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VOORWOORD

Beste lezer,

Samen met onze pedagogische begeleider, Henk De Reviere, gingen we op 
zoek naar de 11bouwstenen die passen bij de zorg op onze school. Zorg 
voor elk van onze kinderen.

Wanneer de bouwstenen gelinkt waren aan het OKB (opdrachten voor het 
katholiek basisonderwijs) gingen we de creatieve weg op om dit naar 
ouders – kinderen – leerkrachten te gieten in een kinderverhaal.

Juf Christine Hoste schreef voor ons het verhaal “Titan, de kleine dolfijn” 
en juf Lieve Vijls zorgde voor de prachtige illustraties. 
Dankjewel!

Wanneer u in het verhaal een cursief stukje met een cijfertje ernaast ziet, 
kijk dan in de voetnoot eens over welke bouwsteen we het hebben.

Helemaal achteraan in het boekje vindt u dan onze 11 bouwstenen 
uitgeschreven.

Geniet van het verhaal!

Ann De Mey
Directeur

Vrije Basisschool De Dol-Fijn
Dikkelvenne



Dolfijn Dolly zwom rondjes aan de rand van het rif. 
Af en toe leek er een rimpeling van kop naar staart door haar gespierde lijf te 
gaan.

Ze zou nu moeder worden. Maanden had ze uitgekeken naar dit moment. 

De rest van de school dolfijnen bleef op gepaste afstand toekijken. 
Ze waren allen in blije verwachting om het nieuwe kleintje welkom 1 te heten.
Eindelijk was het zover. 

Een laatste perswee, en de baby schoot - staart vooruit -  het wijde water in. 

1. Warm nest





Kersverse mama Dolly Dolfijn keek met grote schrikogen naar haar 
pasgeboren kind.

Ze was helemaal in de war. 
Dolgelukkig en trots, want er was nieuw leven1. 

Maar wat was ie piepklein, en zijn rechter flipper was kort en dun, niet 
stevig en goed gevormd zoals de linker 3.
Maar mama Dolly deed wat ze moest doen nu.

Snel duwde ze haar snuit onder zijn buikje om hem naar de 
oppervlakte van het water te brengen 2.
Hij moest ademen 10. Meteen.
Oef! Dat lukte moeiteloos.

En nu zwemmen 10, kleintje! 
De babydolfijn kronkelde zijn lijfje en golfde met zijn staart op en neer.  
Vanzelf. 
Niemand hoefde hem dat te leren.
 
Mama glunderde. Bravo, jongen!

1. Warm nest    2. Gepaste zorg en verbondenheid     
3. Eigenheid    10. Individuele groei en beginsituatie







De hele groep tuimelaars die de geboorte op een afstandje hadden gevolgd, 
zwommen nu naar hem toe.
Ze stootten zachtjes met hun snuiten in zijn zij.
Er klonken klik- en fluitgeluiden opgewonden door elkaar.

“Welkom in de groep 1!”

Hee, wat is er met de rechter zijvin?
Wat is ie klein…
Schattig en lief!

1. Warm nest



Mama Dolly hoorde alles aan met 
gemengde gevoelens.

Dit was haar baby: klein en een 
beetje misvormd 1.  
Maar wel haar liefste schat!
                                     

“Ik noem jou Titan, zoon.” zei ze 
gedecideerd . 
“Mijn eigen kleine reus.”

“Je zal het zien,” zei ze tegen de 
anderen, “hij wordt nog eens een 
echte held  6!” 
                                     

Enkele kwajongens gniffelden!
Eerst zien en dan geloven. 

Hmm, Titan nog wel!

1. Warm nest    6. Positieve en talenten





En toen ging het dolfijnenleventje weer zijn gewone 
gangetje. 
                                       
Althans, dat was het plan.
                                      

Beetje lummelen… racen tegen een bootje … gekke 
luchtsprongen maken…beetje jagen…. 

Buikje vol eten…



Kleine Titan probeerde heel dicht bij mama 1 te blijven, want hij moest vaak bij 
haar drinken.
                                      
Door zijn misvormde vin lukte dat volgen niet zo goed.                                      
Rechtdoor zwemmen was een probleem.
Hij week steeds af naar links.

1. Warm nest





“Kom nou, Titan,” moedigde Dolly 
hem aan 2. “Rechtdoor zwemmen. 
We moeten bij de groep blijven.”  
                                      

Titan wilde zo graag, maar telkens 
week hij van de rechte lijn af.
                                       
Het lukte hem maar niet. Hij werd er 
zo moe van. 
                                       
Het voelde alsof zijn lijfje alleen maar 
rondjes wou zwemmen.

2. Gepaste zorg en verbondenheid



Brutus, 
de sterkste van de groep, keek argwanend toe.

