de dag ervoor gemaakt hebben of kunnen
ouders samen met hun
kind bijvoorbeeld een
puzzel maken. U kunt
materialen afgeven voor
bepaalde thema’s, een
vraag stellen of een afspraak maken.
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We informeren de ouders over
de school via Schoolpoort, de
schoolgids, de website, de digitale nieuwsbrief en door het
organiseren van informatiemomenten. Aan het begin van het
nieuwe schooljaar wordt in alle
groepen een informatieavond
verzorgd. U maakt dan kennis
met de leerkracht, de werkwijze in de groep en de gehanteerde materialen.
In de hal van de school ziet u
een presentatiescherm. Op dit
scherm wordt dagelijks de ac-

tuele informatie getoond over
wat er op de school gebeurt.
Hierop worden mededelingen
geplaatst en zijn ook foto’s te
zien van activiteiten die binnen
en buiten de school plaatsvinden.

Kind/Oudergesprekken
Gedurende het schooljaar zijn er kind/oudergesprekken om te
praten over de vorderingen van uw kind(eren). Dit kan zijn op
uitnodiging van de leerkracht of op initiatief van ouders. Naar
aanleiding van het rapport zijn vaste kind/oudergesprekken gepland. U vindt deze data in de jaarkalender op de website of via
Schoolpoort.

Ouderbijdrage
De vrijwillige ouderbijdrage voor het schooljaar 2017-2018 is
vastgesteld op € 50,-- per kind??. Hiervan is 25 euro gereserveerd voor het schoolreisje. Van het overige geld worden aanvullende activiteiten voor de kinderen bekostigd, zoals feesten,
excursies, etc. Ouders die vanwege financiële omstandigheden
niet in staat zijn om de bijdrage in één keer te betalen, kunnen
verzoeken om een betalingsregeling. Ieder jaar worden in een
begroting de uitgaven vastgesteld. Aan het einde van het jaar
wordt over de uitgaven verantwoording afgelegd. Jaarlijks controleert een kascommissie, bestaande uit ouders van de Ouderraad, de boekhouding.

Schoolpoort
Herkent u dit? Uw kind is vergeten
een briefje thuis af te geven met die
belangrijke mededeling over de contactavond, gymles of bijeenkomst.
Dat hoeft niet meer. Ons online communicatieplatform geeft de zekerheid dat informatie
bij diegene terechtkomt waarvoor deze bedoeld is. Wij communiceren op deze wijze met
de ouders. U kunt Schoolpoort ook gebruiken om uw kind ziek te melden en de leerkracht
of directie iets te vragen of vertellen. Op OBS De Delta zijn alle ouders aangemeld bij
Schoolpoort. Om de eerste keer te kunnen aanmelden, ontvangt u van ons een unieke invitatiecode. Gebruikers kunnen altijd en overal inloggen. In januari 2018 stappen wij over
naar Schoolpraat. Schoolpraat heeft een app die iedereen kan downloaden in de appstore
en de playstore. Op de app is alle informatie in een oogopslag te vinden. De nieuwsbrieven, nieuws uit de groepen, de jaarkalander, contact met de leerkrachten en andere relevantie informatie. Zo kunt u op ieder moment de informatie ophalen die u wil weten.

Goede communicatie is één van de belangrijkste voorwaarden voor een goede
school.
Bibliotheek
OBS De Delta heeft een eigen schoolbibliotheek
die beschikbaar is gesteld door de gemeente
Zaanstad. Alle kinderen zijn lid van deze bibliotheek en ontvangen een bibliotheekpas. Net als
bij de gewone bibliotheek kunnen de kinderen
boeken lenen en ook mee naar huis nemen.
Voor de ontwikkeling van uw kind is het enorm
belangrijk dat er door u wordt voorgelezen
en dat hij/zij zelf leest. In de bibliotheek is voor
elk kind op alle leesniveaus en voor ieders
interesse iets te vinden.
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De ontwikkeling van het kind
OBS De Delta werkt aan een ononderbroken ontwikkelingsproces
waarbij kinderen worden uitgedaagd het maximale uit zichzelf te
halen. Uitgangspunten daarbij zijn de wettelijke kerndoelen voor
het basisonderwijs.
In de onderbouw worden de kinderen regelmatig tijdens allerlei
activiteiten geobserveerd om de ontwikkeling goed te kunnen begeleiden en de vorderingen te volgen. Daarvoor wordt het instrument Looqin gebruikt. Dit is een systeem om de competenties van
kinderen in kaart te brengen. We noteren de bevindingen en brengen die tijdens de oudergesprekken ter sprake.
Daarnaast worden alle kinderen betekenisvol getoetst. Dit betekent dat een geoefend onderdeel afgesloten wordt met een toets
die aansluit op het niveau en de ontwikkeling van het kind. De
planning van onderdelen, de werkwijze en de presentatie van
werkstukken van uw kind zijn ook belangrijke aandachtspunten die
nauwlettend worden gevolgd. Kinderen die extra hulp nodig hebben, krijgen deze van de medewerkers binnen de eigen groep.
In alle groepen, behalve in groep 1, wordt het Citoleerlingenvolgsysteem ingezet. Deze Cito-toetsen zijn landelijk genormeerde toetsen en betreffen verschillende vakgebieden. Aan
de hand van deze gegevens kunnen we zien hoe een leerling zich in
de loop der jaren ontwikkelt. In groep 8 wordt de nieuwe Eindtoets
Cito in april digitaal afgenomen.

