Schoolgids voor oriënterende ouders

Mila (4) wil
op Mars gaan
wonen
En de juf mag ook mee, want op een
Octantschool leert Mila alles over
samenwerken en technologie.
Zo groeit ze op tot een zelfbewust
persoon die durft te kiezen,
zodat ze niet op Mars maar in
Madrid gaat wonen.

Liever online lezen?
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Voorwoord
Beste ouders en verzorgers,
De tijd op de basisschool is een belangrijke periode in het leven van uw
kind. Acht jaar wordt uw kind aan de school toevertrouwd. Om een goede
schoolkeuze te kunnen maken, is het belangrijk dat u de ‘klik’ met de school
voelt. Deze folder geeft een beeld van onze school en het Octant-schoolbestuur waar Triangel onderdeel van is. Met deze folder willen we u helpen bij
het maken van een weloverwogen keuze voor een school voor uw kind.
In dit voorwoord krijgt u alvast een korte impressie en natuurlijk nodigen
we u na het lezen van de folder graag uit voor een persoonlijke rondleiding
op Triangel.
Triangel is een onderdeel van Octant. Octant is het schoolbestuur dat
negen scholen in Pijnacker-Nootdorp, Delfgauw en Den Haag (Ypenburg)
vertegenwoordigt. U kiest als ouder voor één school en krijgt daarbij de
jarenlange ervaring en altijd actuele kennis van negen scholen want
‘samen bereik je meer’.
Groei is de missie van de Octantscholen. Groei in de ontwikkeling van uw
kind, maar ook groei van onze collega’s. We blijven ons samen steeds

verder ontwikkelen, zodat we uw kind kunnen prikkelen het beste uit
zichzelf te halen.
Op Triangel besteden we daarom, naast lezen, schrijven en rekenen, ook
veel aandacht aan talentontwikkeling. Kinderen komen pas echt tot hun
recht wanneer we al hun vaardigheden aanspreken. Leren gebeurt daarbij
niet alleen meer in de klas. Op school passen we Real Life Learning toe.
We gaan de klas uit en laten kinderen zelf actief experimenteren met de
lesstof. Zo bereiden we onze leerlingen voor op de moderne samenleving.
Net als alle Octantscholen is Triangel een school waar ieder kind gezien
wordt. Een school waar kinderen leren om keuzes te maken. Keuzes, die
goed zijn voor henzelf en de mensen om hen heen. Ieder kind is daarom
welkom op Triangel en krijgt de ondersteuning die nodig is voor zijn of haar
leerproces. We kijken er dus naar uit ook uw kind te ontmoeten op onze
school en u als ouder meer te vertellen over ons onderwijs.

Marjolein Brouwer (directeur)
Marije den Daas (adjunct-directeur)

Goed om te weten: overal waar in deze schoolgids ‘ouders’ staat, bedoelen we ‘ouders en verzorgers’
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1. Triangel in
één oogopslag
Triangel is een open christelijke basisschool in de wijk Emerald. We zijn de oudste basisschool van Delfgauw, maar gaan
altijd met onze tijd mee. Ons onderwijs is
ingericht naar de behoeften van de moderne tijd. Dat wordt gewaardeerd, want
leerlingen, ouders en onze eigen collega’s
belonen onze school met hoge rapportcijfers. Ons motto: een fijne leeromgeving
voor alle kinderen in Delfgauw.

1.1 Onze school

1.2 Identiteit

Triangel is gevestigd in de schoolstraat van de
wijk Emerald: de Florijnstraat. We hebben de
beschikking over een modern gebouw. Op Triangel
werken we met het vijf gelijke dagen model.
Dit houdt in dat alle kinderen iedere dag van
8.30 uur tot 14.00 uur les krijgen. Tussen de
middag blijven alle kinderen over en lunchen met
hun eigen juf of meester. De kleutergroep heeft
een eigen speelplein naast het lokaal.

