
Leren met je 
hoofd, hart en handen
op De Dolfijn

Speciale school voor basisonderwijs



Je vindt onze school in het hypermoderne 
gebouw van Brede School Legmeer in 
Uithoorn. Hier krijgen onze leerlingen  
letterlijk en figuurlijk de ruimte. Dankzij 
onze speelpleinen, het speelbos, een  
binnentuin en een veilig speel- en  
voetbaldak is het lekker buiten spelen. 
Binnen maken onze leerlingen gebruik  
van speellokalen, de sporthal, een  
bibliotheek/documentatiecentrum en  
een royale computerruimte.

Op De Dolfijn leren kinderen met hun hoofd, hun hart en 
hun handen. Wij werken oplossingsgericht, denken in 
kansen en geloven in het talent van ieder kind.
Om dat talent te laten groeien, stimuleren wij een kind 
om steeds een stapje vérder te komen. Wij inspireren en 
motiveren, zodat een kind (weer) zelfvertrouwen krijgt  
en zijn* gevoel voor eigenwaarde stijgt. Dat is een  
belangrijke basis om jezelf te kunnen ontwikkelen.

Doordat wij werken met kleine groepen van ongeveer  
vijftien leerlingen, kunnen wij aandacht geven aan ieder 
kind en aansluiten bij ieders ontwikkelingsbehoefte.

Ontwikkelingsperspectief > maatwerk
De Dolfijn is een speciale school voor basisonderwijs 
voor kinderen van 4 tot 13 jaar. Onze leerlingen hebben 
behoefte aan maatwerk. Daarom brengen wij voor  
ieder kind samen met ouders de onderwijs- en onder-
steuningsbehoefte in kaart. Wat is zijn ontwikkelings-
perspectief? Aan welke ontwikkelingsdoelen kunnen wij 
samen met een kind werken? Daarop stemmen wij ons 
onderwijs en onze begeleiding af. Zo heeft iedere leerling 
een eigen kindplan, waarin ook staat naar welk type  
vervolgonderwijs hij kan na De Dolfijn. Onze leerlingen 
stromen uit naar allerlei typen onderwijs: praktijk-
onderwijs, vmbo en havo/vwo.

Er samen met leerlingen, ouders en collega’s 
voor zorgen dat leerlingen de doelen halen die 
zij zichzelf hebben gesteld. Daar gaan we voor!
Rocco, leerkracht op De Dolfijn

* Overal waar in deze brochure over ‘hij’ wordt gesproken wordt  
natuurlijk ook ‘zij’ bedoeld!

Aandacht

Open en prettig. Zo ervaar ik het contact 
met de leerkracht en de school. Ik word goed 
op de hoogte gehouden van de ontwikkeling 
van mijn kind, bijvoorbeeld als we zijn 
kindplan bespreken met de leerkracht.
Esther, moeder van één van de leerlingen van De Dolfijn

Ruimte



Wij werken in ons gebouw nauw samen 
met reguliere basisscholen Toermalijn en  
De Kwikstaart en kinderopvang Solidoe. 
Onze leerlingen kunnen lessen volgen op 
de andere scholen en andersom. Zo  
kunnen wij kinderen maatwerk bieden.

Wij organiseren verder gezamenlijke  
sociale vaardigheidstrainingen en doen 
sportdagen, voorleesdagen en kunst-
projecten met elkaar. Solidoe biedt dag-
arrangementen voor alle leerlingen in ons 
gebouw. Kinderen die zich bij de reguliere 
kinderopvang minder op hun plek voelen, 
kunnen naar onze speciale buitenschoolse 
opvang van Stichting Ons Tweede Thuis. 
Met al onze partners zorgen wij samen 
voor één pedagogische lijn in hoe wij met 
kinderen omgaan. Wel zo prettig en rustig 
voor onze leerlingen.

Leren moet uitdagend zijn. Daarom geven wij onderwijs 
via activiteiten die betekenis hebben voor onze leerlingen. 
Rekenen wordt leuker (en lekkerder!) als je zelf de  
ingrediënten weegt voor de appeltaart die je gaat bakken. 
En techniek leeft veel meer als je zélf die triplex plaat 
meet en zaagt.

Ons onderwijsaanbod sluit zoveel mogelijk aan bij de 
specifieke leerstijl van een kind. Dat lukt goed, (mede) 
dankzij onze goede ICT-voorzieningen. Ieder kind bij ons 
op school werkt met een laptop met digitale onderwijs-
programma’s en in elke groep gebruiken leerkrachten 
een digitaal schoolbord.