VIER│ Zorg voor het kind

VIER│ Zorg voor het kind
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Zorg op maat
De school helpt het kind zich vaardigheden en
kennis eigen te maken, die het in staat stelt om
een zelfstandig, sociaal en kritisch denkend mens
te worden, in overeenstemming met zijn mogelijkheden. Dit gebeurt in een omgeving waarin het
kind zich veilig en gerespecteerd voelt. Het uitgangspunt is dat elk kind de einddoelen van het
basisonderwijs haalt, tenzij onderzoek beperkingen heeft aangetoond die bijstelling van de doelen
voor dat kind rechtvaardigen. De school zal zo snel
mogelijk bekijken wat de oorzaak is en met u
overleggen over de te nemen vervolgstappen. Zo
kunnen we voor ieder kind zorg op maat bieden.

‘Je gaat niet naar school om te ervaren dat iets niet lukt, je gaat naar school om
te ervaren dat iets wel lukt .‘ Prof. Dr. Luc Stevens
Het GIP-model
Op OBS De Delta werken de
leerkrachten volgens de principes van GIP (van Groepsgericht
naar Individueel gericht Pedagogisch en didactisch handelen van
de leerkracht). Hierbij wordt het
zelfstandig werken van de kinderen aangemoedigd.
De leerkracht maakt gebruik van
de ‘GIP-lat’ om het verloop en
de voorspelbaarheid van de les
aan te geven. Tijdens de les
loopt de leerkracht vaste rondes
in de groep om elke leerling aandacht te kunnen geven. Tussen
de rondes werken de kinderen
zelfstandig en vragen ze hulp

aan elkaar. Zodoende heeft de
leerkracht tijd om extra instructie te geven aan kinderen die
meer aandacht of uitdaging nodig hebben.
De kinderen leren:
 samenwerken
 plannen
 om te gaan met uitgestelde
aandacht
 te werken met een weektaak
 zelf hun werk te overzien
 zelf hun werk te corrigeren
en te beoordelen
 zelf problemen oplossen
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Logopedie en GGD

De zorgcoördinator

Alle jongste kleuters
worden in de kleuterbouw door een
logopediste onderzocht op spraakproblemen. Kinderen
kunnen problemen
hebben door het
verkeerd uitspreken
van bepaalde letters, stotteren of
een verkeerde
ademhalingstechniek. Samen met de
ouders wordt besproken hoe en
wanneer het beste
hulp kan worden
gegeven.

De zorgcoördinator begeleidt een reeks
van samenhangende activiteiten, die door
— en binnen — de basisschool worden
verricht. Deze activiteiten zijn gericht op
het verbeteren, het signaleren en het bieden van hulp bij onderwijsproblemen aan
kinderen die of boven of onder de reguliere ontwikkelingslijn vallen. Tevens wordt
de zorgcoördinator in samenwerking met
de specialisten ingezet bij het onderzoek
naar en ondersteuning van kinderen met
gedragsproblemen.

Door de afdeling
Jeugdgezondheidszorg van de GGD
zullen in dit schooljaar de kinderen die
geboren zijn in 2006
en 2011 uitgenodigd
worden voor een
(preventief) gezondheidsonderzoek
door de jeugdarts
en assistente.
Mocht u zich zorgen
maken over de ontwikkeling van uw
kind, dan kunt u
contact opnemen
met de GGD. Het
telefoonnummer
vindt u achter in
deze schoolgids.
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De zorgcoördinator is de spil in de zorgstructuur. Zij ondersteunt en helpt, coacht
leerkrachten bij bovenstaande activiteiten
en coördineert en organiseert tevens de
daaruit voortvloeiende werkzaamheden.
De taken van de intern begeleider en de
organisatie van onze zorgstructuur vindt u
in het zorgplan dat
ter inzage
ligt op de
school.