Onze ontmoetingsscholen werken vanuit de
christelijke traditie. Een belangrijke taak is de
overdracht van het culturele erfgoed in de
breedste zin van het woord. De leerkrachten
begeleiden de kinderen actief bij hun
ontdekkingstocht naar de eigen identiteit.
Ze geven betekenis aan Bijbelse kernbegrippen.
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1.3 Waardering

Onze school in cijfers:

Hoe doen wij het als school? De inspectie beoordeelt ons met een voldoende, maar wij horen ook graag
van onze leerlingen, van u als ouder en van onze eigen collega’s wat zij van Triangel vinden.

Wat vinden de leerlingen van…		

13

groepen

26

leerlingen per groep
(gemiddeld)

310

leerlingen
(schooljaar 2022-2023)

29

medewerkers

Triangel			

Landelijk

… het onderwijs				8.9				8.7
… de leraren					9.4				8.7
… de sfeer					8.7				8.1
… de aanpak van pesten			9.0				8.3
Hoe beoordelen ouders en onze eigen medewerkers Triangel?

						Triangel			Landelijk
Ouders					7.9				7.7
Medewerkers					8.0				8.3
Wij zij er trots op dat we met onze school op veel punten boven het landelijk gemiddelde scoren.
Bron: Oudertevredenheidspeiling april 2018, Leerlingentevredenheidsonderzoek november 2018,
Medewerkerstevredenheidspeiling dec 2019
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1.4 Nieuw op school
Ieder kind is welkom op Triangel. Voor een
kennismaking, kunt u de school bellen. Tijdens
de kennismaking vertellen wij u meer over onze
school en proeft u de sfeer. Aanmeldformulieren
voor uw kind zijn aan te vragen bij de administratie.
Wennen
Voor het eerst naar school gaan, is altijd spannend.
Daarom hebben we een wenperiode. Vlak voor uw
kind vier wordt, neemt de leerkracht contact met u
op om wenafspraken te maken. De wenmomenten
vallen in de laatste drie weken voor de vierde
verjaardag van uw kind. Vanaf de dag na zijn vierde
verjaardag mag uw kind dagelijks komen.

“Op Triangel voelen onze kinderen zich
gehoord en vertrouwd. Het persoonlijke
contact tussen school, kind en ouder geeft
het gevoel van een drie-eenheid.”
Dik van der Reijken, vader van dochters in groep 4 en 7

2. Triangel
is een
Octantschool
Triangel hecht veel waarde aan goede
kwaliteit en kennis en is daarom
onderdeel van Octant. Het christelijke
schoolbestuur voor Pijnacker-Nootdorp,
Delfgauw en Den Haag (Ypenburg).
Samen staan we sterker. Maak kennis
met (de voordelen van) Octant.
Een bestuur met een duidelijke missie,
visie en kernwaarden. Lees hier meer
over op de website: www.octant.nl.
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3. De kernwaarden
en aanpak van Triangel
Op Triangel ondersteunen we ieder kind
en houden daarbij rekening met de
verschillen tussen kinderen.
Ons onderwijs draagt bij aan het geluk,
plezier en welbevinden van de kinderen
nu en later. Dat bereiken we door
invulling te geven aan onze gezamenlijke
Octant kernwaarden: zelfbewustzijn,
ontdekkend leren en duurzaam samen.

3.2 Ontdekkend leren

3.3 Duurzaam samen

Real Life Learning
Op Triangel passen we Real Life Learning toe.
Een aanpak waarbij kinderen leren door dingen
zelf te doen, te ervaren en te onderzoeken.
We meten het schoolplein op en bedenken er
sommen bij, knutselen een kubieke meter in
elkaar en gaan naar een museum om een
schilderij van dichtbij te bekijken

Door leerlingen naast lezen, schrijven en rekenen
meer creatieve vakken aan te bieden, helpen wij
hen bij het ontwikkelen van hun talenten. Ieder jaar
laten leerlingen deze talenten zien tijdens Triangel
got talent.

