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Welkom! 
 
In deze schoolgids leest u hoe wij vormgeven aan de 
basis die wij kinderen bieden. Als aanvulling op deze 
schoolgids is er onze jaarlijkse informatiegids met 
allerhande praktische zaken. Ouders ontvangen ook 
ons Prikbordpapier, een jaarkalender met data van  
schoolactiviteiten.  
 
Daarnaast is er een bovenschoolse schoolgids van 
de stichting Quadraten. Hierin vindt u o.a. 
informatie over de leerplichtwet, de 
jeugdgezondheidszorg en passend onderwijs. 
 
Voor nieuwe ouders en belangstellenden geven we 
met deze schoolgids een kijkje in onze school. We 
nodigen u van harte uit om de sfeer op school zelf 
te komen proeven en ervaren. U kunt daarvoor een 
afspraak maken. Van harte welkom! 
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Vooraf 
 

De Delta is een open christelijke school waar het sprankelt en waar kinderen groeien. 
Vanuit vertrouwen, verbinding en ontwikkeling bouwen we dagelijks aan ons onderwijs. 
In deze schoolgids vertellen we hoe wij een goede, fijne school zijn en een basis voor alle 
kinderen om te groeien. Respect, liefde, aandacht, duidelijkheid en veiligheid staan 
daarbij voorop. Ieder kind leert bij ons zo goed mogelijk lezen, rekenen, spellen en 
schrijven.  Bij ons mag ieder kind zijn zoals het is. We hebben oog voor elkaar en elkaars 
talenten. We geven ruimte om deze te ontwikkelen.  

 
Kinderen zijn verschillend in hoe ze leren, waar hun behoeften liggen en het tempo waarin ze leren. Wij 
moedigen kinderen aan om vanuit zelfvertrouwen, eigen kracht en creativiteit te groeien. Aandacht voor 
ieder kind betekent voor ons dat wij goed kijken hoe een kind zich ontwikkelt. Wij bieden een  uitdagende 
omgeving en betekenisvolle contexten aan. Onze kinderen weten waarom ze iets leren. 
Om optimaal te kunnen ontwikkelen, hebben kinderen anderen nodig. Elkaar herkennen en erkennen in een 
veilige sfeer, maar ook het kritisch naar jezelf kijken, zijn voorwaarden om tot samenwerking en verbinding 
te komen. Hierdoor ontdekken kinderen de wereld om hen heen en ontwikkelen zij vaardigheden die een 
basis vormen voor hun groei. Een kind dat vanuit zelfvertrouwen en een positieve houding de wereld 
tegemoet treedt, is een gelukkig kind. De Delta is een school waar kinderen een veilige plek en ruimte vinden: 
een basis om te groeien. 

 
  

Gerda Lublink, directeur 
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Wie wij zijn 
 
 
Onze school is een open christelijke basisschool die 
wordt bestuurd door Stichting Quadraten, welke het 
onderwijs en ondersteunende activiteiten verzorgt 
voor de leerlingen in de regio Westerkwartier-
Noordenveld.  
Onze naam De Delta is bij de officiële opening in april 
1996 in gebruik genomen. De Delta is ontstaan uit 
een fusie van drie christelijke basisscholen in 
Zevenhuizen in augustus 1994. Onze school is nu nog 
de enige christelijke basisschool in het dorp. 
 

Symboliek van onze naam en ons logo 
De naam van onze school is de vierde letter van het 
Griekse alfabet. 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 het werken met ons schoolconcept Critical 
Skills: een stevige basis voor ieder kind en ruimte om te 
ontwikkelen vanuit vertrouwen en verbinding. 
De driehoek staat voor ons symbool voor 
samenwerking tussen school, leerling en ouders. 
Daarnaast is de driehoek een symbool voor het 
christelijke karakter van de school. De frisse kleuren in 
het logo staan voor eigentijds, modern onderwijs en de 
veelkleurigheid van de leerlingen die onze school 
bezoeken.  

 

Ons gebouw 
We beschikken over een zeer ruim en sfeervol 
gebouw, geschilderd in vrolijke kleuren, dat voldoet 
aan de eisen van deze tijd. In ieder groepslokaal 
gebruiken we een digibord, modern meubilair en 
moderne methodes. Naast de  groepslokalen zijn er 
een computerplein en een eigen speellokaal voor de 
jongste kinderen. De school beschikt over een eigen 
bibliotheek, waar ook mensen van buiten de school 
boeken kunnen lenen. Vanaf 1 januari 2015 is er in 
ons schoolgebouw een kinderopvang gehuisvest 
waarbinnen peuteropvang en naschoolse opvang 
gerealiseerd worden. Ook de muziekschool maakt 
gebruik van ons schoolgebouw. De school beschikt 
over een ruime bovenverdieping waar de 
leerlingenraad vergadert en waar de mogelijkheid is 
om zelfstandig te werken. Ook kunnen hier 
crealessen worden gegeven. De 
gemeenschapsruimte is een ontmoetingsruimte: we 

vieren er samen en houden er ouderavonden en 
vergaderingen.  
Ons schoolgebouw staat aan een rustige straat in de 
kom van het dorp. Rondom de school liggen veilige 
speelplaatsen met 
speeltoestellen en een 
speelveld waar we dagelijks 
gebruik van maken. Voor de 
gymnastieklessen maken we 
gebruik van gymzaal ‘De Til’, 
welke op loopafstand van de 
school staat. In Zevenhuizen 
kunnen kinderen veilig buiten 
spelen en er is veel ruimte. Zevenhuizen is een 
betrokken dorp waar kinderen o.a. uit diverse 
sporten kunnen kiezen.  

 
Identiteit  
Ons onderwijs geven we vanuit christelijke waarden. 
Ongeveer de helft van onze ouders kiest bewust voor 
de christelijke identiteit. Een deel van de ouders kiest 
voor onze school omdat kinderen in een mooi 
gebouw op een gedegen, moderne manier les krijgen. 
De gemoedelijke en warme sfeer met normen en 
waarden spreekt ouders aan.  
In het kennismakingsgesprek met nieuwe ouders 
wordt de levensbeschouwelijke identiteit en onze 
invulling hiervan aan de orde gesteld. De Delta is een 
open christelijke school. 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.  

 
Stichting Quadraten 
Onze school valt onder het bevoegd gezag van de 
Stichting Quadraten. Dit is met ingang van 1 januari 
2018 de naam van de stichting voor christelijke, 
openbare, samenwerkings- en samenlevingsscholen 
in het Westerkwartier-Noordenveld. Het motto van 
de stichting luidt: ‘Meer waarde(n) in onderwijs en 
opvang’. Opvang is de nieuwe uitdaging die 
Quadraten als aanvulling op het onderwijs aangaat.  
 
De stichting telt 35 scholen met ruim 5100 
leerlingen en ruim 520 medewerkers. Bij alle 
activiteiten staan de ontwikkeling en het welzijn van 
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de leerling, de stichting en allen die daarbij werken 
als de hoogste doel voor ogen.  
Het College van Bestuur van 
Quadraten wordt gevormd 
door dhr. J. Heddema en dhr. G. 
Rotman. Het intern toezicht 
wordt verzorgd door een Raad 
van Toezicht. Meer informatie 
kunt u vinden in de 
bovenschoolse schoolgids van Quadraten. Deze gids 
kunt u raadplegen voor algemene beleidszaken die 
voor de gehele stichting gelden, zoals  
kwaliteitszorg, de leerplichtwet en verlof, de 
onderwijsinspectie, Passend Onderwijs, privacy-
beleid, toelatingsbeleid en aanmelding 4-jarigen en 
veiligheidsbeleid. 

 

Onze leerlingen 
Naar onze school gaan circa 80 leerlingen die ieder 
gedurende 8 jaren bij ons op school zijn. Deze periode 
is een groot deel uit het leven van een kind. We 
vinden het daarom belangrijk dat deze tijd goed en 
plezierig is.  
Onze leerlingen komen uit een straal van ruim 4 km 
rond het dorp Zevenhuizen. Zij komen uit alle sociale 
lagen van de bevolking. De populatie is een goede 
afspiegeling van de samenleving. Naast autochtone 
kinderen bezoeken ook allochtone kinderen onze 
school. Er zijn kinderen die via een arrangement 
gebruik maken van passend onderwijs, waarvoor wij 
een leerkracht beschikbaar hebben.  

 

Onze school heeft een leerlingenraad. Er wordt naar 
de ideeën van onze 
leerlingen geluisterd en 
samen kijken we welke 
zaken we moeten 
aanpakken of zo nodig 
moeten veranderen. In 
deze raad zitten kinderen 
uit de groepen 6, 7 en 8. 
In de groepen wordt 
gekozen welke leerlingen 
zitting nemen in de raad.  

 
Door democratie op school toe te passen, leren onze 
kinderen wat democratie in onze samenleving kan 
betekenen. De leerlingenraad vergadert zes keer per 
schooljaar en bespreekt met de directeur allerlei 
actuele zaken. Er wordt een verslag gemaakt dat op 
de website van de school geplaatst worden.   
 

Groepsverdeling 
Onze leerlingen zijn verdeeld over vier 
combinatiegroepen. Drie van deze groepen hebben 
een groepsleerkracht die tenminste vier dagen aan 
zijn of haar groep lesgeeft. De andere groep heeft 
twee leerkrachten.  
Voor de inhoudelijke organisatie van ons onderwijs 
verwijzen we naar de Informatiegids welke jaarlijks 
aan het begin van het schooljaar aan ouders wordt 
uitgereikt.  
 

Team 
Op onze school werkt een professioneel en zeer 
enthousiast team dat zich ten volste inzet om iedere 
leerling zo optimaal mogelijk te helpen ontwikkelen. 
Het team bestaat uit een directeur, zeven 
groepsleerkrachten, een intern begeleider, een 
vakleerkracht bewegingsonderwijs, een 
bovenschoolse ICT-coördinator, een administratief 
ondersteuner en een conciërge.  
De groepsleerkrachten hebben naast het leerkracht 
zijn diverse specialisaties. Ons team beschikt over een 
leerkracht passend onderwijs, een natuur-, 
duurzaamheids- en cultuureducatie-coördinator 
(NDCE), een bibliotheekcoördinator die ook lezen en 
taal aanstuurt, een eventmanager, een 
Kanjertrainingscoördinator en een Critical Skills-
coach.  
Veel teamleden werken in deeltijd. In onze 
Informatiegids wordt jaarlijks vermeld wie voor welke 
taak verantwoordelijk is.   
 