Ondersteuningsteam
Kinderen die problemen blijven houden, worden besproken in het Breed OndersteuningsTeam (BOT) van de school (voorheen Groot ZorgTeam). In dit team zitten in ieder
geval de intern begeleider, de directie, de schoolondersteuner (Nancy Duisdecker), de
leerkracht en een verpleegkundige van de GGD. Omdat er deskundigen van buiten de
school bij betrokken zijn, is toestemming van ouders nodig om een kind in het BOT te
bespreken. De ouders worden ook bij dit overleg uitgenodigd. Er kan dan advies worden gegeven voor een verder onderzoek of speciale zorg.
Als uw kind een speciale hulpvraag heeft, kan het expertisecentrum van Zaan Primair,
Dynamica XL, bepalen of een kind met een handicap (visueel, auditief, lichamelijk, verstandelijk) of een gedragsprobleem, speciale hulp nodig heeft. Als een kind een positieve beschikking krijgt, ook wel ’een ondersteuningsarrangement’ genoemd, kunnen
de ouders het kind aanmelden bij een school voor speciaal basisonderwijs of bij een
reguliere basisschool. Wij beoordelen of we de gevraagde zorg als school kunnen bieden. Als dit niet lukt, dan kijken we met de ouders naar een school die wel passend is.
De school krijgt een vergoeding voor de extra kosten die gemaakt worden om aan de
speciale hulpvraag te voldoen.
Cultuur en sport dankzij Meedoen Zaanstad
Gemeente Zaanstad heeft samen met het jeugdcultuurfonds (JCF) ’Meedoen Zaanstad’ ontwikkeld. Meedoen Zaanstad maakt het mogelijk dat kinderen uit gezinnen
met lage inkomens kunnen deelnemen aan cultuur en sport.

Voor wie?
Ouders met een minimuminkomen die gebruikmaken van de Regeling Schoolgaande
Kinderen (RSK) komen ook in aanmerking voor Meedoen Zaanstad. Zij kunnen op de
website www.meedoenzaanstad.nl voor hun kinderen ‘shoppen’ bij culturele instellingen en sportverenigingen.

De lerende organisatie

OBS De Delta wil een lerende organisatie zijn, waarbij het leren van
en met elkaar en het delen van ervaring kernkwaliteiten zijn. Het
kenmerk van een lerende organisatie is, dat deze zich voortdurend
aanpast aan een veranderende omgeving of aan de eisen die een
veranderende organisatie aan zichzelf stelt. Dit aanpassen vraagt
om het aanleren van nieuwe vaardigheden maar ook het afleren
van oude gewoontes. Een lerende organisatie is zichzelf continu
aan het reorganiseren om haar gestelde doelen te bereiken. In een
lerende organisatie zijn mensen voortdurend bezig om hun competenties te verbeteren om te bereiken wat ze echt willen bereiken.
In een lerende organisatie worden nieuwe ideeën en gezamenlijke
ambities ontwikkeld en aangemoedigd. Op OBS De Delta wordt op
alle niveaus geleerd; door de kinderen, leerkrachten, ondersteunend personeel, directie en bestuur.
Als lerende organisatie kijkt de school kritisch naar zichzelf en de
mensen die er werken. We trachten balans te vinden in de professionalisering van de organisatie en de individuele ontwikkelingsmogelijkheden en behoeften van de werknemers. Op onze school
worden de kwaliteiten van de medewerkers breed ingezet. Zo kan
een leerkracht die zeer deskundig is in taal, actief zijn in meerdere
groepen. Dit komt ten goede aan de ontwikkeling en de prestaties
van onze kinderen. Wij zijn een school die zodoende blijvend zal
veranderen en verbeteren. De inspectie heeft alle indicatoren met
betrekking tot de kwaliteitszorg van de school zelfs met een
‘goed’ (hoogste score) beoordeeld.

VIJF│ Kwaliteit
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Meerjarig beleidsplan
Vanuit de missie en visie van de school stellen wij doelen op die de kwaliteit van ons onderwijs
moeten waarborgen. Deze doelen staan uitgewerkt in het meerjarig beleidsplan dat elke vier jaar
wordt samengesteld. In het kader van de kwaliteit en het realiseren van ons onderwijskundig concept wordt aangegeven welke stappen in de komende jaren gezet gaan worden. Jaarlijks wordt dit
plan bijgesteld en beschreven in het Jaarplan. Daarin staan de doelen die specifiek voor dat jaar
moeten worden gerealiseerd. De evaluatie van het Jaarplan kunt u lezen in het Jaarverslag. U wordt
hierover aan het begin van ieder schooljaar geïnformeerd. Zo bouwen we voortdurend aan de kwaliteit van onze school. Alle documenten zijn ook op onze website te downloaden.

Het organogram van onze school
Kwaliteitszorg
De zorg voor kwalitatief goed onderwijs is een
belangrijke drijfveer. Daarvoor is het nodig dat
we als school regelmatig ons handelen en onze
prestaties evalueren en op grond daarvan verbeteringen proberen aan te brengen. Dit doen wij
door de resultaten van ons tweejaarlijks tevredenheidsonderzoek onder de kinderen, ouders
en leerkrachten goed onder de loep te nemen en
van daaruit actie- en ontwikkelpunten op te stellen. Ook het inspectieverslag en onze Citouitslagen gebruiken we hiervoor.
De inspectie heeft onze kwaliteitszorg als ‘prima
op orde’ beoordeeld.

Minstens twee keer per jaar evalueren wij onze
resultaten en opbrengsten. We stellen hierbij de
volgende vragen:






Doet de school de goede dingen?
Doet de school de dingen goed?
Hoe weet de school dat?
Vinden anderen dat ook?
Wat doet de school met die wetenschap?

