SAAM&vatting
OBS Delta

Uniek voor ieder kind!

juni tot en met december 2018
Hier zijn wij trots op!

STRALEN & SCHITTEREN
We stralen en schitteren en zijn
trots op onszelf. We hebben
het lef veranderingen aan
te gaan en grenzen te verleggen. We vieren mijlpalen, delen momenten en
creëren herinneringen. We zijn dit schooljaar gestart met een (vernieuwd) onderzoek naar de behoeftes van
de kinderen. De meeste kinderen zijn kinderen van gevluchte ouders. Sommige zijn
We zien uit naar de
hier geboren, sommige kinderen zijn getuige geweest van een oorlog en zijn nog
kort in Nederland. Omdat we een kleine school zijn, lukt het ons om veel samen te
toekomst en hebben
doen. Zo voelen we ons verantwoordelijk voor alle kinderen. We creëren een veilige
plezier in ons werk.
situatie waarin kinderen kunnen leren. Onderwijs is voor hen belangrijk om ook een

SAMEN
We leren en werken in verbinding met elkaar. Onze
school heeft zijn eigen verbinding met de wijk of het
dorp. We hebben ons eigen schoolconcept en profilering. We waarderen diversiteit. Onze school is een gemeenschap en draagt bij aan de maatschappij. We zijn
samen verantwoordelijk voor school.
Ouders
Meten

Gesprek

Leerlingen 0,0

Uit het tevredenheidsonderzoek blijkt dat 95% van de leerlingen het leuk of
heel leuk hebben op school. Voor het welbevinden scoren de kinderen een 8. De
kinderen voelen zich ook erg veilig op Delta, onze school wordt hiervoor met een
7,8 gewaardeerd door de kinderen. Ook bij pesten geven de kinderen aan dat dit
zelden gebeurt. De gym en het buitenspelen wordt door enkele kinderen als minder
veilig genoemd.
Bij de ouderenquête is de respons helaas te laag om een reëel oordeel te vellen. We
gaan kijken of we op een andere wijze ouders nog kunnen bewegen om de vragen
hiervoor in te vullen.

Zo maken wij ons onderwijs!
Wij hebben de ruimte om keuzes te maken over ons onderwijs, zodat het onderwijs passend is voor onze kinderen. Dat wij keuzes
maakten merk je aan…
Ons onderzoek heeft geleid tot een nieuwe aanpak. We bieden alle vakken geïntegreerd en thematisch aan met behulp
van de methode Alles-in-1. Dat helpt de kinderen om betekenis te geven aan het geleerde. De betrokkenheid van de
kinderen is groot. Ze genieten zichtbaar.

ZIEN & ZIJN
We zijn wat we
zeggen
en
zien
elkaar. De mens staat
centraal en niet de functie.
We geven vorm aan pedagogisch partnerschap. Respect
en vertrouwen in elkaar vormen
onze basis. We laten zien wat we
kennen, wat we kunnen en wie we
zijn.

WAT WE OOK NOG WILLEN ZEGGEN

0,0

Collega’s

goede startpositie te verkrijgen in de samenleving.

RUIMTE & RICHTING
We maken ruimte voor talent. We durven te twijfelen. We
stimuleren het maken van eigen keuzes. We maken tijd en
hebben geduld. We tonen eigenaarschap. We hebben oprechte nieuwsgierigheid naar de ander.

0,0

Werkdrukmiddelen gebaseerd
op leerlingenaantal

€ 3.694

De middelen om de werkdruk te verminderen zijn aangewend
om extra handen in de klas te regelen. We werken elke ochtend met een onderwijs-assistant of leerkrachtondersteuner
om extra ondersteuning te bieden aan individuele kinderen.

KIND ONDERWIJS KWALITEIT
Iedereen is welkom op onze school. Het kind is onze opdracht. We leren kinderen kennen in al hun eigenheid, creativiteit en diversiteit. Leren en lesgeven is persoonlijk. We
hebben hoge verwachtingen. We kiezen voor diepgang en nieuwsgierigheid. Ons
onderwijs deugt.

We hebben bewezen dat we door de kleine groepen en extra ondersteuning kinderen kunnen helpen
die het in een reguliere groep moeilijker hebben. Het
komt voor dat we (tijdelijk) een leerling van een andere school opnemen. We onderzoeken de mogelijkheden
om structureel deze hulp aan te bieden. We zouden dan
een ‘expertise’ groep worden en daarmee onze toekomst
inhoud geven, mogelijk als onderdeel van het IKC- in- oprichting op onze locatie (met basisschool De Toermalijn en
Kinderopvang Humanitas).

Zo doen onze kinderen dat!
Bij SAAM* gaven wij aandacht aan de
brede ontwikkeling van kinderen.
Op Delta zijn we altijd bezig met een brede ontwikkeling van kinderen. We werken
met een geïntegreerde methode waarbij
we steeds schoolbreed van groep 4 tm 8
rondom 1 thema werken. Alle vakken met
uitzondering van rekenen komen hierbij
aanbod. Op deze manier vergroten we de
betrokkenheid, zorgen we voor meer samenwerking tussen de verschillende groepen en doen we aan talentontwikkeling
omdat ook de creatieve vakken nadrukkelijk aanbod komen.