Per schooljaar ontvangen we studenten en stagiaires 
die van en met ons komen leren. Onze stagiaires 
komen meestal van de Stenden Hogeschool of de 
Hanzehogeschool uit Groningen. Daarnaast 
ontvangen we ook geregeld stagiaires van het 
Noorderpoortcollege, het Alfacollege en het 
voortgezet onderwijs uit de omgeving. 
Soms wordt er een ‘Leerkracht In Opleiding’ (LIO’er) 
aangenomen. Dit is een vierdejaars PABO-student die 
als afstudeerstage een aantal maanden zelfstandig 
een groep mag begeleiden. De ervaren 
groepsleerkracht coacht deze LIO’er intensief en blijft 
eindverantwoordelijk voor de groep. In het schooljaar 
2019-2020 zullen we twee PABO-studenten 
begeleiden. Daarnaast ontvangen we een stagiaire 
die de opleiding tot onderwijsassistent volgt en een 
stagiaire die met name op verzorging van leerlingen is 
gericht. 
 

 ‘Het is leuk om 
mee te mogen 

praten en beslissen 
over schoolzaken 

waar je anders niet 
zoveel van weet’ 

 
- leerling groep 7 - 
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Waar we voor staan en gaan 
 

Wij werken met aandacht voor ieder kind en 
stellen vertrouwen voorop. Kinderen mogen zijn 
wie ze zijn. Het is essentieel dat alle kinderen 
worden gezien en gehoord door onze 
leerkrachten en door de medeleerlingen. We 
stemmen ons onderwijs af op wat kinderen nodig 
hebben. We willen hen begeleiden te groeien als 
mens en hun talenten helpen ontwikkelen. Ons 
motto: ‘De Delta, basis om te groeien’ is voor ons 
uitgangspunt voor de ontwikkeling van het 
onderwijs op onze school. Kinderen gaan met 
plezier naar school en voelen zich veilig. 
 

Onze missie  
We staan voor onderwijs dat zich op de toekomst 
van het kind richt en op de weg waarlangs het zijn 
identiteit ontwikkelt. We streven ernaar dat ieder 
kind voldoende resultaat bereikt om zelfstandig deel 
uit te kunnen maken van de maatschappij.  
 
We staan voor onderwijs waarbij er een veilige, 
uitdagende en inspirerende leeromgeving ontstaat 
waarin ieder kind optimaal kan ontwikkelen. Wij 
hebben vertrouwen in onze kinderen. 
 

We staan voor ontwikkelings- en doelgericht 
onderwijs en betrekken kinderen hierbij. Zo maken 
we hen ervan bewust dat leren positief bijdraagt aan 
hun ontwikkeling. 
 

We staan voor onderwijs vanuit een coöperatieve 
cultuur en stimuleren onze kinderen om een 
democratisch lid van de samenleving te worden. We 
tonen daarbij respect voor elkaar, moedigen elkaar 
aan, zijn positief en vieren samen successen. Daarbij 
hanteren we duidelijke regels waarop we elkaar 
mogen aanspreken. Samen zijn we verantwoordelijk 
voor een goede sfeer. 
 

Wij zien ouders als partners in de opvoeding. We 
vinden het belangrijk om in een sfeer van aandacht 
regelmatig gesprekken met hen te voeren over de 
ontwikkeling en het welbevinden van onze kinderen. 

 

Onze visie 
De Delta is een open christelijke basisschool waar 
iedereen welkom is en waar we positief staan 
tegenover verschillende geloofsovertuigingen. We 
vinden dat verschillen er mogen zijn en respecteren 

deze. ‘Ieder kind gehoord en gezien’ is voor ons de 
kern van onze visie. In een veranderende 
maatschappij willen wij vernieuwend onderwijs 
bieden, zodat onze leerlingen zich optimaal kunnen 
ontwikkelen en voorbereiden op een zelfstandig 
leven in de maatschappij. 
 

Goed onderwijs  
De samenleving van nu vraagt 
van mensen o.a. 
onderscheidingsvermogen, 
zelfbewustzijn, zelfstan-
digheid, flexibiliteit, creativiteit, 
verantwoordelijkheid en het 
vermogen om samen te kunnen 
werken. Voor ons houdt goed 
onderwijs in dat we elkaar herkennen en erkennen 
als persoon. We vinden diepgang belangrijk, evenals 
betrokkenheid van ouders bij onze school en 
samenwerken voor en met de maatschappij. Het is 
onze overtuiging dat een kind dat zich veilig, erkend 
en welkom voelt, beter tot ontwikkeling komt. Wij 
willen tegemoetkomen aan de leer- en 
onderwijsbehoeften van onze leerlingen. Voor ons 
houdt het in dat ons onderwijs zich richt op: 
 
- het geven van onderwijs op maat, zodat alle 
leerlingen van onze school zich zo goed mogelijk 
kunnen voorbereiden op het voor hun passend 
vervolgonderwijs en een plek in de maatschappij. 
 
- het hebben van hoge verwachtingen waarmee we 
het beste uit ieder kind willen halen. We vinden 
kennis en vaardigheden belangrijk. Daarnaast 
hebben we oog voor de creativiteit van het kind en 
de omgang met anderen.  
 
- het leveren van een bijdrage aan het ontwikkelen 
van zelfbewustzijn en zelfvertrouwen van onze 
leerlingen, zodat ze later actieve, betrokken en 
zelfstandig denkende mensen worden. 
 
- het gebruik maken van onze kwaliteiten. We bieden 
ruimte aan samen leren, samen spelen, samen 
werken en samen vieren. Het unieke van ieder kind 
en de verbondenheid met de ander staan daarbij 
centraal. Wij vinden het belangrijk dat je laat zien wie 
je bent, wat je kent en wat je kunt.  

 ‘Van alle tijd 
die ik heb, is 
school mijn 

lievelingstijd’  
 

- leerling groep 
5 -  

 

 



 

Schoolgids CBS De Delta 2019-2020               2 
 

Levensbeschouwelijke kwaliteit 
Het leven is mooi en de moeite waard om te vieren. 
Maandelijks vieren we in weekopeningen met alle 
leerlingen wat ons verbindt en betekenis geeft. We 
verwachten en leren leerlingen respect en 
belangstelling voor elkaar en de wereld om hen heen 
te hebben. Onze leerlingen, ouders en leerkrachten 
hebben allemaal verschillende achtergronden wat 
betreft levensbeschouwing en godsdienst. We 
vinden het belangrijk dat iedereen binnen onze 
school meedoet aan activiteiten en vieringen 
rondom identiteit. Dagelijks besteden we aandacht 
aan eigentijdse thema’s met gesprekken, verhalen 
over God en mensen die ons inspireren, moderne 
liederen, gebed en dramatische werkvormen. Er is 
aandacht voor samen kritisch nadenken over zaken 
rondom identiteit. We moedigen elkaar aan, zijn 
positief en vieren successen. Vanuit geborgenheid is 
er aandacht voor orde en regelmaat. Tijdens 
teamvergaderingen wordt onze identiteit in 

samenhang met een goed 
pedagogisch klimaat 
geregeld besproken. Eens 
per twee jaar organiseren 
we samen met een 
predikant een Kerk-School-
Gezins-viering in het dorp. 
Projectmatig zetten we ons 
een paar maal per jaar in 
voor goede doelen. De 

goede doelen worden in overleg met de 
leerlingenraad gekozen.  
 
Pedagogische kwaliteit  
Pas als leerlingen zich veilig voelen, kunnen ze 
zichzelf en hun talenten optimaal ontwikkelen. Wij 
werken daarom dagelijks aan een stimulerende en 
veilige omgeving. Wij geven hieraan vorm door 
vertrouwen te hebben, door om te zien naar elkaar, 
door oog te hebben voor elkaar en de ander te zien 
staan. Het betekent ook ruimte geven en krijgen om 
jezelf te kunnen zijn. Het geven en ontvangen van 
feedback speelt een belangrijke rol. 
Binnen de Kanjertraining leren we elkaar wat de 
invloed is van ons gedrag en dat je hierin keuzes kunt 
maken. Het uitspreken van hoge verwachtingen naar 
leerlingen en ouders vinden wij belangrijk.  
Leerlingen hebben een stem in onze school. Via de 
leerlingenraad kunnen zij kenbaar maken wat hen 
bezighoudt en wat zij belangrijk vinden. Naast 
gezelligheid zijn ook orde, ruimte en diepgang 
belangrijke kernwoorden bij ons op school. 

 
Didactische kwaliteit 
We stimuleren leerlingen zelfstandig, zelf 
ontdekkend en samenwerkend te leren. Naast lezen, 
rekenen, spellen en schrijven schenken we aandacht 
aan de ontwikkeling van creativiteit en van sociale, 
emotionele, culturele en lichamelijke vaardigheden. 
We maken gebruik van nieuwe methodes en een 
uitdagende, contextuele leeromgeving.  
Op onze school werken leerkrachten die zeer 
gemotiveerd zijn om uit ieder kind het beste te 
halen. Wij volgen regelmatig scholing en richten ons 
daarmee op het verbeteren van ons onderwijs en 
een effectief klassenmanagement. Hierdoor kunnen 
we aandacht geven aan alle leerlingen en wordt 
samenwerkend leren gestimuleerd. In het lesaanbod 
zorgen we ervoor dat er verbinding is door gebruik 
te maken van thema’s. Er wordt gedifferentieerd op 
tempo, hoeveelheid instructie, aanbod en niveau. 
Het begaafde kind krijgt meer uitdagende stof, 
terwijl het kind dat moeite heeft met de lesstof 
verlengde instructie krijgt of ander aanbod. Voor 
enkele leerlingen ontwikkelen we een eigen leerlijn, 
zodat zij onderwijs op maat krijgen en zo optimaal 
kunnen ontwikkelen. Aantrekkelijk en uitdagend 
materiaal draagt daarnaast bij aan een positieve 
manier van leren. 
 