Omgaan met verschillen is ons specialisme
Ons team bestaat uit enthousiaste onderwijs- en ontwik-
kelingsspecialisten. Wij kunnen goed omgaan met de 
verschillen tussen kinderen. Iedereen leert en gedraagt 
zich immers weer anders. Logopedie, fysiotherapie, 
maatschappelijk werk, opvoedingsondersteuning,  
specialistische begeleiding voor dyslexie en dyscalculie: 
wij bieden het allemaal in onze school aan. Op vrijwel 
elke ondersteuningsvraag hebben wij een antwoord.

Denken, voelen en doen Samen

Een kind dat nog weinig letters kent en  
dat aan het eind van het jaar hele verhalen 
leest: daar kan ik enorm van genieten!
Patricia, leerkracht op De Dolfijn

We leren over ons gedrag. Als ik niet 
goed in mijn vel zit, dan kan ik met 
mensen praten en dat is fijn.
Dan voel ik me goed en kan ik me weer 
concentreren in de klas.



De Dolfijn is goed bereikbaar per fiets en 
openbaar vervoer. Door de vele fietspaden 
kunnen kinderen veilig naar school  
fietsen. Dichtbij onze school vind je de 
bushalte, waar één van onze medewerkers 
leerlingen ophaalt die met de bus naar 
school komen. ’s Middags gaan leerlingen 
natuurlijk ook weer met begeleiding naar 

de bushalte. Kinderen die niet zelfstandig 
per fiets of openbaar vervoer naar school 
kunnen komen en die niet door ouders  
gebracht kunnen worden, komen met een 
taxibusje. Dit ‘aangepast vervoer’ regelen 
ouders via hun gemeente en dat geldt ook 
voor een eventuele reiskostenvergoeding.

Kennismaken met onze school kan natuurlijk het beste 
door te komen kijken! Wij laten kinderen, ouders en  
professionals uit het regulier onderwijs graag ervaren 
hoe wij werken. Nog beter: vraag het onze leerlingen  
tijdens een bezoek aan De Dolfijn. Zij zijn onze beste 
ambassadeurs.

Tevreden kinderen, ouders en Inspectie
Regelmatig toetsen wij hoe tevreden leerlingen en hun 
ouders zijn over onze school. Gelukkig geven veel  
kinderen aan dat zij met plezier naar school gaan! 
Leerlingen en ouders vinden dat wij goed onderwijs  
geven: we kregen zelfs een dikke 8 als rapportcijfer. 
Ook de Inspectie van het Onderwijs is tevreden over onze 
onderwijskwaliteit. Na het meest recente bezoek kregen 
wij onder meer complimenten voor onze kwaliteitszorg, 
begeleiding van leerlingen en onze ontwikkelings gerichte 

en opbrengstgerichte manier van werken. Meer  
informatie vind je op onze site.

Breed aanbod (ook voor regulier basisonderwijs)
De Dolfijn ondersteunt ook leerlingen in het regulier  
basisonderwijs en in ons samenwerkingsverband  
passend onderwijs. Dat doen wij door onze expertise  
te delen. Van tijdelijke plaatsingen, observaties en time-
out (WOC) tot plaatsing van zeer jonge leerlingen (JRK)  
en kinderen die anders naar speciaal onderwijs  
(cluster 3 en 4) in de regio zouden gaan: wij zoeken  
altijd naar mogelijkheden om ieder kind optimaal  
te ondersteunen. Verder zijn wij bezig met nieuwe  
ontwikkelingen zoals het samen met de leerkracht van 
de basisschool les geven aan kinderen (co-teaching) en 
het verbreden van hulp en onderwijsondersteuning aan 
leerlingen uit cluster 2 (spraak- en taalontwikkeling).

Kom kijken op De Dolfijn

Bereikbaar

Op mijn oude school vond ik alles moeilijk, 
maar hier gaat eigenlijk alles nu goed  
met mij. Ik geef deze school een 10!

De Dolfijn is een leuke school. Ik ben blij dat  
we zo hecht zijn met elkaar en ik vind dat  
de juffen en meesters ons goed begrijpen.  
Dat vind ik zo leuk hier.



SBO De Dolfijn
Randhoornweg 31
1422 WX Uithoorn
0297 561 486

Rob Stellingwerff, directeur: 
rob.stellingwerff@aloysiusstichting.nl
Ed Hoogeveen, adjunct-directeur:
ed.hoogeveen@aloysiusstichting.nl
 
www.dedolfijn.nl
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