
Voel je welkom op De Delta! 



Leren je weg te vinden in de nieuwe, 
grotere en digitale wereld, daar willen 
wij elk kind zo goed mogelijk op 
voorbereiden. Daarbij hebben we veel 
aandacht voor de basiskennis: goed 
leren lezen, rekenen en schrijven. Vanuit 
deze basiskennis kunnen kinderen hun 
vaardigheden en talenten ontwikkelen.

Kinderen voorbereiden op de wereld van 
morgen. Dat is de missie van obs De Delta. 
Op De Delta geven we onderwijs dat past bij 
deze tijd. We begeleiden onze leerlingen bij 
het ontwikkelen van kennis en vaardigheden 
die zij in deze snel veranderende samenleving 
nodig hebben.

Leren in units
Leren in units is een innovatieve vorm van onderwijs. 
De werkvormen en leeractiviteiten passen bij de 
individuele ontwikkeling van uw kind. Onze leerlingen 
leren verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen 
leerproces. Dat gebeurt in een veilige omgeving.  
De leerkrachten vervullen de rol van coach of begeleider. 

De leerkrachten coachen elk een stamgroep die bestaat 
uit een groep kinderen van verschillende jaargroepen. 
De stamgroep is onderdeel van een unit met meerdere 
stamgroepen. De units zijn als volgt verdeeld: 

Onderbouw-unit: groep 1-2-3 
Middenbouw-unit: 4-5
Bovenbouw-unit: 6-7-8



Werken vanuit leerdoelen 
Kinderen werken vanuit leerdoelen die worden afgestemd 
op het niveau van de leerling. Zo kunnen ze leren op de 
manier die het best bij ze past doordat het aanbod en de 
instructie is afgestemd op de leerling. Door het werken 
met leerdoelen is het voor onze leerkrachten duidelijk op 
welk gebied een kind ondersteuning nodig heeft. Elk kind 
krijgt hierdoor precies wat het nodig heeft en weet aan 
welke leerdoelen het (nog) moet werken.

Vaklokalen op kleur
In de bovenbouw-unit is de leerkracht behalve coach ook 
specialist op een vakgebied: taal, rekenen of ‘wereld’. De 
vakspecialisten geven les aan alle niveaus. De specialisten 
hebben vaste lokalen, ingericht op het vakgebied, herkenbaar 
aan een kleur. De kinderen wisselen zelfstandig van lokalen. 
De lessen bestaan uit een enkel of dubbel lesblok.

Persoonsvorming 
De Delta levert een bijdrage aan de vorming 
van kinderen tot wereldburgers. Wij stimuleren 
onze leerlingen verantwoordelijk, zelfstandig en 
respectvol te zijn. Goed kunnen communiceren 
en samenwerken hoort ook bij omdat het 
belangrijke eigenschappen zijn die kinderen de 
rest van hun leven nodig hebben. 

Leren op eigen niveau. 
Van en met elkaar 
Ieder kind leert in eigen tempo en op eigen niveau. 
Dat betekent dat elke leerling op De Delta zijn of 
haar eigen pad volgt. Daarnaast vinden wij het 
belangrijk dat kinderen van en met elkaar leren. 
Op de leerpleinen kunnen de kinderen op een 
thematische manier met elkaar samenwerken.

“  Unitonderwijs:  
leren van  
en met elkaar”



Ruimte voor creativiteit
Op De Delta kan ieder kind zijn of haar unieke 
talenten ontwikkelen binnen de creatieve 
vakgebieden die wij aanbieden. Zo werken we met 
een muziekmethode, geven we lessen in drama, 
is er ruimte voor creativiteit bij het thematisch 
werken en organiseren we uitstapjes die 
aansluiten bij de thema’s en onze leefomgeving.

Schooltijden
Onderbouw en middenbouw 
maandag t/m vrijdag van 08.15 tot 13.45 uur 
 
Bovenbouw 
maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 14.00 uur

Onze school werkt met een gelijke verdeling van de 
schooltijd over de week. Hiermee zorgen we voor rust 
en regelmaat. De leerlingen eten tussen de middag 
hun lunch in de klas en spelen daarna buiten onder 
professioneel toezicht. 

