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Beste ouder(s) en/of verzorger(s), 
 
In deze jaarlijks aangepaste schoolgidsbijlage staat specifieke informatie die betrekking heeft op schooljaar 2022-
2023. Er wordt kort teruggekeken op de ontwikkelingen van het afgelopen schooljaar en de speerpunten van 
komend jaar staan op een rijtje.  In deze bijlage staat ook een overzicht van de uitstroomgegevens van de 
afgelopen jaren.  
Daarnaast vindt u achterin een beknopt overzicht van belangrijke data in het komend schooljaar. 
 
In de PO Vensters schoolgids staat algemene informatie over onze school, informatie over onze organisatie, 
onderwijs, leerlingenzorg en pedagogische aanpak.  
 
De PO Vensters schoolgids en deze schoolgidsbijlage kunt u ook vinden op onze website.: 
https://www.dedolfijnhaarlem.nl/ 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Tessel Huizinga 
Directeur OBS De Dolfijn 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contactgegevens 
Openbare basisschool De Dolfijn 
Gijsbrecht van Aemstelstraat 118 
2026 VJ Haarlem 
023-5374787 
E-mail: administratie@bsdedolfijn.nl of  administratie.dolfijn@bsdedolfijn.nl 
Website: https://www.dedolfijnhaarlem.nl/ 
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1.De Dolfijn Algemeen schooljaar 2022-2023 

1.1 Terugblik en vooruitblik 
 
Na bijna twee jaar aan afstandsonderwijs en een aan corona gerelateerde periode, waren wij ontzettend blij dat 
wij afgelopen jaar na de kerstvakantie iedereen weer in de school mochten verwelkomen. De onzekerheid en de 
steeds wisselende maatregelen waren voor iedereen die betrokken is bij onze school soms best lastig. De 
kinderen misten het spelen en leren van en met elkaar; de ouders misten het contact met school en de andere 
ouders en de leerkrachten misten vooral de kinderen. 
Gelukkig hebben wij gezamenlijk de schouders eronder gezet en gaan allen weer met veel plezier naar school!  
De samenwerking tussen de school en de ouders is ook direct weer opgepakt wat onder andere geresulteerd 
heeft in het voorlopige ontwerp voor het Groene Schoolplein. In schooljaar 2022-2023 zal naar verwachting in 
de herfstvakantie het eerste plantje de grond in gaan.  
Ook hebben we afgelopen schooljaar vanuit onze visie op cultuuronderwijs, ons cultuuraanbod uitgebreid. Door 
het cultuuronderwijs te optimaliseren en een uitdagende leeromgeving te bieden, dragen wij bij aan een brede 
ontwikkeling van onze leerlingen. Het tweede pilotjaar van de ateliers starten wij dit schooljaar.  
In de groepen 1 en 2 is juf Eva, onze HB-coördinator halverwege het schooljaar gestart met haar onderwijs aan 
leerlingen die een leervoorsprong hebben. Ook hebben we de dozen met 
smartgames in alle groepen uitgebreid en deze worden komend 
schooljaar in gebruik genomen.  
 
U kunt in schooljaar 2022-2023 een nieuwe rapportage verwachten voor 
uw kind(eren) waarbij: de groei van ieder kind op eigen niveau zichtbaar 
is en een rapportage waar de kinderen grotendeels zelf eigenaar van zijn.  
 
Wij kijken als team uit naar een schooljaar met een goede samenwerking 
met ouders en externen. Waarin wij verder blijven bouwen aan ons 
onderwijs en waarbij het geven van kwalitatief goed onderwijs altijd onze 
prioriteit is.  
 
 

1.2 Onze Groepen 
 
Er zijn zowel homogene als heterogene groepen oftewel jaargroepen en combinatiegroepen. Bij de kleuters 
werken we standaard met heterogene groepen, wat wil zeggen dat leerlingen uit groep 1 en 2 in één klas zitten. 
Van de negen groepen 3 t/m 8 zijn er drie combinatiegroepen en zes jaargroepen. We hebben er dit jaar voor 
gekozen om de groepen relatief klein te houden.  
In het gebouw aan de Gijsbrecht van Aemstelstraat zijn elf groepen gevestigd, in de dependance grenzend aan 
de speelplaats zit onze twaalfde groep; groep 8.  

 
1.3 Ons Team  
Hieronder vindt u een overzicht van de medewerkers en hun functie op OBS de Dolfijn.  
 

Directeur   Tessel Huizinga           
Administratie    Astrid van Beusekom en Sonja Jansen   
Intern begeleider gr 1-4   Femke Bakker 
Intern begeleider gr 5-8  Marloes Nijman  
Leerkrachten groep 1-2 A   Esther Coppoolse en Wendy Turenhout  
Leerkrachten groep 1-2 B   Annemieke Geers en Iris Barends  
Leerkrachten groep 1-2 C   Wendy Hulsebosch en Esther Verzijlberg 
Leerkracht groep 3   Rebecca Hommes en Mike van Veen 
Leerkrachten groep 3-4 Lisette Pieters en Liesbeth Ketting 
Leerkrachten groep 4   Marianne Punt en Annemiek van Noort 
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Leerkrachten groep 5   Astrid Mathôt  
Leerkracht groep 5-6   Margie Koper en Evai1 
Leerkrachten groep 6   Elle Wessel 
Leerkracht groep 7  Anja Spaans  
Leerkrachten groep 7-8   Fabiënne van Grevenstein en Lisette Pieters 
Leerkrachten groep 8   Kristel Tichelaar en Iris Roos-Lodewijks 
Vakleerkrachten  gymnastiek  Mike van Veen en Megan Hese 
Onderwijsassistente  Jacqueline van Gennip 
Onderwijsassistente   Iris Lodewijks 
Leerkrachtondersteuner   Emalie Jansen  
Contactpersoon   Anja Spaans 
Conciërges   Aad Licht en Roy Boot 