Deze vragen helpen ons richting te geven om met
het team, de kinderen en ouders te komen tot
het beste onderwijs. We hanteren hiervoor de
principes van het systeem LeerKRACHT waarin
we planmatig onze kwaliteitszorg uitzetten, controleren en borgen.
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Uitstroom leerlingen
naar het Voortgezet Onderwijs

In Schooljaar 2016-2017
zijn er 47 leerlingen uitgestroomd naar het VO:
Vwo
Havo/VWO
Havo
TL/Havo
TL
Kader
Basis/kader
Basis
OPDC
Praktijk

8
4
5
5
9
4
4
8
-

Verantwoording resultaten en het bezoek van de onderwijsinspectie
In juni 2016 heeft de inspectie onze school bezocht om de
kwaliteit van ons onderwijs te onderzoeken. Met veel trots
kunnen we melden dat we een prachtig inspectierapport
hebben gekregen.
‘OBS De Delta is een voorbeeldschool als het gaat om Kwaliteitszorg en een lerende professionele organisatie’
Voor 4 onderdelen heeft De Delta zelfs een ‘goed’ gekregen
van de inspectie en dat is een mooie
waardering voor onze school! Het inspectierapport is te vinden op onze website. Tevens zijn de Cito-resultaten terug
te lezen in het Jaarverslag.

‘Onderwijs is niet het vullen van de emmer, maar het
ontsteken van het vuur. ‘
Scholing
Ook dit schooljaar is een aantal studiedagen gepland. Het
team van De Delta hecht veel waarde aan scholing en ontwikkeling. Hierdoor worden de nieuwste inzichten op het
gebied van rekenen en taal, maar zeker ook van sociaalemotionele ontwikkeling binnen de school gebracht.
Dit schooljaar staat allereerst de Ontmoetingsdag van ons
bestuur, Zaan Primair, gepland. Tijdens deze dag zoeken we
de verbinding met alle andere scholen binnen ons bestuur.
Leren van elkaar staat hierbij centraal.
Verder zijn er ieder schooljaar drie studiedagen gepland. Uw
kind is dan vrij.
Tot slot vindt in mei onze jaarlijkse evaluatiedag plaats. Tijdens deze dag, kijken we terug naar de plannen die gemaakt
zijn, hoe deze zijn verlopen en hoe we hier volgend jaar mee
verder gaan.
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Oudercafé
Als nieuwe school in een
nieuwe wijk hebben wij ouderbetrokkenheid hoog in het
vaandel staan. We vinden het
belangrijk om ouders niet alleen te betrekken bij de ontwikkeling van hun eigen kind,
maar ook bij de ontwikkeling
van de school en de wijk.
We willen de sociale cohesie
in de wijk bevorderen door
regelmatig Oudercafés te organiseren. Daarbij vinden we
het belangrijk dat we allochtoon en autochtoon met elkaar verbinden.
Tijdens deze bijeenkomsten
komen zeer diverse onderwerpen aan bod. U kunt hierbij denken aan de verkeerssituatie rondom de school, een
de Kanjertraining, de week
van de Lentekriebels en mediawijsheid.
Nederlandse les voor volwassenen
Sinds januari 2014 is er Nederlandse les voor volwassen
gegeven door vrijwilligers van
‘Beter Nederlands Spreken’.
De subsidie in de gemeente is
teruggedraaid. Als school vinden we het echter belangrijk
dat deze voorziening toch kan
blijven bestaan. Daarom stellen we een ruimte in school
ter beschikking voor deze lessen. Ook (toekomstige) ouders van onze school worden
uitgenodigd mee te doen!

Niet zomaar een school
Naast het verzorgen van openbaar onderwijs aan onze leerlingen vinden er op OBS De Delta ook nog andere activiteiten
plaats. Externe instanties verzorgen op OBS De Delta bijvoorbeeld een spreekuur of een hulpklas. In het overzicht hieronder kunt u zien welke instanties, wanneer op onze school
aanwezig zijn. Op deze manier proberen wij onze buurtfunctie te realiseren.