Maatschappelijke kwaliteit 
Wij bieden onze leerlingen toekomstgericht 
onderwijs. Zij hebben 21e-eeuwse vaardigheden 
nodig en daarbij laten wij hen kennismaken en 
werken met ICT-middelen. Mediawijsheid is nodig 
om met vernieuwingen om te gaan. Hierover zijn we 
met de kinderen steeds in gesprek. Als team spelen 
we in op ontwikkelingen door werkvormen en 

methodes te kiezen met doelmatige en 
beredeneerde softwareprogramma’s. Ouders 
betrekken we bij thema’s als mediawijsheid op 
informatieve ouderavonden. In het schooljaar 2018-
2019 werken we in de groepen verder met 
Chromebooks aan meer gepersonaliseerd leren.  
We vinden thema’s als kunst en cultuur, natuur, 
milieu en duurzaamheid belangrijk. In ons aanbod 
besteden we met uitdagende methodes en materiaal 
aandacht hieraan, maar ook door projecten en 
excursies leren we in een betekenisvolle context. 
Cultuureducatie neemt een belangrijke plaats in 
binnen ons onderwijs. 
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Visie op leren  
Een positieve sfeer is de basis voor leren en 
ontwikkelen.  In een rijke, betekenisvolle, veilige en 
coöperatieve leeromgeving is de betrokkenheid van 
alle partijen, ook ouders, essentieel. Uitdagingen,  
doelgericht werken en eigenaarschap zijn cruciale 
uitgangspunten binnen de samenwerkende 
leercultuur om de visie op leren te concretiseren.  
We stimuleren vooral het kritisch denken van onze 
leerlingen. Hiermee willen we de betrokkenheid bij 
het eigen leerproces vergroten en werken we aan 
zelfregulering. Door steeds weer ruimte te creëren 
voor eigenaarschap van leerlingen neemt het 
werken vanuit leerlijnen en het stellen van eigen 
doelen door leerlingen een steeds grotere plaats in. 
Onze visie op leren komt overeen met vijf 
samenhangende visies op leren die elkaar 
versterken. Dit zijn: 
 
1. leren in een leercultuur; leren van en met elkaar, 

groeien en samenwerken met de bedoeling jezelf, 
de ander en de groep op een hoger plan te 
brengen.  

 
2. challenge based leren; leren door echte en 

uitdagende vraagstukken a.d.h.v. sleutel-
vaardigheden. 

 
3. doel- en resultaatgericht leren; leren door 

(persoonlijke) doelen in te zetten voor de beste 
resultaten met de hoogste kwaliteit en 
gerelateerd aan landelijke standaarden.  

 
4. ervarings- en toegepast leren; leren door 

ervaringen op te doen, te reflecteren, feedback te 
ontvangen en je leerpunten ook op andere 
terreinen toe te passen.  

 
5. leren door verbindingen; leren door in verbinding 

te zijn met anderen en met inzet van multimedia.  
 

(Werk)concept Critical Skills 

Vanuit het Werkconcept Critical Skills (WCS), een 
internationaal beproefd concept, geven we vorm 
aan ons onderwijs. WCS is een dynamisch 
werkconcept dat gaat over het ontwikkelen van 
kennis, houding en vaardigheden. Het is een 
positieve manier van denken en handelen die 
doorwerkt in alle lessen en al het leren.  
WCS ontstond in de jaren 80 in de VS waar breed 
maatschappelijk aan de bel werd getrokken: 

leerlingen moesten beter worden voorbereid op de 
toekomst. WCS is gericht op het ontwikkelen van 
leerlingen, leerkrachten en het team. Het biedt alles 
wat we nodig hebben om onze doelen te realiseren.   
Het concept gaat over persoonlijk leren, ontwikkelen 
en onderwijs, over het unieke van ieder individu en 
de verbondenheid met de ander en de samenleving. 
WCS combineert alle benodigde vaardigheden en 
eigenschappen met gedrag en kennis die er in de 21e 
eeuw toe doen.  Het concept voorziet ons van de 
tools en werkprocedures om onze leerlingen te 
coachen en hen gericht voor te bereiden op de 
volgende stap in hun ontwikkeling.  
 
WCS staat voor een ontwikkelingsgericht mensbeeld 
(gerelateerd aan 
Essentieel Leren).  
Het leren vindt plaats in 
een groep die ook wel 
leergemeenschap wordt 
genoemd. Hierin leer je 
door samen te werken. 
Vaardigheden en 
houdingen die 
noodzakelijk zijn om te 
kunnen spreken van een 
samenwerkende 
leergemeenschap 
worden aangeleerd en 
onderhouden. Feedback is steeds een punt van 
aandacht om te leren. Dit geheel vormt de basis van 
de loops van het leren. Daarnaast is het van groot 
belang te zorgen voor een leerrijke omgeving en 
betekenisvolle contexten. Zo zorgen we voor een 
veilige omgeving waarin leerlingen hun talenten en 
capaciteiten kunnen ontplooien. We werken samen 
met onze leerkrachten, leerlingen en hun ouders aan 
het onderwijs van morgen.  
 
In de komende jaren zullen we op school het 
werkconcept verder vormgeven, omdat wij merken 
dat dit concept kinderen op een positieve en 
respectvolle manier met elkaar leert omgaan en 
samenwerken. We zien kinderen groeien. Dit sluit 
aan bij onze visie op goed onderwijs en leren. Voor 
meer informatie over het Werkconcept Critical Skills 
verwijzen we graag naar de website:  
www.werkconceptcriticalskills.nl 

  

‘Sinds we op school 
met Critical Skills 
werken, gaat alles 
beter. Ik weet nu 

goed wat er van me 
wordt verwacht’ 

 
- leerling groep 7 - 

 

http://www.werkconceptcriticalskills.nl/
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Inrichting van ons onderwijs 

 

 
Leerlingen leren bij ons op school voor het leven. 
Zelf verantwoordelijk zijn voor eigen werk, voor je 
gedrag en de keuzes die je maakt, vinden wij 
belangrijk. Luisteren naar elkaar, durven 
presenteren, verwoorden wat je denkt of geleerd 
hebt, samenwerken en elkaar helpen zijn 
vaardigheden die kinderen steeds nodig hebben. 
Deze vaardigheden oefenen we met elkaar. Daarbij 
mogen we fouten maken: van fouten maken leer je, 
iedere dag. 

 

Gesprek 
Aan het begin van de dag begroeten wij elkaar. We 
zien elkaar, maken oogcontact en geven elkaar een 
hand. Dagelijks worden er gesprekken gevoerd. 

Leerlingen vertellen 
elkaar over ervaringen en 
gebeurtenissen in hun 
eigen leven of in de 
wereld, leren luisteren 
naar elkaar, maken kennis 
met elkaars mening en 
leren daarop te 
antwoorden. De Check-in 
zetten we veelvuldig in, 
een werkvorm waarbij 
alle leerlingen gezien en 
gehoord worden en in 

verbinding staan met elkaar. Hierdoor ontstaat een 
positieve groepssfeer. Ieder mag zijn of haar mening 
geven. Leerlingen leren dat alle antwoorden goed zijn 
en weten hoe ieder zich voelt. Zij ontwikkelen sociale 
vaardigheden, zoals oogcontact maken, een goede 
luisterhouding en reflecteren. De Check-out wordt 
gebruikt om te reflecteren op het geleerde en om na 
te gaan of doelstellingen zijn gehaald.  
 

Taalontwikkeling 
Taal is de basis om te kunnen leren en het is de 
belangrijkste voorwaarde om deel te kunnen nemen 
aan de samenleving. In alle groepen werken wij 
daarom gestructureerd aan taalontwikkeling. Het 
uitbreiden van de woordenschat neemt daarbij een 
zeer belangrijke plaats in. We gebruiken veel 
coöperatieve werkvormen en we presenteren aan 
elkaar. Boekbesprekingen en spreekbeurten horen 
daar bij. In groep 1/2 wordt taal aangeboden door het 
voorlezen van prentenboeken, er wordt gerijmd, 

versjes worden geleerd en ook leggen we het accent 
op jezelf presenteren. Ook wordt er kennisgemaakt 
met letters als voorbereiding op het leren lezen. 
Naast het structureel aanbieden van taal wordt er in 
spel ook geoefend met taalverwerving.  
Vanaf groep 3 leren leerlingen woorden goed spellen. 
Wekelijks maken leerlingen opdrachten en worden ze 
uitgedaagd verhalen te bedenken en te schrijven. In 
de bovenbouw wordt aandacht besteed aan de 
werkwoordspelling. 
 

Lezen 
Door te lezen ontwikkelen leerlingen ook hun 
woordenschat. Vanuit thema’s en spel maken zij 
kennis met letters en klanken. Vanaf groep 3 leren 
leerlingen bijna dagelijks nieuwe woorden. Iedere dag 
wordt er samen met de groep, in kleine groepjes of 
individueel gelezen. Vanaf groep 4 wordt groep 
doorbrekend geoefend met de techniek van het 
lezen. Foutloos leren lezen is belangrijk, maar ook het 
begrijpen van een tekst. We werken hiervoor met een 
methode. Bij andere vakken wordt ook veel aandacht 
aan tekstbegrip besteed.  
We willen leerlingen vooral laten ervaren dat lezen 
leuk is. Alle leerkrachten lezen geregeld voor, 
leerlingen lezen aan elkaar voor en soms komen 
ouders of grootouders langs om voor te lezen. 
leerlingen presenteren gelezen boeken aan elkaar en 
stimuleren zo hun klasgenoten om ook te gaan lezen. 
De Delta heeft een 
bibliotheek op school. De 
bibliotheekcoördinator draagt 
zorg voor onze bibliotheek en 
organiseert jaarlijks 
activiteiten waarmee het 
lezen wordt gepromoot. 