“Hoe moet dat Dolly als die zoon van jou binnenkort oud genoeg is om deel te 
nemen aan de jacht?”

“Zal hij snel genoeg zijn om vissen te verschalken?  
Of drinkt hij enkel melk? 
Haha!”



Mama Dolly was er het hart van in. 

Titan kon het toch niet helpen dat 
hij was geboren met een 
misvormde flipper 3.

Bezorgd  
2 ging ze zich met haar 

zoon helemaal achteraan de school 
verstoppen.

Uit het zicht van Brutus en andere 
branieschoppers.

2. Gepaste zorg en verbondenheid   3. Eigenheid



Daar kwam tante Sofia langszij 
zwemmen. 
Zij had alles gehoord. `

“Niet treuren, Dolly, niet 
wanhopen! Die sakkerse Brutus 
moest beter weten! We vinden 
er wel iets op 4-5.”

“En jij, reusje, niet opgeven, 
lieve schat. Blijven oefenen, 
Titan 8!”
Sofia was al oud, wijs als geen 
ander, en door elke dolfijn 
gerespecteerd 7.

Even Brutus aanpakken, dacht ze. 
Wat denkt hij wel? Bij ons geldt niet de wet van de sterkste. 
Kleintjes schofferen, bah!

4. Openheid, overleg en samenwerking   5. Opvolging
7. Zorgzame houding      8. Geduld



“En bij de jacht vangen we met zijn allen elk 
één vis voor hem 4 zodat hij snel aansterkt.
En ik duld geen tegenspraak 11,” voegde ze er 
nog aan toe. “Titan is één van ons. Hij hoort er 
gewoon bij.”

“Voortaan zwemmen we met zijn allen maar 
wat trager, zodat Titan ons kan volgen 2-5,” zei 
ze gedecideerd. 

2. Gepaste zorg en verbondenheid   4. Openheid, overleg en samenwerking
5. Opvolging      11. Structuur en een krachtige leeromgeving





Algauw kwamen enkele andere dolfijnen 
met nieuwe ideeën 4 op de proppen want 
ze wilden wel op een goed blaadje staan 
bij tante Sofia.

“Wij zullen om beurten op Titan passen 
als Dolly moet jagen,” zeiden Mien en 
Trien.

“Als hij moe is van het oefenen kan Titan 
een poosje op mijn rug,” verklaarde 
stoere Dino.
                                       

Titan vond al die aandacht best wel leuk.

   
4. Openheid, overleg en samenwerking



Wat wou hij graag als een raket door het water kunnen schieten, rijden op de 
golven, en buitelen en salto’s maken door de lucht…

In gedachten hoorde hij nog vaak mama’s woorden.
Hij wordt ooit nog een  echte held 6!

6. Positieve kijk op talenten





Was dat maar waar, zuchtte hij dan een beetje moedeloos, als anderen hem weer 
eens meewarig bekeken.
                              
De tijd verstreek. Titan groeide – traag weliswaar – en hij werd sterker 9-10.
                                       
En rondjes zwemmen kon hij als de beste. Dat ging vanzelf  3-6.                                     
Toch moest hij altijd toekijken als de hele groep dolfijnen achter een school 
makreel aanging.                                         
Met duizenden zwommen die wriemelend door elkaar. Als een levende bol.
                                        
De dolfijnen zetten de jacht in. 
                                       

3. Eigenheid      6. Positieve kijk en talenten
9. Totale ontwikkeling: hoofd, hart, handen  10. Individuele groei en evolueren



Als een speer kliefden ze door die bol, met hun bekken wijd open.                                         
De makrelen schoten alle kanten op – het was verdomd moeilijk er een te pakken 
te krijgen.                                       
Jagen was voor de dolfijnen heel vermoeiend en tijdrovend.
                                        
Maar ze deden het al van oudsher op deze manier…



 Titan bleef achter bij de kleintjes. Hij was 
niet snel genoeg maar we zorgen goed 
voor hem 7.
                                        
Gedachteloos zwom hij in kringetjes 
rond… En rond… En rond…
“Mogen we meedoen?” bedelde één van de 
kleintjes.  “Titan, toe, dat lijkt zo leuk 6!“
Dolfijn Titan schrok op.

“Euh, wat zei je? O, jawel hoor, doe maar,” 
zei hij lusteloos.

Alle babydolfijnen zwommen nu achter 
Titan aan. De cirkel werd steeds groter. 
Titan begon er zowaar schik in te krijgen10.
“Sneller, sneller…” riep hij opgewonden.
“Sneller ! Hoger… lager nu…”

Nu spiraalden ze als een kurkentrekker 
door het azuurblauwe oceaanwater.

“Sneller, sneller!”

