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Wat vooraf ging……………. 
 
Dit Daltonboek is tot stand gekomen na de visitatie van juni 2014. Het visitatieverslag  zit ook als bijlage in 

dit boek. 

De visitatie stemde ons zeker niet tot tevredenheid en daagde ons uit tot verdere actie.  

In het najaar 2014 is er een indringende vergadering geweest waarop we ons de vraag gesteld hebben:  

“Willen we een Daltonschool zijn of niet” Alle collega’s hebben toen deze rechtstreekse vraag beantwoord 

met een volmondig  ja. Iedereen besefte dat er met het beantwoorden van die vraag  heel wat werk aan de 

winkel was.  Bij niet iedereen was ook het besef nog aanwezig wat er dan allemaal gebeuren moest.  Samen 

met de kwaliteitsmedewerker van Obase werd er toen  door een aantal leerkrachten een bezoek gebracht 

aan een inspiratiemiddag waarop  Hans Wolthuis  een inspirerend presentatie hield.  

Vervolgens hielden deze leerkrachten een boeiende inspiratie wat uitmondde in een aantal sessies met 

Hans Wolthuis . De eerste bijeenkomst vond plaats op 4 maart 2015 

De eerste bijeenkomst hield de volgende onderwerpen in: Daltontijd, instructie op maat, instructierooster, 

periodetaak, ik-doelen, rapportage, portfolio.  Het was nogal wat. Van een uurtje (of minder)  Daltontijd per 

dag moest er gewerkt worden naar “Dalton een hele dag” . Er werden dop (dalton ontwikkel plan)groepen  

opgezet.  

De Dopgroep: weektaak en instructierooster is hier voortvarend mee aan de slag gegaan en heeft heel wat 

modellen ontwikkeld.  Deze ontwikkeling gaat nog steeds door.  Het resultaat is echter nu na ruim een jaar 

verder, dat  elke groep een weektaak en instructierooster heeft. Dit is wel stapsgewijs gegaan.  Van 

anderhalf uur per dag naar een hele dag. Nagenoeg de  hele dag is weektaaktijd/instructietijd. Het 

instructierooster staat op een A3 formulier voorop hun map. Dus niet op bord. Dit heeft te maken met de 

keuze van hun werkplek. Immers niet altijd is hun werkplek in de groep.  Voor het kiezen van de werkplek is 

een procedure. Kinderen kunnen op de bovenverdieping werken als ze bewezen hebben zich goed te 

kunnen gedragen. De gang is een stilteruimte. 

De dopgroep: “Ik doelen”  is zich gaan oriënteren op de ik-doelen, voor de verschillende jaargroepen en de 

diverse disciplines.  (zelfstandigheid, samenwerken, verantwoordelijkheid en reflectie).  Deze doelen zijn 

vertaald naar posters of losse doelen.  Voor de groepen 1 t/m 5 hangen ze als losse doelen in de groep. 

Voor de hogere groepen zijn posters gemaakt waarop ze te zien zijn. Ook op de taakbrieven staan de ik 

doelen.  Een vervolgstap is dat kinderen hun eigen doelen kiezen en ze gaan uitvoeren.  Wekelijks worden 

deze  doelen geëvalueerd.  

Om toch de ontwikkelingen te stroomlijnen en  voor de afstemming is er ook een dopgroep “doorgaande 

lijn “ opgezet. Hier komen de afspraken en de verschillende modellen samen en wordt gekeken of er een 

schoolberde lijn in zit. Zij hebben hiervoor een kijkwijzer ontwikkeld. Deze kijkwijzer is ook toegevoegd als 

bijlage. 
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1.Inleiding 
 
In dit daltonboek is beschreven hoe het team van Dalton basisschool Binnen de Veste vorm aan haar 
onderwijs geeft.  
Dit werkboek is een levend document omdat het daltononderwijs ook steeds in beweging zal moeten zijn, 
zoals ook de maatschappij in beweging is. Eigenlijk zou het moeten heten het Dalton (nooit af) boek.  
Dit document is een naslagwerk en borgingsdocument met daarin de meest voorkomende daltonafspraken. 
Op deze manier willen we uniform kunnen werken en de afspraken levend houden binnen de school. 
Het gaat er niet om of alles mooi is opgeschreven, het gaat erom hoe er dagelijks in de omgang met 
kinderen en ouders op school wordt gewerkt. We gaan er van uit dat dit document jaarlijks wordt 
veranderd, want dat zou betekenen dat we scherp blijven. 
Verder is dit document interessant voor instanties die zich op de hoogte willen stellen van de werkwijze op 
onze school. 