3.1 Zelfbewustzijn

Actieteam wetenschap, technologie en ICT
Wetenschap, technologie en ICT zijn belangrijke
elementen binnen ons onderwijs. Naast het gebruik
van computers en tablets ter ondersteuning van
de lessen, gaan we ook dieper in op het gebruik en
vooral de werking van technologie. Zo leren kinderen
programmeren en doet de bovenbouw mee aan de
First Legoleague (techniekchallenge). Het actieteam
en de leerkrachten ontwikkelen eigen lessen op dit
gebied. Ontdekkend en onderzoekend leren zijn
hierbij het uitgangspunt.

KiVa
Op school werken we volgens het programma KiVa
aan een fijn schoolklimaat voor iedereen. KiVa
betekent letterlijk ‘leuk’ of ‘fijn’ in het Fins. De
aanpak zorgt voor een positieve groepsvorming.
KiVa is een effectieve aanpak tegen pesten, maar
stimuleert vooral de sociale vaardigheden en de
sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen
bij ons op school.

Onze leerlingen krijgen les tot twee uur, maar ook
na schooltijd is er een wisselend aanbod aan
activiteiten. Uw kind is vrij zich daarvoor op te
geven. Verschillende partijen uit Delfgauw bieden in
ons gebouw activiteiten aan op het gebied van
sport, cultuur en techniek.
Bibliotheek Oostland heeft een vestiging in
onze school. Hierdoor ontstaat een nauwere
samenwerking met de bibliotheek op het gebied
van leesonderwijs.
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4. Ons onderwijs

Op Triangel ontwikkelen we zowel de
cognitieve vaardigheden als het creatieve
talent van uw kind. Hierdoor bouwen we
aan zelfvertrouwen, zelfkennis en positief
gedrag. Belangrijke vaardigheden voor de
toekomst.

kinderen. In de groep is ontwikkelingsmateriaal
aanwezig, waarmee de kinderen op hun eigen
niveau spelenderwijs kunnen leren. Er wordt in
de groepen 1-2 thematisch gewerkt. Er is veel
aandacht voor sociaal-emotionele ontwikkeling en
we werken aan gewoontevorming en regelmaat.
Vaardigheden die in de latere jaren op school goed
van pas zullen komen.
In de kleutergroep wordt door middel van spel al
aandacht besteed aan lezen, taal, schrijven en
rekenen. Kinderen ontwikkelen hun fijne motoriek,
doen taalspelletjes als rijmen en lettergrepen
klappen en maken kennis met begrippen als groot/
klein, grootste/kleinste.

4.1 Vakken

In de klas is ontwikkelingsmateriaal aanwezig
waarmee de leerlingen spelenderwijs vaardigheden
leren die ze vanaf groep 3 kunnen toepassen.

Kinderen in groep 1/2 hebben nog geen vakken,
zoals in de groepen erna. Toch werken we ook op
deze leeftijd al gericht aan de ontwikkeling van de

Op de website vindt u een overzicht van de vakken
die gegeven worden met de daarbij behorende
methodes die wij gebruiken.
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4.2 Uitstroom

4.3 Lestijden

De afgelopen jaren lagen de scores van de
Cito-eindtoets op Triangel steeds weer boven
het landelijke gemiddelde. Hieronder vindt u een
overzicht van de scores en het daarbij behorende
uitstroomniveau.

Op de Triangel werken we met het vijf-gelijkedagen-model. Dit betekent dat alle leerlingen van
groep 1 t/m 8 van 8.30 uur tot 14.00 uur naar
school gaan. Gedurende de dag is er naast lestijd,
ook tijd voor ontspanning, buiten spelen en gezamenlijk lunchen. Doordat dezelfde leerkracht de
gehele dag de leerlingen begeleid, is er duidelijkheid, rust en regelmaat voor uw kind.

Gemiddeld resultaat Centrale Eindtoets

				

Landelijk

2020					

Geen eindtoets

2021					

535,0

2022					

535,2

In verband met de sluiting van de basisscholen in 2019-2020 is de Centrale Eindtoets in 2020 komen te vervallen.