 

Specialisten 
HB coördinator   Eva 
Cultuur coördinator  Rebecca Hommes 
ICT coördinator   Kristel Tichelaar 
Gedrag jonge kind  Wendy Turenhout  
 
 

1.4 Schooltijden en pauzes 
Wij hebben een continurooster. Alle kinderen gaan vijf dagen van 8.30 tot 14.15 naar school. Op maandag, 
woensdag en vrijdag kunt u met uw kind mee naar de klas. Op dinsdag en donderdag gaan de kinderen van groep 
3-8 zelfstandig naar binnen. De kinderen van de groepen 1-2 worden door de leerkracht buiten opgehaald. De 
deur gaat iedere dag om 8.20 open en sluit om 8.30. 
De kinderen nemen een zogenaamd “10-uurtje” mee voor de korte pauze. Dat is een stuk groente of fruit. Iedere 
dag is bij ons een gruitendag! Daarnaast nemen zij een gezonde lunch mee. De eigen leerkracht luncht met de 
kinderen en in de grote pauze lopen de leerkrachten van het team buiten. De kinderen van groep 1-2 spelen ’s 
ochtends 30 minuten buiten. De kinderen van groep 3-8 spelen 15 minuten buiten. Na de lunch, welke met de 
eigen leerkracht is, spelen de kinderen 30 minuten buiten.  

 
1.5 Gymlessen  
Alle groepen hebben twee keer per week gymles. De gymzaal zit in de school. 
Leerlingen uit groep 1-2 krijgen één keer per week bewegingsonderwijs van een vakleerkracht en één keer per 
week van de groepsleerkracht. Alle leerlingen van de groepen 3 t/m 8 krijgen twee keer per week 
bewegingsonderwijs van een vakleerkracht. Wij hebben twee gescheiden kleedkamers waar zij zich omkleden. 

Als school stimuleren wij de persoonlijke hygiëne van de kinderen. Zeker na een gymles is het dan ook 
wenselijk dat de kinderen douchen. We douchen na de gymles vanaf groep 3. Mocht u een goede reden 
hebben waarom uw kind niet mag douchen, dan vragen wij u dit schriftelijk kenbaar te maken bij de 
groepsleerkracht. U kunt dan samen tot een geschikte oplossing komen. Een handdoek is dan nog steeds 
verplicht, voor het wassen van gezicht, oksels enz. bij de wasbak/douche. Wij raden u aan om uw kind 
badslippers mee te geven voor tijdens het douchen. 

Onze kinderen zeggen: Minouk gr 4: ‘Ik vind douchen fijn, want dan koel je lekker af als je warm bent.’ Kiek gr 
8: ‘ik douche want dan word je weer lekker schoon en fris’. Mocht uw kind aan deodorant toe zijn, dan is alleen 
een roller toegestaan. Voor de veiligheid mogen horloges en sierraden niet gedragen worden. 

In de onderbouw worden de gymschoenen op school bewaard. Wilt u de schoenen even merken en denkt u er 
a.u.b. ook aan om uw kind makkelijke kleding en gymschoentjes te laten dragen op de gymdagen. 

De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 dragen tijdens de gymlessen een T-shirt en een sportbroek.  

 
1 Wegens privacy redenen geen achternaam vermeld. 
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Gymschoenen worden sterk aanbevolen. 
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2.Onze speerpunten in schooljaar 2022-2023 

 

2.1 Reken -en taal (lees)onderwijs; de basis 
Ons reken -, taal- en leesonderwijs is van hoog niveau. Naast de taal -en rekenmethodes zetten wij meteen vanaf 
groep 1 in op plezier hebben in lezen! Het plezier hebben in naar verhalen luisteren, voorlezen in iedere groep 
en natuurlijk héel veel zelf lezen. Zo besteden we extra aandacht aan alles wat lezen zo leuk maakt! 
 
