Boeiend,
eigentijds onderwijs
voor nieuwsgierige
kinderen!
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“Wij creëren een
omgeving waarin
kinderen zichzelf
kunnen zijn.”

Obs Delftlanden
Op obs Delftlanden vinden wij het ontzettend
belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan.
Een goed welbevinden is een voorwaarde voor
kinderen om zich optimaal te kunnen ontwikkelen.
Het team van obs Delftlanden weet hoe belangrijk
een goed welbevinden is en creëert een omgeving
waarin kinderen zichzelf kunnen zijn, zelfvertrouwen
ontwikkelen en leren samenwerken.
We leren de kinderen dat het niet erg is om fouten te
maken, dat je je eigen mening mag hebben én dat je
het niet altijd met elkaar eens hoeft te zijn. Wederzijds
respect is hierbij erg belangrijk.
We zijn een gezonde school, waar sport en gezonde
voeding onderdeel van zijn. Door dit te integreren in
het dagelijks lesprogramma, krijgen kinderen tools om
fysiek en mentaal gezond te zijn.
Lucinda Bouwhuis-Klasen
Locatiedirecteur obs Delftlanden
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Wist je dat?
Wij ‘s middags thematisch werken?

Wist je dat?

Wist je dat?

We een kinderkeuken hebben waar

We de dag onderbreken om 15

leerlingen zelf leren koken?

minuten een rondje te rennen of
joggen? Dit heet de Daily Mile!
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Wist je dat?

Wat wij belangrijk vinden

Wij Engels en techniekonderwijs

Onze leerkrachten bieden rust, duidelijkheid en voorspelbaarheid, zodat

aanbieden van groep 1/m 8?

leerlingen weten waar ze aan toe zijn. In de ochtend wordt er op onze school
gewerkt aan de basisvaardigheden. Tijdens het middagprogramma werken
we aan Wereldtijd. Interactief én zelf ontdekkend!

Juf Mariska Zwols

Basisvaardigheden
Naast een stevige emotionele basis heeft ieder kind

Op obs Delftlanden leggen we de basis voor

een goed gevulde ´toolbox´ nodig die ervoor zorgt

de toekomst van onze leerlingen. De omgang

dat hij of zij zich steeds verder kan ontwikkelen. Op

met andere kinderen en volwassenen vinden

obs Delftlanden wordt daarom veel aandacht besteed

we erg belangrijk, daarom werken we wekelijks

aan de basisvaardigheden zoals bijvoorbeeld rekenen,

aan sociale vaardigheden middels lessen en spel.

taal en lezen.

Verder willen we de kinderen van afhankelijkheid naar
zelfstandigheid brengen, steeds meer zelf kunnen en daarbij

21-eeuwse vaardigheden

succeservaringen opdoen. Wij vinden het belangrijk dat elk

Vooruitstrevendheid en innovatie zijn ontzettend

kind gelooft in zichzelf en plezier heeft in hetgeen hij/zij

belangrijk bij ons op school. Daarom leren de kinderen

onderneemt.

vaardigheden die nu en in de toekomst van pas komen.
De 21-eeuwse vaardigheden zijn hierbij erg belangrijk.
Dit omvat o.a. mediawijsheid, ICT-basisvaardigheden,
samenwerken, communiceren, creatief, groots en
probleemoplossend denken.
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“Bij obs Delftlanden staat
gezond leven centraal”.

Wereldtijd
Iedere periode integreren we de creatieve en wereld
oriënterende vakken in een overkoepelend thema.
Denk hierbij aan thema’s zoals ‘Een groene wereld’ of
‘Verre wereldreizen’. We nodigen gastsprekers uit en
de kinderen gaan er echt op uit om nieuwe dingen te
ontdekken.
MijnRapportFolio
Het online programma MijnRapportFolio maakt
onderdeel uit van Wereldtijd. De leerlingen omschrijven
of presenteren iets waar ze trots op zijn. Je kunt hierbij
denken aan een stop-motion film, een werkstuk of
een zelfbedacht en uitgevoerd recept. Ook stellen de
leerlingen eigen ontwikkeldoelen, bijvoorbeeld ‘’Ik wil
tot 100 kunnen tellen in het Engels’’.
Gezonde school
Bij obs Delftlanden staat gezond leven centraal.
Daarom sporen we onze leerlingen aan om lekker veel
te bewegen en hebben we dit ook onderdeel gemaakt
van ons lesprogramma. Ook leren we met elkaar over
Extra leuk! Als ouder, kun je thuis
inloggen op MijnRapportfolio om de

gezond eten en drinken. In de kinderkeuken brengen
de leerlingen dit zelf in praktijk.

ontwikkeling van jouw kind te volgen.
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Meester
Michel Jeurink
Ik wil graag de leerkracht zijn die kinderen kan
motiveren om alles uit zichzelf te halen. Tijdens
Wereldtijd geef ik leerlingen de mogelijkheid om hun
eigen leervragen te laten beantwoorden. Deze manier
van leren daagt leerlingen uit om zelf op onderzoek
te gaan, vragen te stellen, kritisch om te gaan met
gevonden informatie, informatie te verwerken en te
presenteren. De leerlingen mogen zelfstandig aan de slag
of in teams. Samen weet je meer dan alleen. Presenteren
kan in verschillende vormen. De ene keer maken de leerlingen
een product die ze presenteren. De andere keer bereiden ze
een les voor die ze echt mogen geven in een andere groep, zoals
gymnastiek, koken of een les Engels. Dit zijn allemaal belangrijke onderdelen van
de 21-eeuwse vaardigheden die de leerlingen voorbereiden op de toekomst. De basis
voor ‘een leven lang leren’ wordt bij ons op school gelegd!

PeuterPas
Jouw peuter is vast heel erg nieuwsgierig naar de ‘echte’ school. Hoe leuk en spannend is het dan
om samen alvast een uurtje naar school te gaan? Samen leren, ontdekken en sfeer proeven op
school! Bij obs Delftlanden hebben we hier een speciaal programma voor. Scan de QR code om
jullie zoon/dochter in te schrijven.
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“De basis voor
‘een leven lang leren’
wordt bij ons op
school gelegd”.
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Obs Delftlanden is onderdeel van Openbaar Onderwijs Emmen

Obs Delftlanden
Zandzoom 19, 7814 VH Emmen
0591-677705
l.bouwhuis@oo-emmen.nl
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www.obs-delftlanden.nl

Volg je ons al op Facebook en Instagram?
@obs_delftlanden
@obsdelftlanden

