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1. Inleiding 
  

Hoe geeft de Leeuwerik in de praktijk invulling aan het Daltononderwijs? 

In dit Daltonboek staat het antwoord op deze vraag. 

  

Als onderwijsteam zijn wij trots op de inhoud die wij geven aan ons onderwijs. We zien er met elkaar op toe, dat 

gestelde doelen, gemaakte afspraken en structuren vastgehouden en verder ontwikkeld worden.  

 

Een omgeving waarbinnen kinderen zich veilig en gewaardeerd voelen is een vereiste voor een goede ontwikkeling. 

Daarnaast is het hanteren van herkenbare structuren belangrijk, omdat het kinderen zicht geeft op de 

verwachtingen die we van elkaar hebben. 

 

Wij kunnen alles keurig beschrijven, maar waar het werkelijk om gaat is hoe wij in de dagelijkse omgang met de 

kinderen werken. Onderwijs is en blijft in ontwikkeling en dat geldt ook voor de beschrijving van het proces in dit 

document.  

 

Inzichten en visies op werkwijze kunnen veranderen en dat betekent dat dit boek regelmatig aangepast zal moeten 

worden. 

 

Het met elkaar bezig zijn met de ontwikkeling van het onderwijs maakt dat het werken met kinderen leuk en 

interessant blijft. 

 

Wij willen ons enthousiasme delen met iedereen die onze school bezoekt. We hopen dat dit boek interessant is voor 

iedereen die ermee moet werken. 

 

Namens het onderwijzend personeel van de Leeuwerik, 

 

Richard van den Berg RDO 
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2. Een woord vooraf 

2.1. Historisch perspectief 

Tijdvak 2001 - 2003  

In april 2001 komt de inspectie voor het basisonderwijs op bezoek. Gedurende drie dagen wordt de Leeuwerik 

onder een microscoop gelegd. De bevindingen van de inspecteur komen in grote lijnen op het volgende neer: 

 er ontbreekt een gemeenschappelijke visie. 

 er ontbreekt een communicatiestructuur. 

 er ontbreekt een doorgaande lijn voor groep 1 t/m 8. 

 Er ontbreekt een visie hoe om te gaan met verschillen. 

 er wordt wel zorg geboden, maar de structuur ervan is niet duidelijk.  

 er wordt niet optimaal gebruik gemaakt van het gebouw en de vele hoeken.  

 

In het najaar van 2003 buigt het team zich over de vragen: 

 Hoe gaan we om met de bevindingen van de inspectie?  

 Wat kunnen we ermee?  

 Wat willen we ermee?  

 

Al jaren is de maatschappelijke trend, het geven van meer onderwijs op maat.  

Het is duidelijk dat ieder kind anders is. Dat vraagt een inspanning van het onderwijs, een manier te 

vinden om meer aandacht aan het individu te geven. Een klassikale omgeving met allemaal dezelfde 

leerstof in dezelfde tijd en op dezelfde manier is verleden tijd aan het worden.  

Het team, ouders en de medezeggenschapsraad van de Leeuwerik wensten  al enige jaren geleden 

onderwijskundige vernieuwingen. Ook de Rijksinspectie adviseerde, in 2001, onderwijskundige 

vernieuwingen op de Leeuwerik in te voeren. 

 

In 2004 was de school pas in de gelegenheid om regelmatig over de onderwijskundige richting te 

discussiëren. De richting die de school de komende jaren in wil slaan, moet een kansrijk perspectief 

voor de kinderen te creëren. We hebben eerst geformuleerd wat onze leidende principes waren. (Ofwel 

waar willen we voor gaan). 

 

Dit zijn: 

 We willen dat kinderen leren samenwerken en samenspelen 

 We willen meer kindvolgend onderwijs. 

 We willen dat kinderen meer zelfstandig kunnen werken. 

 We willen dat de resultaten behouden blijven 

 We willen betrokkenheid van ouders. 

 
Daarna is er gekeken of er bestaande onderwijskundige systemen waren die genoemde principes in zich 

hebben. Dit had de voorkeur aangezien dit de continuïteit binnen de school waarborgde, bij wisselingen 

van leerkrachten en directie. 

 
Van de bestaande systemen leek Daltononderwijs de meest aangewezen weg. Wij vinden hier niet alleen 

onze leidende principes in terug, maar Daltononderwijs is ook een goedwerkend concept en vooral 
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praktisch concept, dat niet alleen op honderden basisscholen, maar ook op middelbare scholen en HBO 

instellingen gehanteerd wordt (Voor het middelbaar onderwijs kunt u denken aan het studiehuis). Om 

een echt goede indruk te krijgen, hebben zowel het team als de medezeggenschapsraad diverse 

Daltonscholen bezocht. Na de diverse bezoeken was men zeer enthousiast over de kennismaking met 

het Daltononderwijs.  

 

Hierna is het team heeft het team een begin gemaakt met: 

 

1. De zorg en aandacht voor de individuele ontwikkeling van het kind 

Er wordt bekeken op welke wijze er ingespeeld kan worden op de grote verschillen tussen de leerlingen. 

Differentiatie in leertijd, instructie en verwerking lijkt de oplossing.  

Voorzichtig wordt er een begin gemaakt met het:  

 zelf kiezen van de volgorde waarin de opdrachten worden gemaakt; 

 geven van vrijheid om niet elke uitleg te volgen; 

 geven van individuele uitleg aan een instructietafel; 

 niet allemaal tegelijkertijd maken van hetzelfde werk; 

 laten verschillen van de hoeveelheid werk die leerlingen maken. 

Leerkrachten gaan in de klas zelf de extra hulp aan leerlingen verzorgen. De leerkracht wordt begeleid 

in het organiseren van die extra hulp aan leerlingen.  
 

2. Het vergroten van de zelfstandigheid 

Om de leerlingen minder afhankelijk van de leerkracht te maken, gaan de volgende begrippen onderdeel van ons 

onderwijs uitmaken:  

 De instructietafel 

Deze tafel krijgt een centrale plaats in ons onderwijs. Aan het bureau van de leerkracht of aan 

een leerlingtafel wordt geen extra uitleg meer gegeven. Dit gebeurt nu aan de instructietafel. Aan 

deze tafel krijgen leerlingen individueel of in kleine groepjes extra aandacht. De overige 

leerlingen mogen de leerkracht aan de instructietafel niet storen.  

 Rondjes lopen 

Voor en na een sessie aan de instructietafel loopt de leerkracht een vast rondje door de klas. 

Hij/zij kijkt dan of iedereen aan het werk kan, gaat, is en blijft. 

 Werken met uitgestelde aandacht 

De leerlingen leren dat de leerkracht niet altijd op elk gewenst moment van de dag beschikbaar 

is om een vraag te beantwoorden. De leerlingen leren op een andere wijze een “probleem”op te 
lossen. Dit kan door:  

 even de opdracht over te slaan en verder te gaan met het overige werk; 

 te wachten totdat de juf/meester weer tijd heeft; 

 hulp te vragen aan een klasgenoot;  

 zelf na te denken over een oplossing.  

 

3. Uitdagender maken van de leeromgeving 

De leerlingen worden in staat gesteld om ook buiten het lokaal te werken. Materialen en methoden 

worden vernieuwd. Ze worden in de klassen zo opgesteld, dat ze toegankelijker worden voor de 

leerlingen. Er is een modern computernetwerk 35 computers aangelegd.   
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4. LVS externe toetsen 

Landelijk genormeerde toetsen worden gehanteerd. Naast de Entree- en Eindtoetsen van Cito en de Cito begrijpend 

leestoets worden voor de groepen 3 t/m 7 de Cito-toetsen voor de vakken taal (spelling) en rekenen gebruikt.  

De kleuters gebruiken Ordenen en Taal voor kleuters. 

  

Doorgaande lijn 1 t/m 8 

Het team zet regels/afspraken op papier. Dit maakt het duidelijk hoe er gewerkt wordt. Het wordt voor nieuwe 

leerkrachten en invallers makkelijker om bij ons aan de slag te gaan. Het zorgt voor de continuïteit van de wijze 

waarop er met de leerlingen wordt gewerkt.  

 

Tijdvak 2005 - 2006 

Extra hulp worden ingeroepen 

Het vergroten van de zelfstandigheid bij kinderen levert niet direct voor de leerkracht voldoende tijd op 

om de benodigde extra zorg te kunnen bieden. Dit vraagt om aanpassing van de spelregels in de klas.  

Aangezien onze werkwijze en de manier waarop wij met de leerlingen en de ouders omgaan nauw 

aansluit bij de visie van Helen Parhurst, de Amerikaanse grondlegster van het huidige Dalton onderwijs, 

zoeken we hulp bij de heer H. Wenke van het Wenke Adviesbureau Onderwijs. Hij is van 1993 tot 1999 

voorzitter van de Stichting Dalton Nederland geweest. Hij heeft, tijdens zijn periode als directeur van de 

Pabo in Zwolle en als auteur van verschillende boeken en publicaties over Dalton, op dit specifieke 

terrein zijn sporen ruimschoots nagelaten.  

Met in het achterhoofd de gedachte:”Als iemand ons verder kan helpen, dan is hij het wel”, wordt het 
team gedurende twee jaren geschoold in de wondere wereld die Dalton heet. Ze gaan aan de slag met: 

 Het verder vergroten van de  zelfstandigheid 

 Het taakbord en dag- en weektaak. 

 Het teken van uitgestelde aandacht 

 Het gebruik maken van de competenties van een ander. 

 

In het najaar van 2006 sluit het team hun Daltoncursus af met het behalen van een Daltoncertificaat.  

Stil zitten is er echter niet bij. Plannen voor de toekomst moeten worden gemaakt.  

Tijdens twee studiedagen worden de lijnen naar de toekomst uitgezet. 

In het hoofdstuk „Verdere ontwikkelingen‟ staat beschreven welke ontwikkelpunten er voor de toekomst 
op het programma staan. 

 

Voor de volgende doelgroepen wordt in dit boek ons onderwijs beschreven: 

 de vaste, tijdelijke leerkrachten en het onderwijsondersteunend personeel van de school; 

 de ouders die een kind/kinderen bij ons of school hebben of overwegen een kind/kinderen bij 

als leerling ons aan te melden. 

 de instanties waar de school mee samenwerkt t.w. 

o de onderwijsinspectie 

o visiteurs van de Nederlandse Dalton Vereniging 

o het schoolbestuur 

o andere (Dalton) scholen 
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2.2. Waarom Daltononderwijs 

De Leeuwerik is een basisschool met een “Dalton”karakter. Dit 
komt goed tot uitdrukking in ons logo. Het logo is opgebouwd 

uit zwart en de steunkleur donkerblauw. 

De naam Daltonschool De Leeuwerik komt in het logo voor.  

De boog geeft de overkoepeling, de bescherming, van de 

basisschool weer. Een groep kinderen vliegt 8 jaar lang als een vlucht vogels met als basisprincipes: 

vrijheid, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Met als belangrijk uitgangspunt „vertrouwen‟.  
De vogel die op het eind uitvlieg symboliseert tevens het gevoel van “Wereld kom maar op. Ik ben er 

klaar voor en kan je aan”. Een zelfverzekerdheid die we onze leerlingen, in de acht jaren dat ze bij ons 
op school zitten, mee willen geven 

 

Het Dalton karakter van de school beperkt zich niet alleen tot de kinderen. Het is ook terug te vinden in de wijze 

waarop de leerkrachten met elkaar samenwerken. Hierbij staat het gebruik maken en versterken van elkanders 

kwaliteiten voorop. Datzelfde vindt plaats wanneer ouders en leerkrachten in de diverse werkgroepen met elkaar 

samenwerken.    

 

U bent inmiddels het woord Dalton een aantal keren tegengekomen. Dit woord heeft natuurlijk geen betrekking op 

de misdadige broers uit de stripverhalen van Lucky Luke.  

 

Het heeft daarentegen alles te maken met het gedachtegoed van de Amerikaanse pedagoge Helen Parkhurst.  

Zij heeft aan het begin van de vorige eeuw een geheel eigen visie ontwikkeld over de wijze waarop we kinderen het 

beste tot leren kunnen laten komen. In het plaatsje Dalton, in de staat Massachusetts, heeft zij destijds haar ideeën 

in praktijk weten te brengen. In haar visie op onderwijs en opvoeden spelen de volgende drie basisprincipes een 

belangrijke rol: zelfstandigheid; vrijheid; samenwerken.  

De wijze waarop aan deze principes inhoud wordt gegeven, heeft ze nooit voorschrijvend vastgelegd. Ze geeft ieder 

team de vrijheid om al samenwerkend er zelfstandig vorm en inhoud aan te geven. Hierdoor krijgt iedere 

Daltonschool een herkenbaar eigen gezicht en zijn er geen twee Daltonscholen hetzelfde.  

 

In ons onderwijs neemt het uitgangspunt, dat ieder mens van nature leergierig is, een belangrijke plaats in.  

De mate van leergierigheid wordt echter mede bepaald door het competentiegevoel, dat dagelijks wordt ervaren. 

Het competentiegevoel is het gevoel dat het duidelijkst omschreven kan worden met de woorden: “Ik kan het zelf”. 
Door de wijze waarop we met elkaar omgaan, onze leeromgeving hebben ingericht en het onderwijs aanbieden, 

proberen we de kans op dat gevoel te vergroten. 

 

We zijn er verder van overtuigd, dat ieder mens graag zelfstandig is. Zelfstandig worden lukt pas goed, als het kind 

vertrouwen krijgt om vrij te zijn in: 

 het bepalen van de volgorde waarin opdrachten worden gemaakt;  

 het bepalen van de hoeveelheid tijd, die eraan wordt besteed;  

 het maken van de keuze om het alleen of samen met anderen te doen. 

Naast deze vrijheid leren onze leerlingen ook verantwoordelijk te zijn voor de gevolgen van de gemaakte keuzes. 

Van tijd tot tijd leggen ze daar bij de leerkracht ook verantwoording over af.  

Wij vinden het dragen en afleggen van verantwoordelijkheid voor eigen werk en gedrag essentieel voor de 

ontplooiing van de persoonlijkheid van ieder mens. 
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Om zelfstandig te zijn, moeten ook vaardigheden eigen gemaakt worden. Dit gebeurt vaak met de hulp van 

anderen, die de gewenste kennis al eerder hebben opgedaan. Dat kan de leerkracht zijn, maar bij ons is het ook 

vaak een medeleerling. Wanneer leerlingen elkaar helpen, komt dit niet alleen de leerling ten goede, die geholpen 

wordt. Ook de helper heeft hier profijt van. Hij leert complexe zaken eenvoudig in stappen uit te leggen. Daardoor 

wordt de leerstof nog beter begrepen.  

Het samenwerken is in onze ogen een belangrijke vaardigheid, die iedereen zich eigen moet maken. Dat lukt het 

best, als er sprake is van respect voor de ander. Een geslaagde samenwerking draagt bij tot een wederzijds gevoel 

van welbehagen. Dit zorgt er weer voor, dat leerlingen met een positieve werkhouding hun taak tegemoet treden. 

Hierdoor wordt de kans van slagen groter. Een goed resultaat bevordert weer het competentie gevoel en zo is de 

cirkel weer rond.   

 

Door inhoud te geven aan de bovengenoemde Daltonprincipes zorgen we ervoor, dat onze leerlingen hun rol als 

leerling in het voortgezet onderwijs, deelnemer aan het arbeidsproces en medemens later naar behoren kunnen 

spelen.   

Leerling in het voortgezet onderwijs 

Niet alleen het maken van huiswerk vraagt om de vaardigheid plannen. Het studiehuis doet hier in hoge mate een 

beroep op. De verantwoordelijkheid voor de gemaakte keuzes wordt duidelijk bij de leerlingen neergelegd. Naast 

klassikale lessen wordt er in het voortgezet onderwijs in toenemende mate een beroep gedaan op het vermogen tot 

samenwerken. De opdracht om in groepjes een meerdaags tripje naar Londen uit te werken, waarbij het vervoer, het 

verblijf, de activiteiten en de begroting uitgewerkt moeten zijn, is hier een mooi voorbeeld van.  