In de kleuterbouw vindt de hele dag taalontwikkeling plaats en werken wij met verschillende taalkringen. Ieder 
kind bieden wij zo taalonderwijs op maat aan. In de kleutergroepen werken wij met de Methode Sil. Naast een 
groot woordenschat aanbod, gaan de kinderen ook op onderzoek uit en maken ze kennis met wetenschap en 
techniek. Wij sluiten aan op de belevingswereld van de kinderen en laten kleuters spelenderwijs leren.  
Vanaf groep 3 leren de kinderen lezen. Dit is een magisch jaar voor veel kinderen. Als school stimuleren wij het 
zelf lezen met een uitgebreide up-to-date bibliotheek en veel activiteiten rondom lezen te organiseren. Ieder 
jaar schaffen wij nieuwe boeken aan voor onze bibliotheek.  
Als ouder kunt u een zogenaamd zwerfboek lenen voor thuis en/of een boek inleveren.  
In groep 3 tot en met groep 8 werken we met de methode Leeslijn (groep 3) en met de methodes Staal en 
Karakter. Taal komt tot leven in deze groepen en wordt gecombineerd met spelling en grammatica. De hogere 
groepen doen mee aan de voorleeswedstrijd, kinderjury en we besteden extra veel aandacht aan de 
Kinderboekenweek. Een enthousiaste groep leerkrachten monitort en evalueert met het team en de kinderen 
ieder jaar het leesonderwijs en leesplezier. 

 
De kleuters werken met een vaste dagstructuur in de groep. Zij 
werken en spelen gedurende de dag met divers 
ontwikkelingsmateriaal zoals; puzzels, bouwmateriaal, 
sorteermateriaal, en kleur- en vormoefeningen. Hierbij 
ontwikkelen zij het tellen, tijdsbegrippen meten, ruimtelijke 
begrippen en dergelijke. Leren door spelen staat centraal.  
In de groepen 3 tot en met 7 werken de wij met de 
rekenmethode Wereld in Getallen (WIG 5). In groep 3 en 4 
werken de leerlingen op papier (werkschriften). Vanaf groep 5 
wordt de methode digitaal en dus adaptief aangeboden. 
Daarnaast wordt er bij sommige rekengebieden; zoals 
meetkunde, met materiaal en op papier gewerkt. Groep 8 is in 

schooljaar 2022-2023 de laatste groep die overstapt op de digitale versie van WIG 5.  
Een teamlid gaat dit jaar de opleiding tot rekenspecialist volgen. Een rekenspecialist zal het rekenonderwijs 
bewaken en de inhoudelijke kwaliteit verder bevorderen.  Zo blijven wij continu werken aan de kwaliteit van ons 
rekenonderwijs.  
 

2.2 Cultuuronderwijs 
In ons cultuuronderwijs Op de Dolfijn brengen wij kinderen niet alleen in contact met expressievakken 
(tekenen, drama, handvaardigheid en muziek) die de mogelijkheid geven om tot creatieve uitingen te komen, 
maar maken wij ook de andere domeinen: fotografie, theater, muziek, beeldende vorming, dans, erfgoed en 
nieuwe media, zichtbaar in het onderwijs wat wij bieden. Vorig jaar zijn wij gestart met de pilot “ateliers”. Dit 
jaar vervolgen wij deze pilot met het tweede jaar.  

Ieder kind is creatief en moet de gelegenheid krijgen om deze creativiteit tot ontwikkeling te laten komen. 
Hierbij is het proces belangrijker dan het resultaat. Kinderen zijn verschillend en daarom vinden wij het erg 
belangrijk dat de kinderen eigenaarschap krijgen in het ontwikkelen van hun eigen creatieve en culturele 
proces. Leren reflecteren op het eigen proces is dan ook een belangrijk leerdoel. Cultuuronderwijs kan 
bijdragen aan de vorming van de eigen identiteit van de kinderen en stimuleert een creatieve en 
onderzoekende houding die kinderen op alle momenten kunnen inzetten in het leven. 
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Door erfgoededucatie leren kinderen verder te kijken dan de vertrouwde wereld om hen heen en hierdoor stelt 
het hen in staat om open te staan voor dingen die voor hen nog onbekend zijn. Dit draagt bij aan 
burgerschapsvorming die van belang is om onze kinderen met elkaar en de omgeving in contact te houden. 

       

Op de Dolfijn geven wij, door middel van cultuuronderwijs, de mogelijkheid om kinderen te inspireren, een 
open houding te ontwikkelen ten aanzien van kunst en cultuur, emoties te uiten en zelf hun passies te 
ontdekken. Het draagt ook bij aan de ontwikkeling van het leergebied overstijgende vaardigheden, zoals 
bijvoorbeeld samenwerken, analyseren, creëren en reflecteren. Het maakt het onderwijs levendiger, concreter, 
aanschouwelijk en het geeft kinderen ook vaak onvergetelijke ervaringen. Naast onze vaste wekelijkse lessen 
cultuuronderwijs (muziek, beeldende vorming, beweging en drama) werken wij op de Dolfijn elk jaar met vaste 
thema en projectweken. 

In de themaweek werken wij aan de sociaal-emotionele vorming en groepsvorming door cultuuronderwijs. In 
de projectweken werken we gedurende twee weken vakoverstijgend aan verschillende culturele domeinen. 
Daarnaast komen er elk jaar docenten van Muzieklab, 10 weken muziekles geven in alle klassen. Na de 10 
weken verzorgen de klassen een presentatie voor de ouders/verzorgers. Ook maken wij gebruik van het 
Cultuurmenu. Vanuit het Cultuurmenu kan elke klas een jaarlijks bezoek aan een musea of theater, workshop 
binnen of buiten de school kiezen. 