 De onderwijsinspectie 

 Visiteurs van de Nederlandse Dalton Vereniging 

 Het schoolbestuur 

 Andere (Dalton)basisscholen 
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2. Visie 
 
Eén van de basisvaardigheden is samenwerking en dit sluit prima aan bij de maatschappij, waar veel in 
teamverband wordt geopereerd. Het leren ervaren en gebruik maken van de (on)mogelijkheden van jezelf 
en de ander kunnen bijdragen tot een goed en sociaal functioneren. Tolerantie, respect en solidariteit zijn 
waarden die kinderen moeten beheersen om tot een goede samenwerking te komen.  
Dit zijn tevens de belangrijkste waarden binnen het Openbaar Onderwijs. 
De maatschappij verlangt van ons in toenemende mate aandacht voor de opbrengsten van de hoofdvakken 
taal en rekenen. Hierbij is het resultaatgericht werken belangrijk maar het dient in de juiste verhouding te 
staan tot ons pedagogisch handelen. 
Leerlingen dienen niet alleen te beschikken over kennis maar steeds meer ook over een groot aantal 
vaardigheden die hen in staat stelt zichzelf en hun omgeving verder te ontwikkelen.  
Daarnaast is het steeds belangrijker om een duidelijker beeld te krijgen van eigen competenties, ambities 
en vaardigheden en tevens een beeld te krijgen van anderen. Hierdoor kan een grote effectiviteit in een 
lerende wereld worden bereikt, waarbij zeker het aspect van wederzijds respect een belangrijke rol speelt. 
Basisschool Binnen de Veste  wil met moderne middelen de leerlingen toerusten voor deze ontdekkende 
zelfontwikkeling voor henzelf en voor de hen omringende wereld. Dus niet passief reageren op nieuwe 
ontwikkelingen maar anticiperend en actief de nieuwe mogelijkheden onderkennen en proberen te 
gebruiken. 
De gedachte van Parkhurst was bij het efficiënter maken van het onderwijs om de leerling verantwoordelijk 
te maken  voor zijn eigen werk. De leerling moet zelf aan de knoppen kunnen zitten. Het gaat primair om 
het ‘eigenaarschap”  Tegenwoordig ook we l het “ownership” of misschien wel ‘leadership” genoemd 
  
Hiervoor is een juist leerkrachtgedrag van essentieel belang; de leerkracht dient in staat te zijn de 
Daltonuitgangspunten in zijn dagelijks handelen vorm te geven en de benodigde voorwaarden te scheppen. 
Eén van de voorwaarden is dat wij elk kind willen benaderen als een open, communicatief en redelijk mens 
die leert verantwoordelijkheid te dragen. 
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3. Kernwaarden 
 
Het Daltonconcept van Helen Parkhurst was ruim 100 jaar geleden een antwoord op het traditionele 
leerstofgerichte onderwijs.  
Het kind diende meer centraal komen te staan. De onderwerpen van de verschillende vakken moesten op 
zo’n manier gekozen en behandeld worden, dat de leerlingen zicht kregen op de samenhang tussen de 
onderwerpen en de vakken onderling. 
Daltononderwijs kan worden samengevat in de volgende vijf  kernwaarden: 
 

                

Vrijheid in gebondenheid (verantwoordelijkheid)                                     
In het daltononderwijs krijgen kinderen de vrijheid om het taakwerk zelf te organiseren. De leerstof en de 
eisen die hieraan gesteld worden, de tijdslimiet en de schoolregels vormen de grenzen waarbinnen de 
leerlingen hun vrijheid leren gebruiken. 
De leerkrachten begeleiden de leerlingen om zich verantwoordelijk te laten voelen voor eigen leren. 
Leerlingen krijgen de ruimte om te experimenteren, maar worden tegelijk ook geconfronteerd met de 
relatie tussen wat ze doen en wat het oplevert. Dit moet voor de leerlingen een geleidelijk leerproces zijn, 
waarin zelfkennis en zelfinschatting een grote rol spelen. Vrijheid is noodzakelijk om eigen keuzes te 
kunnen maken en eigen wegen te vinden. Door meer ruimte te bieden kunnen zij een actieve en 
nieuwsgierige leerhouding ontwikkelen. Meer vrijheid betekent niet dat alles zo maar kan. 