Deelnemer aan het arbeidsproces 

Bij ons begint het samenwerken al op jonge leeftijd. Door middel van wisselende “maatjes” leren ze ook met 

klasgenoten samen te werken, die ze in eerste instantie niet zelf gekozen zouden hebben. Wanneer onze leerlingen 

later deelnemen aan het arbeidsproces hebben ze leren samenwerken, overleggen, “problemen” oplossen en 
initiatief nemen. Vaardigheden, die voor het slagen in het arbeidsproces onontbeerlijk zijn. 

Medemens 

We willen dat onze leerlingen meer zijn dan alleen maar harde werkers. Wij brengen onze leerlingen een houding 

bij, waarbij het willen en kunnen helpen van anderen de normaalste zaak van de wereld is.  We leren ze anderen 

adviezen te geven zonder de antwoorden voor te kauwen. Onze leerlingen leren oog te hebben voor problemen van 

anderen en hulp te bieden als in de eigen vaardigheden een mogelijke oplossing schuilt. Al deze aspecten leveren 

een positieve bijdrage aan hun rol als medemens.  
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2.3. Kenmerken van onze school in trefwoorden 

Een team dat met elkaar gekozen heeft voor Daltononderwijs heeft de intentie te werken aan de ontwikkeling en 

doorgaande lijn binnen de school. Als een goed pedagogisch klimaat, zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en 

samenwerking hoog in het vaandel staat, moet dit ook terug te vinden zijn in de wijze waarop leerkrachten met 

elkaar, de leerlingen en de ouders omgaan. 

De in dit boek beschreven Dalton kenmerken van ons onderwijs staan niet alleen maar op papier. Zij worden 

gedragen door een gemotiveerd en enthousiast schoolteam.  

De volgende trefwoorden zijn op onze school van toepassing: 

 een samenwerkend en lerend team 

 een goed pedagogisch klimaat 

 een herkenbare en zichtbare rode draad binnen de school 

 uitgestelde aandacht 

 het gebruik van dagkleuren 

 taken 

 keuzewerk/kieskast 

 handelingswijzers 

 coöperatief leren 

 evaluatie 

 

2.4. Relatie met andere (beleid)stukken 

1. Meerjarenplan 

Alle Nederlandse scholen hebben een meerjarenplan, waarin uitgebreid wordt verwoord wat de 

ontwikkelingsplannen voor de komende vier schooljaren zijn. 

Er wordt beschreven hoe het plan tot stand gekomen is en welke middelen er worden ingezet om de gestelde 

doelen te halen. 

De reikwijdte van het meerjarenplan is daarmee groter, dan die van het boek dat nu voor u ligt. 

In dit Daltonboek worden voornamelijk de praktische afspraken beschreven, die binnen het onderwijsteam zijn 

gemaakt om ervoor te zorgen dat onze school een Daltonschool is en blijft. 

 

2. Schoolgids 

In deze gids vindt u eerst algemene informatie over de organisatie. Daarna komen ook hier onze uitgangspunten en 

doelstellingen aan bod. Vervolgens gaan we in op het onderwijs in de diverse groepen. Hierop aansluitend 

beschrijven we de zorg voor onze leerlingen. Tot slot besteden we aandacht aan de rol van de ouders op onze 

school. 

 

3. DaltonOntwikkelplan (DOP) 

In het DOP staan puntsgewijs in tijd de stappen die binnen de fasen zijn gezet. De stappen zijn 

uitgesmeerd over verschillende schooljaren. In elke fase staat kort aangegeven wat we hebben gedaan.  
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4. Overige plannen: Formatieplan en Zorgplan 

Het formatieplan wordt jaarlijks opgesteld. Hierin worden de personeelsleden met hun 

betrekkingsomvang opgenomen. Het aantal groepen dat in het nieuwe schooljaar geformeerd wordt. Dit 

plan wordt jaarlijks ter goedkeuring aan de medezeggenschapsraad voorgelegd. De inzet van de 

financiële middelen wordt in het formatieplan verantwoord. 

 

In het zorgplan staat vermeld wanneer de Cito-toetsen in de groepen worden afgenomen. Het bevat een 

jaaroverzicht van de leerlingenbesprekingen, die per groep of bouw worden gehouden. Daarnaast 

beschrijft het de taken van leerkracht en internbegeleider op het gebied van leerlingenzorg. 
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3. Leeromgeving 
 

Wanneer mensen zich binnen een groep veilig en vertrouwd voelen, zullen zij zich optimaal kunnen en 

willen ontwikkelen. Binnen ons onderwijs hebben wij afspraken gemaakt over de manier van omgaan 

met elkaar en hanteren wij werkvormen, die bijdragen aan het ”bouwen” van een groep. 
 

Binnen een school zijn een aantal groepen te onderscheiden: 

 Leerlingen 

 Schoolteam 

 Ouders  

Afspraken en werkvormen, die een goede sfeer en samenwerking bevorderen, worden binnen alle 

groepen nagestreefd en in dit hoofdstuk toegelicht. 

Het gezamenlijk onderschrijven van het belang van deze manier van omgaan met elkaar, maakt dat het 

een schoolcultuur wordt. 

 

De afspraak van de maand zijn middels posters in de groepen zichtbaar voor kinderen en ouders. 

Daarnaast hanteren wij ook het mentorsysteem voor nieuwe leerlingen. 

 

 

3.1 Afspraak van de maand  

 In iedere klas hangt een poster met daarop de afspraak van de maand.  

Elke maand wordt er een poster opgehangen en met de kinderen besproken. De onderwerpen zijn 

actueel op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling. Waarden en normen komen hierin aan 

bod. We stellen regels en afspraken centraal en beïnvloeden de sfeer op een positieve manier.  

De lijn door de school, wat betreft het omgaan met elkaar en onze omgeving wordt op deze manier 

gewaarborgd.  

  

3.2 Mentor  

Op onze school wordt er met een mentor gewerkt. Zodra er een nieuwe leerling op onze school komt 

krijgt deze een mentor uit de groep toegewezen.  

De mentor zorgt er voor, dat de nieuwe leerling bekend raakt met de werkwijze en de regels op onze 

school en in de klas.  

  

De mentor is gedurende circa drie weken het aanspreekpunt voor de leerling.  

Met het mentorschap willen we de nieuwe leerling snel vertrouwd laten raken in een nieuwe omgeving. 

Door een vast aanspreekpunt te creëren wordt de drempel lager om daadwerkelijk om hulp te vragen.  

Ook bij de kleutergroepen krijgen de net ingestroomde kleuters een mentor, meestal een leerling uit 

groep 2.  
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4. Zelfstandig werken en uitgestelde aandacht 
 

4.1 Zelfstandigheid  

  

In het Daltononderwijs wordt het zelf zoeken naar oplossingsmethoden gestimuleerd. De leerlingen 

leren zelf problemen op te lossen en opdrachten uit te voeren. 

  

Deze manier van zelfstandig werken bevordert de motivatie van leerlingen.  

Leerlingen willen graag zelf actief bezig zijn. 

  

Deze werkwijze heeft als voordeel dat leerlingen meer kunnen werken op hun eigen niveau. De leraar 

heeft tijd om tijdens het zelfstandig werken leerlingen te helpen die hulp nodig hebben. 

  

De weektaak is het middel bij uitstek om het principe van zelfstandigheid te stimuleren. Iedere dag 

wordt in elke groep gewerkt aan de weektaak.  

Op deze taak staan opdrachten die een kind binnen een week af moet hebben. Ieder kind mag bij het 

werken aan de weektaak zelf kiezen aan welk onderdeel gewerkt wordt. Sommige opdrachten kunnen in 

samenwerking met een andere leerling worden gemaakt. Kinderen kunnen elkaar om hulp vragen, als 

bepaalde opdrachten niet duidelijk zijn. 

 

Het werken met taken en het opbouwen van zelfstandigheid begint bij ons al in  

groep 1.  

  

Belangrijke uitgangspunten hierbij zijn:  

 Kinderen krijgen veel gelegenheid om zelf te leren door ontdekkend bezig  

 te zijn of door zelfstandig te oefenen.  

  

 Bij het werken met weektaken begeleidt de leraar de kinderen stap voor 

stap in de richting van geheel zelfstandig werken.  

  

 Kinderen kunnen hun kennis verbreden door extra taken op zich te nemen.  

  

 Voor kinderen die meer instructie nodig hebben, volgt een andere uitleg of  

 wordt gebruik gemaakt van ander oefenmateriaal.  
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4.2 Zelfstandig werken 

Onder het zelfstandig werken verstaan we dat de kinderen zelf opdrachten uitvoeren, problemen 

oplossen en oplossingsmethodes zoeken. 

Om zelfstandig werken goed op onze school te realiseren, zijn een aantal zaken van belang. 

 

De leerlingen 

 kennen de groepsafspraken 

 kunnen elkaar helpen zonder voor te zeggen. 

 weten wat zelfstandig werken is. 

 weten waar ze het materiaal kunnen vinden (etiketteren). 

 Kunnen problemen zelf oplossen 

 Kunnen hun werk zelf plannen met behulp van: 

o taakbord,   

o weektaakformulier  

o en weektaak. 

 Kunnen goed met het materiaal omgaan. 

 Zijn in staat te werken volgens het principe van uitgestelde aandacht. 

 weten wat zij kunnen doen als de dag- of weektaak af is. 

 Kunnen het gemaakte werk zelf nakijken. 

 Kunnen zelfstandig gemaakte fouten verbeteren. 

 Zijn in staat hun problemen te kunnen verwoorden. 

 kunnen samenwerken. 

 kunnen kiezen, waar zij hun werk willen maken. 

 

De leerkracht 

 bereiden Lessituaties voor, waarin zelfstandig werken van kinderen het uitgangspunt is. 

 Richt het groepslokaal in op een manier, die de zelfstandigheid van de leerlingen stimuleert. 

 Geeft duidelijke en gedifferentieerde taakinstructies. 

 Hanteert hulpmiddelen, die zelfstandig werken bevorderen zoals: 

o taakbord,   

o weektaakformulier,  

o weektaak,  

o uitlegschrift  

o en handelingswijzer. 

 Leert de leerlingen, hoe ze elkaar echt kunnen helpen. 

 

Het materiaal 

 staat overzichtelijk opgesteld. 

 is geëtiketteerd. 

 is voor de leerlingen goed bereikbaar (open kasten en dergelijke). 

 is zelfcontrolerend. 

 Is in voldoende mate aanwezig. 

 Is stevig genoeg. 

 Is geschikt voor zelfstandig werken. 
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De afspraken 

 zijn voor iedereen duidelijk. 

 worden door de leerlingen als vanzelfsprekend beschouwd. 

 geven de leerlingen voldoende ruimte voor eigen initiatieven. 

 geven de leerlingen voldoende ruimte om zelfoplossend bezig te zijn. 

 zorgen ervoor dat de leerlingen elkaars gedrag positief corrigeren. 

 

 Daltonaspecten 
 

Vrijheid/verantwoordelijkheid 

Vrijheid in planning en werkplek.  

Verantwoordelijk voor het proces en product. 

 

Zelfstandigheid 

Zelfstandig plannen en uitvoeren van de taak.  

Benodigd materiaal zelf pakken en goed gebruiken. 

Zelfstandig problemen oplossen. 

Opdrachten met maatje of in een kleine groep uitvoeren. 

 

 

Samenwerking 

Elkaar helpen. Rekening houden met elkaar. 

 

4.3 Uitgestelde aandacht  

 

Met uitgestelde aandacht bedoelen we de periode dat de leerkracht niet meteen beschikbaar is voor 

vragen of problemen van kinderen. 

De twee belangrijkste redenen om te werken met uitgestelde aandacht zijn: 

 Het biedt de leerkracht de gelegenheid om ongestoord met individuele of kleine groepjes 

leerlingen te werken. 

 Kinderen leren in deze periode zelfstandig problemen op te lossen en zijn op elkaar aangewezen 

voor onderlinge hulp. 

 

Tijdens de periode van uitgestelde aandacht werken de kinderen zelfstandig. Om dit goed te laten 

verlopen zijn een aantal afspraken gemaakt. Verder hebben de kinderen de beschikking over middelen 

en materialen, die nodig zijn om zelfstandig te kunnen handelen en werken. 

De volgende afspraken en middelen zijn van toepassing op het zelfstandig werken: 

 Werkmaterialen zijn bereikbaar voor de leerlingen (scharen, lijm, schriften….) 
 De materialen liggen op een vaste plaats, eventueel gelabeld en/of in bakken. 

 Leerlingen kennen de afspraken rond het gebruik van de materialen. 

 Ter ondersteuning kunnen de kinderen bij bepaalde activiteiten over handelingswijzers 

beschikken. 

 Afspraken en gewenst gedrag worden zoveel mogelijk visueel gemaakt. 

 De kinderen hebben binnen hun bereik een kaart met pictogrammen, die verbeelden wat je moet 

doen als je er niet uit komt. Daarop staat vermeld dat leerlingen: 

- goed zelf nadenken over mogelijke oplossingen, 

- navraag doen bij je maatje, 

- navraag doen bij de eigen tafelgroep, 
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- via de Daltondriehoek zoals bij 4.4 wordt beschreven (vanaf groep 3) 

- dan pas juf/meester middels afspraak benaderen.  

 

 Aan de hand van het aantal knijpers op de kaart met namen bij de deur van de klas kunnen de 

leerlingen zien hoeveel klasgenoten er op de gang mogen/zijn. 

 De leerlingen kennen de symbolen voor uitgestelde aandacht: het stoplicht. (1 t/m 8) 

 

Het gebruik van een uitlegschriftje en  opzoekboek voor en door de leerlingen is wenselijk.  

Er kan gekozen worden voor een schrift met inhoudsopgave of een fotomapje. Uitleg en instructies 

worden bij voorkeur door de leerling zelf ingeschreven in een eigen schrift/map. Bij een uitleg voor 

meerdere leerlingen kan gekozen worden voor kopieën. 

 

Het opzoekboek/bak bevat instructies in de vorm van handelingswijzers, die toegankelijk zijn voor alle 

leerlingen van een groep. In de onderbouw wordt gebruik gemaakt van handelingswijzers, die processen 

visualiseren.  

 

Het stoplicht en de betekenis van de kleuren is duidelijk zichtbaar in de klas aanwezig. 

4.4 Symbolen en hulpmiddelen in de periode van uitgestelde aandacht 

  

 Stoplicht (groep 1 t/m 8) 

           In groep 3 t/m 8 wordt het stoplicht gebruikt ten teken dat 

er gewerkt met uitgestelde aandacht. 

 

Groep 1 t/m 2  

Rood: wordt niet gebruikt in de kleutergroepen 

Geel: fluisterend overleggen, maar niet met de leerkracht; 

Groen: fluisterend overleggen en je mag de leerkracht wat vragen. 

 

Groep 3 t/m 8  

Rood: leerkracht en leerlingen zijn stil; 

Geel: fluisterend overleggen, maar niet met de leerkracht; 

Groen: fluisterend overleggen en je mag de leerkracht wat vragen. 

 

De leerkracht bedient het stoplicht of besluit om deze verantwoordelijkheid bij de leerlingen te 

leggen. 

 

 Kleurenklok (1/2, 3 en 4) 

Een Kleurenklok is een klok, waarop vaste tijdseenheden met kleuren zijn aangeduid. 

Je kunt op een Kleurenklok dus niet de tijd zien, maar wel een tijdsblok aangeven.  

De Kleurenklok is dan ook zeer geschikt voor kinderen die nog geen klok kunnen 

lezen. Het is per kind en groep afhankelijk hoe de klok ingezet wordt.  

Welk doel wordt nagestreefd? Het belangrijkste is wel dat kinderen zelf hun vooraf 

afgesproken tijd om te werken in de gaten kunnen houden. Ze kunnen duidelijk zien wanneer de 
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tijd voorbij is. Want dan komt namelijk de wijzer op een andere kleur. Een klok kan gebruikt 

worden om diverse doelen te bereiken. Te denken valt b.v. aan: 

 Zelfstandig spel zonder hulp aan een ander te vragen. 

 Zelfstandig aan een taak werken. 

 Binnen een bepaalde tijd nog de mogelijkheid hebben om een opdracht te voltooien. 

 Mogelijkheid om meerdere kinderen een afgesproken tijd samen te laten spelen. 

 

Met het gebruik van een Kleurenklok kunnen kinderen in één oogopslag zien hoe lang een 

bepaalde tijd nog gaat duren. Het belangrijkste doel is kinderen leren een periode zelfstandig 

bezig te zijn. 

