DE ROL VAN U
ALS OUDER

LESTIJDEN
De lestijden van de Schatkaart zijn voor
alle kinderen gelijk;

Op de Schatkaart vinden we de rol van de ouders
belangrijk. Voor uw kind is het ook prettig als u
betrokken bent bij de school. Tijdens de lessen zijn
er regelmatig momenten dat u welkom bent.

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:
08.45u - 12.15u en 13.30 u - 15.30u
woensdag: 08.45u - 12.15u

Op de Schatkaart is een enthousiaste ouderraad
actief en ook komt de medezeggenschapsraad
met grote regelmaat bij elkaar.

OBS de Schatkaart
Kristalweg 107
2614SH Delft
015-2134609

HET KRISTAL
De Schatkaart is onderdeel van
de Brede School ‘Het Kristal’
Dit is een splinternieuw gebouw waar onderwijs,
kinderopvang en vrije tijd logisch op elkaar
aansluiten.

www.deschatkaartdelft.nl
directie@deschatkaartdelft.nl
Locatiedirecteur: Marlieke Leeuwenburgh

TALENTEN
ONTDEKKEN

VINDT U
HET BELANGRIJK DAT:
Uw kind leert goed te presteren?
Uw kind leert door ontdekken?
Uw kind het leuk vindt om goed te leren?
Uw kind keuzes kan maken?
Uw kind goed kan lezen en rekenen?
Uw kind jong met Engels in aanraking komt?
Uw kind kan samenwerken?
Uw kind eigen verantwoordelijkheid
kan nemen?
Uw kind op tijden leert dat dit het
meest effectief is?
Uw kind daarom leren leuk vindt?

Uit veelvuldig onderzoek is gebleken dat
het gestructureerd aanbieden van kennis en
vaardigheden in de ochtend en het toepassen van
dit geleerde in de middag tot de beste resultaten
leidt bij een kind.

HET DAGPROGRAMMA
IN DE OCHTEND LEREN
EN PRESTEREN.

Op de Schatkaart hebben wij ons dagprogramma
ingericht volgens dit bioritme van uw kind.

Tijdens het Leren en presteren is het kortetermijngeheugen het meest actief. Dit is het moment
dat uw kind veel kennis en vaardigheden krijgt
aangeboden door de leerkracht. Er wordt
instructie gegeven. Voor ieder kind op niveau,
waarbij er goed op gelet wordt om alles uit de
leerling te halen wat mogelijk is.
Tijdens het Leren en presteren leert uw kind ook
zelfstandig te werken en zelf te plannen door
middel van een werkschema.

Wij noemen dit:
Leren en presteren (in de ochtend)

Er wordt rekening gehouden met verschillen
in belangstelling, maar ook met verschillen in
vorderingen.

Uw kind leert dit allemaal
en nog veel meer!

HET DAGPROGRAMMA
IN DE MIDDAG
ONTDEKKEN EN
LEREN.

Ontdekken en Leren (in de middag)

Op de Schatkaart worden alle kerndoelen in
relatie tot de mogelijkheden van de kinderen
gehaald.

Tijdens het Ontdekken en Leren werkt het
langetermijngeheugen het best. Dit is het moment
om het geleerde van de ochtend toe te passen.
Er wordt gewerkt met projecten. Binnen een
thema van 6 weken komt alles aan bod.
De vakgebieden aardrijkskunde, natuur, geschiedenis worden hierin meegenomen. Ook voor
drama, beeldende vorming en muziek is ruimte.

ENGELS,

EEN BELANGRIJKE TAAL
In onze samenleving is Engels een belangrijke taal.
Door televisie kijken en werken op de computer
leren kinderen al veel Engels. De schatkaart sluit
daarbij aan door met alle kinderen in het Engels
te werken. In de onderbouw gaat het vooral om
luistervaardigheid. In de middenbouw om de
luistervaardigheid en de spreekvaardigheid.
In de bovenbouw komt ook de schrijfvaardigheid
aan bod. We geven een paar uur per week les in
het Engels.

