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  Betrokkenheid
Leerlingen worden ons toevertrouwd; wij zien hun ouders 
als partners. We spreken ouders geregeld over hun 
kind. Dat vinden wij belangrijk: samen stimuleren we de 
ontwikkeling van kinderen en werken we aan een warme 
en betrokken school. Via ons Ouderportaal en de website 
informeren we ouders.
Er is een betrokken activiteitencommissie die ons onder-
steunt bij veel activiteiten. Ouders praten mee over ons 
onderwijs via de medezeggenschapsraad. Veel ouders 
helpen mee bij schoolse activiteiten en excursies. 
Vanzelfsprekend hebben ook leerlingen een stem in onze 
school. Via de Leerlingenraad kunnen leerlingen kenbaar 
maken wat hen bezighoudt en wat zij belangrijk vinden. 
We nodigen ouders samen met onze leerlingen uit om in 
gesprek te gaan over hun ontwikkeling. 
Waar we kunnen, werken we graag samen met het dorp. 
Voorbeelden hiervan zijn de Sint-Maartenviering en de 
4-meiviering. Zo werken we aan actief burgerschap.

  Welkom
U heeft nu een indruk van onze school gekregen, maar u 
kunt natuurlijk ook langskomen om de sfeer zelf te ervaren. 
U kunt ons bellen: 0594-632 370 of mailen:  
directie-dedelta@quadraten.nl. 
Van harte welkom!
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Basis om te groeien
In onze naam De Delta maken we een vergelijking 
met vertakkingen van een deltarivier. Net als deze 
vertakkingen zijn onze leerlingen verschillend en 
zoeken zij hun eigen weg. Ons nieuwe, eigentijdse 
logo past bij onze visie en het werken met Critical 
Skills: een stevige basis voor ieder kind en ruimte 
om te ontwikkelen vanuit vertrouwen en ver-
binding. Daarnaast staat de driehoek ook voor 
samenwerking tussen school, leerling en ouders.

  Waar we voor gaan en staan
Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen elke dag 
met plezier naar school gaan. Het is onze overtuiging dat 
een kind dat zich veilig, erkend en welkom voelt, beter tot 
ontwikkeling komt. 
In een veranderende samenleving bieden wij toekomst-
gericht onderwijs. Vanuit talent mogen leerlingen zich 
ontwikkelen en voorbereiden op een zelfstandig leven 
in de maatschappij. Onze regels zijn helder. Op school 
hanteren wij de Kanjertraining: leerlingen en volwassenen 
weten welk gedrag er van hen wordt verwacht. Dat schept 
duidelijkheid en veiligheid: iedereen mag zijn zoals hij/zij 
is, we hebben oog voor elkaar en samen zorgen we voor 
een goede sfeer. 

  Identiteit
De Delta is een open christelijke basisschool. Dit betekent 
dat iedereen welkom is op onze school. Respect voor 
elkaars levensvisie en overtuiging is de enige voorwaarde. 
Voor ons is vooral belangrijk wie je bent en wilt zijn. 
Wij vinden het vanzelfsprekend dat we respect en belang-
stelling voor elkaar hebben. We moedigen elkaar aan, zijn 
positief en vieren successen. Vanuit geborgenheid is er 
aandacht voor orde en regelmaat. Geregeld houden we 
weekopeningen waarbij ook ouders welkom zijn.  

  Ons onderwijs
Wij vinden dat onze leerlingen recht hebben op kwalitatief 
goed en uitdagend onderwijs. Naast lezen, rekenen en 
taal schenken we in alle groepen aandacht aan Engels, 
wereldoriëntatie, creativiteit, cultuur, muziek, sociale 
en digitale vaardigheden. We houden in ons aanbod 
rekening met de verschillen in tempo, instructiebehoefte 
en zelfstandigheid van leerlingen. Samenwerkend leren is 
verweven in ons onderwijs. Alle kinderen worden nauwlet-
tend gevolgd. We maken gebruik van moderne methoden 
en werkvormen zoals Challenges, waarbij betekenisvol 
onderwijs centraal staat. Chromebooks en tablets worden 
daarbij veel gebruikt. 
Op onze school werken enthousiaste, zeer kundige leer-
krachten die erg gemotiveerd zijn om uit iedere leerling 
het beste te halen. Vernieuwingen in het onderwijs pakken 
we op en we volgen met regelmaat scholing. Een voor-
beeld hiervan is het werken met techniek en wetenschap 
op de basisschool.

  21e eeuwse vaardigheden
De samenleving van nu vraagt specifieke vaardigheden. 
Kennis die er in de 21e eeuw toe doet, bieden we leer-
lingen aan vanuit ons onderwijsconcept Critical Skills. Dit 
dynamische concept is gericht op zelfbewustzijn, onder-
scheidingsvermogen, zelfstandigheid, flexibiliteit, creativi-
teit, verantwoordelijkheid en samenwerking. Vaardigheden 
als het presenteren van wie je bent, wat je kent en wat je 
kunt, zijn belangrijk. We stellen diepgang boven oppervlak-
kigheid en zoeken samenwerking voor en met het dorp op 
basis van democratie en gelijkwaardigheid. We zien onze 
leerlingen hierdoor groeien.

  Het schoolgebouw
Onze school is een ruim en sfeervol gebouw. In vier com-
binatiegroepen krijgen onze leerlingen les. We hebben 
twee schoolpleinen met speeltoestellen en een speelveld 
achter de school.
ICT-middelen, waaronder een digibord in elk lokaal en 

een computerplein, zijn niet meer weg te denken uit ons 
onderwijs. 
We hebben een schoolbibliotheek waarvan leerlingen 
dagelijks gebruikmaken. De boeken worden ingezet voor 
het leesonderwijs, maar mensen van buiten de school 
mogen ook boeken komen lenen. 

  Continurooster
Wij hanteren het continurooster. Dit geeft rust en biedt 
veiligheid. De leerlingen gaan van 08.30 tot 14.30 uur naar 
school. Op woensdag is er tot 12.30 uur les. De leerkrach-
ten eten onder schooltijd met de leerlingen. Iedere dag zijn 
er pauzes waarin leerlingen buiten spelen: wij vinden het 
belangrijk dat zij volop kunnen bewegen. In samenwerking 
met ouders en sponsoren hebben we daarom een panna-
kooi gerealiseerd achter onze school waar onze leerlingen 
dagelijks veel gebruik van maken. Samen met ouders wordt 
daarnaast ieder jaar ons plein onder handen 
genomen. 
Er is na schooltijd kinderop-
vang in ons gebouw 
mogelijk. Deze op-
vang sluit met haar 
tijden aan op 
onze school-
tijden.


