Bovenschoolse Delfinogroep
In het schooljaar 2017-2018 is er gestart met een ‘bovenschoolse delfinogroep’.

Selectie en afstemming
De dolfijnleerkrachten en IB-er maken een eerste selectie en van deze kinderen
wordt na toestemming van de ouders een T-OPP geschreven, dat is een Talent
Ontwikkel Perspectief. Dit T-OPP geeft zicht op de behoeften van het kind en
geeft antwoord op de vraag of de delfinogroep de juiste aanvulling is voor deze
leerling. Als dat zo is mag de leerling alle 18 dagen naar de delfinogroep. In het
T-OPP komen ook aanwijzingen te staan voor de groepsleerkracht over wat het
kind kan missen in de klas.
We vinden een goede afstemming tussen
delfinogroep, dolfijngroep en groepsleerkracht
erg belangrijk! Duidelijkheid over wat wanneer
gedaan moet worden is voorwaarde voor het
welbevinden van de leerling én de leerkracht
en voor het slagen van de delfinogroep.

Onderwijs in de delfinogroep
Hoogbegaafdheid brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Een
hoogbegaafde ontwikkelt zich (in het algemeen) niet vanzelf tot een bevlogen en
verantwoordelijk volwassene, die in staat is om tot uitzonderlijke prestaties te
komen en een positieve bijdrage te leveren aan grote (wereld)vraagstukken.
In de bovenschoolse Dolfijn plusvoorziening willen we de vaardigheden
ontwikkelen die daarvoor nodig zijn: we denken aan dienstbaarheid op basis van
empathie, creatief denken (probleemoplossend) en een combinatie van
teamwerk én lef voor leiderschap.

1

In het programma besteden we aandacht aan de volgende onderwerpen:
 Filosofie / bijbelkennis (praten over grote levensvragen, over mensen die
een verschil maakten in de wereld, etc.)
 Sociaal-emotioneel (omgaan met jezelf en de ander, groepsvorming)
 Vaardigheden (vakmanschaps-uur)
 Project op basis van ontdekkend en ontwerpend leren (ambitieus
programma)
- Periode 1: project Grafeen uit Wetenschappelijke doorbraken in de klas
(uitgave van wetenschapsknooppunt in samenwerking met
Radbouduniversiteit)
- Periode 2 en 3: op weg naar werken met eigen leervragen.
 Aanleren gezond gedrag / ontspanning: lunch, spel, bewegen,
ontspanning, lezen, schaken.
 Portfoliogesprekken persoonlijke leerdoelen
Tijd en plaats
Locatie:
De delfinogroep wordt gastvrij ontvangen in een lokaal van de School met
de Bijbel in Hei-en Boeicop, Pleinstraat 13a, 4126 RT Hei- en Boeicop.
Lestijden:
•
•
•
•
•

Inloop: 08.15- 08.30 uur
Start lessen: 8.30 uur
Korte pauze: 10.00-10.15
Lunchpauze: 12.15-12.15
uur
Einde lessen: 14.00 uur
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