 
Schrijven 
Lezen en schrijven hangen 
nauw met elkaar samen. In de onderbouwgroepen 
wordt op een speelse manier geoefend met het 
schrijven van patronen en letters ter voorbereiding 
op het schrijfonderwijs in groep 3. De 
gestructureerde lessen moeten leiden tot een goed 
leesbaar en duidelijk handschrift. De spelling van 
hetgeen de leerlingen schrijven, vinden we ook 
belangrijk. In groep 7/8 ontwikkelen leerlingen meer 

 
‘Ik heb veel meer 
zelfvertrouwen 
gekregen door 
Critical Skills’ 

 
- leerling groep 6 - 
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hun eigen handschrift en komt de nadruk te liggen op 
het duidelijk en vlot schrijven.  

 
Rekenen 
Goed kunnen rekenen, betekent vooral veel oefenen. 
Voor rekenen geldt dat een vaardigheid goed 
beheerst moet zijn door een leerling, voordat het 
nieuwe rekenstrategieën en sommen kan leren. Dit 
geldt zeer zeker ook voor het automatiseren van 
bijvoorbeeld tafelsommen. Op school laten we 
leerlingen veel oefenen waarbij we gebruik maken 
van concreet materiaal en van ICT-middelen. 
Bij het aanbieden van nieuwe rekenstof maken we 
gebruik van diverse modellen. Afwisselend krijgen 
leerlingen instructie op maat en oefenen zo 
zelfstandig mogelijk. Ook zetten we 
samenwerkingsvormen in om elkaar uit te dagen 
oplossingen te zoeken. We bieden rekenstof waar het 
lukt aan in een betekenisvolle context en laten 
leerlingen zelf een oplossing aandragen. De manier 
waarop oplossingen worden gevonden, mag per 
leerling verschillen. Het team is geschoold in het 
geven van lessen vanuit leerlijnen. Dit schooljaar gaan 
we met een nieuwe rekenmethode  aan de slag.  

 
Wereldoriëntatie 
Het oriënteren op de wereld opent leerlingen de 
ogen. Van jongs af aan praten we over 
seizoenen en feesten en wordt 
wereldoriëntatie opgenomen in 
thema’s waarover gewerkt en 
gespeeld wordt. Als de wereld voor 
leerlingen groter wordt, werken we 
over het verleden en het heden van de 
mens, de aarde en de natuur. De 
lessen aardrijkskunde en geschiedenis 
worden zoveel mogelijk geclusterd en 
thematisch, betekenisvol en 
uitdagend aangeboden, vaak in de vorm van een 
challenge. We laten leerlingen zoveel mogelijk 
ervaren en gaan daarom geregeld op excursie. 
Jaarlijks werken alle groepen aan een schoolproject, 
welke we afsluiten met een vorm waarbij 
belangstellenden welkom zijn.  
We leren leerlingen over duurzaamheid en hun eigen 
rol. Zuinig zijn op onze aarde hoort daarbij. Jaarlijks 
doen we mee aan het inzamelen van kleine 
huishoudelijke apparaten en we staan bewust stil bij 
het gebruik van energie. In het schooljaar 2019-2020 
starten we met een nieuwe methode voor 
wereldoriëntatie, waarin ook techniek is opgenomen. 

Techniek staat als ontwikkelpunt in het schoolplan 
opgenomen en komt veelal thematisch aan bod.  

 
Engels 
In alle groepen geven wij wekelijks lessen Engels uit 
onze methode, omdat wij vinden dat vroeg beginnen 
met een tweede taal loont. In de onderbouwgroepen 
wordt er spelenderwijs omgegaan met Engels en ligt 
de focus vooral op het kennismaken met de taal. 
Leerlingen leren liedjes, de kleuren, het tellen, de 
dagen van de week en lezen samen Engelse 
prentenboeken. Vanaf groep 5 ligt het accent op het 
verstaan van het Engels, het uitbreiden van de 
woordenschat, spreekvaardigheid en het schriftelijke 
taalgebruik.  

 
Cultuuronderwijs 
Door cultuuronderwijs krijgen onze leerlingen de kans 
om zich creatief en beeldend te ontwikkelen. Wij 
vinden het belangrijk dat zij met veel verschillende 
vormen van cultuur in aanraking komen. We doen 
jaarlijks mee aan Podiumkunsten en aan de 
Erfschatroute, waarbij leerlingen kennismaken met 
theater, dans en met cultureel erfgoed uit onze eigen 
omgeving. Onze cultuurcoördinator zorgt jaarlijks 
voor een passend aanbod. 
De laatste jaren hebben we ons muziekonderwijs een 

boost gegeven en onze leerlingen met 
diverse muziekinstrumenten laten 
kennismaken. Door muzieklessen 
wordt de sociale vaardigheid 
gestimuleerd en ervaren zij de kracht 
van samen spelen en werken. 
Leerlingen worden blij van muziek en 
krijgen zelfvertrouwen door aan 
elkaar te laten zien en horen waarin ze 
goed zijn. Tweejaarlijks voeren 
leerlingen van groep 7/8 de 

eindmusical op en kunnen zo schitteren voor een 
groot publiek.  
Tekenen en handvaardigheidslessen worden vooral 
thematisch en passend bij de lessen uit de methode 
gegeven. Dit schooljaar zullen we onder begeleiding 
van een theaterdocent ons vooral bezighouden met 
dramalessen waarbinnen woordenschatontwikkeling 
centraal staat. 

 
Bewegingsonderwijs 

In groep 1/2 wordt dagelijks bewegingsonderwijs 
gegeven, waarvan tenminste twee keer per week in 
het speellokaal van onze school. Hier kunnen de 
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leerlingen klimmen en klauteren, met klein 
gymmateriaal oefenen en er is ruimte voor spel- en 
fantasielessen. Bij goed weer spelen de leerlingen  
buiten en gebruiken daarbij fietsen, stuurkarren en 
ander pleinmateriaal. De groepsleerkracht verzorgt 
de bewegingslessen. 
Vanaf groep 3 worden de bewegingslessen twee keer 
per week in gymzaal De Til gegeven door een 
vakleerkracht.  Bij de lessen bewegingsonderwijs 
worden verschillende sporten aangeboden. Tijdens 
deze lessen leren leerlingen rekening te houden met 
elkaar. Jaarlijks doen onze leerlingen mee aan diverse 
sporttoernooien en evenementen die buiten onze 
school georganiseerd worden. Ieder jaar organiseren 
we samen met de openbare school uit het dorp de 
Koningsspelen op de sportvelden.   
 

Godsdienstige vorming 
Wij  zijn een open christelijke school die het omzien 
naar elkaar een belangrijk aspect vindt binnen ons 
godsdienstonderwijs. Nadenken over het leven en 
de wereld om ons heen stimuleren we en gebruiken 
de bijbel daarbij als inspiratiebron. We geven elkaar 
ruimte om een eigen mening te vormen. We 
hanteren passende werkvormen vanuit onze 
methode Trefwoord die thema’s en verhalen uit de 
bijbel op een eigentijdse manier behandelt.  
Met onze leerlingen gaan we in gesprek en zoeken 
samen naar de betekenis van de verhalen. Er is 
aandacht voor christelijke feesten d.m.v. vieringen in 
de groep of met de hele school. Daarbij is er ruimte 
voor ontmoeting. Ouders zijn welkom bij de meeste 
vieringen. Leerlingen maken naast het christendom 
ook kennis met andere wereldgodsdiensten.  

 

Burgerschapsvorming 
Wij vinden het belangrijk dat leerlingen zich 
ontwikkelen tot volwassenen die verantwoor-
delijkheid voor zichzelf, de ander, onze omgeving en 
de samenleving voelen.  
Aan het begin van ieder schooljaar stellen leerlingen  
samen groepsafspraken op en leren discussiëren over 
actuele onderwerpen. Leerlingen leren ook dat zij 
invloed hebben op hun omgeving en daar 
medeverantwoordelijk voor zijn.  
De leerlingenraad is een voorbeeld van hoe wij 
vormgeven aan burgerschap: democratisch worden 
leden voor de raad uit de groepen 6, 7 en 8 gekozen. 
Deze leden inventariseren voor iedere vergadering 
onderwerpen in hun groepen die besproken worden.  

Jaarlijks zetten alle leerlingen zich in voor een aantal 
goede doelen. 

 
Verkeer 
Onze verkeerslessen zijn erop gericht leerlingen veilig 
en juist verkeersgedrag aan te leren. In alle groepen 
wordt gewerkt met een verkeersmethode. Door deze 
doorgaande lijn hebben we het Groninger 
verkeersveiligheidslabel ontvangen.  We maken 
structureel gebruik van activiteiten die via 
Verkeerswijzer Groningen worden aangeboden. 
Voorbeelden hiervan zijn de lessen met 
landbouwvoertuigen en de dode hoekles in groep 
7/8. Jaarlijks organiseren we voor de 
bovenbouwgroepen een fietscontrole in het najaar 
m.b.v. de ANWB-Lichtbrigade. Samen met 
verkeersouders wordt jaarlijks het aanbod 
verkeersactiviteiten doorgesproken en vastgesteld. 
Tweejaarlijks doen de leerlingen van groep 7/8 mee 
aan het landelijk verkeersexamen.  

 
De computer in ons onderwijs 
De computer speelt een belangrijke rol in ons 
onderwijs. Alle lokalen hebben een digibord en de 
leerlingen werken geregeld met Chromebooks.  
Leerlingen gebruiken computerprogramma’s om te 
verdiepen, te verrijken of extra 
te oefenen met bepaalde 
leerstof. Het opzoeken van 
informatie op het internet en 
het maken van een presentatie 
komen veelvuldig voor. Hierbij 
vinden wij het belangrijk dat 
leerlingen verantwoord 
omgaan met de computer. 
Mediawijsheid stimuleren we: 
we wijzen leerlingen op 
gevaren en kansen van sociale media en gaan 
hierover geregeld met hen in gesprek.  

 
Huiswerk  
Voor het leren van toetsen voor wereldoriëntatie 
geven we vanaf groep 5 huiswerk mee. Dit zien we als 
een voorbereiding op het voortgezet onderwijs, maar 
ook als aanvulling op het schoolprogramma. Vanaf 
groep 3 wordt soms huiswerk meegeven om het lezen 
extra te stimuleren of om tafels te oefenen. 
Leerlingen die moeite hebben met leerstof kunnen 
ook opdrachten mee naar huis krijgen. Deze 
opdrachten zijn bedoeld om de leerstof extra te 
oefenen.  