Uitstroom groep 8 naar het voortgezet onderwijs (2022)

Schoolvorm				

Percentage

Vmbo

36%

Vmbo/Havo
Havo

8%
12%

Havo/Vwo

				20%

Vwo

					24%
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5.2 Externe ondersteuning
Binnen Octant is er voortdurend aandacht voor
het verbeteren van de kwaliteit van leraren om de
juiste ondersteuning te kunnen bieden aan de
leerlingen. Daarom komen onze specialisten samen
in platforms om van en met elkaar meer te leren
over hun specialisme.
Om passend onderwijs te realiseren, werken we
samen in onze regio met het samenwerkingsverband PPO Delflanden. Ook werkt Triangel samen
met de Onderwijs Adviesdienst, verschillende
orthopedagogen en andere externen die met ons
meedenken in ons aanbod.

5. Ondersteuning
voor uw kind
Onze leerlingen zijn het uitgangspunt van
ons onderwijs. Iedere leerling is anders
en daarom kijken we ook steeds weer
opnieuw hoe we uw kind kunnen ondersteunen om het beste uit zichzelf te halen.

5.1 Interne ondersteuning
Door onze leerlingen nauwkeurig in hun ontwikkeling te volgen, kunnen wij bijtijds actie ondernemen
als kinderen achterblijven of juist ver vooruit zijn.
Onze kwaliteitsondersteuner coördineert de extra
ondersteuning voor kinderen die dit nodig hebben.
Verschillende leerkrachten op Triangel hebben zich
gespecialiseerd om onze leerlingen extra te ondersteunen. Daarnaast is het team aangevuld met
onderwijsondersteunend personeel, zodat we onze
leerlingen het juiste aanbod kunnen bieden.

5.3 Voor en na schooltijd
In Pijnacker zijn diverse keuzemogelijkheden voor
buitenschoolse opvang waar onze leerlingen
terecht kunnen. Als u hier gebruik van wilt maken,
regelt u zelf de inschrijving bij een BSO naar keuze.
BSO’s in de buurt van onze school:
- SkippyPepijn
- ZON
- Plukkebol
- BLOS
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6. De rol van
ouders in de
school
Samen maken we de schooltijd van
uw kind tot een succes. Daarom is uw
betrokkenheid als ouder onmisbaar
binnen de school. Op Triangel werken
we vanuit de pedagogische driehoek:
kind – school – ouder. We houden u op

de hoogte en voor vragen kunt u altijd
bij ons binnenwandelen na schooltijd.
Via de communicatie-app Parro krijgt u
een inkijkje hoe het er aan toe gaat in de
klas. Tevens gebruiken we Parro om hulp
te vragen bij ouders voor activiteiten in
en rondom de klas. Daarnaast kunt u ook
op school meehelpen en meepraten als
medezeggenschaps- of ouderraadslid.
Wij zijn altijd op zoek naar ouders om ons te
helpen de goede sfeer op school nog verder uit
te bouwen. Kijk op onze website hoe u als ouder
kunt meepraten, meedenken en/of meehelpen
op school. Uw hulp stellen we zeer op prijs.

6.1 Blijf op de hoogte
We houden u als ouder op verschillende manieren
op de hoogte van de ontwikkeling van uw kind en
van schoolzaken. Hiervoor gebruiken we verschillende middelen zoals Parro, onze website, nieuwsbrieven en social media.

7. Praktische
zaken
Praktische zaken uit het alledaagse leven bij ons op
school vindt u op een rijtje op onze website. Heeft
u nog meer vragen? Loop dan langs bij één van de
leraren op school.

8. Aanmelden
Wilt u zich aanmelden op onze school?
Ga dan naar de website voor het aanvragen
van een kennismakingsgesprek of vraag een
inschrijfformulier bij de directie.

Florijnstraat 7
2645 HH Delfgauw
015-2562963
www.triangel-octant.nl