In de aankomende 4 jaar gaan wij, met behulp van Cultuurkracht 023 van Hart, ons cultuuronderwijs verder 
uitdiepen en willen wij vakoverstijgend en geïntegreerd cultuuronderwijs gaan aanbieden. Hierin worden wij 
begeleid door cultuurpartners en Stichting Hart. 

2.3 Hoofd, Hart en Handen 
Wij starten komend schooljaar met het leerlingvolgsysteem IEP. 
Het IEP Leerlingvolgsysteem geeft een completer beeld van leerlingen. De observatie en kennis van de leerkracht 
wordt aangevuld met instrumenten die de leeraanpak, de sociaal- emotionele ontwikkeling en het creatief 

vermogen van een leerling meten. Bij leeraanpak 
(Hoofd) krijgen wij extra inzicht in onder andere 
doorzettingsvermogen, prestatievermogen, 
plannen en het organiserend vermogen van een 

leerling.  
Bij de sociaal-emotionele ontwikkeling (Hart en 
Handen) krijgen wij en de leerling zelfmeer inzicht 
op: het empathisch vermogen, de sociale 
vaardigheden, de beheersing van gevoelens en 
het uiten van gevoelens. Bij het creatief vermogen 
(Hart en Handen) krijgen wij en de leerling zelf 
meer inzicht in: trots op het werk zijn, anders 

durven zijn, vindingrijkheid, volharding, interactie met anderen, output-gerichtheid en nieuwsgierigheid.  
We gaan het huidige rapport vervangen en anders vormgeven qua inhoud en uitstraling. 
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2.4 Onderwijs aan leerlingen met een leervoorsprong 

Leerlingen die meer uitdaging nodig hebben dan het plusaanbod in de groep, krijgen wekelijks les in onze TGV-
klas. De verwijzing naar de TGV (Train à Grande Vitesse) heeft te maken met het in sneltreinvaart-leren van 
deze kinderen. 

De kinderen krijgen, groepsdoorbroken, aangepaste lessen aangeboden. In de TGV-klas staat het samenwerken 
met gelijkgestemden en het onderzoekend- en ontwerpend leren centraal. Voor de leerlingen is het heel fijn 
om te kunnen sparren met iemand die dezelfde denkwijze heeft. 

In de TGV wordt gewerkt met de projecten van Briljant onderwijs. Daarnaast komen ook onderwerpen aan bod 
die de groep op dat moment nodig heeft of waar de interesses van de kinderen liggen. Tijdens de projecten 
werken we aan de hogere orde denkvaardigheden, we trainen de executieve functies en besteden tijd aan het 
samenwerken en ‘leren leren’. Ook wordt er gewerkt met Grej of the day, dit zijn microlessen waarbij de 
kinderen vooraf een raadsel krijgen, om geprikkeld te raken en alvast over het onderwerp gaan nadenken. 

Daarnaast krijgen ook kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong extra uitdaging aangeboden. Om de week 
krijgen zij groepsdoorbroken aangepaste lessen aangeboden. Er wordt gewerkt met diamant projecten van 
Briljant onderwijs en er wordt dieper op de thema’s van de klas ingegaan. Ook komen er diverse 
denkopdrachten aan bod en worden er (smart)games gespeeld. 

 
2.5 Digitale geletterdheid 
Als school willen wij onze leerlingen goed voorbereiden op de steeds veranderende (digitale) samenleving. 
Dit doen wij door in iedere bouw op individueel, in groepsverband of klassikaal ICT-onderwijs aan te bieden. 
Komend schooljaar hebben wij de ambitie om onder begeleiding van onze ICT-coördinator Kristel, de ICT-

infrastructuur, de organisatie en het leermateriaal te implementeren.  
 
Vanaf groep 1 gebruiken wij iPads in de klas, waar de leerlingen mee kunnen 
werken en met educatieve apps werken passend bij het thema. In de middenbouw 
ligt de focus op mediawijsheid en computer thinking. In de bovenbouw komen hier 
informatievaardigheden bij. 
 
Leerlingen leren op verschillende en vermakelijke manieren programmeren. Zo 
worden er lessen Robotica gegeven aan de midden-en bovenbouw. In de 
bovenbouw leiden wij de leerlingen zelf op om de Robotica en NAO-robot lessen 
in lagere groepen zelf te kunnen geven.  

De leerlingen in groep 1 en 2 programmeren zelf de Bee-bots. Dit gebeurt met behulp van externe ICT’ers van 

Spaarnesant die onze leerkrachten hierbij kunnen ondersteunen.   
Het programmeren bevordert probleemoplossend vermogen en bovendien kunnen er allerlei lessen mee 
gegeven worden. Sommige kinderen zijn digitaal zo vaardig, dat zij computerproblemen eerder hebben 
opgelost dan onze eigen schooldirecteur. Handig!  