Onze voor- en naschoolse opvang door Freekids sluit 
direct aan op de lessen. Wel zo duidelijk en handig voor 
werkende ouders!

Nieuwbouw
Onze school heeft twee locaties. De onderbouw- en 
middenbouw-units zitten op onze locatie aan de 
Beemdgras. Een prachtig gebouw dat speciaal is 
ontworpen voor unitonderwijs, met leerpleinen, 
instructieruimtes, een wetenschap- en technieklokaal 
en een natuurlijk schoolplein. De bovenbouw 
is gehuisvest in onze andere locatie aan de 
Kreekrijklaan, waar diverse rijk ingerichte leerpleinen 
te vinden zijn en kinderen veel ruimte hebben.

Zelfvertrouwen en respect  
met de Kanjertraining 
Positief denken over jezelf en anderen is de basis voor een 
prettige sfeer in de klas. Hiervoor maken we gebruik van de 
Kanjertraining. Bij Kanjertraining staat het voorkomen en 
oplossen van conflicten centraal. Leerlingen maken we met 
de trainingen bewust van hun eigen gedrag en het gedrag van 
anderen, zodat ze op een respectvolle manier met elkaar leren 
omgaan en voor zichzelf op leren komen. 



“ Spelen en ontdekken 
op ons natuurlijke 
schoolplein”

Ouders
Ouders zien wij als partners. We 
werken op een fijne, positieve manier 
samen met ouders vanuit de driehoek 
ouders, kind en school. We willen 
graag dat ouders zich betrokken 
voelen bij onze school. Er zijn daarom 
veel contactmomenten. Ook kunt u 
als ouder meehelpen en meedenken, 
want de school is van ons samen!

Kinderopvang in school
De Delta werkt intensief samen met opvangpartner 
Freekids om de doorgaande lijn te waarborgen. Freekids 
verzorgt de voor- en naschoolse opvang van 07.00 tot 
18.30 uur. Dat is gewoon bij ons op school. Ook hebben 
we opvang voor peuters vanaf 2 jaar. De afspraken die 
op school gelden, gelden ook bij de opvang. De kinderen 
doen mee met Deltalent en andere leuke activiteiten. 

Deltalent
Op De Delta stimuleren wij het zelfvertrouwen 
van leerlingen door veel aandacht te besteden 
aan talentontwikkeling. Dat doen we onder 
schooltijd, maar ook na de lessen.  
Na schooltijd kunnen kinderen meedoen 
aan het naschoolse activiteitenprogramma 
Deltalent. Behalve activiteiten die bij onze 
school passen zoals de Social Media lessen, 
Kunst & Technologie en schaken, bieden we 
ook andere activiteiten aan zoals freerunning, 
koken, judo, (kleuter)dansen, zaalvoetballen, 
yoga en nog veel meer!



Onder-/middenbouw (units 1/2/3 en 4/5)
Beemdgras 3, 1567 MM Assendelft

075-750 4683

Bovenbouw (units 6/7/8)
Kreekrijklaan 4, 1567 LP Assendelft

075-771 7980

www.obsdedelta.eu

Een school van Zaan Primair: de beste basis voor een succesvolle toekomst

De Delta is onderdeel van Zaan Primair. De scholen van Zaan Primair bieden 

goed onderwijs en uitstekende opvang voor kinderen van 2 tot 12 jaar.  

Dit doen we in een veilige en inspirerende leeromgeving. Onze openbare 

basisscholen bieden de basis voor een succesvolle start in de maatschappij: 

waarden, normen en respect krijgen veel aandacht. Wij motiveren onze 

leerlingen het beste uit zichzelf te halen. Of ze nu extra ondersteuning of juist 

meer uitdaging nodig hebben. Onze scholen hebben stuk voor stuk een eigen 

identiteit, profiel en achtergrond. Daar zijn wij trots op.

Meer weten? Kijk op zaanprimair.nl

Is uw kind bijna 4? 
Maak een afspraak voor een rondleiding 

075 750 4683 of info@obsdedelta.eu