Zelfstandigheid         
Zelfstandig leren op een daltonschool is ervaringsleren: dit betekent dat leerlingen uitgedaagd worden hun 
leertaken zelf tot een goed einde te brengen. Deze manier van werken stimuleert het probleemoplossend 
denken van een leerling. Om later als volwassenen goed te kunnen functioneren moeten de leerlingen 
leren beoordelen welke beslissingen zij moeten nemen. De keuzevrijheid dwingt de leerlingen tot het 
nemen van zelfstandige beslissingen die effectief en verantwoord zijn. 
 Het is de taak van de leerkracht om iedere leerling de structuur te bieden om vrijheid binnen de grenzen te 
leren hanteren. 

 



7 
Dalton basisschool Binnen de Veste 23-01-2017       

Samenwerken          
Op onze school biedt de leerkracht de leerlingen iedere dag de mogelijkheid om samen te werken. Dit 
wordt in de praktijk uitgevoerd met ‘maatjes’ of in gestuurde of spontane groepssamenstellingen. Doordat 
leerlingen samen met de leerkracht en medeleerlingen aan hun leertaken werken, leren zij met elkaar om 
te gaan en leren zij dat zij elkaar kunnen helpen. Het samenwerken kan het leren vergemakkelijken. 
Samenwerken met anderen heeft daarnaast een functie op het gebied van sociale vorming; leerlingen leren 
dat er verschillen bestaan tussen mensen. Ze leren naar elkaar te luisteren en respect te hebben voor 
elkaar. Ze ontwikkelen sociale vaardigheden, het beoordelen van eigen inbreng en die van medeleerlingen 
en discussievaardigheden. 

Effectiviteit en doelmatigheid       
Het daltononderwijs is gericht op een effectieve inzet van tijd, menskracht en middelen. 
Niet alle kinderen hebben dezelfde instructie nodig.  De taak is de drager van de te leren vaardigheden en 
kennis. Een taak op maat houdt een leerling doelmatig en functioneel bezig.  Een leerling kan binnen de 
Daltontijd zelf bepalen hoeveel tijd hij effectief moet besteden aan taken en oefeningen. De taak moet wel 
gemaakt, maar hij kan zelf bepalen of hij bijv. wat meer tijd aan rekenen of aan taal besteed.  Hij kan kiezen 
of hij aan zijn eigen taak met eigen tempo, alleen,  of met een maatje, werkt. Ook kan hij kiezen voor meer 
instructie.  Ook hier weer de leerling als eigenaar van het doel.  

Reflectie            
Reflectie is een kernwaarde in het daltononderwijs die de bovenstaande kernwaarden ondersteunt en 
versterkt.  Door na te denken over wat je gaat doen of wat je hebt gedaan, leer je over je eigen gedrag en 
dat van anderen. Je leert jezelf en anderen daardoor kennen.  
Elke leerkracht die werkt op een daltonschool reflecteert op zijn of haar handelen in de onderwijspraktijk.  
Op schoolniveau vindt reflectie over het onderwijs voortdurend plaats. Ook leerlingen moeten kunnen 
reflecteren op leeropbrengsten  en op persoonlijke ontwikkeling. 
Op basisschool Binnen de Veste  willen we kinderen doelgericht leren hoe zij moeten reflecteren. 
 
