‘VOOR ELKAAR, MET ELKAAR’

Een moderne
openbare school
in Rijnsburg
waar elk kind
welkom is.
• Veel individuele aandacht
• Sterk in taal en rekenen
• Engels vanaf groep 1

Op de Dubbelburg gaan we uit van kwaliteit,
vertrouwen, respect en plezier. We richten ons
naast de cognitieve ontwikkeling ook op de sociale,
culturele en creatieve ontwikkeling van onze
leerlingen.
Opgroeien met orde en teamgeest
Op de Dubbelburg Rijnsburg streven we ernaar een
echte gemeenschap te vormen, waar wij samen met de
kinderen en ouders trots op zijn. Wij hebben respect voor
elkaar en elkaars eigendommen.

Eigentijds
onderwijs,
gepersonaliseerd
leren en veel
samenwerken!

Natuurlijk: taal/lezen en rekenen
Op de Dubbelburg vinden wij goed taal/lees- en
rekenonderwijs onmisbaar. Maar leren is meer dan
alleen taal en rekenen. We willen graag de horizon
van onze leerlingen verbreden. Daarom besteden we
ook aandacht aan cultuur, muziek, dans en creatieve
ontwikkeling. Daarnaast is er ruimte voor excursies.

Met onze Kanjertraining bevorderen we het vertrouwen
tussen kinderen. De Kanjertraining is gericht op het
aanleren van het gewenste gedrag. Hiermee leggen we
de basis voor rust in de klas, sociale veiligheid en een
prettig schoolklimaat.

Uitdagende lessen
Op de Dubbelburg geven we interactief les. Voor
wereldoriëntatie maken we gebruik van de Da Vinci
methode. Met deze uitdagende lesmethode houden
we iedere leerling enthousiast.

In alle klassen gebruiken we chromebooks. Vanaf
groep 5 werken de kinderen met de methode
Snappet, waarbij de leerkracht via het dashboard
realtime zicht heeft op de resultaten van de
leerlingen en ze direct effectieve instructie kan geven.

Engels vanaf groep 1
De Engelse taal is niet meer weg te denken uit onze
maatschappij. Veel leenwoorden zijn gemeengoed in het
Nederlands, zoals computer, mountainbike en keeper.
Bovendien wordt Engels ook steeds meer als voertaal
gebruikt in het vervolgonderwijs en het bedrijfsleven.
Om kinderen hier goed op voor te bereiden, leren ze op
de Dubbelburg Engels vanaf groep 1.

Samen spelen en ontdekken in onze natuurtuin

Ouderbetrokkenheid 3.0
Als ouder bent u – samen met uw kind – onze
belangrijkste gesprekspartner. Samen werken wij aan een
goede ontwikkeling van uw kind. Door de resultaten van
uw kind regelmatig zichtbaar te maken, betrekken wij u
bij de vorderingen van uw kind. Ook werken we samen
met de ouders aan diverse activiteiten en evenementen.
Door een extra taal aan te bieden ontwikkelen kinderen
hun taalgevoel nog beter en sneller. In de kleutergroepen
maken kinderen spelenderwijs kennis met de taal. In
de volgende leerjaren wordt hun woordenschat en
grammaticale kennis steeds verder uitgebreid.

De Engelse lessen worden digitaal gegeven met
de methode Groove me. Door te kiezen voor een
digitale methode, is de uitspraak en de kwaliteit
van de grammatica in het Engels gegarandeerd.
In Groove me wordt zowel het ‘real’ Engels als het
Amerikaans Engels aangeboden. Muziek is de basis
van alle lessen.
Goed om te weten!
•D
 e schooltijden zijn 8.30 - 12.00 uur en 13.15 - 15.15 uur
(woensdag om 12.15 uur vrij, groep 1 t/m 4 op vrijdag
om 12.00 uur vrij)
• Veel aandacht voor een warme leeromgeving, een
gezonde leefstijl, plezier en bewegen.
•W
 e proberen de leerlingen voor te bereiden op onze
digitale samenleving, waarbij ict-basisvaardigheden,
computational thinking, informatievaardigheden en
mediawijsheid van groot belang zijn geworden.
•W
 e laten kinderen samenwerken in coöperatieve
werkvormen en bevorderen ook de zelfstandigheid.

Peuterspelen, van 2 tot 4 jaar
Voor peuters vanaf twee jaar en drie maanden biedt onze
kinderopvangpartner Kok, peuterspelen in een huiselijke
sfeer. Kok Kinderopvang werkt met gekwalificeerde,
enthousiaste pedagogisch medewerkers. Uw kind is
verzekerd van een stabiele omgeving waarin het zich
optimaal kan voorbereiden op de basisschool.

Uw kind bijna 4 jaar? Kom kennismaken!
Bent u zich aan het oriënteren op een basisschool voor
uw zoon of dochter? Of wilt u uw peuter alvast laten
wennen aan school? Kom dan gewoon eens langs op de
Dubbelburg in Rijnsburg. Onze directie geeft u graag een
rondleiding door de school. Belt u even van tevoren? De
koffie en thee staan klaar!
Obs de Dubbelburg
Nassaulaan 1
2231 VW Rijnsburg
Telefoon 071 - 4025 244
www.dubbelburg.nl
directie@dubbelburg.nl

De Dubbelburg is onderdeel van de stichting Openbaar
Basisonderwijs Duin- en Bollenstreek. Op de scholen
van OBO creëren we een respectvolle en inspirerende
leeromgeving. Kinderen leren zelf keuzes maken en krijgen
alle ruimte om hun talenten te ontwikkelen.