 ‘Als ik op de 
computer mag 

oefenen, vind ik 
alles veel leuker’ 

 
- leerling groep 

3 - 
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Onze methodes  
Wij gebruiken de volgende methodes: 

 
Taal   Schatkist / Kleuteruniversiteit - groep 1/2 
   Begr. Luisteren / Woordenschat - groep 1/2 
   Taalverhaal.nu - vanaf groep 4  
   Spelling.nu - vanaf groep 4 
 
Lezen   Fonemisch bewustzijn - groep 1/2  

Veilig leren lezen met Kim - groep 3 
Estafette - vanaf groep 4 
Nieuwsbegrip XL - vanaf groep 4 

 
Rekenen   Gecijferd bewustzijn - groep 1/2 

Ik ben Bas / Rekenen - groep 1/2  
Getal & Ruimte Junior - vanaf groep 1/2 

 
Schrijven   Pennenstreken - vanaf groep 3 

 
Wereldoriëntatie Blink Wereld Geïntegreerd - vanaf groep 3 
 
Verkeer  Let’s go - alle groepen 
 
Engels  Holmwoods - alle groepen 
 
Cultuur / Drama Moet je doen - vanaf groep 3 
   Eigenwijs - alle groepen 
   Speel je wijs - vanaf groep 1/2 
 
Godsd.vorming Trefwoord - alle groepen  
 
SEO   Kanjertraining - alle groepen 
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Begeleiding en zorg 

 

 
Leerlingen groeien als wij hen de juiste aandacht 
geven. Dit betekent dat wij goed kijken wat iedere 
leerling nodig heeft. Die aandacht begint ’s ochtends 
bij het binnenkomen in de groep wanneer de 
leerling op de emotiemeter aangeeft hoe hij/zij zich 
voelt. Aandacht zit ook in het geven van 
complimenten aan leerlingen, omdat ze iets 
gepresteerd hebben, omdat ze een andere leerling 
hebben geholpen of omdat ze zichzelf hebben 
overwonnen. Met aandacht volgen wij de 
ontwikkeling van leerlingen en zien wanneer zij een 
extra steuntje van de leerkracht nodig hebben.  
 

Meten  
Leerlingen worden goed gevolgd in hun 
ontwikkeling door te observeren en regelmatig te 
toetsen. We brengen de vorderingen in beeld. Dit 
monitoren maakt dat we 
ons onderwijsaanbod zo 
goed mogelijk kunnen laten 
aansluiten op de behoeften 
van leerlingen. Het aanbod 
wordt afgestemd op drie 
niveaus in de groepen: de 
basisgroep, de leerlingen 
die extra begeleiding en 
instructie nodig hebben en de leerlingen die de 
lesstof snel tot zich nemen.  
Vanaf groep 1 wordt de sociaal-emotionele 
ontwikkeling van onze leerlingen gevolgd. 
Tweemaal per jaar noteren we onze bevindingen in 
KanVas. Vanaf groep 5 vullen leerlingen ook hun 
eigen lijst in. Deze gegevens leggen we naast de lijst 
van de leerkrachten. Grote verschillen die we 
monitoren, worden met de betreffende leerlingen 
besproken. 
Vanaf groep 3 toetsen we leerlingen op diverse 
vakgebieden. We gebruiken hiervoor 
methodetoetsen. Daarnaast gebruiken we ook de 
tussentijdse toetsen van CITO. In groep 8 maken de 
leerlingen de IEP-eindtoets.  
Met de intern begeleider worden alle leerlingen een 
paar keer per jaar besproken. De CITO-resultaten 
van de groepen worden geanalyseerd. Hierbij 
worden ook trendanalyses besproken met het 
team. We bespreken welke aanpak nodig is. We 
zoeken mogelijkheden om leerlingen iedere dag 
meer te laten groeien.  

Handelingsgericht werken 
Ons team werkt handelingsgericht. We analyseren 
en schrijven plannen hoe we ons onderwijs kunnen 
afstemmen op de behoeften van leerlingen en de 
groep. Soms blijkt dat we ons onderwijs moeten 
aanpassen. Voor sommige leerlingen schrijven we 
een ontwikkelingsperspectief waarin wordt 
aangegeven hoe de leerling zich ontwikkeld heeft, 
wat kwaliteiten en talenten zijn en wat nodig is om 
hem/haar verder te laten groeien. Voor iedere 
leerling is het uitgangspunt dat ons onderwijs 
aansluit bij het niveau. Met ouders bespreken we 
het ontwikkelperspectief en het gewenste vervolg. 
 

Begaafde leerlingen 
Wanneer het vermoeden bestaat dat een leerling 
meer- of hoogbegaafd is, gebruiken we Sidi-3 als 
instrument om de begaafdheid in beeld te brengen. 
Een leerling die zeer begaafd is, volgen we in zijn 
totale ontwikkeling. Leerlingen die op een of meer 
vakgebieden goed presteren, worden uitgedaagd 
door verrijking of verdieping aan te bieden. Voor 
deze leerlingen kunnen we de lesstof verkorten. 
Voor hen is er Meerwerk waar ze na instructie van 
de leerkracht zelfstandig of samen aan kunnen 
werken. Voor leerlingen die hoogbegaafd zijn, 
bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan de 
bovenschoolse Skills²-klas.  

 

Verlenging, doubleren en versnellen 
Ons onderwijs gaat uit van een ononderbroken 
ontwikkeling van alle leerlingen in acht jaar. Soms 
heeft een leerling meer tijd nodig om de minimale 
einddoelen voor een schooljaar te halen. We 
kunnen dan besluiten een extra jaar tijd te gunnen 
en de leerling te laten doubleren. Ook komt het voor 
dat leerlingen versneld de einddoelen bereiken. In 
ons protocol ‘Verlengen, doubleren en versnellen’ 
staan de afspraken vermeld die we hebben gemaakt 
wanneer leerlingen meer of minder tijd nodig 
hebben om de doelstellingen te halen.  
 

Deskundige ondersteuning 
Wanneer het in de groep niet lukt om de nodige 
ondersteuning te bieden, dan wordt de intern 
begeleider ingeschakeld. Zij coördineert de 
leerlingenzorg. Samen met de leerkracht kijkt zij 
waarom de leerprestatie of het gedrag van een 
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leerling opvalt. De intern begeleider, de leerkracht en 
de ouders bepalen samen wat de volgende stap is. Wij 
werken nauw samen met ouders, omdat een goede 
afstemming tussen school en thuis bijdraagt aan de 
ontwikkeling van de leerling. We vinden het 
belangrijk dat ouders hun kind ondersteunen door 
thuis samen te oefenen of te helpen meer 
zelfvertrouwen te ontwikkelen. Ouders kunnen ook 
de intern begeleider inschakelen wanneer zij zich 
zorgen maken over het gedrag, het leren of de 
ontwikkeling van hun kind. De intern begeleider en de 
directeur vormen het zorgteam. Zij werken samen 
aan de verbetering van de kwaliteit van onze 
leerlingenzorg. 

 

Bijzondere behoeften  
Wanneer een leerling bijzondere behoeften heeft 
en op onze school de expertise ontbreekt, dan 
schakelen we het onderwijsondersteuningsteam 
van Quadraten in. In dit team bevinden zich 
gespecialiseerde mensen zoals een orthopedagoog. 
Soms is het nodig om een specialist mee te laten 
kijken in de groep. Dit gebeurt altijd in overleg met 
de ouders. Ook kan het nodig zijn om Mens en Gezin 
van de gemeente Westerkwartier in te schakelen. 
De school en de ouders kunnen advies of 
ondersteuning ontvangen. Soms blijkt dat we de 
zorg die een leerling nodig heeft niet op onze school 
kunnen bieden. We kijken 
dan of er een betere plek is 
voor de leerling. Een andere 
school van onze stichting is 
dan een optie of een school 
met speciale expertise. Voor 
ons ligt de grens bij 
leerlingen die heel veel een-
op-een begeleiding nodig 
hebben waardoor wij de 
organisatie van ons 
onderwijs niet rondkrijgen 
en bij leerlingen die de 
veiligheid van zichzelf en anderen in gevaar 
brengen.  
 

Passend Onderwijs 
In de bovenschoolse schoolgids van Quadraten 
staat beschreven hoe het passend onderwijs binnen 
onze regio en onze stichting is georganiseerd. 

De intern begeleider kan vragen beantwoorden 
over de uitvoering van Passend Onderwijs in de 
school.  

 
Mens en Gezin Westerkwartier 
Sinds de Jeugdwet van kracht is, zijn gemeenten 
verantwoordelijk voor bijna alle vormen van 
ondersteuning, hulp en zorg aan jongeren tot 18 
jaar. Op onze school valt uw kind onder de zorg van 
Mens en Gezin Westerkwartier. In dit team werken 
ook medewerkers van de GGD. De verpleegkundige 
en de logopediste screenen in groep 2 het 
spraakvermogen, het gehoor- en gezichtsvermogen, 
de lengte en het gewicht van uw kind. In groep 7 
meet de verpleegkundige van de GGD de lengte en 
het gewicht van uw kind en vraagt u ook om van 
tevoren een vragenlijst over zijn of haar gezondheid 
in te vullen. De onderzoeken worden alleen gedaan 
wanneer ouders hiervoor (schriftelijk) toestemming 
geven. 
 

Buitenschoolse opvang in Zevenhuizen 
Kinderopvang De Basis biedt voorschoolse, 
naschoolse en vakantieopvang op maandag, 
dinsdag, donderdag en vrijdag. ’s Middags is er 
opvang vanaf 14.30 uur; op vrijdagmiddag is er 
opvang vanaf 12.00 uur. Bij voldoende 
belangstelling is er opvang mogelijk op margedagen. 