 
2.6 Nieuwe methode wereldoriëntatie  
De werkgroep die is samengesteld vanuit het team zal een, passend bij de school visie, nieuwe methode 
wereldoriëntatie gaan uitzoeken. De mening van de kinderen telt hierbij mee. De leerlingenraad denkt mee als 
vertegenwoordigers uit de bouwen. Voordat wij een keuze maken, kijken naar de samenhang in onderzoekend 
en ontdekkend leren en willen wij dat de kinderen actief de kennis van hun wereld te vergroten. Hierin zit het 
onderdeel burgerschap verwerkt als in dat de leerlingen actief deelnemen aan de samenleving, zich een 
participerende houding en vaardigheden eigen maken én leren te handelen vanuit de eigen waarden en normen. 
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2.7 Het groene schoolplein 
De afgelopen 3 jaar heeft de oudercommissie in samenwerking 
met de school hard gewerkt aan het realiseren van een ontwerp 
voor een mooi en duurzaam groen schoolplein. Hierbij zijn alle 
partijen betrokken; ook de buurtbewoners hebben mee kunnen 
denken.  
Onze kernwaarden zijn: veiligheid respect en 
verantwoordelijkheid. Dit zien we terug in het respect en de 
verantwoordelijkheid voor een groene omgeving; samen spelen, 
ontdekken en de mogelijkheid om je als kind in een rijke 
natuurlijke leeromgeving (buiten) te ontwikkelen.  
 
Op 15 mei 2022 heeft de werkgroep Groen Schoolplein het 
Voorlopig Ontwerp gepresenteerd op het schoolplein. De plattegrond en visualisatie van het ontwerp hangen 
sindsdien in de hal van de school. Zo kan iedereen zien wat de plannen zijn. De eerste schep gaat rond de 
herfstvakantie 2022 de grond in! 
 
2.8 De culturele activiteiten 
 
Ieder schooljaar hebben wij onze culturele evenementen gepland. 
 
De Themaweek is in de 3e schoolweek en heeft het thema ‘Kunst maken we samen’. Deze week heeft als doel: 
groepsvorming door middel van cultuuronderwijs.  
Dit schooljaar 2922-2023 kijken de kinderen van de groepen 3-8 
naar de circustheater voorstelling “Bonje op school”.  
De voorstelling zit vol herkenbare situaties over ruziemaken, 
kissebissen, twisten en bakkeleien. Aansluitend krijgen de 
leerlingen een workshop.  
We sluiten deze week af met een ochtendinloop in de klas van uw 
eigen kind. De datum vindt u in hoofdstuk 5: Voor in de agenda. 
 
Begin maart zijn de Projectweken. Het thema hiervan is nog een 
verrassing. In elk thema staan verschillende culturele domeinen 
centraal. We maken gebruik van culturele partners uit Haarlem. We sluiten de Projectweken groots af met een 
tentoonstelling door de gehele school, waarbij (groot)ouder(s)/ verzorger(s) ook welkom zijn.  
 
Alle leerlingen volgen ieder schooljaar 10 lessen muziek in muziekblokken onder begeleiding van een vakdocent 
van het Muzieklab.  
De lessen worden afgesloten met een klassenvoorstelling aan de medeleerlingen en de ouders waarin de 
leerlingen laten zien wat ze die 10 weken geleerd hebben op muzikaal vlak.  De rest van de weken wordt de 
muziekles gegeven door de eigen leerkracht waarbij wij de methode 123zing! gebruiken. 

 
In het tweede jaar van de pilot Ateliers nemen de leerlingen groepsdoorbroken 
deel aan verschillende workshops in culturele domeinen op school. Deze 
workshops worden door de leerkrachten als externen aangeboden.  
 
Op 5 oktober start de kinderboekenweek met het thema: Gi Ga Groen! Elk jaar 
is er een opening en sluiting van de kinderboekenweek waar wij voorlezen, 
literaire educatie aanbieden en een koppeling maken met andere culturele 
domeinen.  

 
Wij hebben een samenwerking met het Cultuurmenu van Hart. Elke klas krijgt een culturele activiteit (denk aan: 
toneel, museum, archief e.d.) toegewezen. Dit kan in en buiten de school zijn. De informatie ontvangt u tegen 
die tijd via de groepsleerkracht van uw kind. 
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2.9 Gezonde school en bewegend leren 
Onder de vlag “Gezonde School” werkt de Dolfijn aan gezondheidsbevordering. De school promoot een gezond 
voedingsbeleid en streeft daarbij bewustwording na door de traktaties in de klassen ook gezond te houden en 
adviseren water te drinken. De komende jaren zal er de school blijven werken aan het onderhouden van een 
gezond leefklimaat. Een Gezonde School leidt tot mooie resultaten. Gezonde leerlingen hebben meer kans op 
goede schoolprestaties.  
Inmiddels wordt er al veel aan bewegend leren gedaan in de groepen. Regelmatig is er tijdens een les een 
beweegmoment of krijgen de leerlingen een opdracht waarbij ze tegelijkertijd in beweging moeten komen. De 
kinderen blijven er fit en actief door. Ze voelen zich prettiger en komen makkelijker tot leren. Kortom, we zien 
allemaal pluspunten van beweging in het onderwijs! Volgend jaar zullen we ook weer voldoende aandacht 
besteden aan het bewegen op school! 
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3. Goed om te weten 

3.1 PBS (Positive Behavior Support)  
In de nieuwsbrief heeft PBS een vaste rubriek. Hierdoor krijgt u een goed beeld van onze pedagogische aanpak 
op school. Positive Behavior Support is een doelmatige, schoolbrede aanpak die zich richt op het versterken van 
gewenst gedrag en op het voorkomen van probleemgedrag. Het doel is het creëren van een positieve en sociaal 
veilige schoolomgeving die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt en waarbij sociale veiligheid een 
belangrijke rol speelt. Op de website vindt u meer informatie over PBS. 
PBS is inmiddels stevig op onze school verankerd en we zien de positieve effecten ervan op leerlingen en 
medewerkers. Wij gaan hier op dezelfde manier mee door! 
 