Borging        
Het borgen van de kernwaarden van het Daltononderwijs gebeurt door middel van een  planmatige 
(zelf) evaluatie en visitatie. 
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4. Vrijheid en verantwoordelijkheid 
 
Keuzevrijheid: 
 Aan het begin van de week ontvangen de leerlingen hun week taak. Buiten de gezamenlijke momenten van 
instructie zijn ze zelf in de gelegenheid om te werken aan hun taak. De vrijheid zien we terug in de 
keuzevrijheid  van:  
 

- Wanneer en in welke volgorde er geleerd wordt 

Tijdens het zelfstandig werken kunnen de leerlingen kiezen wanneer er gewerkt wordt aan een bepaald 
vak. Op de taak staan verplichte onderdelen.  De volgorde mogen ze zelf bepalen.  Ook staat er keuze werk 
op. 
 

- Hoe er geleerd  wordt en met welke hulpmiddelen  

Voor sommige vakken zijn concrete materialen beschikbaar . Ook kan de computer worden ingezet. 
 

- Of er alleen gewerkt wordt of dat er met een maatje wordt samengewerkt 

De kinderen moeten bepaalde taken  uitvoeren. Aan het begin van de week krijgen de leerlingen een 
maatje toegewezen. Soms mogen ze ook zelf kiezen.  Een aantal taken moeten echt alleen uitgevoerd 
worden, sommige taken in tweetallen of in groepjes.  
 

- Waar er gewerkt wordt  

Ze mogen binnen bepaalde grenzen op een andere plek werken. De bovenverdieping en de gang zijn 
stilteplekken. Kinderen kunnen daarvoor “ solliciteren” en “halkaarten” verdienen. Ook kunnen kaarten 
worden ingetrokken.  
 

- Wat er geleerd wordt 

De keuzekast is een moment waarop de  leerling zelf de leerstof kan kiezen. De keuzekast is nog wel een 
aandachtspunt voor het schooljaar 2016-2017. Tijdens het keuzewerk kan de leerling vrij   uit de kast 
kiezen. Ook staat er op de weektaak een periodetaak. Op termijn streven we ernaar dat dit een taak wordt  
waarbij de leerling zelf het onderwerp kiest en deze  in een bepaalde periode uitwerkt. Nu is het zo dat het 
een taak is die door de leerkracht gekozen wordt. Verder kan in de keuzekast ook aanvullende oefenstof 
staan voor bijv lezen, rekenen, taal.  
Voor het schooljaar 2016/2017 is keuzewerk een onderwerp dat verder uitgewerkt moet worden. 
 
Huishoudelijke taken 
In elke klas moeten huishoudelijke taken worden verricht. Meestal zijn  het taken die op het bord staan. In 
groep 1 en 2 werken we met “helpende handjes” . Twee leerlingen die de juf helpen 
 
Correctie 
Vanaf groep 4 gaan de kinderen steeds meer oefenen met het zelf corrigeren van het werk. Voornamelijk 
rekenwerk. Toetsen worden altijd door de leerkracht nagekeken.  Met spelling houden we heel lang zelf  de 
vinger aan de pols  ivm dyslectische leerlingen. 
 
Leerkrachtniveau 
Leerkrachten proberen zoveel mogelijk de leerlingen te stimuleren om hun eigen verantwoordelijkheid te 
nemen.  Wel moet de eigen verantwoordelijkheid op een niveau liggen dat de leerling ook aan kan. Dit  
“sturen” en  “aanvoelen”  is een taak van de leerkracht.  De leerkracht geeft duidelijk de doelen aan. Soms 
hangen ze op in de groep, soms staan ze op de taakbrief. De leerkracht volgt elke leerling systematisch, 
zowel cognitief als op sociaal-emotioneel niveau.  Voor diverse leerlingen hanteert de leerkracht ook 
verschillende aanpakken.  

Om de leerkrachtcompetenties zo inzichtelijk mogelijk te maken hebben we hiervoor een 
overzicht samengesteld: 
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Leerkrachtcompetenties verantwoordelijkheid 

Gr 
1/2 

 De leerkracht zorgt voor situaties waarbij kinderen hulp kunnen vragen aan anderen     
kinderen. 

 De leerkracht zorgt voor een werksfeer waarin kinderen leren rustig te werken en te praten. 

 De leerkracht leert de attitude aan waardoor kinderen aanspreekbaar zijn voor 
medeleerlingen en de leerkracht. 