 De “Daltondriehoek”. (vanaf groep 3) 

De driehoek heeft een rood vlak, een groen vlak en een geel vlak.  

Wij gebruiken alleen het gele vlak. 

De leerling gebruikt de driehoek tijdens het zelfstandig werken. 

 

  

 

 

De driehoek staat op geel. 

De leerling geeft hiermee aan dat het hulp van de 

leraar of een medeleerling nodig heeft. De leraar 

loopt hiervoor regelmatig "de ronde". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Daltonaspecten 

 

Vrijheid/verantwoordelijkheid 

Het kind heeft de vrijheid om een eigen middel te kiezen voor 

het oplossen van een probleem. Het is  tevens 

verantwoordelijk voor de juiste wijze waarop dit dient te 

gebeuren. 

 

 

Zelfstandigheid 

Hulp van de leerkracht wordt alleen gegeven, als de situatie 

dat toelaat. Daarbuiten moet de leerling zelfstandig invulling 

zien te geven aan zijn hulpvraag. 

 

Samenwerking Het samen zoeken naar een oplossing wordt gestimuleerd.  
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4.4 Verantwoordelijkheid  

  

Door de leerlingen zelf verantwoordelijk te stellen voor hun leertaken en de wijze waarop ze deze taken 

aanpakken, dragen ze ook de verantwoording voor het eindproduct.  

De leraar volgt nauwlettend het totale proces.  

  

In het regulier klassikale onderwijs voeren leerlingen datgene uit, wat de leraar opdraagt. De leerstof 

wordt uitgelegd en een opdracht gegeven.  

  

In het Daltononderwijs valt, door het overdragen van de verantwoordelijkheid, minder het accent op het 

uitvoeren van de opdracht, maar meer op het zich eigen maken van de leerstof. Controle door de leraar 

is hierbij erg belangrijk.  

  

Wij vinden het van belang, dat onze leerlingen zich verantwoordelijk voelen voor het materiaal, de 

omgang met elkaar, de huishoudelijke taken en de sfeer in de groep.  

  

Verantwoordelijkheid komt vooral tot uiting in het werken met de 

weektaak.  

Leerlingen hebben keuzevrijheid bij het werken aan deze taak.  

  

De vrije keuze ligt in:  

  

 het tempo en de volgorde waarin een kind wil werken  

 het al of niet raadplegen en de keuze van de hulpbronnen  

 het alleen- of samenwerken met andere leerlingen  

 de hoeveelheid tijd die aan de verschillende onderdelen van de taak 

 wordt  besteed  

 

 4.5 Kindvisie 

  

Daltonscholen, dus ook onze school, onderscheiden zich door een eigen visie op kinderen:  

  

 Daltonscholen gaan er vanuit, dat elk mens in staat is verantwoordelijkheid  

 te dragen. Deze benadering leidt tot een democratische grondhouding.  

 De leraren proberen een veilig, ondersteunend klimaat te bieden om  

 het kind de kans te geven zo zelfstandig mogelijk met zijn omgeving om te gaan.  

 Daltonscholen gaan er vanuit dat elk kind zijn omgeving zo goed mogelijk  

 probeert te begrijpen en er zo positief mogelijk mee omgaat.  

 Door elk kind te benaderen als open, communicatief en redelijk, wordt  

 persoonlijke groei geboden.  

 Leraren hebben vertrouwen in de positieve bedoelingen van het kind.  

 In het spanningsveld van individuele belangen en belangen van de groep  

leert het kind zijn positie te bepalen.  
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5  Middelen 

5.1 Dagkleuren 

 

Iedere dag van de week wordt in de school aangegeven met een vaste kleur. 

Deze kleuren structureren de week voor de kinderen. Het helpt hen bij het maken van een planning.  

De kleuren hangen in iedere groep aan de muur, zodat het kind steeds kan zien “waar in de week we 
zijn”. 
Daarnaast worden de dagkleuren gebruikt bij de administratie van verschillende zaken. 

De Dalton(werk)week loopt van donderdag tot woensdag. 

De dagkleuren zijn: 

blauw    => donderdag 

oranje       => vrijdag 

rood        => maandag 

groen      => dinsdag 

geel    => woensdag                               

   

In de groepen 1 t/m 2 wordt de week compleet gemaakt met twee grijze dagen, 

de zaterdag en zondag. 

 

In de groepen 1/2 worden de dagkleuren gebruikt op het planbord, de kalender en bij de 

dagritmekaartjes (d.m.v. een gekleurde knijper). 

5.2 Werken met hoeken en groepen Groep 1 & 2 (3) 

 

In de kleutergroepen wordt de dag aangegeven door middel van PomPom in de dagkleuren.  

De dag wordt aangegeven door middel van een knijper of magneet en wordt besproken tijdens het 

kringmoment. Naast het noemen van de dagkleur wordt ook de dag zelf benoemd. Om de kinderen 

zicht te geven op de kalenderweek geven wij er de voorkeur aan om de dagen aan te bieden van zondag 

tot zaterdag. 

 

Het werken met hoeken en groepen is een voorwaarde om de specifieke functie van de verschillende 

activiteiten tot haar recht te laten komen. Hoeken geven kleuters ook houvast, bevorderen de 

betrokkenheid en maken een lokaal overzichtelijker. De verschillende materialen zijn gemakkelijk 

bereikbaar. Kasten zijn open en alles heeft een vaste plaats. Op alle materialen staat met een pictogram 

aangegeven bij welke leerlijn het materiaal hoort. Deze pictogram komt terug op de kast, zodat de 

kinderen weten waar alles hoort. Door het werken met hoeken en groepen kunnen veel verschillende 

activiteiten tegelijkertijd plaatsvinden. Hoeken hebben daarnaast een eigen sfeer en intimiteit. Dit is 

nodig om het kind de gelegenheid te bieden op te gaan in het eigen spel of om geconcentreerd bezig te 

zijn. Kasten worden gebruikt om de verschillende hoeken van elkaar te scheiden. 

 

Hoeken in de kleutergroepen: 

 Huishoek ofwel poppenhoek 

 bouwhoek 

 lees-/schrijfhoek 
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Bij thema‟s in de groepen wordt de huishoek eventueel veranderd in een themahoek. Bijvoorbeeld: 
postkantoor, winkel. 

 

 

 

 

Tafelgroepen 

 

Naast het werken in hoeken is er ook de mogelijkheid om te spelen aan tafels, wanden, op de vloer en 

buiten het lokaal.  

Voorbeelden van tafelgroepen in de kleutergroepen: 

 Kleitafel 

 Zand/watertafel 

 Teken/kleurtafel 

 Constructie/Legotafel 

 Knutseltafel 

 Spelletjestafel 

 

 

 

Wandactiviteiten 

 

 Verfbord 

 Krijtbord 

 

 

 

Een belangrijke wand is die waar de taken en activiteiten worden afgetekend. De borden hangen op 

ooghoogte van de kinderen, zodat zij er gemakkelijk bij kunnen. 

 



 

 

21  

 

Vloeractiviteiten 

 

 Treinbaan 

 Vloerpuzzels     

 

  

Werkplekken buiten het lokaal 

Er zijn twee belangrijke redenen om werkplekjes buiten het lokaal te creëren. Ten eerste geeft het wat 

ruimte in het lokaal, als een aantal kinderen buiten het lokaal aan een activiteit bezig is. Ten tweede 

worden de kinderen op deze manier al in een vroeg stadium geleerd om onder eigen 

verantwoordelijkheid buiten het lokaal te werken. Buiten het lokaal 

is de computerhoek en is er ruimte om met ontwikkelingsmateriaal 

te werken. 

 

  
  
  

5.3 Etiketten groep 1/2 

Om de zelfstandigheid te bevorderen hangen er in de klas etiketten. De kinderen kunnen hun weg op 

deze wijze gemakkelijk vinden.  

 

Deze etiketten kun je tegenkomen in alle hoeken en groepen die ook op het keuzebord staan, o.a. 

poppenhoek, bouwhoek, lees- schrijfhoek, luisterhoek, kleitafel, tekentafel, ontdekhoek, knutselhoek, 

verfbord. 

 

Ook hangen er etiketten waar spullen te vinden zijn, o.a. plakpotjes, knutselspullen, papier e.d. 

Natuurlijk vind je niet alleen etiketten in de klas maar door de hele school.  
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5.4 De groepen 3 t/m 8 

De 5 dagkleuren zijn zichtbaar voor de leerlingen binnen de groep aanwezig. Vanaf eind groep 4 geven 

de leerlingen met de dagkleur op de weektaak aan in welke volgorde ze hun werk gaan doen. Door 

middel van het kleuren van het hokje met de dagkleur geven de kinderen aan of ze een bepaalde 

opdracht af hebben gekregen. De resultaten die te zien zijn op de weektaak worden regelmatig met de 

kinderen besproken . 

 

 

 Daltonaspecten 

 

Vrijheid/verantwoordelijkheid 

Vrijheid in de eigen planning en de uitvoering daarvan. 

Verantwoordelijkheid nemen voor de zelf gemaakte keuzes. 

Vrijheid om wel of niet de instructie te volgen en de  

verantwoordelijkheid daarvoor dragen. 

 

Zelfstandigheid Zelfstandig administreren. Kritisch het eigen werk evalueren. 

 

 

Samenwerking 

 

Opdrachten in tweetallen of grotere groepen uitvoeren. 

Onderlinge hulp. 
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5.5 Dagritmepakket Groep 1, 2, 3 

 

De dagkleuren zorgen door de hele school heen voor een ordening van de week. Daarnaast hanteren we 

in verschillende groepen aanvullende materialen om de kinderen steun te bieden bij het ordenen van tijd 

en hun bezigheden. Dit geeft hen rust. 

 

Een hulpmiddel om de dag voor de jongste kinderen te ordenen is het dagritmepakket. Het pakket 

bestaat uit een serie kaarten, waarop een tekening (pictogram) staat van de verschillende activiteiten in 

de groep. Met behulp van het dagritmepakket is het mogelijk voor de jongste kinderen de dagindeling 

inzichtelijk te maken. Door de opeenvolging van activiteiten te visualiseren raken de kinderen vertrouwd 

met een dagindeling en de verschillende onderdelen, waaruit een dag is opgebouwd. Het geheel geeft 

vooral de jongste kleuters een gevoel van veiligheid en rust. Ook kunnen kinderen na verloop van tijd 

gaan inzien, dat de activiteiten met een bepaalde regelmaat terugkomen. Jonge kinderen hebben veel 

behoefte aan regelmaat. 

 

De kaarten worden opgehangen aan een lijn tegen een muur.  

De lijn hangt zo hoog, of liever zo laag, dat kinderen bij de kaarten kunnen. De kaarten voor de 

ochtend- en middagactiviteiten kunnen naast elkaar in een lange rij worden gehangen. De knijper in de 

dagkleur (die fungeert als pijl) geeft de activiteit aan, die op dat moment plaatsvindt. Dit kan een taakje 

zijn voor een kind dat naast de juf zit, het „hulpje‟. 
 

Het gebruik van de dagritmekaarten is onderdeel van het klassenmanagement en maakt het mogelijk 

om kinderen op een eenvoudige manier te betrekken bij de organisatie en hen medeverantwoordelijk te 

laten voelen voor het proces. Het dagritmepakket is naast de dagkleuren ook één van de middelen om 

kinderen al in een vroeg stadium te laten oefenen in het opbouwen van een taakbewuste houding.  

Acht kaarten zijn aanwezig: 

 

Kring 

Speelwerktijd 

Buiten spelen 

Eten en drinken 

Jas pakken (naar huis) 

Bewegingsonderwijs 

Schooltelevisie kijken 

Muziek 

Kring 

 

 

 
 

Foto: De onderdelen van de dag staan in pictogrammen aangegeven. 

Het kind weet waar het aan toe is, behoefte aan regelmaat. 

Pictogrammen geven iets weer, lezen zonder letters, denk aan verkeersborden. 

Het leren van de leesrichting, van links naar rechts.  
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5.6 Weekritme  groep 1 t/m 8  

  
 Vanaf groep 1/2 laten we de weektaak op donderdag beginnen.*  

 De voordelen om vanaf groep 1/2 de weektaak op donderdag te laten beginnen zijn:  

  

 Een taak afronden midden in de week is prettiger dan aan het einde 

van een werkweek.  

 Na het weekend begint iedereen meer uitgerust aan de tweede helft  

 van de taak.  

 De leraar kan het taakwerk op woensdag controleren en  

 verwerken. Ook de evaluatie (op de achterkant van de taak) kan dan  

 plaatsvinden.  

 De leraar kan de nieuwe weektaak op woensdagmiddag samenstellen.  

(* hiervan kan worden afgeweken indien dit het klassenmanagement ten goede komt. ) 

 

5.7 Groep 3 t/m 8: dagplanning op het bord/ white board 

 

Dit bord hangt in de groep en bevat informatie, die de leerling nodig heeft bij het maken van een 

planning.  

Op het bord  geeft de leerkracht d.m.v. pictogrammen en/of tekst de actuele planning van de 

desbetreffende week aan. In groep 3 en 4 vindt de overgang plaats van dagritmekaarten naar het 

dagprogramma op het bord.  

In de groepen 5 t/m 8 staat ter ondersteuning het dagoverzicht op het bord en heeft iedere groep een 

agendabord. Hierop staat: 

De vaste taaktijd, aantal minuten per dag voor de hele weektaak. 

 

Op het agendabord staat de overige informatie, die de kinderen nodig hebben voor het plannen zoals; 

gymnastiek, uitstapjes e.d.  

Bij voorkeur wordt er gewerkt met pictogrammen. Naarmate de leesvaardigheid van de kinderen 

toeneemt, zal het planbord geleidelijk de symbolen vervangen door tekst. 

 

 Daltonaspecten 

 

Vrijheid/verantwoordelijkheid 

De kinderen kunnen verantwoordelijkheid nemen voor het 

verloop van de week. Het stimuleert het taakbesef.  

 

 

Zelfstandigheid 

Het dagritmepakket en de planborden zijn een voorstadium 

voor het leren plannen. 

 

 

Samenwerking 

Het is een noodzakelijk middel bij het plannen van 

samenwerkingsopdrachten als het gaat om gebruik van 

ruimtes en materialen. 
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5.8 Visuele middelen binnen de school 

Binnen onze school geven wij er de voorkeur aan om zoveel mogelijk afspraken en gewoontes vast te 

leggen in symbolen en korte teksten.  

De voordelen hiervan zijn: 

 De zichtbaarheid van de doorgaande lijn en afspraken binnen de school voor ouders en 

bezoekers. 

 Het heeft een grote mate van herkenbaarheid voor kinderen. 

 Magnetische symbolen zijn door kinderen van alle leeftijden te gebruiken bij planning. 

 Symbolen werken als reminders voor leerlingen en leerkrachten en verschaffen snel informatie. 

 Visueel ingestelde leerlingen hebben profijt van deze manier van informeren. 

 

In onderstaand schema staan de symbolen, die nog niet aan bod gekomen zijn binnen dit Daltonboek en 

die wij toch het vermelden waard vinden. 
  
Wc ketting/ bordje  
(groep 1 t/m 4) 

Uit het oogpunt van zelfstandigheid wordt in de groep 

de gang naar de WC geregeld middels symbolen. Per 

groep kunnen die verschillen. Aan de hand van deze 

symbolen kunnen kinderen zelf zien of ze naar de WC 

mogen. 

 
 Tijd/kleurenklok In de groepen 1 t/m 5 hangt er een kleurenklok.  

Een Kleurenklok is een klok waar je niet meer op kunt 

zien hoe laat het is en je kunt er ook geen klok op 

leren kijken. Wat is het dan wel? Een handig 

hulpmiddel, om kinderen zelfstandig te leren werken. 

De wijzerplaat van de Kleurenklok is ingedeeld in vaste 

tijdsblokken met een vaste kleur. Zo staat geel 

bijvoorbeeld voor 20 minuten en lichtblauw voor 10 

minuten. De klok heeft nog maar 1 wijzer. 