                  
 

3.2 NPO  
Vanuit de overheid zetten wij voor het tweede jaar het nationaal plan onderwijs in. Dit plan hebben we gemaakt 
om de eventuele corona achterstanden aan te pakken.  
Ook op de Dolfijn hebben wij naar aanleiding van de evaluatie van de resultaten van de inzet van het 1e NPO plan  
een keuze gemaakt uit een aantal interventies. We zetten onder andere in op de individuele begeleiding van 
leerlingen op het gebied van rekenen en lezen. Ook komen er “meer handen in de groep” voor begeleiding van 
de leerlingen in de onderbouw.  
Dit betekent dat wij in alle bouwen werken met onderwijsassistenten en leerkrachtondersteuners.  

 
3.3 Uitstroomgegevens  
Onze uitstroomgegevens vindt u in onderstaande tabel. Bij de interpretatie is het raadzaam om rekening te houden 
met jaarlijkse schommelingen. Om u zo breed mogelijk te informeren staat in het overzicht de afgelopen 4 jaar.* 
 

Onderwijssoort  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

VWO 33 19 25 35 

HAVO/VWO 15 5 7 2 

HAVO 15 5 20 16 

VMBO-T/HAVO 8 14 14 16 

VMBO-T 22,5 33 23 9 

VMBO-GT - - - 12 

VMBO-T/K 5 5 - 7 

VMBO-K - - 7 2 
VMBO-B/K 2,5 19(5) - - 

VMBO-B - - 2 - 

Praktijkonderwijs - - - - 

 
 
*Tussen haakjes percentage LWOO- verwijzingen. Uitstroom weergegeven in percentages afgerond op een heel 
getal.   
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3.4 Inloop directie, intern begeleiders en administratie 
Elke ochtend tussen 8.30 uur en 9.00 uur staat de deur bij de directie, administratie en interne begeleiders voor 
u open. Heeft u een korte vraag, mededeling of verzoek, dan bent u altijd welkom op dat tijdstip.  
Uiteraard is het ook mogelijk om in overleg op een ander tijdstip een afspraak te maken. 
 
Directie  - Tessel Huizinga: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.  
IB groep 1-4 - Femke Bakker: dinsdag, woensdag, donderdag.  
IB groep 5-8 - Marloes Nijman: dinsdag, donderdag en vrijdagochtend. 
Administratie - Astrid van Beusekom-Hasebos en Sonja Jansen  
 

3.5 Benodigdheden nieuwe schooljaar 
Aan het begin van het jaar worden de volgende materialen uitgedeeld:          

• Gum 

• Potlood en pen  

 

Wij vragen u de volgende materialen aan te schaffen voor uw kind (vanaf groep 3):  

• Kleurpotloden 

• Schaar 

• Liniaal van 30 cm 

• Lijmstift 

• Stiften 

• Agenda in groep 8 

• Etui (graag een etui dat goed in de laatjes past, dus niet te groot!) 

• Vanaf groep 5 een koptelefoon of oortjes 

• Gymschoenen met lichte zool 
 

3.6 Jeugdfonds sport & cultuur 
Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt sport- of cultuurlessen voor uw kind 
 
Bent u in het bezit van een Haarlem Pas en wilt u uw kind laten sporten, 
dansen, muziek maken o.i.d.? Dan kan het Jeugdfonds Sport & Cultuur de 
lessen voor uw kind betalen tot € 225,- per sportaanvraag en  
€ 450,- per cultuuraanvraag per jaar. Dit bedrag is inclusief attributen, 
kleding, instrumenten etc. Slechts in uitzonderlijke gevallen kunnen zij 
helpen als het gezin geen Haarlem Pas heeft. De aanvraag moet op tijd worden gedaan via de intermediair op 
school, dat is bij de Dolfijn Vera van der Pol. Aanvragen kunnen niet met terugwerkende kracht worden 
ingediend. Kijk voor verdere vragen en de spelregels op: www.jeugdfondssportencultuur.nl/haarlem  
  
Stichting Leergeld Haarlem Zandvoort laat kinderen meedoen! 
Heeft uw kind een fiets of een laptop nodig voor school? Of is de schoolreis of werkweek boven uw budget? Als 
u moet rondkomen van een inkomen op of net boven bijstandsniveau kunt u in aanmerking komen voor hulp 
van Stichting Leergeld. Zie www.leergeldhaarlemzandvoort.nl voor de voorwaarden of bel met 023 2052486 of 
mail naar info@leergeldhaarlemzandvoort.nl 

 
Voor meer informatie over het Jeugdfonds sport & cultuur en Stichting leergeld kunt u op maandag, dinsdag en 
donderdag bij Astrid van Beusekom terecht. Zij kan ook de aanvraag voor u indienen.  
 