 De leerkracht creëert situaties waarbij de kinderen leren omgaan met uitgestelde aandacht. 

 De leerkracht zorgt voor duidelijke regels en afspraken. 

 De leerkracht zorgt voor situaties waarbij kinderen zich aan afspraken en regels moeten 
houden en dit kunnen oefenen. 

 De leerkracht geeft de kinderen de ruimte om zelf materialen te kunnen kiezen. 

 De leerkracht geeft de kinderen de keuze om voor een deel zelf de volgorde van het werk te 
bepalen. Pas als er ook een weektaak of iets dergelijks is. 

 De leerkracht leert kinderen oefenen met de rol als maatje. 

Gr 
3/4 

 De leerkracht laat de leerling het eigen werk nakijken bij sommige vakken. 

 De leerkracht stimuleert de leerling zichzelf te verantwoorden. 

 De leerkracht leert de leerlingen zelf invulling te geven aan een onderdeel van de basistaak 

 De leerkracht laat de leerling uit verschillende  keuzeopdrachten kiezen. 

 De leerkracht geeft de kinderen de verantwoordelijkheid om zelf te bepalen of zij 
meedoen met de instructie voor rekenen. 

 De leerkracht geeft de kinderen de verantwoordelijkheid om te kiezen voor een stille 
werkplek. 

 De leerkracht geeft de kinderen de verantwoordelijkheid om  kinderen zelf de volgorde van 
de taken te laten bepalen. 

 De leerkracht zorgt voor situaties waarbij de kinderen de persoonlijk aangesproken kunnen 
worden en deze vaardigheid geoefend wordt. 

 De leerkracht zorgt voor situaties waarbij de kinderen kunnen kiezen uit verschillende 
opdrachten. 

Gr 
5/6 

 De leerkracht geeft de kinderen de verantwoordelijkheid om zelf hun werk secuur na te 
kijken. 

 De leerkracht geeft de kinderen de verantwoordelijkheid om zelf te bepalen hoe lang een 
taak gaat duren. 

 De leerkracht geeft de kinderen die het aankunnen de verantwoordelijkheid om zelf te 
bepalen of zij meedoen met de instructies. 

Gr 
7/8 

 De leerkracht geeft de kinderen de verantwoordelijkheid om zelf te bepalen of zij willen 
samenwerken of niet. 

 De leerkracht geeft de kinderen de verantwoordelijkheid om in het groepje zelf de taken te 
verdelen met als doel dat het project goed verloopt. 

 De leerkracht zorgt voor feedbackmomenten en stimuleert het geven van opbouwende 
kritiek.  

 

 
Schoolniveau 
Het team ontwikkelt zich voortdurend op het gebied van het Daltononderwijs.  Alle leerkrachten op onze 
school hebben het Daltoncertificaat. Tegelijkertijd is het een verplichting voor de leerkracht om jaarlijks 
minimaal één cursus te volgen op het gebied van Dalton. Alle leerkrachten zijn ook lid van een dopgroep, 
om het Daltongedachtengoed verder te ontwikkelen.  Dop staat voor Dalton ontwikkelingsplan. Op deze 
manier is het hele voltallige team verantwoordelijk voor de schoolontwikkeling.   De leerkrachten leren op 
die manier van elkaar en nemen hun verantwoordelijkheden.  
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5.  Zelfstandigheid  
 
Zelfstandig  werken en leren is belangrijk. Wij doen een beroep op de zelfstandigheid van leerlingen om 
“het eigenaarschap van het onderwijs”  steeds neer te leggen, daar waar het hoort, en dat is de leerling. 
Dat betekent niet dat de leerkrachten  de verantwoordelijkheid uit handen geven, maar de rol van de 
leerkracht verandert steeds meer in die van een coach. De leerkracht bepaalt ook hoeveel zelfstandigheid 
een leerling aan kan en hoeveel ondersteuning hij nodig heeft.  
 