Per keer dat je je kind zelfstandig wil laten werken, 

maak je een afspraak met het kind. Bijvoorbeeld: je 

mag nog 15 minuten achter de computer. Die ene 

wijzer op de klok zet je aan het begin van het blauwe 

vlak. De wijzer loopt gewoon door zoals op een 

normale klok. Tijdens het verstrijken van de tijd kan 

het kind zelf de kleur in de gaten houden. Hij ziet de 

wijzer vooruit gaan; zodra de volgende kleur is bereikt 

weet het kind dat zijn tijd voorbij is. 
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 Daltonaspecten 

 

Vrijheid/verantwoordelijkheid 

Het kind is verantwoordelijk voor zijn handelen naar 

aanleiding van de visuele informatie die in zijn omgeving 

aanwezig is. Hij/zij heeft de vrijheid om wel of geen gebruik 

te maken van deze middelen. 

 

 

Zelfstandigheid 

Symbolen maken een afspraak visueel. Hierdoor krijgt het 

kind snel de informatie, die het nodig heeft om zelfstandig 

beslissingen te nemen . 

 

 

Samenwerking 

Door de symbolen te respecteren, houdt het kind rekening 

met zijn omgeving. 

 

5.9 Competentie-/ ik kan helpen bord 

 

In de kleutergroepen hangt een”ik kan helpen” bord. Op dit bord staan poppetjes met een strik, rits en 
knoop getekend. Daarachter staan de persoonlijke pictogrammen, namen of fotootjes van de kinderen, 

die de vaardigheid beheersen. Het is dus voor kinderen duidelijk zichtbaar wie welke motorische 

vaardigheden beheerst. Voor hulp bij het sluiten van kleding kijken de kinderen op het bord en 

benaderen ze de desbetreffende leerling. 

 

Het is belangrijk, dat er verschillende niveaus van vaardigheden 

op het bord staan, omdat ieder kind een plek moet kunnen 

hebben op dit bord. Dit met het oog op gelijkwaardigheid en 

competentiegevoel. 

Ook heeft het als doel dat kinderen nog zelfstandiger kunnen 

werken en weten bij welke praktische problemen ze bij welke 

leerlingen terecht kunnen. 

 

 

 

 

 Daltonaspecten 

 

Vrijheid/verantwoordelijkheid 

De kinderen zijn zelf verantwoordelijk voor het invulling 

geven aan hun hulpvraag. Daarnaast mogen ze zelf kiezen wie 

ze daar voor benaderen. 

 

 

Zelfstandigheid 

Een plek op het bord vergroot het competentiegevoel. Het 

maakt mogelijk, dat de kinderen zelf op zoek gaan naar een 

oplossing. 

 

Samenwerking Samen hulp ontvangen en geven. 
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6.De taak 
 

De taak omvat een afgebakend stuk van de leerstof, die de leerlingen onafhankelijk van hun leerkracht 

en eventueel samen met een of meerdere kinderen binnen een bepaalde tijd kunnen verwerken. 

In de daaraan voorafgaande instructie, die niet over de inhoud gaat, wordt een korte uitleg over de taak 

gegeven. 

Men kan taken bedenken die een dagdeel omvatten en taken die een paar weken bestrijken met 

daartussen een breed scala aan taakperiodes.  

Op onze school wordt de taak altijd aangeboden in een weekoverzicht. Er is een opbouw in het werken 

met taken. De taak wordt voor het eerst gehanteerd in de kleuterbouw. Hier worden de taken over een 

aantal dagen verdeeld.  

De overige groepen werken met een weektaak, waarbij de kinderen per dag plannen. Leerlingen, die dat 

aankunnen, mogen ook werken aan opdrachten die bij een andere dag vermeld staan.  

  
TTooeelliicchhttiinngg  wweeeekkttaaaakk    

De volgende onderdelen zijn in opbouw door de school op de weektaak aanwezig: 

 

Afspraak van de week ruimte om aandacht te schenken aan een afspraak die in die week centraal staat. 

 

Dagen van de week hier geven de kinderen m.b.v. de dagkleuren aan welke dag ze aanwezig 

zijn (met andere woorden daadwerkelijk aan de weektaak hebben gewerkt) 

 

Planning   in deze kolom geven de kinderen met de dagkleuren aan,  

    wanneer ze denken aan de betreffende taak te gaan werken. 

 

Uitleg    ruimte om aan te geven of /en wanneer instructie  

    wordt gegeven met betrekking tot de aangegeven opdracht 

    (dit gebeurt door middel van het aangeven van dag of datum) 

 

Samen/alleen ruimte om aan te geven of kinderen te maken hebben met een 

samenwerkingsopdracht (NB. mag ook alleen) of een opdracht die alleen 

verwerkt moet worden 

 

Klaar/ nagekeken  ruimte, waar de kinderen door middel van de dagkleur  

    aangeven wanneer de opdracht verwerkt en nagekeken is.  

 

Beoordeling ruimte, waar de leraar een beoordeling kan geven of een paraaf kan zetten. 

 

Keuzetaak 

Deze taken hoeven in tegenstelling tot de taken van de weektaak NIET af te zijn! 

Terugblik 

In de kolom dit heb ik goed gedaan geven de kinderen activiteiten aan, waar ze tevreden over zijn/ 

kunnen zijn. 
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In de kolom tip voor de volgende keer kunnen de kinderen aangeven wat de volgende keer beter 

kan/moet.  

Algemene afspraak 

Wij vinden het van belang, dat er netjes wordt omgegaan met de weektaken. Daarom bewaren de 

leerlingen hun weektaak in een (unitkleurige) snelbinder. De bladen gaan niet mee naar huis. 

 

 

 Daltonaspecten 

 

Vrijheid/verantwoordelijkheid 

Vrijheid in de eigen planning en de uitvoering daarvan. 

Verantwoordelijkheid nemen voor de zelf gemaakte keuzes. 

Vrijheid om wel of niet de instructie te volgen en de 

verantwoordelijkheid daarvoor dragen. 

 

 

Zelfstandigheid 

Zelfstandig administreren. Kritisch het eigen werk evalueren. 

Samenwerking Opdrachten in tweetallen of grotere groepen uitvoeren. 

Onderlinge hulp. 

 

De lay-out van de weektaak is in het belang van de doorgaande lijn vastgesteld. Hierbij is rekening 

gehouden met de ervaringen en opmerkingen van leerkrachten en leerlingen. 

Ook dit document is in ontwikkeling en zal jaarlijks geëvalueerd en aangepast moeten worden. 

De lay-out van de groepen 5, 6, 7, 8 komen met elkaar overeen. De groepen 4 gebruiken planborden en 

hebben hun eigen lay-out op papier.  
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Groep :    
Startdatum : 3 september 
Einddatum :  9 september 

Naam : 
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Rekenen  projecttaak 32  /   

    a   

    a   

    a   

       

Taal    /   

    /   

    /   
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    /   

    /   
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    /   

    /   

    /   

       

       

Afspraak van de week: we tonen respect. 
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Werken aan de eigen taken 

 
 
 

 

 
smart box       

Pico picollo    /   

engels    /   

Pico picollo    /   

domino    /   

domino    /   

       

Sport    /   

techniek    /   

Engels    /   

Taal       

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Dit heb ik goed 

gedaan: 

Tip aan mezelf: 
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6.1 De vakken in de taak 

De meeste vakken zijn geschikt om op te nemen in de taak, bewegingsonderwijs buiten beschouwing 

gelaten. De leerkracht bepaalt vooraf welke opdrachten, eventueel na aanpassing, in de taak opgenomen 

wordt. Toetsen nemen wij niet op in de taak. 

Verder is de invulling van de taak ter beoordeling van de groepsleerkracht. 

Keuzewerk/kieskast is altijd een vast onderdeel van de basistaak. 

Daarnaast komen binnen de taak diverse werkvormen met betrekking tot instructie, interactie, 

opdrachten, samenwerking, spel en intelligentie aan bod. 

6.2 Inhoud en omvang van de taak 

De taak bevat voor een groot deel verwerkingsstof, waarbij de leerlingen de eerste 10 minuten 

individueel aan het werk gaan. Het stoplicht staat dan op rood.  

Met de taak behalen de kinderen de kerndoelen, die door de methodes worden nagestreefd.  

Op de taak staan ook niet schriftelijke taken. Er wordt naar gestreefd, dat de kinderen de 

verwerkingsstof zoveel mogelijk zelf nakijken. 

Na het uitdelen van de weektaak op donderdag volgt een korte besprekingen over de inhoud van de 

taak.  

  

Ten aanzien van de leerstof hanteren we de volgende begrippen; 

 Basisstof: 

 Dit is de inhoud en hoeveelheid lesstof, die past bij het betreffende leerjaar. De grootste groep 

kinderen vinden dit op hun taak. 

 Verrijkings- en verdiepingsstof: 

 Dit werk gaat dieper op de stof in en geeft meer uitdaging. De leerlingen die meer aankunnen 

vinden deze stof als basisstof op hun weektaak. Dit werk is dus niet voor iedereen. 

 Herhalingsstof: 

 Dit is voor de leerlingen die behoefte hebben aan meer van hetzelfde werk. Dit werk is dus niet 

voor iedereen. 

 Keuzewerk:  

 De leerlingen kiezen zelf een activiteit. Dit staat voor iedereen op de taak. 

 

De leerkracht houdt bij het opstellen van de weektaak rekening met de verschillen tussen de kinderen. 

Het is de bedoeling dat de leerlingen een taak op maat krijgen, zodat deze ook af komt.  

De leerkracht kan voor het volgende kiezen: 

Leerlingen, die meer aankunnen, krijgen in hun taak de verdiepingsstof van na de toets al voor de toets. 

Leerlingen, die moeite hebben met de lesstof, krijgen in hun taak de herhalingsstof van na de toets al 

voor de toets. Voor het ene kind besluit de leerkracht de taak te verlichten en voor het andere vervangt 

hij de makkelijke onderdelen door moeilijkere. 

 

De leerkracht creëert voldoende taaktijd door: 

kritisch te kijken naar wat er op de taak staat; 

zich te realiseren, dat sommige instructies niet aan de hele groep gegeven hoeven te worden; 

te bedenken dat leerlingen delen van instructies aan elkaar kunnen geven  

meer de rol van coach dan van leerkracht te spelen. 
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Het per leerling samenstellen van een weektaak kost de leerkracht veel tijd. In de praktijk blijkt, dat veel 

leerlingen precies weten hoe hun taak is opgesteld. Daarom willen wij gaan werken met een persoonlijke 

taakwijzer per kind. Hierin schrijft de leerkracht wat voor de leerling van toepassing is (b.v altijd 

plustaken) deze aantekeningen kan de leerling zelf overnemen op zijn/haar weektaak. Bij sommige 

leerlingen zal, middels de instructietafel, de leerkracht dit proces moeten begeleiden. De groepen 5, 6, 

7 en 8 werken met dit systeem.  

6.3 Samenwerken in de taak 

Omdat samenwerken een belangrijk aspect van het Daltononderwijs is, wordt er in vele situaties 

samengewerkt. In de taak staan daarom ook opdrachten waarbij samenwerking nodig is. 

Kleuters: 

Het taakbord en arbeid naar keuze bord geeft de kinderen voldoende ruimte om samen te 

werken/spelen en te kiezen. Doordat de kinderen een dag van te voren plannen, is er tijd genoeg om te 

overleggen. Als blijkt dat een kind alleen bij een onderdeel zit, dan mag gekozen worden voor een 

andere activiteit. 

Groep 3 t/m 8; 

Minimaal 1 keer per week staat er een samenwerkingsopdracht op de taak. Dit kan in tweetallen of met 

meerdere kinderen.  

6.4 Tijdsbesteding taak  

De tijd die dagelijks per groep gemiddeld besteed wordt aan zelfstandig werken. 

 

Tijdsbesteding taak 
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 Situatie nu 
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 Daltonaspecten 

 

Vrijheid/verantwoordelijkheid 

De vrijheid om te kiezen hoe het werk in te delen. 

 

Zelfstandigheid 

De vrijheid om te kiezen hoe het werk in te delen.  

Samenwerking Samen met maatjes of in groepjes werken.  

Samendoen met materialen. 

 

 

6.5 Rondes tijdens de taaktijd 

 Tijdens de taaktijd van de leerlingen loopt de leerkracht een aantal rondes met als doelstelling 

om alle kinderen even te zien. 

 Deze rondes verlopen volgens een vast patroon. 

 De eerste ronde wordt gelopen, nadat de leerlingen opgestart zijn en duurt ongeveer 5 minuten. 

De overige 2 rondes worden verdeeld over de les. Bij een combinatiegroep is dit alleen haalbaar, 

als de taaktijd van beide groepen op hetzelfde moment valt. 

 Tijdens het lopen van de ronde verleent de leerkracht alleen kort hulp. Er wordt geen instructie 

gegeven, wel bevestiging. 

 Wanneer een leerkracht tijdens het rondlopen problemen bij kinderen signaleert, wordt er na het 

gelopen rondje direct of de volgende dag aan de instructietafel actie ondernomen. 

 Het wordt op prijs gesteld, wanneer bij het lopen van een ronde op de gang ook de overige 

leerlingen even „gezien‟ worden door een leerkracht. 

66..66  TTaaaakk--  eenn  kkeeuuzzeebboorrdd  groep 1, 2, (3)  

 

De kinderen hebben bij ons de vrijheid om zelf te kiezen welke activiteit ze willen doen tijdens 

de speel/werkles. Een kind krijgt de kans om op zijn tempo en manier zich te ontwikkelen en 

nieuwe uitdagingen aan te gaan als hij zich daarin vrij genoeg voelt. De leerkracht helpt de 

kinderen bij het kiezen en ondersteunt de leerling bij nieuwe, onbekende activiteiten.  

De sturing van de leerkracht bouwt zich geleidelijk op. Er worden namelijk ook taken 

aangeboden in de groep. De kinderen werken met een taakbord en keuzebord. De kinderen 

vinden dit enorm interessant, het gaat immers om een échte weektaak! De kinderen kunnen 

tijdens de week zelf bepalen wanneer ze de verplichte activiteiten uitvoeren. Het is de taak van 

de leerkracht om dit te begeleiden en te sturen waar nodig. Het gebeurt regelmatig dat kinderen 

van 4 jaar graag een weektaak willen maken, of kinderen van 5 jaar nog helemaal niet toe zijn 

aan de weektaak, of juist dat 3 taken veel te makkelijk is. De leerkracht probeert voor al deze 

verschillende kinderen de juiste oplossing te vinden.  
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Taakbord groep 1, 2 

In groep 1 en 2 wordt gewerkt met een magnetisch 

„Taakbord‟ met daarop een belijning, waarop 1 week 
geregistreerd kan worden. Op het Taakbord in de 

kleutergroepen geeft een kind met een gekleurde 

magneet aan op welke dag hij/zij de taak gemaakt heeft. 

Het taakbord is een middel om de weektaak op een 

eenvoudige manier in beeld te brengen en “af te 
tekenen”. 
De hoofdindeling van het bord is als volgt: in de 

bovenste horizontale lijn staan de symbolen voor de 

verschillende onderdelen van de weektaak, in een verticale lijn aan de linkerkant van het bord staan de 

namen van alle kinderen. 

Het bord is geschikt voor 5 activiteitenkaartjes voor groep 1 en 5 voor groep 2. De leerkracht bepaalt 

altijd voorafgaand aan een nieuwe week welke activiteiten een plaats krijgen op het taakbord. Daarbij 

wordt gezorgd voor voldoende afwisseling in activiteiten.  

 

Voor de weektaken worden ontwikkelingsmaterialen en ook werkbladen 

(schriftelijke opdrachten) in gezet. 

In groep 1 en 2 verschillen deze verplichte werkjes. 

Groep 2 maakt 4 verplichte werkjes/weektaken per week: een creatief 

werkje, een voorbereidend taalwerkje, een voorbereidend rekenwerkje en 

een werkje door leerkracht uitgekozen. Met kinderen uit Groep 1 werken we 

er naar toe 3 weektaken te laten doen op een eenvoudiger niveau binnen 

drie van diezelfde vakken, waaronder in ieder geval een creatief werkje.  

 

De leerkracht kan er ook voor kiezen een extra activiteitenkaartje aan het 

taakbord toe te voegen. Dit kan een hoek zijn (om bijvoorbeeld gericht te observeren hoe kinderen 

spelen in de poppenhoek) of een extra uitdagende taak voor de kinderen die daar aan toe zijn.  

Op individueel niveau wordt afgesproken met de kinderen dat ze een moeilijker werkje mee mogen 

doen, of de werkvormen worden gedifferentieerd aangeboden. 

 

Het keuzebord.  