  

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.jeugdfondssportencultuur.nl%2Fhaarlem&data=02%7C01%7C%7C88cf15302ac040c9d8b308d6f3258120%7C4f4d1bb4aa6443bd95b2e737a955d52d%7C0%7C0%7C636963739733264082&sdata=Izy%2BTqITd%2BUl%2FRXoAOG80ihoomQdwgyPbLo61kAj6aQ%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.leergeldhaarlemzandvoort.nl&data=02%7C01%7C%7C88cf15302ac040c9d8b308d6f3258120%7C4f4d1bb4aa6443bd95b2e737a955d52d%7C0%7C0%7C636963739733264082&sdata=fHGkLh0T0QENBpB1ePY%2FD1V0908UTAbC8UtnAigKxJ0%3D&reserved=0
mailto:info@leergeldhaarlemzandvoort.nl
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4. Voor in de agenda  

4.1 Informatieavond 
Op donderdagavond 15 september is de algemene informatieavond voor alle groepen. De begintijd verschilt per 
groep in verband met het feit dat ouders meerdere kinderen op school hebben zitten. Er wordt begonnen met 
een kennismaking met de leerkracht(en) en de ouder(s) onderling. Daarna volgt een korte presentatie over wat 
u kan verwachten dit schooljaar aan groepsgerelateerde zaken. Er is tot slot gelegenheid tot vragen stellen en 
daarna wordt de avond afgesloten.  
 

4.2 Ouder-kind gesprekken* 
Er worden verschillende keren per jaar ouder-kindgesprekken gepland. 
 
Onderbouw (groep 1-2): 
De ouders van alle leerlingen (groep 1 en 2) worden in oktober, februari en juni uitgenodigd voor een kind-, 
voortgangs- en eindgesprek. Deze laatste twee vinden plaats na de uitreiking van het 1e en 2e rapport. In de 
onderbouwgroepen zijn de gesprekken alleen met de ouder(s)/ verzorger(s).   
 
Als uw kind nieuw in groep 1 start, wordt u na de 3e of 4e week uitgenodigd voor een eerste gesprek. Dit is 
afhankelijk vanaf wanneer uw kind 4 jaar oud wordt.  
 
Midden- en bovenbouw (groep 3 t/m 8): 
Vanaf groep 3 worden ouder(s)/ verzorger(s) en kind uitgenodigd. Voorafgaand aan de gesprekken ontvangen 
de kinderen ‘gespreksformulieren’. Uiteraard wordt u betrokken bij het invullen hiervan ter voorbereiding van 
het gesprek. Naarmate de leerling ouder wordt, zal hij/ zij beter in staat zijn dit zelfstandig in te vullen. De 
formulieren bevatten vragen over verwachtingen en ambities, over sterke kanten en te ontwikkelen punten etc.  
Er is een startgesprek rond de 7e schoolweek, daarnaast is er een voortgangsgesprek en een eindgesprek. De 
laatste twee worden gepland na uitreiking van het rapport in de maanden maart en juli.  
 
Tussen de drie geplande ouder-kindgesprekken, worden de leerlingen minstens één keer uitgenodigd voor een 
leerkracht-leerling gesprek. Bij dit gesprek wordt het gespreksformulier gebruikt.  
Het doel is om de leerling mede-eigenaar te maken van zijn/haar leer- en ontwikkelproces.  
 
De gesprekken over en met de leerlingen van de groepen 1 t/m 8 worden uiterlijk tot uiterlijk 18.00 gepland.  

 
 

4.3 Data gesprekken 
Startgesprekken groepen 3 t/m 8  -maandag 3 oktober t/m vrijdag 14 oktober 
Voortgangsgesprekken groep 1 t/m 7 -maandag 6 maart t/m vrijdag 17 maart  
Adviesgesprekken groep 8  -maandag 13 februari t/m vrijdag 17 februari  
Eindgesprekken groep 1 t/m 6   -maandag 3 juli /m vrijdag 14 juli 
en voorlopig adviesgesprekken groep 7 
 
* Wij starten dit schooljaar met een ander rapport en Leerling Volg Systeem. In de loop van komend schooljaar 
kunnen wij de inhoud en organisatie van de laatste ouder-kindgesprekken aanpassen.  
 
 

4.4 Schoolfotograaf 
Op dinsdag 1 november 2022 komt de schoolfotograaf portret- en groepsfoto’s van de leerlingen maken. Tevens 
worden er onder schooltijd foto’s gemaakt van broertjes en zusjes gezamenlijk. Dit betreft alleen de broertjes en 
zusjes die bij ons op school zitten. 
 

4.5 Inloopmomenten  
Verschillende keren per jaar hebben wij een inloopochtend op school. Tijdens de inloopochtend kunnen 
ouders/verzorgers werk en toetsen inkijken, eventuele projecten waar de klassen mee bezig zijn zien en uiteraard 
is er voldoende gelegenheid om vragen te stellen. 
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U kunt tussen 8.30 en 9.00 de klas van uw zoon/ dochter bezoeken op de volgende dagen: 

 
• Vrijdag 16 september (afsluiting themaweek ‘Kunst maken we samen’) 

• Woensdag 16 november 

• Maandag 20 februari  

• Vrijdag 31 maart (afsluiting projectweken let op: van 13.00 tot 13.45) 

• Woensdag 24 mei 

 
4.6 Schoolreis en kamp groep 8 
Elk jaar gaan wij aan het begin/midden van het schooljaar op schoolreis. Wij vragen hiervoor een vrijwillige 
bijdrage aan de ouders. 
Deze bijdrage is voor school noodzakelijk om de kosten die het uitstapje met zich meebrengen te kunnen 
betalen. In de loop van het schooljaar worden de plannen concreet en kunnen we het te betalen bedrag per 
kind precies vaststellen. Meestal gaat het om € 20,- tot € 30,- per kind voor een schoolreisje.  