Plusgroepen
We zijn er erg blij mee
dat we volgend jaar
weer de Plusklas van
Zaan Primair een plek
kunnen geven op OBS
De Delta. In deze klas
zitten kinderen van
verschillende ZaanPrimair-scholen die
meer uitdaging nodig
hebben. Eén keer per week gaan zij naar de Plusklas. Hier
krijgen ze allerlei uitdagende opdrachten waarbij een gespecialiseerde leerkracht ze begeleidt.
Taal-, lees- en rekenhulpklas
Verder heeft het Expertisecentrum een hulpklas ingericht op
het gebied van taal en lezen.
Opvoedspreekuur
Daarnaast bieden wij plaats aan een zogenoemd opvoedspreekuur. Dit spreekuur wordt twee keer per week
(woensdag en vrijdag) gehouden door Natalija Grasso.
Logopedie
Kinderen kunnen sinds maart 2014 ook terecht bij ons op
school voor Logopedie door de Praatmaatgroep.
Kinderfysiotherapie
Op de woensdag wordt kinderfysiotherapie gegeven door
Fysiotherapiepraktijk de Vijfhoek.
GGZ
In het schooljaar 2017-2018 zal de GGZ bij ons op school themabijeenkomsten verzorgen
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Aannamebeleid
In principe is elk kind van harte welkom op OBS De Delta. Bij de
aanname van kinderen staat de keuze van ouders voorop. Ouders
kiezen voor onze school vanwege het onderwijskundig concept, de
organisatievorm of juist de goede sfeer op de school. Ook het
openbare karakter van de school kan een rol spelen bij de schoolkeuze.
Toch kunnen er speciale omstandigheden zijn die ertoe leiden dat
een kind niet geplaatst kan worden. Dit is het geval wanneer er
niet aan de onderwijsbehoefte van een kind kan worden voldaan
en/of wanneer verwacht wordt dat de eventuele individuele problematiek van het kind het groepsproces zal doen stagneren. In dat
geval wordt er samen met u gekeken naar andere mogelijkheden
waarbij uw kind het onderwijs ontvangt dat hij of zij verdient.

ZES│ Aanmelding

ZES│ Aanmelding

Als u interesse heeft in onze school dan kunt u een afspraak maken
voor een rondleiding en een kennismakingsgesprek. Onder het genot van een kopje koffie of thee wordt u geïnformeerd over de
school en krijgt u een rondleiding. Er is ruimte om vragen te stellen
en sfeer te proeven. De directie van de school ontvangt u graag.
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Inschrijving
Tussentijdse overstap
Binnen de gemeente
Zaanstad zijn afspraken
gemaakt met alle basisscholen. Het is in principe niet mogelijk dat er
gedurende het schooljaar van school wordt
gewisseld, anders dan
vanwege een verhuizing.
Alleen bij wederzijdse
goedkeuring van de directies van beide scholen is het overstappen
naar een andere school
toegestaan. Ook hierin
geldt dat het belang van
het kind voorop staat!

Als u besluit uw kind in te
schrijven op OBS De Delta dan
dient u daartoe het inschrijvingsformulier in te vullen. Dit
formulier kunt u downloaden
via onze website of bij ons op
school komen halen. Als we
het getekende formulier hebben ontvangen, zenden wij u
een inschrijvingsbevestiging.

tie over de ontwikkeling, het
gedrag en de resultaten van
uw kind. Vervolgens wordt gekeken of wij de eventuele zorg
kunnen bieden en wanneer de
leerling kan gaan starten.

Bij inschrijving vanwege een
verhuizing nemen we altijd
eerst contact op met de vorige
school. Zij geven ons informa-

Wennen
Als uw kind staat ingeschreven op onze school neemt, neemt de
leerkracht contact met u op als uw zoon of dochter 3 jaar en 9
maanden oud is. U wordt dan uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek waarin u met de leerkracht een aantal wenafspraken maakt waarop uw kind een dag of dagdeel mee kan draaien
in de groep.
De dag na de vierde verjaardag is uw kind van harte welkom om
alle dagen bij ons op school te komen. Soms is het verstandig in
de beginperiode uw kind ‘s middags thuis te houden in verband
met vermoeidheid. Dit kunt u doen totdat het kind vijf jaar oud
is. Vanaf die leeftijd is het kind leerplichtig. In de praktijk zien we
echter dat kinderen binnen afzienbare tijd hun draai helemaal
hebben gevonden. Na ongeveer vier weken nodigt de leerkracht
u uit voor een gesprek, om samen uit te wisselen hoe de startfase voor uw kind is verlopen.
In december en juli vindt er geen instroom plaats. Hiertoe is besloten vanwege de rust voor het kind en de wenselijkheid van
een aaneengesloten wenperiode.
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Klachtenregeling
Overal waar wordt gewerkt, kunnen fouten worden gemaakt.
Klachten over de dagelijkse gang van zaken op school worden
doorgaans in goed onderling overleg tussen ouders, kinderen en
groepsleerkrachten afgehandeld. Is dit niet mogelijk, dan kan bijvoorbeeld in overleg met de directeur naar een oplossing worden
gezocht. Er bestaat tevens de mogelijkheid om het bestuur hierbij
in te schakelen. Als ook deze mogelijkheid niet tot een bevredigend
resultaat heeft geleid, kan er sprake zijn van een ‘ernstige’ klacht
en kan een beroep worden gedaan op de klachtenregeling.
Mocht u, om welke reden dan ook, niet naar de school of het bestuur willen stappen, dan kunt u zich wenden tot de contactpersoon van onze school. De contactpersoon van de school zal uw
klacht volgens de afgesproken procedure behandelen. Onze vertrouwenspersoon is: Erik Louwrier en u kunt hem bereiken via vertrouwenspersoon@obsdedelta.eu. Zaan Primair heeft een eigen
klachtenregeling. Deze regeling is op school ter inzage, maar is ook
via de website www.zaanprimair.nl te downloaden. U vindt hierin
onder meer informatie over de wijze van indienen van een klacht
en de klachtenprocedure.