Het „Keuzebord‟ is een magnetisch whiteboard met vakjes waarop 
de kinderen hun eigen naamkaartje kunnen hangen. Het keuzebord 

wordt in combinatie met het taakbord gebruikt. Op het keuzebord 

“kiezen”de kinderen hun activiteit tijdens de speelwerktijd.  
Deze activiteit kan een weektaakje zijn of een hoek naar keuze. Op 

het bord wordt aangegeven hoeveel leerlingen maximaal een 

bepaalde activiteit kunnen doen. Bijvoorbeeld: maximaal 3 à 4 

leerlingen aan een taalwerkje en maximaal twee leerlingen in de 

bouwhoek. 
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De kinderen die ervoor kiezen een verplicht weektaakje te doen plaatsen hun naamkaartje onder een van 

de pictogrammen die op de bovenste rij van het keuzebord staan. De pictogrammen corresponderen 

met de taken en zijn ook weer terug te vinden op het taakbord (aftekenbord). 

Wanneer een taakje af is ruimt het kind op en plaatst een magneet in de juiste dagkleur in het vakje van 

het taakbord bij de eigen naam onder het pictogram van de taak.  

 

De kinderen mogen er ook voor kiezen om in een hoek naar keuze te gaan spelen. Zij plaatsen dan hun 

naamkaartje onder het plaatje van de hoek naar keuze mits er nog plaats is. De leerkracht bepaalt 

steeds welke hoeken en activiteiten naar keuze er beschikbaar zijn per speelwerktijd en wisselt deze ook 

steeds af in de loop van de week. 

 

Met de leerkracht is van te voren afgesproken wat er gedaan moet worden als een kind klaar is met een 

bepaalde activiteit of taak . 

Zo kan het zijn dat het kind uit de kast met ontwikkelingsmaterialen mag werken of dat er nog een 

activiteit op het keuzebord gedaan mag worden waar nog plaats is. 

In het begin zal de leerkracht het kind begeleiden bij de borden, maar na enige tijd is het de bedoeling 

dat het kind hier geheel zelfstandig mee om kan gaan. (Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid). 

De kinderen kunnen beslissen om alleen te werken of samen een werkje te doen (verantwoordelijkheid 

en samenwerken).  

We leren de kinderen zelf verantwoordelijk te zijn alle verplichte taken in een week (donderdag t/m 

woensdag) te doen. De kinderen kunnen aan de dagkleuren zien hoeveel dagen er nog zijn om de taken 

af te maken. De meeste kinderen zien al snel in dat ze tijdens de speelwerkmomenten niet alleen maar 

voor de hoeken kunnen kiezen, om de taken binnen een week af te krijgen. Op maandag, dinsdag, 

donderdag en vrijdag zijn twee speelwerkmomenten, op woensdag één speelwerkmoment. Deze worden 

ook aangegeven met de „dagritmekaarten‟. 
 

De inloop: 

De deuren van onze school gaan om 08.35 uur open en de kinderen die binnenkomen, kunnen direct 

kiezen op het keuzebord in welke hoek of aan welke weektaak zij willen gaan werken tijdens de 

speelwerktijd (zoals hierboven beschreven).  

Uiterlijk 08.45 uur moeten alle ouders/verzorgers het lokaal uit zijn. 

Een groot voordeel van deze manier om de dag te starten is dat de kinderen meteen aan het werk 

kunnen en niet op elkaar hoeven te wachten. 

 
Groep 3 

In groep 3 werken we ook met een inlooptijd, net als bij de kleutergroepen.  

Daarnaast maakt groep 3 gebruik van verschillende planborden. De taken en werkjes die op deze 

borden staan aangegeven sluiten grotendeels aan op de methode Veilig Leren Lezen, die in groep 3 

gebruikt wordt. 

 

In groep 3 wordt gewerkt met de volgende planborden: 

 een weektaakbord dat in de eerste helft van het jaar gebruikt wordt voor de weektaak en in de 

tweede helft van het jaar als keuzewerkbord.  

 een dagtaakbord  
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 vervolgwerkbord (onderaan het bord van de dagtaak) waar de kinderen hun werk kunnen kiezen 

aan de hand van foto‟s als ze klaar zijn met hun taak.  
 

Daarnaast is er ook nog keuze uit spelmaterialen die aansluiten bij het keuzebord van de kleuters, zoals 

lego, bouwhoek, kralenplanken etc. Vooralsnog worden deze materialen in groep 3 niet via een 

keuzebord aangeboden. 

 

 

Het werken met de borden is in twee periodes verdeeld: de eerste helft van het jaar waarin de kernen 1 

t/m 6 van Veilig Leren Lezen aan bod komen en de tweede helft van het jaar waarin de kernen 7 t/m 11 

worden behandeld. 

 

Periode 1 

Dit is de periode waarin kern 1-6 van Veilig leren lezen wordt uitgevoerd 

 

 Het weektaakbord. Tijdens de inlooptijd (elke dag van 8.45-9.15 uur) werken de kinderen 

van groep 3 aan hun weektaak. De kinderen bepalen zelf welk werkje ze willen doen, aan 

het eind van de week moet wel alles af zijn.                                                                         

De weektaak bestaat uit vijf werkjes. Vier werkjes worden gekozen uit 

ontwikkelingsmateriaal of zijn knutsel-, lees- en rekenopdrachten bij de thema's. Er 

wordt bij deze opdrachten veel gebruik gemaakt van handelingswijzers. Eén werkje van 

de taak is kiezen uit de keuzekast. De inhoud van de keuzekast wisselt vaak, werkjes 

worden soms samengesteld naar aanleiding van ideeën van kinderen.  De 

materiaaltorentjes van Veilig Leren Lezen, die op de gang staan, vallen ook onder het 

keuzewerk. 

                                                                                                                                                          

 



 

 

37  

 

Bij het plannen en registreren van de weektaak gebruikt groep 3 het volgende weektakenbord:  

 

 

 

 

 

 

 

  

rood 

              

blauw   

 

oranje 

 

groen 

 

geel 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Bij dit bord horen magnetische naamkaartjes en magneten waarop de cijfers 1 t/m 5 zijn 

aangegeven. 

De getallen van de magneten corresponderen met de getallen van de werkjes die tot de weektaak 

behoren. 

In groep 3 gaan de kinderen plannen èn registreren.  

De magneten die we gebruiken hebben een grijze kant en een witte kant. Op beide kanten staat 

hetzelfde cijfer (1 t/m 5). Als een kind met een werkje begint plaatst het de button met de witte kant 

in de kolom van de dag waarop het met het werkje begint. Als het werkje klaar is wordt de button 

omgedraaid, de grijze kant wordt dan bevestigd in de kolom van de dag waarop het werkje af is.  

 

 Het dagtaakbord. Vanaf kern 1 leren de kinderen stap voor stap de taak van hun niveau 

aflezen van het dagtakenbord. Op het dagtaakbord kunnen taken op 4 niveaus 

aangegeven worden (de methode werkt met zon, maan, ster en raketkinderen). Vanaf 

kern 4 kunnen de kinderen een taak met 6 onderdelen zelfstandig verwerken. Als de 

kinderen klaar zijn met hun dagtaak gaan ze verder met een vervolg werkje. De 

onderdelen hiervan staan op het onderste deel van het planbord aangegeven.  

Ruimte voor de 

naamkaartjes van 

de kinderen 

Vijf kolommen in de dagkleuren 

Deze kolommen geven de tijd aan die 

de kinderen aan hun keuzetaak kunnen 

besteden. 
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    Naast het gebruik van de bovenstaande borden werken de kinderen af  

    en toe ook nog in de hoeken, zoals ze in de kleutergroep gewend  

    waren. Er is onder andere keuze uit: legohoek, tekenhoek, bouwhoek,  

    leeshoek, spelletjeshoek, stempelhoek en clics. 

    Dit zal voornamelijk in de middag plaatsvinden of wanneer het  

    regent in de pauze. 

 

Periode 2 

Dit is de periode waarin kern 7 t/m 11 van Veilig leren lezen wordt uitgevoerd 

 

 Het keuzewerkbord met een periode van 3 weken. In de tweede periode vervallen de 

weektaak en het vervolgwerk. Daarvoor in de plaats komt keuzewerk voor 3 weken. De 

reden hiervoor is dat er met thema‟s van 3 weken wordt gewerkt. De leerkracht maakt 10 
keuzewerkjes met betrekking tot het thema dat op dat moment centraal staat. 

     De kinderen werken tijdens de inloop en als hun dagtaak af is 

     aan het keuzewerk. Het keuzewerk staat aangegeven op de  

     onderste helft van het dagtaakbord. Het keuzewerk wordt  

     gepland en geregistreerd op het keuzewerkbord. De wijze  

     waarop dat gebeurt is identiek aan die van het weektaakbord dat  

     in de eerste periode van het jaar werd gebruikt. 

 Het dagtaakbord. Na kern 6 kunnen de kinderen alle letters lezen en schrijven. Vanaf dat 

moment zijn zij in staat om de dagtaak over te nemen op een dagtaakformulier. In de 

tweede periode wordt hetzelfde dagtaakbord als in periode 1 gebruikt. Het verschil is dat 

de kinderen de dagtaak nu ook op een dagtakenformulier overnemen en dat het 

keuzewerk op de onderste helft van het bord staat. 

Ook in de tweede periode zal met regelmaat nog in de hoeken gewerkt worden. 

 

 Daltonaspecten  

 

 

Vrijheid/verantwoordelijkheid 

Het taakbord stelt de kleuters in de gelegenheid om te leren omgaan 

met een taak. De verantwoordelijkheid om de taken af te krijgen ligt bij 

het kind, Het heeft hierbij de vrijheid om zelf een werkmoment te 

kiezen. 

 

 

Zelfstandigheid 

De keuze wordt in principe zelfstandig gemaakt, stimulans van andere 

leerlingen en leerkracht kan van belang zijn. Het aftekenen van de 

activiteiten en beoordelen vormt een goede voorbereiding voor het 

werken met een weektaak. 

Het uitvoeren van de taak en de daarbij behorende acties worden 

zoveel mogelijk door de leerling zelf gedaan.  

 

 

Samenwerking 

Een gekozen activiteit mag altijd in tweetallen gemaakt of gedaan 

worden. Daarnaast wordt er bewust een coöperatieve opdracht op de 

taak gezet. De leerlingen voelen een gezamenlijke verantwoordelijkheid 

voor het af krijgen van de taak en stimuleren elkaar hierin. 
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6.7 Evaluatie en beoordeling 

 

Het goed omgaan met een taak is een vaardigheid, die aangeleerd moet worden. Het is daarom nodig 

dat de leerkracht het proces van taakwerken regelmatig met de kinderen bespreekt. De leerkracht kan 

dit individueel of groepsgewijs doen.  

 

Binnen ons taakwerk hebben wij de volgende evaluatiepunten opgenomen: 

Heb ik netjes gewerkt?  

Was ik snel afgeleid? 

Heb ik goed door kunnen werken? 

Heb ik, mijn werk goed doorgekeken voordat ik het inleverde? 

Vond ik het werk leuk om te doen? 

Vond ik het werk moeilijk of makkelijk? 

Wist ik wat ik moest doen?  

Heb ik rekening gehouden met andere kinderen in de klas? 

Klopt mijn planning? 

Ben ik netjes met de materialen omgegaan? 

In groep 4 kleuren de leerlingen een smile op de weektaak om te laten zien, hoe ze gewerkt hebben en 

om aan te geven dat het werk af en ingeleverd is. 

 

Kinderen hebben de mogelijkheid om op de achterkant van de weektaak hun ervaringen met de 

weektaak te beschrijven. De leerkracht kan hierop een mondelinge of schriftelijke reactie geven. 

Een leerkracht kan zelf beoordelen welk evaluatiepunt voor zijn groep van toepassing kan zijn. Het is 

wel de bedoeling dat alle punten gedurende het schooljaar een keer aan bod zijn geweest. 

Als een leerling behoefte heeft aan feedback op zijn gemaakte werk, kan dit op de volgende manieren 

worden aangegeven: 

 schriftelijke op de weektaak 

 in een individueel gesprek 

 binnen een gesprek met meerdere leerlingen. 

 

Voor een aantal leerlingen is het belangrijk om te weten, waarom een onderdeel moeilijk loopt. Het is de 

taak van de leerkracht om samen met het kind te onderzoeken wat hieraan ten grondslag ligt. Naast 

gesprekken met het kind kan een leerkracht er voor kiezen om een energiemeter door een kind te laten 

invullen of een hindernissenonderzoek te doen. Beide partijen krijgen hierdoor zicht op waar de hiaten 

zitten en welke acties er ondernomen moeten worden. 
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 Daltonaspecten 
 

Vrijheid/verantwoordelijkheid 

Vrijheid in de eigen planning en de uitvoering daarvan. 

Verantwoordelijkheid nemen voor de eigengemaakte keuzes. 

Vrijheid om wel of niet een instructie te volgen en de 

verantwoordelijkheid daarvoor te dragen. 

 

 

Zelfstandigheid 

Zelfstandig administreren. 

Kritisch het eigen werk evalueren. 

 

 

Samenwerking 

Opdrachten in tweetallen of grotere groepen uitvoeren. 

Onderlinge hulp. 

 

6.8 Keuzetaak 

 

Een keuzetaak behoort tot het normale taakpakket. Het mag niet zo zijn, dat alleen de kinderen die 

klaar zijn met hun taken aan het keuzewerk toekomen.  

Een keuzetaak is voor alle kinderen en vormt dus een onderdeel van de weektaak. 

In groep 5 wordt de keuzemogelijkheid vergroot. Door de notatie van alle vakgebieden kan ieder kind 

vanaf maandag echt kiezen waaraan het naast rekenen en taal wil werken. De volgorde waarin de 

opdrachten worden gemaakt was in groep 3 en 4 al vrij. De keuzetaak wordt ook nu geïntegreerd in de 

weektaak. Ieder kind werkt per week minimaal één keer aan een keuzetaak. Bij keuzewerk kan aan de 

volgende zaken gedacht worden: Piccolo, Loco, computer, schaken, dammen, Rummicub enz. 

Het aanbod heeft altijd een leerdoel (educatief) niet zomaar een spelletje.  

 

Vrijheid betekent niet alleen, dat het kind de volgorde binnen de taak mag bepalen, maar ook, dat het 

voor een deel zelf de inhoud van zijn/haar leren mag kiezen. 

Keuzewerk is bij ons niet “eventjes iets voor jezelf doen”, het is ook niet uitloopwerk voor de snelle 
werkers en het is ook niet “even een spelletje doen”. 

6.09. Keuzewerk 

De kinderen krijgen de vrijheid om binnen de taak zelf de volgorde van het werk te bepalen. Ook wat 

betreft de inhoud willen wij de kinderen de mogelijkheid geven om te kiezen voor activiteiten, die 

aansluiten bij hun kwaliteiten en interesses. 

Keuzewerk niet bedoeld als tijdvullend en bezighoudend middel. Het heeft als doel leerlingen op een 

verantwoorde en zinvolle manier bezig te laten zijn met een activiteit die past bij de persoonlijke 

beleving van het kind. 

 

Keuzewerk is: 

 Een niet- vrijblijvende, educatieve activiteit. Het verschil tussen educatief en recreatief is niet 

altijd duidelijk te zien. Een spel kan naast een sociale en emotionele doelstelling, ook een taal- 

of rekenactiviteit in zich hebben. De scheidslijn educatief – recreatief is niet altijd scherp te 

trekken (ganzenborden kan als telactiviteit heel educatief zijn in groep 3, maar niet meer in 

groep 6)                                                                                                                             
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 een vast onderdeel van de basistaak; bijvoorbeeld omschreven als “werk maximaal 30 minuten 
aan je keuzewerk” (daarnaast heeft de leraar de mogelijkheid om binnen de taak ook keuzewerk 
op te nemen).  

 Een activiteit die de kinderen, afhankelijk van hun belangstelling, zelf mogen kiezen. 

 In de kleutergroepen staat keuzewerk regelmatig op het taak- of keuzebord. 

 Keuzewerk is in principe zelfcorrigerend, al zal de leerkracht ook hierbij volgen wat leerlingen 

doen en welke kwaliteit ze leveren. 

 Ook binnen keuzewerk zal er naar gestreefd worden kinderen te laten samenwerken. 

Samenwerkingsopdrachten worden met een symbool aangegeven. 