Tegen het einde van het schooljaar 2022-2023 (datum is nu nog niet bekend) gaat groep 8 op kamp. Deze 
vrijwillige ouderbijdrage hiervoor ligt rond de € 90,-. Over de vrijwillige ouderbijdrage kunt u meer lezen in de 
PO Venster schoolgids. https://www.dedolfijnhaarlem.nl/ 

 

 

4.7 Vakanties 2022-2023   

      
Herfstvakantie   zaterdag 15 oktober - zondag 23 oktober  
Kerstvakantie   zaterdag 24 december - zondag 8 januari 
Voorjaarsvakantie  zaterdag 25 februari - zondag 5 maart 
Goede Vrijdag   vrijdag 7 april  - vrijdag 7 april  
Pasen (2e paasdag)  maandag 10 april  - maandag 10 april 
Meivakantie   zaterdag 22 april  - zondag 7 mei 
Hemelvaart (incl. vrijdag)  donderdag 18 mei - vrijdag 19 mei  
Pinksteren (2e Pinksterdag) maandag 29 mei   - maandag 29 mei 
Zomervakantie (vanaf 12:00) vrijdag 21 juli  - zondag 3 september 
     

4.8 Studiedagen 
Er zijn verschillende studiedagen waarop het team werkt aan professionalisering. 
Dit jaar hebben wij 6 studiedagen op de volgende dagen: 
 

• Maandag 24 oktober (zit aan de herfstvakantie vast) 

• Vrijdag 25 november   

• Vrijdag 24 februari (zit aan de voorjaarsvakantie vast) 

• Dinsdag 11 april  

• Woensdag 17 mei   

• Maandag 19 juni  
 

Feesten 
Sinterklaas Maandag 5 december  
Kerstdiner Donderdag 22 december  
Voorjaarsontbijt  Datum nog niet bekend.  
Koningspelen  Vrijdag 21 april 
Suikerfeest  Vrijdagavond 21 april  
Eindfeest Datum nog niet bekend. Het eindfeest wordt geheel verzorgd door de oudercommissie 
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Eindtoets groep 8  
De eindtoets voor groep 8 is gepland op 19 en 20 april. Wij nemen de IEP eindtoets af. 
https://www.dedolfijnhaarlem.nl/  
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5. Stichting Spaarnesant 

OBS de Dolfijn valt onder het bestuur van Stichting Spaarnesant. 
 
Spaarnesant is een openbare stichting voor primair onderwijs in de gemeente Haarlem. Spaarnesant heeft 25 
zelfstandige schoollocaties, waarvan 21 voor basisonderwijs, 2 speciale basisscholen en 2 scholen voor speciaal 
onderwijs. In Hoofddorp is een nevenvestiging van de Van Voorthuijsenschool voor speciaal onderwijs gevestigd. 
Bij Spaarnesant werken ca. 850 medewerkers en ontvangen bijna 7.000 leerlingen onderwijs. 
Spaarnesant heeft een College van Bestuur en Raad van Toezicht, die namens de gemeente Haarlem het wettelijk 
toezicht heeft op de openbare stichting.  
De bestuurder Marten Elkerbout heeft de dagelijkse leiding over de stichting. Hij wordt hierbij ondersteund door 
de directeur bedrijfsvoering/plaatsvervangend bestuurder, twee stafdirecteuren en het stafbureau. Het 
bestuurskantoor is gevestigd aan de Schipholpoort 2 te Haarlem.  
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van Spaarnesant, de GMR, is voor het bestuur aanspreekbaar 
voor alle bovenschoolse onderwerpen. In de GMR zijn ouders en personeelsleden namens alle scholen 
vertegenwoordigd.  
Meer informatie over Spaarnesant kunt u vinden op www.spaarnesant.nl. 
 
 

5.1 Privacybeleid 
Spaarnesant hecht grote waarde aan een veilige leer- en werkomgeving voor leerlingen en personeel. Om deze 
reden is in 2018 het beleid in het kader van veiligheid en privacy vastgesteld. Het beleid is in overeenstemming 
met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de AVG. De AVG regelt de privacy van de betrokkenen 
van wie gegevens worden verwerkt en geeft u als ouders/verzorgers waarborgen als het gaat om de 
persoonsgegevens van uw kinderen.  
Het bestuur, de schoolleiding en het personeel zijn samen verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid. 
Om deze reden is het in de veiligheidsplannen van alle scholen uitgewerkt en heeft Spaarnesant uniforme 
protocollen en regelingen die voldoen aan de wettelijke eisen. 
 

 
 

i  

http://www.spaarnesant.nl/
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