De BSO is gehuisvest in ons 
schoolgebouw. Meer informatie kunt u 
vinden op www.kovdebasis.nl  
Bij de buitenschoolse opvang bepalen de 
kinderen in principe zelf welke activiteiten 
ze willen doen. Ze worden opgevangen in 
een huiselijke sfeer en er is een gevarieerd 
aanbod van activiteiten zonder schoolse 
verplichtingen. Er zijn voldoende 
uitdagende materialen, maar er is ook 
gelegenheid voor rust en wat te drinken 
en te eten.  
De doelstelling is om te komen tot een 

kindvoorziening waarbij een zo compleet mogelijk 
aanbod geboden wordt: een voorziening die 
kinderen veiligheid, continuïteit en stabiliteit biedt 
met rust en regelmaat in het dagritme, vertrouwde 
gezichten voor het kind en een eenduidige 
pedagogische aanpak. In deze voorziening werken 
medewerkers van de BSO nauw samen met elkaar 
en natuurlijk met de ouder(s). 

 
  

http://www.kovdebasis.nl/
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Een veilige school 
 
 
Bij ons op school moeten leerlingen zich veilig 
voelen. Ouders moeten erop kunnen vertrouwen 
dat hun kind veilig en geborgen is. Vanuit 
veiligheid kunnen leerlingen leren en ontwikkelen. 

Op school hebben we 
een veiligheidsplan, een 
ontruimingsplan, een 
pestprotocol en beleid 
om pesten tegen te 
gaan. Wanneer u 
ondanks onze 
maatregelen toch 
signaleert dat uw kind 
wordt gepest, dan 
willen we graag dat u 

dit direct komt melden. We zullen ook met u in 
gesprek gaan wanneer we zelf merken dat er 
gepest wordt op school.  
Ons team beschikt over geschoolde bedrijfshulp-
verleners. Eenmaal per jaar oefenen we met alle 
kinderen een ontruiming van de school.  
 

Schoolregels 
Op De Delta hanteren we vier schoolregels. Deze 
regels zijn de kapstok voor alle andere afspraken die 
we met elkaar, de leerlingen en de ouders maken. We 
verwachten dat iedereen zich aan de schoolregels en 
-afspraken houdt:  
 

• voor groot en klein zullen we aardig zijn 

• we zullen goed voor onze spullen zorgen, dan zijn 
ze weer te gebruiken morgen 

• de school is van binnen wandelgebied, buiten 
hoeft dat lekker niet 

• we regelen onze zaakjes goed, dan gaat alles zoals 
het moet 

 
Kanjertraining 
Goed gedrag is een belangrijke voorwaarde voor 
veiligheid op school. Goed gedrag maakt dat 
leerlingen zich competent voelen en een goede 
relatie hebben met klasgenoten en de leerkracht. 
Wanneer leerlingen evenwichtig gedrag laten zien, 
heerst er een prettige en veilige groepssfeer. Wij 
hanteren op school de Kanjertraining. In ons 
Kanjerbeleid wordt gesteld dat gedrag een keuze is. 
Alle leerkrachten hebben scholing gevolgd om te 

kunnen werken met de Kanjertraining. Wekelijks 
worden er lessen gegeven uit de Kanjertraining 
waarbij verhaal, gesprek en drama veel voorkomende 
werkvormen zijn. De Kanjertraining maakt leerlingen 
bewust van vier manieren van reageren. We spreken 
kinderen aan op hun gedrag en spreken daarbij 
allemaal dezelfde Kanjertaal. 
 

Privacy 
De bescherming van persoonsgegevens die 
herleidbaar is tot een persoon is geregeld in de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(AVG). Op school gaan we zorgvuldig om met de 
gegevens van onze leerlingen. Onze 
leerlingenadministratie is alleen via een code 
toegankelijk. De gegevens van onze leerlingen 
geven wij zonder toestemming van de ouders niet 
aan derden. Aan alle ouders wordt expliciet 
schriftelijk toestemming gevraagd voor het 
gebruiken van adresgegevens en beeldmateriaal. 
Ouders kunnen te allen tijde hun gegeven 
toestemming weer intrekken. De stichting 
Quadraten heeft een functionaris 
gegevensbescherming aangesteld en voert 
gezamenlijk beleid m.b.t. al haar scholen. In de 
bovenschoolse schoolgids kunt u daarover meer 
lezen. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan 
kunt u deze kenbaar maken aan de directeur van de 
school. 
 
Klachtenregeling 
Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Een 
klacht moet daarom in de school worden gebracht, 
zodat er samen naar een oplossing gezocht kan 
worden. In de bovenschools schoolgids staat 
beschreven hoe de klachtenregeling werkt en hoe 
de klachtenprocedure gevolgd kan worden, mocht 
de klacht niet naar tevredenheid op school opgelost 
kunnen worden. 
 

Verzekering 
Ondanks alle maatregelen gebeuren er soms toch 
minder plezierige dingen. Er is bovenschools een  
ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering af-
gesloten waardoor onze school en alle bij 
schoolactiviteiten betrokkenen verzekerd zijn.  In de 
Bovenschoolse Schoolgids kunt u lezen wat onder 
de dekking van de verzekering valt.

‘Ik ben trots op 
deze school, omdat 
mijn kind blij naar 
school toegaat en 

blij weer 
thuiskomt’ 

 

- ouder van groep 2 
- 
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Werken aan kwaliteit 
 

Net als de samenleving verandert ook onderwijs 
voortdurend. Er worden steeds weer andere eisen 
gesteld en er komen nieuwe leerlingen op school 
met andere behoeften. Wij willen kwaliteit leveren 
en werken daarom dagelijks aan verbetering van 
ons onderwijs. Eens per vier jaar schrijven we onze 
plannen voor de lange termijn in een schoolplan. 
Jaarlijks leiden we onze plannen hieruit af. 

 

Onderwijsdoelen 
Wij hanteren de wettelijke kerndoelen voor het 
basisonderwijs als doelstelling voor alle leerlingen. 
Ontwikkeling is meer dan goede resultaten op 
rekenen, taal en lezen. Om het einddoel voor deze 
vakgebieden te halen, maken we voor de 
verschillende groepen gebruik van tussendoelen. 
 
Ieder jaar meten we onze kwaliteit. Eens in de drie 
jaar vragen we ouders en leerkrachten een 
vragenlijst in te vullen. De conclusies van onze eigen 
kwaliteitsmeting geven de punten aan waaraan we 
de komende jaren gaan werken. Jaarlijks stellen we 
het schooljaarplan op waarin we aangeven wat de 
plannen zijn voor het komende schooljaar. Het 
schooljaarplan wordt aan het eind van het 
schooljaar met het team geëvalueerd. Zo weten we 
of de geplande activiteiten zijn uitgevoerd en wat ze 
ons hebben opgeleverd.  
Ook evalueren we op basis van de contacten die we 
hebben met het voortgezet onderwijs. We volgen 
onze oud-leerlingen nog drie jaren op basis van hun 
vorderingen en vernemen of ons onderwijs 
leerlingen goed heeft voorbereid op het 
vervolgonderwijs.  
Aan onze leerlingen wordt via de leerlingenraad en 
bij het geven van feedback gevraagd wat zij van ons 
onderwijs vinden. Leerlingen houden ons daarbij 
een mooie spiegel voor, waardoor we gemotiveerd 
nieuwe plannen en onderwijsdoelen opstellen.  

 

Evaluatie van de plannen 
In het voorgaande schooljaar hebben we ons als 
team vooral ontwikkeld t.a.v. de doorgaande lijn in 
het werkconcept Critical Skills. Er werd een dag 
scholing in Brabant gevolgd en twee teamleden 
maakten i.h.k.v. WCS-ontwikkeling een studiereis 
naar Schotland. Alle teamleden lieten zich 
bijscholen op ICT-gebied en t.a.v. de AVG. Er werd 

een teamtraining woordenschatontwikkeling 
gevolg. Nieuw was het afgelopen jaar dat we ouder-
kind-gesprekken hebben gevoerd in alle groepen. 
Leerlingen werden op deze manier meer betrokken 
bij hun eigen ontwikkeling. Aan het eind van het 
vorige schooljaar is er een nieuwe rekenmethode 
gekozen die in het huidige schooljaar 
geïmplementeerd zal worden.  
 

Resultaten 
We evalueren niet alleen onze plannen, we kijken 
ook kritisch naar de tussen- en eindopbrengsten van 
de groepen en analyseren de gegevens. T.a.v. de 
tussenopbrengsten zien we verbetering sinds de 
invoering van diverse nieuwe methodes. Ook de 
kritische blik op de manier waarop lesstof wordt 
aangeboden, maakt dat tussenopbrengsten op 
groepsniveau verbeteren. Het samenwerkend leren 
geeft kinderen meer plezier en dit werkt 
stimulerend. Nieuwe werkvormen binnen WCS 
maken kinderen bewust van hun eigen aandeel in 
het leren.  
 
T.a.v. de eindopbrengst mogen we concluderen dat 
onze  leerlingen de eindtoets op voldoende niveau 
hebben gemaakt, boven inspectieniveau. Zij 
scoorden iets onder het landelijk gemiddelde. We 
blijven kritisch op ons rekenonderwijs en de 
woordenschatontwikkeling. Ook zullen we kritisch 
blijven kijken naar het aanbod vanuit leerlijnen. We 
werken aan eigenaarschap voor leerlingen en gaan 
het inzetten van ICT-middelen zo mogelijk verder 
uitbouwen. Bovenal zullen we kritisch blijven op de 
manier waarop instructie wordt aangeboden. 

 
Ieder jaar schrijft de directeur een schooljaarverslag 
waarin resultaten van het afgelopen jaar worden 

Jaar Soort toets Schoolscore Landelijk 
gemiddelde 

2019 IEP   80,5   81,8 

2018 IEP   85,6   81,0 

2017 IEP   79,1   80,6 

2016 CITO 531,1 534,9 

2015 CITO 536,4 534,8 

2014 CITO 536,7 534,4 

2013 CITO 531.8  535.0 

2012 CITO 535.7  535.5 
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geanalyseerd. Dit document wordt voor december 
met de MR besproken en ligt dan op school ter 
inzage. 
Naast het zelfkritisch kijken naar onze resultaten 
beoordeelt ook de onderwijsinspectie met 
regelmaat onze school. Het laatste bezoek dateert 
van 2014. De school werd toen met een voldoende 
beoordeeld.  