 

Organisatie: 

 In alle groepen is een kieskast aanwezig waaruit de kinderen keuzewerk kunnen kiezen. 

 De leerkracht, maar ook leerlingen, vullen de lades met materialen. Hierbij wordt getracht 

rekening te houden met de verschillende intelligenties. (zie hoofdstuk meervoudige 

intelligenties) 

 De inhoud van de kast wordt regelmatig aangepast. 

 Iedere bouw heeft zijn eigen verzamelplaats voor materialen. Gestreefd wordt naar een grote 

diversiteit aan materialen. 

 Kinderen geven op de weektaak aan, welke activiteiten ze gedaan hebben 

 De kleutergroepen hanteren ook de ontwikkelingsmaterialen kast, die gevuld is met materialen 

die verschillende ontwikkelingsgebieden vertegenwoordigen. 

Deze kast wordt met inhoud en al, om de twee maanden, een groep doorgeschoven. Gedurende 

het jaar is er dus voldoende aanbod van ”nieuwe” materialen. 
 

Inbrengen leerlingen 

 

De groepsleraren zullen regelmatig bij de kinderen peilen waar hun belangstelling ligt en wat zij 

eventueel als aanvulling op het keuzewerk zouden willen hebben. 

Als een kind iets als keuzewerk wil doen dat (nog) niet in de kasten te vinden is, kan het met de leraar 

hierover overleggen. Het uitvoeren van de keuzetaak kan zowel in de klas als in de algemene ruimte 

gebeuren. 
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6.10 Extra werk  

  

Algemene richtlijn:  

 

Extra werk moet liefst een andere werkvorm zijn dan wat in de basistaak gebeurt, zoveel mogelijk 

zelfcorrigerend. Het mag leerstofondersteunend, of juist verdiepend, of verrijkend zijn; in geen geval: 

“bezighouden”. In de weektaak is extra werk opgenomen. Van belang is dat kinderen weten waar het ligt 

en wat het inhoudt. 

 

 

 Daltonaspecten 
 

Vrijheid/verantwoordelijkheid 

Vrijheid om zelf te kiezen wat ze willen leren. 

Zij zijn verantwoordelijk voor de uitvoering (hun  

keuze moeten ze ook waarmaken). 

 

 

Zelfstandigheid 

Het kind kiest zelf de keuzetaak, ook de uitvoering   

gebeurt zelfstandig. Alleen op verzoek zal de leraar  

helpen en suggesties geven. 

 

 

Samenwerking 

Sommige opdrachten kunnen alleen samen gedaan  

worden. Bij anderen bestaat de mogelijkheid om ze  

alleen of samen te doen. 

 

6.12. Zelfcorrectie 

 

Het is belangrijk dat kinderen het werk zelf corrigeren. Dat geldt voor de opdrachten die zowel binnen 

als buiten de taak vallen.  

Zelfcorrectie heeft een aantal voordelen: 

 Het kind krijgt meteen feedback op het werk. Het hoeft niet te wachten tot totdat de leerkracht 

het werk teruggeeft. 

 Het heeft een leereffect, omdat een kind direct kan nagaan hoe een fout ontstaan is. 

 Het geeft een kind zicht op de mate van beheersing van leerstof. Hierdoor leert het kind een 

hulpvraag formuleren. 

 

Bijvoorkeur laten wij de leerlingen in tweetallen corrigeren.  

 

In de keutergroepen is materiaal aanwezig dat zelfcorrigerend is. Daarnaast vinden wij het vergelijken 

van processen en resultaten ook een manier van zelfcorrectie. 

In groep 3 mogen de kinderen bepaalde opdrachten zelf nakijken.  

Naarmate de kinderen meer gewend zijn aan het zelf corrigeren is er meer mogelijk. 

In de hogere groepen wordt dit uitgebreid. De groepsleerkracht is degene die een inschatting kan 

maken welke kinderen welk werk kunnen nakijken. 
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7.Werk- en instructieplekken 
 

7.1 Werkplekken 

De kinderen hebben een zekere vrijheid in het kiezen van een werkplek in de school.  

Binnen de taaktijd werken de kinderen gelijktijdig, in of buiten het lokaal, aan verschillende opdrachten. 

Binnen de ruimtes krijgen kinderen instructie, zijn ze aan het samenwerken, of zijn ze bezig met een 

creatieve opdracht. 

Kinderen komen erbij zitten of gaan weer weg. In een Dalton school zullen de kinderen en de leerkracht 

(moeten) wennen aan een zekere ”werkruis”. 
Een kind kan er ook voor kiezen om een andere werkplek te zoeken, rekening houdend met afspraken 

en in de daarvoor afgesproken ruimtes. Bij elk lokaal zijn er op de gang werkplekken gecreëerd. 

 

Een algemene afspraak is dat de openbare ruimten ‟s morgens stille werkplekken zijn en ‟s middags 
overlegplekken ofwel plekken, waar samengewerkt wordt 

 

 

Stille werkplek 

 

Om leerlingen in de gelegenheid te stellen zelfstandig en rustig te kunnen werken, zijn er door de 

gehele school in de ochtend "stille werkplekken" gecreëerd. Op een stille werkplek mogen leerlingen niet 

met elkaar praten. Daar is de overlegplek voor.  

Leerlingen leren verantwoordelijkheid te dragen voor zichzelf en anderen. 

 

 

 
 

 

Stille werkplekken in de gangen, in de hal of 

werklokaal. 

Leerlingen die de verantwoordelijkheid niet aan 

kunnen, mogen alleen in de groep op een stille 

werkplek. Overigens is elk tafeltje ook een stille 

werkplek, als er geen instructie wordt gegeven. 

 

De stille werkplekken zijn in de middag overlegplekken/ samenwerkplekken.  

 

Overlegplek 

 

Deze overlegplekken worden door de leerlingen gebruikt, als ze elkaar iets te vragen hebben of uitleg 

aan elkaar willen geven. Uiteraard gebeurt dat fluisterend. 
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De samenwerkplek 

Op de samenwerkplek mogen de leerlingen gezamenlijk aan een samenwerkopdracht werken. Uiteraard 

gebeurt dat zacht pratend (denk aan overlegvormen/vergaderingen) 

Wij werken met 3 geluidsniveaus. 

 Pictogram:        -    stil,  

- fluisteren,  

- zacht overleg. 

 

Elkaar helpen staat in het Daltononderwijs 

hoog in het vaandel geschreven. Er is niet 

een leraar, maar er zijn zoveel leraren als er 

leerlingen zijn.......... 

 

 
  

Werkplekken buiten het lokaal: 

Per bouw/unit zijn er afspraken gemaakt voor het gebruik van de gezamenlijke ruimtes en de 

werkplekken bij en in de lokalen. 

 Het is aan de leerkracht om te beoordelen of het noodzakelijk en/of mogelijk is om meer 

leerlingen buiten het lokaal te laten werken.  

 houden wij zicht op de werkplekken buiten het lokaal: 

In groep 4 t/m 8, met uitzondering van de groepen 3 en de kleutergroepen, hangt het (locatie) 

bord (aula-gang-buiten). Op dit bord geeft het kind aan waar het werkt. 

 Binnen de kleutergroepen is op het keuzebord zichtbaar hoeveel leerlingen er per werkplek in de 

hal mogen werken. 

 Het bord geeft aan hoeveel leerlingen er bij een activiteit mogen. Afhankelijk van de ruimte en 

materialen kan de leerkracht besluiten de werkplek uit te breiden. 

 Het kan ook gebeuren dat een leerling activiteiten onderneemt in een ander lokaal dan zijn 

eigen. Dit is altijd na overleg en met toestemming van de leerkracht. 

 Tijdens het werken met de Mentor-Maatjes zijn leerlingen van verschillende leeftijden en bouwen 

in diverse ruimtes aan de slag. 

 De desbetreffende leerkrachten houden d.m.v. het lopen van rondes toezicht op de 

samenwerking. 

 

Werkplekken in het lokaal: 

 Vanaf groep 3 heeft iedere leerling een eigen passende werkplek waar hij tijdens de klassikale 

activiteiten zit. 

 De plekken zijn afhankelijk van de doelstelling in groepjes of rijen geformeerd.  

 De groepjes worden met het oog op samenwerking regelmatig opnieuw samengesteld. 

 Bij de samenstelling wordt rekening gehouden met de wensen en mogelijkheden van de 

leerlingen. 

 Tijdens de taakuren en indien noodzakelijk mogen de leerlingen een andere werkplek kiezen. 
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Belangrijkste werkafspraak: 

De belangrijkste werkafspraak, die overal in de school geldt, luidt:  

 

Houd rekening met elkaar en stoor elkaar niet onnodig. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Daltonaspecten  

 

 

Vrijheid/verantwoordelijkheid 

De vrijheid om zelf een werkplek te kiezen. De 

verantwoordelijkheid om zijn werk te maken en een daarbij 

passende werkplek te kiezen, ligt in principe bij het kind. 

 

 

 

Zelfstandigheid 

Buiten de groep krijgt een kind te maken met andere 

omgevingsfactoren dan in de klas. Buiten het zicht van de 

leerkracht zal een kind meer aangewezen zijn op 

vaardigheden, die behoren bij zelfstandig werken. 

 

 

Samenwerking 

Het rekening houden met elkaar is ook een vorm van 

samenwerken. 

 

 

7.2. De instructiehoek/-tafel  

 

Binnen het lokaal neemt de instructiehoek/tafel een belangrijke plaats in. Naast instructies die klassikaal 

plaatsvinden, maken we regelmatig gebruik van de instructiehoek/tafel. Deze plek geeft de leerkracht 

de gelegenheid om met individuele leerlingen of in kleine groepjes te werken. 
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Inleverplek 

 

Werk dat door de leraar nagekeken moet worden, 

leggen de kinderen op de inleverplek. 
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8. Samenwerken 
  

 

Op het gebied van samenwerken maken wij het volgende onderscheid:  

1. Samenwerken uit oogpunt van sociale vorming.  

2. Didactisch samenwerken 

 

Samenwerken uit oogpunt van sociale vorming 

 

De sociale vorming op school dient gezien te worden als een echte leerschool voor het latere leven. 

Respect is hierbij een kernbegrip. 

Een belangrijk uitgangspunt hierbij is, dat kinderen leren dat ze niet met iedereen bevriend hoeven 

te zijn, maar wel moeten proberen om met iedereen te kunnen samenwerken. 

Het ontwikkelen van omgangsvormen loopt als een rode draad door ons onderwijs heen.  

 

   

     Didactisch samenwerken 

  

Hieronder verstaan we dat leerlingen elkaar helpen bij het verwerken van de leerstof. Bijvoorbeeld: 

leerlingen krijgen de opdracht gezamenlijk, in tweetallen of in groepjes een bepaalde taak uit te 

voeren. 

Bij individuele taken kan een leerling uitleg vragen aan een medeleerling. Leerlingen bieden elkaar, 

indien nodig, een helpende hand. 

Belangrijk hierbij is andere leerlingen niet te storen.  

  

 

In praktijk komt bovenstaande als volgt tot uiting:  

  

 Tutorlezen  

 Techniek (ontdekdozen) 

 Werken met maatjes  

 (Digitale) schoolkrant  

 Sport- en spelactiviteiten  

 Presenteren  

 WENS●theater 
 

  

AAllss  jjee  ssaammeennwweerrkktt,,  kkuunn  jjee  mmeeeerr…………    
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8.1 Samen werken en het maatjessysteem 

 

Inventarisatie van de school op het Daltonprincipe samenwerken 

 

 Het samenwerken aan een bepaalde opdracht, waarbij ieder zijn eigen  

 inbreng en verantwoordelijkheid heeft.  

Bij individuele opdrachten samen proberen om bij problemen tot een oplossing te komen. 

 Het kunnen samenwerken is van essentieel belang, niet alleen op schoolniveau, maar  

ook in de maatschappij. 

 Samenwerken is het met elkaar werken, praten, denken om zodoende voor elk der participanten 

tot betere resultaten te komen.  

Het accepteren en respecteren van elkaar dient voorop te staan. 

Samenwerken betekent ook, dat kinderen elkaar om hulp mogen  

vragen. Wij besteden in de groepen aandacht aan hoe je hulp vraagt:  

vriendelijk en zonder onnodig storen. Soms mag een kind ook  

weigeren een ander te helpen, bijvoorbeeld als het zelf bezig is met  

iets, dat de volledige concentratie vereist, of als het zo vaak  

wordt gevraagd te helpen, dat het eigen werk eronder dreigt te gaan lijden. Ook in dat geval 

moet het kind leren om vriendelijk “nee” te zeggen. 
 In het dagelijkse leven moet een mens samen kunnen werken met allerlei 

andere mensen, die hij of zij niet altijd zelf heeft gekozen. 

 In de samenleving moet je samenwerken met anderen om te kunnen (over) leven. De school is 

een onderdeel van de maatschappij. 

 Samenwerken is een werkwijze, waarbij kinderen elkaar aanvullen om zodoende een  

vraagstuk op te lossen of leren gezamenlijk een opdracht uit te voeren. 

Deze opdracht beperkt zich tot op schoolniveau. De maatschappij blijft hier buiten beschouwing. 

 Samenwerken houdt in, dat twee (of meer) leerlingen samen bezig zijn. 

 

Bij alle vakken mogen de kinderen samenwerken met hun maatje. Geregeld wordt er gewisseld. Een kind 

of de leraar kan echter ook besluiten om het werk zelfstandig te (laten) maken (keuzevrijheid). 

 

 

 Daltonaspecten 

 

Vrijheid/verantwoordelijkheid 

Verantwoordelijkheid nemen voor de fysieke en 

sociale omgeving. De vrijheid om hulp te zoeken en te geven. 

 

 

Zelfstandigheid 

Zelfstandig hulp zoeken en hulp verlenen. 

 

Samenwerking 

De vaardigheid leren om met iedereen te kunnen  

samenwerken. 
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8.2 Maatjessyteem 

Elke groep werkt met dit systeem waarbij twee rijen met n boven elkaar hangen. Iedere donderdag, bij 

het begin van een nieuwe Daltonweek, worden de namen een plaats doorgeschoven. De leerlingen die 

naast elkaar hangen zijn voor een week elkanders maatje. 

 

De volgende activiteiten worden met het maatje gedaan: 

Kleutergroepen 

 Dagelijks samen in de rij;  

 Elkaar helpen bij het aankleden na gym of bij het naar buiten gaan; 

 Samen kiezen en uitvoeren van een huishoudelijke taak.  

 

Groepen 3 t/m 8 

 Plannen en uitvoeren van een samenwerkopdracht, die op de weektaak staat.  

 Plannen en uitvoeren van een samenwerkingsopdracht met een Mentormaatje. 

 

 

 

 Daltonaspecten 

 

Vrijheid/verantwoordelijkheid 

Het dragen van zorg voor je maatje en het gezamenlijk 

verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de opdracht. 

 

 

Zelfstandigheid 

Het ervaren dat de zelfstandigheid vergroot wordt wanneer je 

het samen doet. Samen sterk! 

 

 

Samenwerking 

Het werken/spelen in tweetallen, het leren kennen en 

accepteren dat er verschillen in voorkeuren en mensen zijn.  

 

  

8.3 Tutorlezen/ tutorleren  

  

 Op onze school wordt er in de groepen 1 t/m 8 gewerkt met een tutor.  

Deze wordt ingezet bij tutorleren en tutorlezen.  

  

Tutorlezen.  

De belangrijkste doelstelling van het tutorlezen is het bevorderen van de technische leesvaardigheid. 

Tegelijkertijd wil de school een actieve en enthousiaste leeshouding bij de kinderen uitlokken. Daarnaast 

zullen door het tutorlezen (en tutorleren) de sociale relaties tussen de leerlingen onderling vergroot 

worden, doordat ze meer gericht zijn op samenwerking en zorg voor elkaar. Uit onderzoek is gebleken, 

dat zowel de tutor (diegene die helpt ) en ontvanger hier veel voordeel uit halen.  

  

Voorbeeld van tutorlezen:  

Twee lezers van ongelijk niveau lezen voor een periode van zes weken samen. Twee keer in de week 

wordt gedurende 20 minuten samen in de aula gelezen. De tutoren hebben in een eerste bijeenkomst 
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een aantal pedagogische vaardigheden en een aantal leesstrategieën aangeboden gekregen van een 

leerkracht. Alle kinderen die nu meedoen met het tutorlezen zijn vol enthousiasme begonnen. 