Leerlingniveau 
Alle werkdagen van de week hebben een eigen kleur. Alle taken die de kinderen hebben gemaakt worden 
afgekleurd met de kleur van die dag. (t/m groep 5) Op het moment dat kinderen bepaalde taken gaan 
plannen gebruiken ze deze kleuren ook als planmiddel. 
maandag:          blauw 
dinsdag  :  geel 
woensdag:  groen 
donderdag: rood 
vrijdag :  paars 
 
Daarnaast mogen kinderen zelf hun hulpmiddelen pakken, corrigeren hun eigen werk en zijn er 
geoormerkte werkplekken en mogen zelf hun tijd indelen.  Heel belangrijk is hierbij ook dat het 
”eigenaarschap” bij de leerling ligt. Ze kunnen zelf aangeven waarom de Daltonwerkwijze gehanteerd 
wordt.  
In de groepen 1/2  Wordt er gewerkt met dagritmekaarten. Vanaf groep 3 t/m 8 wordt er gewerkt met een 
instructierooster en een taakbrief. Op het instructierooster staat aangegeven wanneer en op welk niveau 
er instructie wordt gegeven. Wanneer er geen instructie is wordt er gewerkt met de taakbrief. (bepaalde 
vakken uitgezonderd
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Hier boven is een instructierooster afgedrukt  en daarnaast een weektaakbrief. Op het 
instructierooster staan nagenoeg alleen de instructiemomenten.  De overige tijd wordt ingevuld met 
weektaken.  (Ze worden ook nog als bijlage meegestuurd) 

 
Uitgestelde aandacht: 
Er wordt in elke groep gewerkt met een stoplicht. Rood betekent stil werken, groen er mag overlegd 
worden, de juf mag gestoord worden. Oranje betekent dat je mag overleggen met degene die naast 
je zit. 
Daarnaast worden de dobbelstenen gebruikt.  
?=ik heb een vraag (en werk gewoon door) 
Groen=je mag mij storen om iets te vragen 
Rood=ik wil niet gestoord worden 
Oranje=alleen mijn maatje mag mij vragenstellen/helpen. 
 
Ook hebben we een leerlijn ontwikkeld voor zelfstandigheid.  
Dit zijn de “ik doelen” die we hierbij nastreven voor de diverse groepen. 
  

Groep Zelfstandigheid  
Leren omgaan met uitgestelde aandacht 
De leerkracht hanteert een teken 
Het gaat om productie taken 

1 
2 

 Ik durf initiatieven te nemen 
 Ik maak een taakkeuze 
 Ik voer een taakje alleen uit 
 Ik kan 5 tot 10 minuten stil werken 
 Ik administreer mijn eigen werk 
 Ik werk ook buiten het lokaal 
 Ik (her)ken de symbolen 

3 
4 

 Ik controleer mijn eigen werk 
 Ik kan 10 tot 15 minuten stil werken 
 Ik ken het gebruik van materialen Ik voer zelf experimentjes uit 
 Ik werk taakgericht 
 Ik kan verschillende soorten instructie aan 
 Ik verzorg mijn eigen werkplek 
 Ik werk in wisselende groepsgrootte 
 Ik laat mij niet afleiden 
 Ik kan 15 tot 20 minuten stil werken 

5 
6 

 Ik gebruik de tijd goed 
 Ik kan 30 tot 40 minuten stil werken 
 Ik deel mijn eigen tijd in 
 Ik bedenk zelf onderwerpen 
 Ik verwoord mijn eigen mening 
 Ik weet waar ik goed en minder goed in ben 

7 
8 

 Ik verwoord eigen oplossingsstrategieën 
 Ik kan 50 tot 60 minuten stil werken 
 Ik controleer het materiaal 
 Ik ken mijn eigen leerstijl 
 Ik kies uit diverse verwerkingstechnieken 
 Ik kan mijn eigen leerdoelen noemen 
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Leerkrachtniveau 
De leerkracht stimuleert het kind tot het nemen van initiatieven. Talloze hulpmiddelen zijn voorradig. 
Klokjes, timers, stoplichten, bovenverdiepingskaarten, digibord, keuzewerk, keuzekast , enz .  Ook 
onze bovenverdieping is dusdanig ingericht dat er groepsdoorbrekend gewerkt kan worden. Diverse 
leerkrachten zijn daar dan ook aanwezig, die ook allemaal de mogelijkheid hebben om bij te sturen of 
in te grijpen.  
Voor  de leerkrachten hebben we ook bepaalde competenties vastgesteld, hieronder staat een 
overzicht.  
Leerkrachtcompetenties Zelfstandigheid 

Gr 1/2  De leerkracht en/of het leermiddel stelt de doelen vast. Tonen op databord 

 De leerkracht geeft korte en gesloten opdrachten. 