 
Plannen schooljaar 2019-2020 
In dit schooljaar bouwen we verder aan de 
doorgaande lijn binnen Critical Skills. Eén van de 
leerkrachten zal opgeleid worden tot WCS-coach. 
Daarnaast hebben we nieuwe leerkrachten in ons 
team die met WCS zullen leren werken. We gaan 
daarom dit schooljaar weer een vervolg op de 
teamtraining WCS volgen.  
Bij de nieuwe rekenmethode zullen we een 
implementatiecursus volgen en voor de 

Kanjertraining zullen we de laatste licentietraining 
volgen. 
Er zal extra aandacht zijn voor programmeren en 
wetenschap en techniek.  Er wordt een nieuwe 
bibliotheekcoördinator opgeleid.  

 
We blijven als team in ontwikkeling. Het team is 
zeer gemotiveerd en gedreven om het beste uit 
ieder kind te halen. We kijken kritisch naar hoe we 
onderwijs geven en blijven werken aan onze 
persoonlijke ontwikkeling en de teamontwikkeling. 
Leerkrachten zullen gedurende het schooljaar 
scholing volgen om op diverse vakgebieden vanuit 
leerlijnen te werken. Daarnaast volgen we ICT-
cursussen, workshops en eigen georganiseerde 
studiedagen.  
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Ouders en De Delta 
  

 
Ouders zijn onze belangrijkste partners. Zonder 
betrokken ouders kan onze school niet 
functioneren. Zonder betrokken ouders zullen 
leerlingen minder tot bloei komen. Samen met 
ouders kijken we of het goed gaat met hun kind en 
samen ondersteunen we de ontwikkeling. Een 
goede communicatie met ouders vinden we 
belangrijk, zowel mondeling als schriftelijk. Ouders 
zijn bij ons op school ook betrokken bij de 
organisatie van veel activiteiten. Wij vinden het 
belangrijk dat ouders zich thuis voelen in onze 
school. 

 

Informatiemomenten 
Aan het begin van dit schooljaar geven leerlingen 
aan hun ouders/verzorgers informatie over hun 
groep en de werkwijze. Er wordt verteld wat de 
leerling in het komende schooljaar gaat leren, over 
de afspraken die er met de groep zijn gemaakt, over 
de methodes die worden gebruikt en welke 
activiteiten er staan te gebeuren.  
Ouders zijn in het voorjaar welkom bij een ‘Kijkje in 
de klas’. Ouders worden twee keer per jaar 
uitgenodigd op de koffie bij de directeur om 
datgene wat aandacht vraagt in een ongedwongen 
sfeer met elkaar te bespreken. Aan het eind van het 
schooljaar organiseren we een bedankochtend 
waarop alle hulpouders welkom zijn.  

 

Rapportage en overleg 
Alle leerlingen krijgen in februari en aan het eind 
van het schooljaar een rapport waarin hun 
vorderingen staan. Twee keer per jaar organiseren 
we gesprekken waarvoor alle ouders worden 
uitgenodigd. Het eerste gesprek is een omgekeerd 
oudergesprek. De leerkrachten luisteren naar de 
ouders die vertellen over hun kind en wat het nodig 
heeft. Ook worden er facultatieve oudergesprekken 
georganiseerd. Tijdens de gesprekken wordt 
gesproken over de ontwikkeling van de leerling. 
Buiten de geplande gesprekken om is het altijd 
mogelijk om een afspraak met de leerkracht te 
maken wanneer u daaraan behoefte heeft of zich 
zorgen maakt. Dat zal de leerkracht ook doen als 
deze graag met de ouders wil spreken. In het 
voorjaar houden we ouder-kind-gesprekken. 
Kinderen zijn aanwezig bij het gesprek en samen 

wordt gesproken over de doelstellingen voor het 
kind.  
De leerkrachten nodigen ouders en kinderen aan 
het eind van groep 7 uit voor het voorlopige advies 
t.a.v. het Voortgezet Onderwijs. In februari in groep 
8 worden de ouders en leerlingen opnieuw 
uitgenodigd voor het definitieve advies. Daarna 
volgt de aanmelding bij de school waarvoor gekozen 
is. 

 

Informatieverstrekking 
Om ouders zo goed mogelijk op de hoogte te 
houden van ontwikkelingen en gebeurtenissen rond 
de school gebruiken we het Ouderportaal. Naast het 
portaal werken we ook geregeld onze website bij. 
Op de informatieborden naast onze lokalen kunt u 
lezen welke activiteiten er gedaan worden of aan 
welke thema’s er wordt gewerkt.  

 

Actieve ouders en de activiteitencommissie 
Regelmatig krijgen we hulp van ouders. Deze ouders 
zijn onmisbaar voor onze school. Zo heeft de 
onderbouwgroep twee contactouders die ervoor 
zorgen dat er ouders beschikbaar zijn bij excursies 
en andere activiteiten van de groep. Ook 
ondersteunen zij de leerkracht bij diverse 
groepsactiviteiten en festiviteiten. Deze ouders 
hebben ook de taak om nieuwe ouders van 4-jarigen 
wegwijs te maken in de school.  
Er zijn diverse werkgroepen actief op onze school. 
Er zijn een luizenopsporingsteam,  verkeersouders, 
een decoratiegroep, bibliotheekouders en een 
activiteitencommissie.  Deze commissie helpt vooral 
bij structurele activiteiten en feesten op school en is 
een overlegorgaan tussen ouders en het team. 
 Activiteitencommissiesleden helpen mee bij de 
organisatie van de Koningsspelen, het 
Sinterklaasfeest, Kerst, Pasen, de Open Dag, de Dag 
van de Leerkracht en de laatste schooldag.  
Ouders worden gevraagd voor de commissie, maar 
kunnen ook zelf aangeven wanneer ze 
belangstelling hebben om lid te worden. Ouders 
nemen vier jaar zitting in de Activiteitencommissie. 
Namen van de leden zijn te vinden in onze 
Informatiegids. 
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Medezeggenschapsraad 
De medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk 
verplicht beleidsorgaan waarin ouders en personeel 
meepraten en -beslissen over zaken die op school 
spelen. Verschillende beleidsbeslissingen kunnen 
alleen worden genomen met advies of instemming 
van de MR. Voorbeelden hiervan zijn het vaststellen 
van het schoolplan, de formatie en benoeming van 
vast personeel. De MR stelt de schoolgids vast en 
draagt zorg voor het bespreekbaar en openbaar 
maken van zaken die voor de school belangrijk zijn.  
De MR mag het initiatief nemen om zaken die de 
school aangaan met het bevoegd gezag te 
bespreken. De MR heeft het recht om standpunten 
kenbaar te maken of een voorstel te doen bij het 
bevoegd gezag. Taken en bevoegdheden van de MR 
staan beschreven in het MR-reglement. 
 
Onze MR bestaat uit vier leden: twee ouders en 
twee personeelsleden. Leden worden in principe 
voor vier jaar lid. De MR vergadert een keer per 
twee maanden en overlegt geregeld met de 
directeur. Ouders kunnen aan MR-leden zaken 
doorgeven die aandacht vragen of de openbare 
vergaderingen bezoeken. Namen van  de MR-leden 
zijn te vinden in onze informatiegids. 

 

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad 
Leden van de medezeggenschapsraad kunnen 
zitting nemen in de gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad (GMR) van stichting 
Quadraten.  De GMR heeft het recht om het bestuur 
te adviseren over zaken die voor alle scholen van de 
stichting belangrijk zijn. Belangrijke beslissingen 
kunnen alleen door het bestuur genomen worden 
na advies of instemming van de GMR. 

 
Ouderbijdrage 
Samen met de MR stelt de directeur jaarlijks de 
hoogte van de ouderbijdrage vast en welke 
activiteiten de school van de bijdrage organiseert. 
De hoogte van de ouderbijdrage staat in de 
informatiegids genoemd. De ouderbijdrage is 
vrijwillig, omdat de overheid het onderwijs 
bekostigt. Dit schooljaar is er geen verhoging van de 
ouderbijdrage vastgesteld.  
De school incasseert de bijdrage het liefst via een 
automatische incasso tweemaal per jaar en 

verantwoordt deze in de jaarrekening. De bijdrage 
wordt gebruikt voor het bekostigen van activiteiten 
die niet wettelijk verplicht zijn. Voorbeelden van 
deze activiteiten zijn excursies, schoolreisjes, 
schoolkamp, musical en vieringen. Ook worden er 
cadeautjes voor leerlingen van gekocht rond 5 
december en Kerst en bij het afscheid van groep 8. 
Wanneer de ouderbijdrage niet wordt betaald, mag 
de school ervoor kiezen om het kind niet mee te 
laten doen aan de betreffende activiteiten. Ouders 
die de bijdrage niet kunnen betalen, kunnen een 
beroep doen diverse instanties zoals het 
Participatiefonds van de gemeente Westerkwartier 
of  Stichting Leergeld. Op ons Ouderportaal is 
hierover meer informatie te vinden.  

 

Sponsoring op school 
Sponsoring in het onderwijs vraagt om de grootst 
mogelijke zorgvuldigheid. Het moet verenigbaar zijn 
met de onderwijskundige taak en de doelstellingen 
van de school. Er mag geen schade worden 
berokkend aan de ontwikkeling van leerlingen. 
Daarom moet de medezeggenschapsraad 
instemmen met het sponsorbeleid. Onze school 
heeft bijv. gebruikgemaakt van sponsoring om een 
pannakooi voor de leerlingen te realiseren op het 
veld achter onze school. Bij het aanvragen van 
sponsoring wordt het belang van onze leerlingen en 
ons onderwijs voor ogen gehouden. In de 
bovenschoolse schoolgids is meer informatie over 
sponsoring opgenomen.   
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Wanneer naar school 
 
 

Vanaf hun vijfde verjaardag zijn kinderen 
leerplichtig. Vanaf hun vierde verjaardag mogen zij 
naar school. Kinderen mogen vanaf de leeftijd dat 
zij drie jaar en tien maanden oud zijn vijf dagen 
komen wennen op school. Kinderen mogen dan al 
ervaren dat onze school een fijne plek is om naar 
toe te gaan. De eerste schooldag is in principe de 
dag na de vierde verjaardag van het kind. 