Resultaten kunnen niet uitblijven. 

 

 Tutorleren.  

Door de hele school wordt gebruik gemaakt van tutorhulp.  

Bijvoorbeeld:  

 

 Leerlingen uit groep 8 helpen kinderen uit groep 1/2 bij een creatieve opdracht. 

 

 Een leerling uit groep 8 helpt een leerling uit groep 2 met woordenschatuitbreiding.  

 

 Een kind biedt motorische hulp aan bij het leren huppelen van een kleuter uit groep 2.  

 

 Een leerling uit groep 6 gaat met een leerling uit groep 4 overgooien met een bal en vraagt: 4 

x 5? terwijl het gooit, de ander antwoordt terwijl het vangt.  

 

Dit werkt heel goed. De oudere kinderen zijn trots om iets aan de jongere leerlingen te leren. De jongere 

kinderen zijn blij iets van de grote te kunnen leren  

  

8.4 Maandoptreden/ groepsoptreden 

We besluiten dat maandoptredens in ons programma-aanbod niet meer mogen verdwijnen. Spelen 

zowel als kijken worden uitermate positief ontvangen 

Op het netwerk staat een handreiking van diverse werkvormen die daarbij te gebruiken zijn.  

 

 De „uitvoeringen‟ worden gehouden op dinsdagochtend na 10.45 uur en voor 12.15 uur. 

 In de middag wordt de uitvoering nogmaals gespeeld voor ouders. 

 De uitvoerende groep organiseert. (N.B. draagt ook zorg voor de communicatie naar de „kijkende 
groepen‟) 

 In de uitvoeringen moet aandacht zijn voor verschillende werkvormen. (minimaal 2 voor de 

onderbouw en 3 voor de bovenbouw) 

 Tableaux vivant 

 Pantomime 

 Vertel pantomime 

 Verhalen vertellen 

 Poppenspel 

 Schimmenspel 

 

 Spel elementen Wie- Wat- Waar 

 Afspreek spelen 

 Improvisatie spelen 

 Rollen spelen 

 

Raadpleeg de handleiding op samen/handleidingen 

 

 Een uitvoering duurt ongeveer 30 minuten 

 De uitvoerende groep draagt zorg voor het opruimen van het theater. 
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 Daltonaspecten 

 

Vrijheid/verantwoordelijkheid 

Kinderen zijn, binnen een kader, verantwoordelijk voor de 

inhoud van de weeksluiting. Ze krijgen de vrijheid om delen 

van de weeksluiting zelf in te vullen en in te oefenen.  

 

 

Zelfstandigheid 

De kinderen mogen naar een geschikte werkplek om te 

oefenen. Ze hebben ook de vrijheid om overleg te plegen met 

andere leerlingen en leerkrachten. 

Ze stellen, na overleg over de inhoud met de leerkracht, een 

draaiboek en presentatie op. 

 

 

Samenwerking 

Samenwerking vindt plaats op alle gebieden, voorbereiding, 

uitvoering en opruimen met leerlingen, leerkrachten en 

ouders. 
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9. Meervoudige intelligentie 
 

Mensen, dus ook kinderen, zijn in staat op  verschillende manieren problemen op te lossen door gebruik 

te maken van verschillende intelligenties. In tegenstelling tot de conclusie dat het IQ een factor is die 

vast staat en niet te beïnvloedbaar is, gaat men er bij meervoudige intelligentie van uit dat de 

intelligenties tot op zekere hoogte kunnen worden ontwikkelend. 

 

Het gaat er niet om hoe intelligent je bent,  maar hoe je intelligent bent. 

 

 De volgende intelligenties kunnen wij onderscheiden:  

1. Beeld: De leerling denkt in beelden en houdt van tekenen, puzzelen, verbeelden en uitbeelden, 

collages, poster of muurkrant maken, werken met kleur en vormmateriaal, fotograferen, route 

uitstippelen, kaart of plattegrond lezen en televisie of video kijken. 

2. Woord: De leerling denkt met woorden en houdt van lezen, schrijven, verhalen vertellen, 

woordspelletjes, rijmen, dichten en voordragen, interviewen, e-mailtjes versturen, navertellen, 

folders ontwerpen, vreemde talen, woordgrapjes, spreekbeurten, geheimtaal, telefoneren, 

grappen maken. 

3. Rekenen: De leerling denkt na over hoe dingen werken of kunnen werken, ordent graag, 

verklaart, bewijst door middel van een verklaring, vindt raadsels leuk, kan goed de hoofd- van de 

bijzaken onderscheiden, kan goed meten en schatten, vindt problemen oplossen prettig. 

4. Bewegen: De leerling leert door dingen te doen, houdt van dansen, springen, bewegen, lopen, 

aanraken, gebaren maken, acteren, gymmen, met gereedschap  omgaan, beeldhouwen en 

goochelen. 

5. Muziek: De leerling denkt via ritmes en melodieën en houdt van zingen, fluiten rappen, een 

instrument bespelen of leren bespelen, geluiden nadoen en trommelen, muziek luisteren, maat 

houden. 

6. Zelf: De leerling denkt diep in zichzelf, is zich bewust van zijn gedachten en gevoelens, sterke en 

zwakke kanten, houdt van (dag)dromen, stilte en dingen alleen doen, gevoelens beschrijven, 

dagboek schrijven. 

7. Mensen: Een leerling denkt door met anderen te praten en houdt van dingen samen doen, 

feesten, problemen oplossen, met mensen praten, taken verdelen, anderen helpen en uitleg 

geven. 

8. Natuur: De leerling denkt veel aan en over de natuur, houdt van observeren, op onderzoek 

uitgaan, verzamelen, dieren, tuinieren en kan zich prima aanpassen in een nieuwe omgeving. 

 

leerstijlen van kinderen te herkennen en daar op in te spelen. 

De intellectuele vaardigheden (competenties) van mensen verschillen nogal. Nu we weten  

welke  typeringen horen bij de verschillende intelligenties is het gemakkelijker om de leerstijlen van 

kinderen te herkennen en daar op in te spelen. 
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In het volgende overzicht wordt aangegeven welke leerstijlen er zijn voor de verschillende intelligenties. 

 Leerling leert het best door: 

Visueel/ruimtelijk 

Beeld knap 

 

Visualiseren, het maken van schema‟s en mindmaps. 

Verbaal/linguïstisch 

Woord knap 

 

Praten, luisteren en het zien van tekst. 

Logisch/matthematisch 

Reken knap 

 

Rubriceren en het werken met abstracte voorbeelden. 

Lichamelijk/kinesthetisch 

Beweeg knap 

 

”Leerwandelingen” maken, verbinding leggen tussen de ruimtes en het 
opdoen van kennis. 

Muzikaal/ritmisch 

Muziek knap 

 

Er ritmes en er muziek bij te betrekken. 

Intrapersoonlijk 

Zelf knap 

 

Alleen te werken aan individuele opdrachten. 

Interpersoonlijk 

Mensen knap 

 

Vergelijken, het leggen van relaties en het bevragen van anderen. 

Naturalistisch 

Natuur 

Observeren, onderzoeken, verzamelen 

 

Om rekening te houden met meervoudige intelligentie is het niet nodig om het programma aan te 

passen. Wel moet er diversiteit zijn in de manier van aanbieden en verwerking van leerstof.  

De didactische werkvormen van coöperatief leren doen een beroep op de verschillende intelligenties en 

bieden, bij voldoende afwisseling, een prima basis voor de ontwikkeling ervan. 

 

Uit; Hallo Dalton, hoofdstuk 3 

 

Daarnaast houden wij bij de volgende onderdelen  rekening met Meervoudige Intelligentie: 

 De (keuze) taak; 

 De instructies; 

 De samenstelling van de kieskast/kar; 

 De invulling die wij geven aan Mentor-Maatje activiteiten; 

 De voorbereiding en uitvoering van de weeksluitingen; 

 Samenwerkingsopdrachten. 
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Iedereen is in staat om ongeveer drie intelligenties te benutten bij het oplossen van problemen. 

Wij vinden het belangrijk dat kinderen leren dat er meerdere mogelijkheden zijn om tot een leerervaring 

of een oplossing te komen. Het is hierbij wel van belang dat kinderen van zichzelf weten wat hun 

competenties zijn en welke vaardigheden er binnen de groep zijn.  

 

Als leerkracht kun je een kind helpen om zijn/haar vaardigheden in beeld te brengen door: 

 Binnen vormgeving van het onderwijs alle intelligenties in te zetten. De leerlingen kunnen op 

deze manier de voorkeur, die zij hebben voor instructie en verwerking, ontdekken en gebruiken.  

 Een leerling te observeren. Dat wat een leerling als eerste kiest heeft vaak ook zijn voorkeur en 

weerspiegelt zijn sterke kant. Vandaar uit kunnen minder ontwikkelde vaardigheden geoefend en 

versterkt worden. 

 Gebruik te maken van werkbladen, die speciaal zijn ontwikkeld om Meervoudige Intelligentie te 

scoren.  

 

 

 

 Daltonaspecten 

 

 

Vrijheid/verantwoordelijkheid 

Het kind is medeverantwoordelijk voor het naleven van 

gespreksafspraken en het verloop van het gesprek. Deze 

vormen van gesprek geven de kinderen de 

mogelijkheid/vrijheid om altijd een eigen inbreng te hebben. 

 

 

Zelfstandigheid 

Het vergroot de zelfstandigheid als het gaat om het leren 

verwoorden/verwerken van ervaringen en emoties. 

 

 

Samenwerking 

Er is sprake van wederzijdse afhankelijkheid. Zonder 

samenwerking, geen resultaat. 
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1100.. Huishoudelijk taakbord  

Om de hulpvaardigheid en verantwoordelijkheid verder te ontwikkelen, maar vooral om kinderen 

verantwoordelijkheden te geven die zij aankunnen, met als doel daarmee de betrokkenheid bij de 

omgeving waarin zij verkeren te stimuleren, gebruiken we de huishoudelijke taak.  

In de groepen spreken we ook wel van “klassentaak” of “weekdienst”.  
Alle werkzaamheden die daarvoor in aanmerking komen worden zo georganiseerd, dat alle kinderen van 

de groep erbij betrokken worden. Het gaat hierbij om werkjes als: planten water geven, vegen, controle 

kapstok, de kasten opruimen, het bord schoonmaken, uitdelen van materialen, papierbak legen enz. Wij 

hechten aan een speciaal voor dit doel gemaakt huishoudelijk taakbord. Er zijn twee modellen. Één 

model wordt gebruikt in groep 1 t/m 4 en het andere model wordt gebruikt in groep 5 t/m 8. De 

organisatie van de huishoudelijke taak door middel van een speciaal taakbord wordt in alle groepen 

toegepast.  

  

Groep 1 t/m 4 

Op het „huishoudelijk taakbord‟ kunnen kinderen zien voor welke taak 
zij die week verantwoordelijk zijn: naast elk symbool van de taak 

staan twee foto‟s van de kinderen die hiervoor verantwoordelijk zijn. 
De kinderen worden door de leraar gekoppeld aan een taak.  

Groep 5 t/m 8 

Op het „huishoudelijk taakbord‟ kunnen kinderen zien voor  

welke taak zij die week verantwoordelijk zijn: naast de naam van 

de kinderen hangt een knijper met daarop de taak, waarvoor ze 

verantwoordelijk zijn. De kinderen worden door de leraar 

gekoppeld aan een taak.   

 Daltonaspecten 

 

Vrijheid/verantwoordelijkheid 

 

Zorg dragen voor de omgeving en materialen. 

 

 

Zelfstandigheid 

Middels de wijzers kunnen de leerlingen zien, wat er van ze 

wordt verwacht.  

 

 

Samenwerking 

De taken worden over het algemeen in tweetallen gedaan, 

zodat de leerlingen elkaar kunnen stimuleren en de 

mogelijkheid hebben tot werkoverleg. 
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11.Techniek 
 

 

 

 

 

 

 

11.1 Wat zijn De Techniek Torens? 

De Techniek Torens is het meest complete lesconcept dat de kerndoelen voor techniek in het 

basisonderwijs in één klap dekt! Daarin zijn zowel de oude als nieuwe kerndoelen voor techniek 

meegenomen. Alle thema's en domeinen (constructie, transport, productie, communicatie, 

elekrotechniek, chemie, duurzame energie, etc, domein A en domein B) worden in doorlopende 

leerlijnen behandeld. Het is vooral veel "zelf doen" voor de kinderen.  

De leerkracht heeft er relatief weinig werk aan. 

De Techniek Torens zijn drie opvallende en vrolijk gekleurde kasten in de vorm van Middeleeuwse 

kasteeltorens, waarin alle materialen, leskisten en lesbeschrijvingen zijn opgeborgen voor ten minste 80 

technieklessen voor groep 1 tot en met groep 8 van de basisschool. 

De drie afzonderlijke torens (een Bovenbouw Toren, een Middenbouw Toren en een Onderbouw Toren) 

zijn verrijdbaar en kunnen dus ook los van elkaar worden gebruikt in de school. 

Voordelen van De Techniek Torens 

 De school voldoet in één klap aan de kerndoelen voor techniek.  

 Doorlopende leerlijnen voor alle onderwerpen.  

 De leerlingen werken veelal zelfstandig in kleine groepjes. De lesduur is circa 1 uur.  

 De school hoeft zelf geen lessenpakket voor techniek te bedenken.  

 Leerkrachten hoeven niet alle benodigde materialen te verzamelen en aan te schaffen voor 30 

kinderen. Dit bespaart tijd en geld.  

 De leerkracht hoeft zich slechts in te lezen in de 10 technieklessen van zijn of haar groep. Zo 

wordt techniek, ook voor meer alfa-gerichte leerkrachten, laagdrempelig.  

 Inpasbaar in de  Daltonwerkwijze.  

 De aantrekkelijke vormgeving en variatie aan materialen dagen de kinderen uit om met techniek 

aan de slag te gaan.  

 De Torens zijn modulair, per bouw, te gebruiken en aan te schaffen.  

 Overwegend duurzame materialen.  

 Het verbruiksmateriaal is minimaal. Het nabestellen van artikelen direct bij schoolleveranciers is 

snel en goedkoop.  

 Ook andere, leergebied-overstijgende, kerndoelen komen in dit lesconcept aan de orde. Denk 

daarbij aan: zelfstandig in groepjes werken, samen oplossingen zoeken, taken verdelen, een 

werkend eindproduct maken, creeëren, zelfvertrouwen opbouwen, ontwikkeling van de fijne 
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motoriek, precies werken, meten, driedimensionaal inzicht, op schaal werken, analyseren, 

testen, overleggen, ontwerpen, plannen, evalueren, doorzetten, etc. 

Techniek binnen de weektaak 

- groep verdelen in „techniek groepen‟ van 6 – 8 kinderen  

- de groepen werken in 2-tallen/ techniekmaatjes 

Week 1: ● centrale aanbieding lesdoos techniektorens 

● de eerste techniekgroep plant de opdracht op de 
weektaak in onderling overleg. Zij leggen hun 

planning voor aan de leerkracht. 

( De leerkracht kan ook zelf „handige‟ tijdstippen 
aangeven) 

Week 2: ● de tweede techniekgroep plant de opdracht op 

de weektaak in onderling overleg. Zie boven. 

Week 3: ● de derde techniekgroep plant de opdracht op de 
weektaak in onderling overleg.  

Week 4: ● reserveweek 

 

Verantwoordelijkheden 

 De bouwcoördinatoren zijn „sleutelfiguren‟, zij beheren de kast van hun bouw. 

 De indeling van de  kasten vind je aan de binnenkant van de kastdeur 

 Iedere leerkracht zet de spullen, na gebruik (1 a 2 weken) op de juiste plaats terug 

 Materiaal dat gebruikt wordt , moet door de leerkracht worden afgetekend 

 Een kind mag wel spullen uit de keuzekast pakken, maar niet wegzetten (ivm de controle van de 

leerkracht) 

 Iedere groep krijgt de beschikking over 2 whiteboard-stiften (voor het aftekenen van het 

materiaal door de kinderen) 
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11.2 Bee-Bot 

Sinds november 2007 zijn bij ons de Bee-Bots in gebruik. Wat zijn dat voor beesten vraagt u zich 

misschien af. Welnu, Bee-Bot helpen kinderen bij de ruimtelijke ontwikkeling. Deze vertederende robots 

onthouden wel 40 stappen en kunnen uiteenlopende opdrachten uitvoeren woorden vormen, routes 

volgen, dominosteentjes aanstoten). Door de eenvoud van de bediening kunnen kleuters hiermee heel 

goed uit de voeten. Meer complexe toepassingen en opdrachten maken de Bee-Bot interessant voor de 

bovenbouw.  