6. Positieve kijk en talenten    7. Zelfstandigheid, respect en zorgzame houding
10. Individuele groei



Titan kreeg een kleine school sardientjes 
in het oog.
“Zullen we die vangen in de kring?” vroeg 
hij aan de anderen 7.

“Doen! Doen!” gilden ze enthousiast.
                                     
Spiralend zwommen ze rond de sardien-
tjes. Dichter en dichter naar ze toe.                                
De visjes konden geen kant meer op en 
wriemelden paniekerig door elkaar.
                                      
Net op dat moment kwamen de andere 
dolfijnen terug van de jacht.

“Kijk nou,” zei Brutus meesmuilend. “Het 
kleine grut amuseert zich blijkbaar wel.”

“Titan moet misschien de vaste baby-op-
pas worden voor de rest van zijn leven als 
wij gaan jagen.” 

“Poeh! Vrouwenwerk!”

7. Zelfstandigheid



Dolfijn Dino bekeek de dolle wervelende spiraal van op afstand.

“Jongens, zin in een dessertje?” riep hij uitnodigend naar enkele vrienden. “Volg 
me!”
Bliksemsnel schoot hij van onder af midden in de kring joelende dolfijnenbaby’s, 
met open bek, recht door de school sardientjes. 

Anderen volgden zijn voorbeeld.



Tante Sofia bekeek het gekke gedoe van opzij.

Hmm, interessant! Nou, nou…  
Daar kunnen we nog wat van leren. Ja, ja 5!

En peinzend zwom ze traagjes naar de oppervlakte om lucht te happen.

5. Opvolgen    



De volgende dag, zo rond etenstijd, riep Sofia alle 
dolfijnen bij elkaar 4.

“Vrienden,” zei  ze ernstig,  “jullie weten allemaal hoe 
vermoeiend jagen wel niet is.” 
Die dekselse vissen zijn supersnel.

“Ieder van ons doet zijn best, maar het is tenslotte ieder 
voor zich.”

“Ja, dat is zo,” knikte Brutus. 
“De snelste en de sterkste dolfijn krijgt het meest. Haha!”

“Wel,” sprak Sofia plechtig, “voortaan doen we het anders. 
En beter!” 
Beklemtoonde ze. 
“Voortaan jagen we zoals Titan 5-11.”
                                      
Mama Dolly schrok op. 
Viel daar niet de naam van haar zoon? 
Kleine reus Titan?

4. Openheid, overleg en samenwerking   5. Opvolgen
11. Structuur, krachtige vernieuwende leeromgeving





“We jagen voortaan S A M E N 4.”
Sofia spelde iedere letter nadrukkelijk. 

“S A M E N! Jullie zagen gisteren hoe Titan en de kleintjes een school sardientjes 
omsingelden, en hoe makkelijk die daardoor te vangen waren 5.”

“Wel, we doen het zo vanaf nu. Methode Titan 11.
En ik duld geen tegenspraak!” voegde ze er nog aan toe.

4. Openheid, overleg en samenwerking   5. Opvolgen
11. Vernieuwende leeromgeving



Mama Dolly glunderde. Ze kreeg toch gelijk. Haar Titan was een held 6.

Titan glom van trots. Hoorde hij het goed?
Hij had die Brutus en andere schelmen toch maar mooi een poepje laten ruiken!

Vanaf die dag jagen dolfijnen meestal in groep. 
Het is makkelijk en efficiënt 11.

Dankzij Titan – een bijzondere dolfijn.

6. Positieve kijk en talenten 
11. Structuur, krachtige vernieuwende leeromgeving   



De 11 bouwstenen van de zorg 
op de Dol-Fijn Dikkelvenne

1. We creëren een warm nest waar de kinderen zich 
     gelukkig en geborgen voelen.

2. We realiseren een gepaste zorg voor alle kinderen in 
     verbondenheid met iedereen die bij de school 
     betrokken is.

3. We gaan de uitdaging aan met verschillen om te gaan, 
    omdat elk kind recht heeft op eigenheid.

4. We dragen zorg voor elkaar in een sfeer van openheid,    
    overleg en samenwerking.

5. Wij volgen de leerlingen op van observatie, over 
     analyse naar diagnose, maar vooral via handelen en 
     evalueren.



6. We kijken positief naar de talenten van elk kind om 
     hen te begeleiden in hun groei.

7. We laten kinderen uitgroeien tot zelfstandige, 
     respectvolle jongeren vanuit een zorgzame houding.

8. We stemmen met veel geduld af op de mogelijkheden 
     van elk kind.

9. We stimuleren de totale ontwikkeling van de kinderen: 
     hoofd, hart en handen.

10. We volgen hoe de leerlingen evolueren in de richting 
       van de doelen en ook hun individuele groei vanuit 
       hun beginsituatie.

11. We bieden kinderen structuur aan in een krachtige, 
       vernieuwende leeromgeving.