ZEVEN│ Wetten en regelingen

ZEVEN│ Wetten en regelingen
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Schorsen en verwijdering
Natuurlijk hopen we dat alle kinderen met veel plezier naar school gaan. Toch willen we u
ook informeren over de procedure als zaken anders lopen.
Een leerling kan door de directie, nadat de leerkracht en de ouders/verzorgers zijn gehoord,
de toegang tot de school worden ontzegd voor ten hoogste drie dagen. Na overleg met de
Algemene Directie van Zaan primair deelt de directeur de beslissing schriftelijk mee aan de
ouders/verzorgers. De ouders/verzorgers kunnen tegen deze beslissing van de directie binnen 3 x 24 uur in beroep gaan bij het bevoegd gezag.
De beslissing over verwijdering wordt genomen door de Algemene Directie van Zaan Primair. Voordat wordt besloten tot verwijdering, overlegt de Voorzitter van het College van
Bestuur met de directie van de school. Daarna worden de ouders/verzorgers gehoord en
geïnformeerd over de redenen van de maatregel. Tot verwijdering wordt bij hoge uitzondering besloten, bijvoorbeeld als een kind zich ernstig misdraagt of als ouders weigeren om
toestemming te geven voor onderzoeken bij ernstige leer- en/of gedragsproblemen waardoor de school de verantwoording voor de verdere ontwikkeling van het kind niet meer kan
dragen. Definitieve verwijdering van een leerling vindt alleen plaats nadat de directie van
de school een andere school (basisschool of school voor speciaal onderwijs) heeft gevonden.
De Algemene Directie is verplicht om binnen een periode van acht weken aantoonbaar te
hebben gezocht naar een andere school voor primair onderwijs. Als dit zonder succes is,
kan de Voorzitter van het College van Bestuur alsnog tot verwijdering overgaan. De ouders/
verzorgers kunnen schriftelijk bezwaar aantekenen tegen het besluit tot verwijdering.

‘Als kunnen willen wordt, is de eerste stap gezet. Als willen kunnen wordt,
verandert de hele wereld’.
Sponsoring
Om een zuiver en zorgvuldig
verloop van sponsoring te
garanderen heeft ons Bestuur Zaan Primair criteria
opgesteld. Deze zijn terug te
lezen in de algemene
schoolgids. Kort samengevat
komt het erop neer dat
sponsoring moet aansluiten

bij de doelen van de school
en dat de geloofwaardigheid
en onafhankelijkheid van de
school niet in het geding
komt. Als u iets voor OBS De
Delta kunt en wilt betekenen in de vorm van sponsoring, wordt u van harte uitgenodigd contact op te nemen met de directeur.
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Vakantie
4-9-2017
Eerste schooldag
21-10-2017 t/m 29-10-2017
Herfstvakantie
23-12-2017 t/m 7-1-2018
Kerstvakantie
24-2-2018 t/m 4-3-2018
Voorjaarsvakantie
30-3-2018
Goede Vrijdag
2-4-2018
Tweede Paasdag
27-4-2018
Koningsdag

Verlof en vakantie
De kinderen mogen buiten de vastgestelde schoolvakanties van
de wetgever geen vakantie nemen. Uitzondering hierop is verlof
wegens de specifieke aard van het beroep van één van de ouders.
Als werkelijk aangetoond kan worden dat de inkomsten alleen in
het hoogseizoen worden verdiend (bijvoorbeeld eigenaar strandtent) kan in overleg met de Leerplicht toestemming worden gegeven. De directeur van de school kan dan verlof verlenen om buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan. Wanneer vakantieverlof noodzakelijk is op grond van medische of sociale redenen
betreffende één van de familieleden (bijvoorbeeld bijwonen van
een huwelijk, overlijden van bloedverwanten, huwelijks- of
ambtsjubileum) wordt verlof verleend. De school moet dan kunnen beschikken over bewijsstukken.

28-4-2018 t/m 13-5-2018
Meivakantie
21-5-2018
Tweede Pinksterdag
21-7-2018 t/m 2-9-2018
Zomervakantie
Studiedagen
05-10-2017
20-11-2017
22-05-2018
06-07-2018
Alle kinderen zijn dan
vrij.
20-07-2018
Calamiteiten dag Alle kinderen vrij mits niet gebruikt
voor calamiteit.

31

Verzuim kind

Verzuim leerkracht

Als uw kind niet naar school
kan wegens ziekte of om een
andere reden, dan verzoeken
wij u dit direct door te geven.
Wanneer uw kind niet aanwezig is zonder dat dit bekend is
op school, wordt actie ondernomen om te achterhalen
waar het kind is. De school
dient daarom over de juiste
telefoonnummers te beschikken om u te kunnen bereiken.