 

 
werkwijze 

 er zijn 2 Bee-Bots beschikbaar voor de groepen een/twee, alsmede 2 letterkleden. 

 voor de twee groepen drie is 1 bee-bot en 1 letterkleed beschikbaar. Datzelfde geldt voor de twee groepen 

vier. 

 voor de groene unit (groep 5, 5/6 en 6) is 1 Bee-Bot en 1 transparant kleed beschikbaar. 

 voor de blauwe unit (groep 7, 7/8 en 8) zijn inmiddels 2 Bee-Bots beschikbaar en 1 transparant kleed. 

 Voor alle groepen is een handleiding beschikbaar. 

Bij de laatst genoemde units (blauw en groen) is het werk met Bee-Bot opgenomen bij het keuzewerk. 

11.3 brainbox 

We kunnen dezelfde werkwijze als bij de techniektorens toepassen bij het werk met brainbox. ( En dan bijvoorbeeld 

starten in week 3 met de centrale aanbieding.) 

Van brainbox zijn tot nu toe alleen de handleidingen geleverd. 

11.4 excursies 

Excursies op het gebied van techniek zijn op dit moment: 

* een jaarlijkse excursie van groep 7 naar het technieklokaal van de Hoge School, als tegenprestaties voor 

het aannemen van stagiaires. 

* een excursie van groep 8 naar het waterzuiveringstation in Langerak 
 

Ochtend   

  ● Bus haalt leerlingen van school 
9.15 uur  ● ontvangst en korte uitleg Oasen 

9.30 uur  ● film “Hoe wordt drinkwater gemaakt?” 
9.45 uur              ● groep in tweeën, één groep rondleiding,  één groep   proefjes, uitleg mini-zuivering, drukproef en quiz 

10.15 uur ● groepen worden gewisseld en drankje 

10.55 uur ● vragen en foto voor de website 

11.15 uur  ● einde programma, bus brengt leerlingen terug 

 

 

*   
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* Twee weken voor uw bezoek aan ons zuiveringsstation ontvangt u van ons een herinneringsmail. In dit 

bericht staat ook het tijdstip vermeld waarop de bus bij uw school arriveert en hoe laat deze vertrekt richting 

Langerak.www.oasen.nl/Kids 

 

 * een excursie naar het Junior science Lab 

 

 

 

 

11.5 theater 

Het WENS-theater is ontstaan binnen daltonschool De Leeuwerik. Het theater is in 2006 gerealiseerd door een 

bijdrage uit het Rabobank wensenfonds.  

Het dagelijks bestuur bestaat uit 4 personen waarvan 1 leraar van de basisschool. Het dagelijks bestuur wordt 

gesteund door een aantal medewerkers (waaronder 2 leerkrachten), die op hun beurt leerlingen van de hoogste 

groepen aansturen op diverse terreinen ( garderobe, kaartverkoop, catering, pers en propaganda, licht –en 

geluidstechniek). Op deze wijze ontstaat een  leerbedrijf-achtige setting, die weer past bij de onderwijsvisie van de 

school. 

11.6 En verder: 

Constructie materiaal 
 * blokken 

 * lego (binnenkort beschikbaar) 

 * kapla 

 * knexx 

 * mecano 

 

http://www.oasen.nl/Kids
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12.WENStheater 

 
 

In het schooljaar 2006 hebben we in de school een theater kunnen realiseren.  

Het wenstheater is mogelijk gemaakt door het Wensenfonds van de Rabobank.  

 

 
 

Het theater wordt natuurlijk gebruikt voor de maandoptredens van alle groepen.  

Daarnaast doet het dienst als bioscoop (o.a. voor het volgen van schooltelevisieprogramma‟s), 
collegezaal  of gewoon als ruimte om even te werken.  

Door de samenwerking met de stichting muziekonderwijs Leiderdorp (MOL) kunnen wij de kinderen het 

komende schooljaar naast een aantal  „muzikale‟ workshops ook een vakleerkracht aanbieden.  

 

Bij het exploiteren van het (WENS)theater komen alle dalton uitgangspunten (verantwoordelijkheid, 

zelfstandigheid en samenwerking) bij elkaar. In een leerbedrijf-achtige setting worden leerlingen die 

daar interesse  in hebben, opgeleid en ingezet op een aantal onderdelen. Kinderen uit verschillende 

groepen leren samen een echt „bedrijf‟ te runnen. Ze raken vertrouwd met aspecten als: reclame maken, 

inkoop –en verkoop, voorlichting geven, organiseren van jasinname, de omgang met de pers, het maken 

van affiches met wervende teksten en het onderhouden van de eigen website www.wenstheater.nl.  

Daarnaast is er ieder jaar aandacht voor een goed doel m.a.w. maatschappelijke betrokkenheid 

(afgelopen twee jaar: War Child en Natuurmonumenten). Het WENStheater gaat een verbintenis aan voor 

1 jaar. Er worden schoolambassadeurs aangesteld die voorlichting geven aan het aanwezige publiek. 

Ook voeren zij actie en zamelen geld in.  

http://www.wenstheater.nl/
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Wanneer er optredens zijn, kunt u te weten komen door regelmatig onze website (www.wenstheater.nl) 

te bezoeken.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

http://www.wenstheater.nl/
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12.1 Uitgangspunten van het WENStheater 

 
Toegankelijkheid 

Veel mensen komen pas op latere leeftijd in aanraking met theatervoorstellingen. Wij willen het theater 

in letterlijke -en figuurlijke zin dichterbij brengen. 

 
Laagdrempelig 

We proberen niet alleen de drempel voor het publiek zo laag mogelijk te houden. Ook zorgen wij er 

regelmatig voor dat wij jonge mensen letterlijk een podium bieden. EXXEN 4all is zo'n programma. Het 

is een  korte stukken festival waarin iedereen in hooguit 20 minuten kan laten zien waartoe hij of zij in 

staat is. Daarnaast kennen we in EX66 4all een variant voor de wat ouderen onder ons. 

 
Familietheater 

Het WENStheater richt zich in de avondprogrammering op voorstellingen voor alle leeftijden.  

Dit uit zich o.a. in de aanvangstijd  (19.30 uur). 

 
Minimale kosten 

De toegangsprijs mag wat ons betreft geen belemmering vormen. Het WENStheater werkt dan ook louter 

kostendekkend. Artiesten of andere genodigden worden door ons niet betaald. 

 
Dagprogramma 

Overdag is het theater helemaal alleen voor leerlingen van daltonschool De Leeuwerik. Zij houden daar 

'wekelijks' hun maandoptredens, kijken er schooltelevisie en doen daar hun presentaties. Daarnaast 

genieten ze natuurlijk van de diverse workshops en optredens die speciaal voor hun zijn geboekt. 

 
Avondprogramma 

Over de avond-voorstellingen hebben we al genoeg verteld. Zij zijn bedoeld voor iedereen die 

geinteresseerd is. Het programma vindt u ook op de website (www.wenstheater.nl).  

 

Rest ons nog te zeggen : Kom langs ! U bent van harte welkom. 

Groep 7 en 8 worden binnen onze onderwijsvisie regelmatig betrokken bij de organisatie van 

activiteiten. Wij denken daarbij aan (hulp bij de organisatie/ het organiseren) van de unit-dagen, de 

uitgave van een schoolkrant, het bespeelbaar houden van schoolpleinen en voetbalveld en met name het 

draaiend houden van het theater. 

In de maand juni krijgen alle toekomstige (volgend schooljaar) groep 7 en 8 leerlingen  een intekenlijst, 

waarop zij hun voorkeur mogen aangeven. Deelname is op vrijwillige basis. 

Deze lijst wordt ondertekend door een van de ouders geretourneerd.  

Van tevoren moet de leerlingen duidelijk verteld worden dat niet bij  iedereen een eerste of zelfs tweede 

keus gehonoreerd kan worden. 

http://www.wenstheater.nl/
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13. Informatie en rapportage 
 

Dat onze school een Daltonschool is willen wij graag duidelijk maken. Iedereen die binnen onze school 

werkzaam is, zal te maken krijgen met aspecten die horen bij Daltononderwijs. 

Informatie naar elkaar, leerlingen en ouders is daarom van groot belang. 

Wij hanteren de volgende vormen van informatieverstrekking: 

 Het Daltonboek; 

 De schoolgids; 

 De Website; 

 Weekbrieven; 

 Informatieavonden per groep en onderwerp; 

 Voorlichting aan aspirant-ouders d.m.v. oriëntatiegesprekken en open-ochtenden;  

 De pers.  

 

De vaardigheden, die kinderen op een Daltonschool dienen te ontwikkelen, worden ook gerapporteerd 

aan leerlingen en de ouders van de individuele kinderen.  

 

Dit schooljaar hebben we het nieuwe ontwikkelde rapport in gebruik genomen. Het nieuwe rapport is 

ontwikkeld, omdat we vonden dat de Daltonaspecten een plek moesten krijgen binnen het rapport. 
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14. Verder Ontwikkelingen 
 

Voor de korte termijn hebben we onze ontwikkeling in een 4-jarig meerjarenplan neergelegd. Voor de 

lange termijn zien we een ontwikkeling, die zich richt op de ontwikkeling van ons onderwijs dat gaat van 

leerkrachtgebonden naar leerlinggestuurd proces. Een ontwikkeling die zich over meerdere 

meerjarenplannen uitstrekt.  

 

De punten waar wij ons de komende vier jaren op richten hebben wij in ons meerjarenplan als volgt 

schematisch weergeven. 

 

2008-2009 2009-2010 

Dalton onderwijs   Dalton onderwijs   

Handelingswijzers maken Uitbreiden coöperatief leren 

Ontwikkeling taakuren Portfolio voor kinderen 

Ontwikkeling taakbesef, Verantwoordelijkheid 

en reflectie 

Tutorleren 

Keuzewerk en meervoudige intelligentie Ontwikkeling taakuren 

Rapportage/portfolio Ontwikkeling taakbesef, 

Verantwoordelijkheid en reflectie 

Studiedag coöperatief leren  

  

Methoden Methoden 

Invoering Handvaardigheidmethode Invoering nieuwe Taalmethode 

Invoering Muziekmethode Invoering nieuwe Begr. Lezenmethode 

Oriëntatie op Taal (gr. 4 t/m 8) Oriëntatie op Rekenen 

Oriëntatie op Begrijpend Lezen (gr. 4 t/m 8)  

  

Kwaliteitszorg Kwaliteitszorg 

Daltoncursus “daltoncertificaat” (6 (collega‟s) Daltoncursus “daltoncertificaat” (6 collega‟s) 
Studiedag gedragsproblematiek Opstellen Veiligheidsplan 

Aanpassen schoolplan Klassenconsultatie 

Afname Kwaliteitsmeter  

Vragenlijst ouders, leerlingen en leerkrachten 

Collegiale consultatie 

Klassenconsultatie Daltonvisitatie (predikaat) 

Collegiale consultatie  

Dalton visitatie (predikaat) Studiedagen 

 

 

Opstellen veiligheidsplan  
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2010-2011 2011-2012 

Dalton onderwijs   Dalton onderwijs 

Ontwikkeling van weektaak  

Ontwikkeling taakbesef en 

verantwoordelijkheid en reflectie 

Ontwikkeling van weektaak 

Portfolio voor kinderen Ontwikkeling taakbesef en 

verantwoordelijkheid en reflectie 

ELO (elektronisch leeromgeving) ELO (elektronisch leeromgeving) 

  

Methoden Methoden 

Invoeren nieuwe Rekenmethode Invoeren nieuwe Aardrijkskundemethode 

Oriëntatie op Aardrijkskunde Oriëntatie op Geschiedenis 

 Oriëntatie op Natuur 

  

  

Kwaliteitszorg Kwaliteitszorg 

Daltoncursus team Daltoncursus team 

Opbrengst gericht werken Afname ouder/- leerlingenquête 

Afname Kwaliteitsmeter  

Vragenlijst ouders, leerlingen en leerkrachten 

Klassenconsultatie 

Klassenconsultatie Collegiale consultatie 

Collegiale consultatie  
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14.1. Overige ontwikkelingen 
 

Er is een start gemaakt met de ontwikkeling van de punten: Rapportage/portfolio, keuzewerk en 

meervoudige intelligentie. Wij realiseren ons dat deze onderdelen nog aandacht behoeven en nog verder 

uitgewerkt moeten worden. De vaardigheden, die nodig zijn om tot een goed resultaat te komen, zijn bij 

leerkracht en leerling in ontwikkeling. 

Meer over de inhoud van evaluatie/reflectie, keuzewerk en meervoudige intelligentie is te lezen in de 

betreffende hoofdstukken. 

 

Naast de aandacht voor het leerresultaat willen we in de toekomst ook meer aandacht gaan besteden 

aan het leerproces. Het werken met portfolio‟s is daarbij een uitstekend hulpmiddel.  

Een portfolio is meer dan alleen maar een map met werkstukken, die een leerling in een bepaalde 

periode heeft gemaakt.  

Over de inhoud van zijn verzameling voert de leerling met zijn leerkracht gesprekken. Hierin denken 

leerling en leerkracht samen na over het leer- en ontwikkelingsproces en over de bereikte resultaten. 

Het kind krijgt inzicht in wat het nu kan, weet en begrijpt dat het eerst nog niet wist, kon of begreep. In 

het gesprek wordt het leerling duidelijk gemaakt op welke punten het vooruit is gegaan. Hierdoor wordt 

zijn motivatie en betrokkenheid bij de opdrachten en zijn gevoel van eigenwaarde vergroot.  

Werken met portfolio‟s geeft leerlingen inzicht in WAT ze leren en HOE ze dat doen. Met behulp van hun 
portfolio kunnen ze dat bovendien aan anderen laten zien en uitleggen. 

 

 

Het tutorleren zal ook een plek gaan krijgen binnen ons onderwijs. 

Wij willen dat oudere leerlingen in de nabije toekomst in staat zijn om leerlingen uit een lager leerjaar 

op deelvaardigheden voor lezen, spellen en/of rekenen systematisch te helpen. Daarbij is ons 

uitgangspunt steeds, dat zowel de leerling die geholpen wordt (tutee), als de leerling die hulp biedt 

(tutor) profijt moet hebben bij deze werkwijze. Ze gaan immers allebei naar school om iets te leren.  

Hoewel het niet voor de hand liggend lijkt, kan de tutor er zeker zeer veel voordeel bij hebben doordat: 

 het uitleggen aan een ander de verbale mogelijkheden verbetert, 

 het uitleggen de eigen kennis vergroot, 

 het efficiënt leert werken,  

 er een positievere houding t.o.v. het betreffende schoolvak ontstaat 

 het zelfbeeld en de verdere ontwikkeling van het verantwoordelijkheidsgevoel, geduld en aandacht 

voor een ander wordt versterkt. 

 

Onze voorkeur gaat uit naar de leerlingen van groep 7 en 8, die kinderen uit de lagere groepen helpen. 

We nemen daarbij een leeftijdverschil van 2 tot 5 jaar in acht. Naar ons idee is het dan voor de leerling 

die hulp krijgt heel acceptabel. Verder biedt een wat grotere afstand qua leerstofbeheersing meer 

mogelijkheden. Uiteraard zal het benoemen van tutoren pas plaatsvinden na toestemming van de 

ouders. 
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Binnen onze school zijn de Daltoncoördinatoren (bouwcoördinatoren) aangesteld. 

 

De Daltoncoördinator neemt deel aan het regio overleg en vormt samen met de directie een 

”Daltonwerkgroep”. 
 

Deze groep bereidt vergaderingen voor, werkt voorstellen en besluiten uit en fungeert in het algemeen 

als stimulator voor het ontwikkelen van verder Daltonbeleid op onze school. 

 

Wij vinden het belangrijk dat ouders op de hoogte zijn van onze manier van werken met kinderen. We 

willen de ouders van onze leerlingen in de gelegenheid stellen om jaarlijks een keer in de klas en in de 

school te laten kijken.  

 