 

Continurooster 
Sinds augustus 2016 werken we met het 
continurooster. Dit geeft rust en biedt veiligheid. De 
leerlingen gaan van 08.30 tot 14.30 uur naar school. 
Op deze dagen hebben leerlingen middagpauze van 
12.00 tot 12.30 uur. De leerkrachten eten onder 
schooltijd met de leerlingen. Leerlingen nemen zelf 

eten en drinken mee. We vinden het 
belangrijk dat zij gezond eten en 
drinken en vragen ouders hiermee 
rekening te houden. 
Verpakkingsmateriaal wordt niet op 
school weggegooid, maar weer mee 
teruggenomen naar huis.  

Iedere dag spelen de leerlingen tijdens de 
middagpauze buiten: wij vinden het belangrijk dat 
zij volop kunnen bewegen. In de middagpauze lopen 
leerkrachten samen met ouders pleinwacht. Ouders 
kunnen zichzelf via een rooster inplannen voor het 
hele schooljaar. Op deze manier is er altijd kosteloze 
tussenschoolse opvang. 
Op woensdag gaan alle leerlingen tot 12.30 uur naar 
school en is er geen middagpauze. Op vrijdag gaan 
de groepen 1 t/m 4 tot 12.00 uur naar school. Zij zijn 
’s middags vrij. 
 

maandag 08.30 - 14.30 Groep 1 t/m 8 

dinsdag 08.30 - 14.30 Groep 1 t/m 8 
woensdag 08.30 - 12.30 Groep 1 t/m 8 

donderdag 08.30 - 14.30 Groep 1 t/m 8 

vrijdag 08.30 - 12.00 Groep 1 t/m 4 
vrijdag 08.30 - 14.30 Groep 5 t/m 8 

 
Er is na schooltijd (betaalde) kinderopvang in ons 
gebouw met uitzondering van de woensdag. De 
opvang sluit met haar tijden aan op onze 
schooltijden. 
 

Onderwijstijd 
Alle groepen gaan op jaarbasis meer uren naar 
school dan wettelijk verplicht is. Deze extra uren 
zetten wij in op margedagen. Het team ontvangt op 
deze dagen scholing of werkt aan extra taken 
binnen ons onderwijs. Voor de verdeling van de 
margedagen gelden wettelijke kaders. Voor de 
verdeling van de margedagen wordt advies van de 
MR gevraagd. Ieder jaar worden de extra 
margedagen en de vakantiedagen vóór de 
zomervakantie aan ouders doorgegeven.  
Vakantiedagen worden in overleg met de scholen in 
de regio en met goedkeuring van de GMR 
vastgesteld. Er wordt rekening gehouden met 
landelijke afspraken over de vakantiespreiding.  
 

Schoolverzuim 
Vanaf vijf jaar zijn kinderen leerplichtig en worden 
zij tijdens de schooltijden op school verwacht. 
Omstandigheden om te verzuimen kunnen zijn: 
ziekte, familieomstandigheden, bezoek aan een arts 
of een afwijkende vakantie vanwege het beroep van 
een van de ouders.  
Als uw kind ziek is, verwachten we vóór 08.30 uur 
een telefoontje van u om de ziekte aan ons te 
melden. Wanneer u ons niet belt, nemen wij contact 
met u op. Ook wordt er contact met u opgenomen 
wanneer uw kind regelmatig ziek is en school 
verzuimt. U wordt uitgenodigd voor een gesprek om 
over de oorzaak van het verzuim en de mogelijke 
oplossingen te spreken.  
Wanneer het geen ziekte van de leerling betreft, 
moeten ouders bijzonder verlof aanvragen. 
Hiervoor moet ruim van tevoren (schriftelijk) 
contact worden opgenomen met de directeur van 
de school. Informatie over rechten en plichten kunt 
u op school krijgen of opvragen bij de 
leerplichtambtenaar. Bij ongeoorloofd verzuim zijn 
wij verplicht contact op te nemen met de 
leerplichtambtenaar van de gemeente 
Westerkwartier.   
 

Toelating, schorsing en verwijdering 
Nieuwe leerlingen worden aangemeld bij de 
directie. In verband met de prognose, de 
samenstelling en de grootte van de groepen 
ontvangen we het aanmeldingsformulier graag vóór 
het schooljaar aanvangt waarin we uw kind mogen 
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verwelkomen. In de regionale bladen wordt in 
januari een gezamenlijke advertentie van de 
scholen van onze stichting geplaatst m.b.t de Open 
Dagen. Tijdens onze Open Dag kunnen nieuwe 
ouders kennismaken met onze school en een indruk 
krijgen van ons onderwijs. Op deze dag is het 
mogelijk kinderen aan te melden, maar er kan ook 
een afspraak worden gemaakt voor een ander 
moment.  
 
Wanneer leerlingen eenmaal toegelaten zijn, 
verwachten wij dat ze zich aan onze regels en 
afspraken houden. Wanneer een leerling zich 
zodanig misdraagt dat er sprake is van onveilige 
situaties of fysiek of geestelijk letsel, kan de directie 
van onze school de leerling een time-out geven. De 
directie kan dit ook doen wanneer een leerling zich 
niet aan de afgesproken regels houdt en daardoor 
het onderwijsproces van andere leerlingen ernstig 
benadeelt. Een schorsing gaat verder en biedt de 
betrokkenen tijd om een oplossing te vinden.  
Dit kan ook betekenen dat de school op zoek gaat 
naar een andere school voor de leerling en, 
wanneer dit lukt, hem of haar van onze school 
verwijdert. Een leerling kan pas definitief worden 
verwijderd wanneer een andere school hem of haar 
heeft toegelaten of wanneer de directie kan 
aantonen dat zij acht weken lang zonder succes naar 
een andere school heeft gezocht. De procedure 
rondom schorsing en verwijdering geldt voor alle 
scholen die onder onze stichting vallen. De 
procedure staat uitgebreid beschreven in de 
bovenschoolse schoolgids van Quadraten. 

 

Ziekte van de leerkracht 
Wanneer de leerkracht ziek is, wordt er gekeken of 
er een invaller geregeld kan worden. Quadraten 
heeft zich aangesloten bij het RTC Groningen. Het 
RTC organiseert met meer grote besturen in de 
provincie Groningen en Drenthe twee belangrijke 
zaken: het inrichten van een flexpool voor 
vervanging en het organiseren van mobiliteit om in 
een krimpend scenario jonge mensen een kans te 
geven voor het onderwijs. Quadraten heeft 
leerkrachten aangesteld die in vanuit de flexpool 
werken en voor korttijdelijke vervanging worden 
ingezet. Door het RTC wordt de vervanging 
ondergebracht bij SLIM! Personeelsbemiddeling. 
Deze instantie zendt invallers uit naar de scholen als 
de vraag naar vervanging wordt doorgegeven. 

 
Wanneer er onverhoopt geen invaller gevonden 
wordt, dan proberen we intern een andere 
oplossing te vinden. Mocht er ook intern geen 
oplossing gevonden worden, dan kunnen we de 
groep nog verdelen over de andere groepen. In 
uiterste nood wordt een groep naar huis gestuurd. 
Hierover zullen we ouders altijd zo spoedig mogelijk 
informeren. Dit gebeurt via het Ouderportaal, de 
mail  of via  de telefoon. Door leerkrachttekorten in 
het basisonderwijs komt het helaas steeds vaker 
voor dat een vacature niet altijd ingevuld kan 
worden. 
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Naar de volgende school 
 
 

Voor iedee leerling breekt eens de laatste 
schooldag aan op onze school. De reden kan een 
verhuizing zijn, een passender plek op een andere 
school of de overgang van groep 8 naar het 
voortgezet onderwijs. 

 
Voortgezet Onderwijs 
Dat onze leerlingen op de juiste plaats in het 
voortgezet onderwijs terecht komen, vinden wij 
belangrijk. Alle jaren dat leerlingen naar onze school 
gaan, volgen wij hen nauwgezet. Door te kijken naar 
de resultaten van de leerlingen in de groepen 6, 7 
en 8 wordt de juiste plek bepaald. Naast de 
behaalde resultaten spelen interesse, werkhouding, 
motivatie, concentratie en het omgaan met 
huiswerk en planning ook een belangrijke rol. Al 
deze zaken nemen wij mee naar het voorlopige 
adviesgesprek dat wij eind groep 7 met de leerling 
en de ouders voeren. Ook worden alle gegevens in 
het definitieve adviesgesprek, dat wij midden groep 
8 met de leerling en de ouders voeren, 
meegenomen.  
Eens per twee jaar organiseren wij een 
informatieavond voor ouders en leerlingen over het 
voortgezet onderwijs. Verschillende scholen voor 
voortgezet onderwijs worden uitgenodigd om zich 

te presenteren. In januari houden de scholen voor 
voortgezet onderwijs hun open dagen.  

 

Uitstroomgegevens 
Onze leerlingen stroomden de afgelopen jaren uit 
naar: 
 

 2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

VWO 1 - 3 2 2 

HAVO 2 1 3 3 4 

HAVO-
TL 

- - 1 2 1 

VMBO-
TL 

4 4 4 - 2 

VMBO-
KB/BB 

2 3 4 2 6 

PRO - - - 1 - 

  

Een andere school 
Soms gaan leerlingen voor het einde van groep 8 
naar een andere basisschool. Wij zorgen ervoor dat 
de nieuwe school via een overdracht alle informatie 
over de vorderingen van de leerling krijgt. De 
vorderingen betreffen de totale tijd dat een leerling 
onze school heeft bezocht. 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

  
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 

NB 
 

Overal waar u ouders leest in deze schoolgids kunt u ook verzorgers lezen 
 

Mocht u na het lezen van deze schoolgids nog vragen of opmerkingen hebben: welkom om 
deze kenbaar te maken op school 
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