Bij afwezigheid van een leerkracht, bijvoorbeeld door
ziekte, wordt getracht een
oplossing te vinden. In het
geval we niet kunnen beschikken over een leerkracht die
de betreffende groep kan
overnemen, kan het zijn dat
een groep wordt verdeeld
over andere groepen. Als uiterste maatregel kan een
groep naar huis worden gestuurd. U wordt dan zo spoedig mogelijk ingelicht.

Verjaardagen en feesten
Een verjaardag is altijd een feestelijk gebeurtenis voor een kind. Op
school besteden we er daarom de nodige aandacht aan. Het kind
wordt die dag in het zonnetje gezet en mag in de groep trakteren.
We stellen het op prijs als dit een gezonde traktatie is. Als uw kind
bepaalde voedingsmiddelen niet mag eten vanwege bijvoorbeeld
een allergie, geeft u dat dan door aan de leerkracht. Er kan dan
voor een verantwoord en lekker alternatief gezorgd worden. In de
groepen 1 t/m 3 zijn ouders van harte welkom om de verjaardag
van hun kind in de groep mee te vieren. Naast het vieren van de
verjaardagen van de kinderen en de leerkrachten, besteden wij
ook aandacht aan andere festiviteiten. Voorbeelden hiervan zijn:
de Kinderboekenweek, Sint Maarten, Sinterklaas, Kerst, Pasen en
het Zomerfeest.

ACHT│ En dan nog...

ACHT│ En dan nog...

Pauze en lunch
Gedurende de dag zijn er twee momenten waarop er wordt gegeten en gedronken. De eerste pauze is rond 10.00 uur en is bedoeld
om wat te drinken en eventueel iets kleins te eten. We denken aan
een stukje fruit, een Sultana of Liga, een blokje kaas of stuk komkommer. Er mag geen snoep worden meegenomen. De lunchpauze
begint rond 12.00 uur. U geeft uw kind natuurlijk voldoende brood,
drinken en eventueel wat fruit mee. U kunt uw kind opgeven voor
schoolmelk op www.campinaopschool.nl. Daarnaast hebben we
drie keer per week een gruitdag: dinsdag, donderdag en vrijdag. Op
deze dagen zijn alleen gezonde tussendoortjes in de vorm van
groente/fruit toegestaan. Knijpfruit of appelmoes zijn niet toegestaan, omdat ze vaak toegevoegde suikers bevatten.
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Lunch
De leerkracht eet samen met de kinderen de lunch. Na de
lunch gaan de kinderen buitenspelen onder toezicht van medewerkers van de school. Ouders die als extra toezicht op het
plein willen staan, kunnen zich opgeven bij de leerkracht.
Ouderhulp
Niet alleen voor het toezicht op het schoolplein tijdens de
lunchpauze vragen wij uw hulp, er zijn nog veel meer activiteiten waar wij uw hulp hard bij nodig hebben. Kinderen tonen
meer betrokkenheid bij de school als de ouders ook betrokken
zijn. Met alle werkende ouders van vandaag de dag beseffen
wij als school dat dit soms nog niet zo makkelijk te organiseren
is. Des te meer waarderen wij en de kinderen uw hulp!

‘Leg het mij uit en ik vergeet het. Laat het me zien en ik onthoud het misschien,
maar betrek mij erbij en ik begrijp het.’
Oude Chinese wijsheid

Bewegingsonderwijs
In de onderbouw is veel tijd voor lichamelijke
ontwikkeling. Bij mooi weer spelen de kinderen buiten met verschillende materialen.
Daarnaast is er minimaal twee keer per week
bewegingsles in het speellokaal. De kinderen
kleden zich zo veel mogelijk zelfstandig uit en
aan. Vanaf de middenbouw hebben alle kinderen minimaal twee keer per week bewegingsles in de grote gymzaal.
Voor de bewegingsles hebben de kinderen
een korte broek, een T-shirt en stevige gymschoenen nodig. Na het gymmen wordt er
door iedereen vanaf groep 3 gedoucht. De
jongens en meisjes douchen apart. Een handdoek en slippers horen dus in de gymtas!
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Verzekering
Opvang
Onze school werkt samen
met diverse kinderopvangorganisaties die in en buiten de school opvang bieden. Sinds januari 2015
biedt FreeKids Peuterspelen in de school: opvang
voor peuters van 2 tot 4
jaar. Ook voor– en naschoolse opvang wordt
aangeboden door
FreeKids.
De medewerkers van
FreeKids vangen de kinderen na schooltijd op bij
een vast punt in de school
en nemen ze mee naar de
algemene ruimte.

Voor alle openbare scholen is een collectieve ongevallen- en WAverzekering afgesloten.
Deze verzekeringen geven een secundaire dekking. Ze zijn dan ook afgesloten voor het geval
de verzekering van de
ouders onvoldoende
dekking geeft.
De WA-verzekering dekt
schade aan derden tijdens schooltijd. De ongevallenverzekering
dekt het risico op ongevallen tijdens het rechtstreeks van huis
naar school gaan en omgekeerd, tijdens het verblijf op school en
bij activiteiten buiten de school die in schoolverband en onder
toezicht plaatsvinden.
Vervoer per auto

Tevens is er op onze school
een afhaalpunt van
FreeKids / Tinteltuin en
andere opvangorganisaties
gerealiseerd. De kinderen
worden opgehaald door
medewerkers van
FreeKids / Tinteltuin en per
auto/bus naar de buitenschoolse opvang vervoerd.
U dient uw kind zelf aan te
melden bij de kinderopvangorganisatie. Wij raden
u aan dit tijdig te doen in
verband met eventuele
wachtlijsten.
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Gedurende het schooljaar kan het voorkomen dat kinderen ergens naartoe gaan waarbij de afstand niet fietsend of wandelend
te overbruggen is. Wij doen dan een beroep op ouders om ons
te helpen met het vervoer. Wij verwachten van ouders die voor
ons rijden, dat zij adequaat verzekerd zijn en dat kinderen op
de wettelijk voorgeschreven wijze worden vervoerd.
Parkeren bij school
Parkeren in de nabije omgeving van de school komt de veiligheid
niet ten goede. Ook al omdat er nog steeds rond de school gebouwd wordt. Daarom vragen wij de ouders die niet op loopafstand van de school wonen om de kinderen zoveel mogelijk per
fiets te brengen en te halen. Mocht u toch genoodzaakt zijn met
de auto te komen, parkeer uw auto dan op de parkeerplaats
naast de school in de parkeervakken. Is de parkeerplaats vol,
dan vragen wij u uw auto in de wijk te parkeren en het laatste
stukje te lopen.

Veiligheid op school
De school houdt een aantal malen per jaar brandoefening/ontruiming . Doel hiervan is de
kinderen vertrouwd te maken met de ontruimingssirene en direct alles (dus ook tassen en
jassen) achter te laten en met de leerkracht naar buiten te gaan. Natuurlijk
houden wij zoveel mogelijk rekening
met het weer bij deze oefeningen. De
activiteit duurt meestal niet langer dan
5 minuten. Een aantal leerkrachten gaat
ieder jaar op herhaling voor EHBO/
reanimatie en brand blussen om aan de
veiligheidsnormen van de school te kunnen voldoen. In het gebouw is een modern brandmeldsysteem.

Met veel plezier verwelkomen wij ieder Deltalent!
Zaan Primair
De stichting Zaan Primair is het bevoegd gezag van 28 scholen voor openbaar primair onderwijs in
de gemeente Zaanstad. Dagelijks werken ongeveer 750 personeelsleden met hart en ziel aan kwaliteitsonderwijs voor ruim 6900 leerlingen. Onze scholen liggen verspreid over heel Zaanstad en hebben ieder een eigen karakter. Ze
zijn toegankelijk voor alle kinderen en vertegenwoordigen zo de samenleving in het klein. Openbaar onderwijs betekent samen ontmoeten, ontdekken en ontwikkelen. Het motto van het bestuur is
dan ook: ontmoet, ontdek, ontwikkel. Juist in contact met elkaar
haal je het beste uit jezelf.
De leiding van de organisatie ligt in handen van de voorzitter van
het college van bestuur, Niko Persoon. Hij wordt daarin bijgestaan
door twee clusterdirecteuren, Ton Versteeg en Ellen Voskuilen. Zij
onderhouden het contact met de scholen en verzorgen de sturing
aan en begeleiding van de directeuren.
Het managementteam voert beleidsvoorbereidende en beleidsuitvoerende taken uit op het gebied van onderwijskundige zaken, personeelszaken, financiën, ICT,
huisvesting en beheer (www.zaanprimair.nl).
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Belangrijke adressen en telefoonnummers
OBS De Delta
Kreekrijklaan 4
1567 LP Assendelft
tel: 075-7717980
info@obsdedelta.eu
www.obsdedelta.eu

FreeKids BSO
Kreekrijklaan 4
1567 LP Assendelft
06-39476028
delta@freekids.nl
www.freekids.nl

Zaan Primair
Ds. M.L. Kingweg 206
1504 DG Zaandam
tel: 075-6504888
secretariaat@zaanprimair.nl
www.zaanprimair.nl

Freekids Assendelft
Dorpsstraat 1041 A/B
1566 JE Assendelft
088-1919122
assendelft@freekids.nl
www.freekids.nl

Bureau Jeugdzorg
Westerzijde 33/37
1506 EB Zaandam
0900-2003004
GGD
Vurehout 2
1507 EC Zaandam
tel: 075-6519292
Landelijk meldpunt
vertrouwensinspecteurs
0900-1113111

Vertrouwenspersonen
Zaan Primair
Klachtenregeling
Annelies de Vries
0251-679960

Leerplichtzaken
Mevr. A.M. Oosterkamp
Postbus 2000
1500 GA Zaandam
075-6816398

Inspectie van het Onderwijs
Postbus 2730
3500 GS Utrecht
Telefoon algemeen: 088-669 60 00
Fax: 088-669 60 50
Zie ook onze Centrale Schoolgids van Zaan Primair op onze website.

WWW.OBSDEDELTA.EU
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