 De leerkracht geeft taken die beperkt zijn in omvang en tijd. 

 De leerkracht zorgt voor zelfcorrigerend materiaal. 

 De leerkracht geeft opdrachten waarbij het geleerde vanuit de kleine kring  kan worden 
toegepast in de context waarin het is aangeleerd.  

 De leerkracht bepaalt waar, wanneer, de volgorde en de aanpak. 

 De leerkracht zorgt ervoor dat de leerling doet wat er gevraagd is. 

 De leerkracht stuurt in kleine stappen. 

Gr 3/4  De leerkracht en/of het leermiddel stelt de doelen vast. 

 De leerkracht biedt langere en gesloten opdrachten aan. 

 De leerkracht zorgt voor taken die relatief groter zijn in omvang en tijd. 

 De leerkracht zorgt voor zelfcorrigerend materiaal.  

 De leerkracht helpt de leerling zicht te krijgen op het eigen leerproces en leerproduct. 

 De leerkracht bepaalt de inhoud en aanpak.  

 De leerkracht begeleidt  de leerlingen in het bepalen van plaats, tijdstip en volgorde bij 
takentijd. 

 De leerkracht stuurt in kleine stappen. 

Gr 5/6  De leerkracht en/of het leermiddel stelt de doelen voor een groot deel vast. 

 De leerkrachten bieden af en toe open opdrachten aan. 

 De leerkracht biedt taken aan waarbij er meerdere antwoorden/ oplossingen mogelijk 
zijn. 

 De leerkracht is evenveel gericht op de opdracht ( cognitie) als op het leerproces ( 
metacognitie) 

 De leerkracht kan een zinvolle projecttaak opzetten 

 De leerkracht bepaalt een deel van de inhoud. 

 De leerkracht is de coach en helpt ‘op aanvraag’. 

 De leerkracht biedt de leerlingen ruimte om een deel van de inhoud, waar, wanneer, 
volgorde en de aanpak te bepalen. 

 De leerkracht geeft leerling de ruimte om op een zelfgekozen wijze te doen gevraagd is.. 

Gr 7/8  De leerkracht zorgt voor taken die omvangrijk zijn.  

 De leerkracht biedt taken aan waarbij er meerdere antwoorden/ oplossingen mogelijk 
zijn. 

 De leerkracht is evenveel gericht op de opdracht (cognitie) als op het leerproces 
(metacognitie) 

 De leerkracht is coach en helpt ‘op aanvraag’, maar stuurt ook indien nodig. 

 De leerkracht biedt de leerlingen ruimte om een deel van de inhoud, waar, wanneer, 
volgorde en de aanpak te bepalen. 

 De leerkracht geeft de leerling de ruimte om zijn eigen leerdoelen te realiseren en 
begeleidt dit leerproces.  
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Schoolniveau 
Ontwikkeling staat nooit stil. Dit schooljaar (2015-2016) is nagenoeg heel onze Daltonontwikkeling in 
een stroomversnelling terecht gekomen. Onder het motto “een hele dag Dalton” is ons hele 
onderwijs tegen het licht gehouden. Voor 6 leerkrachten betekende dit examen doen in het 
“Daltongedachtengoed” . Vast omschreven voor volgende jaren is dan ook het volgen van minimaal 
een Daltoncursus/college per schooljaar. Dit is een ondergrens. 
 
De weektaak 
 
Het werken met de kleutergroepen 

In de groepen 1 en 2 werken we met een kleine kring. 

 Er is een gezamenlijke introductie voor alle leerlingen. (5 minuten) 

 De groep  wordt in 2 á 3 groepen verdeeld: (soms op niveau, soms willekeurig) 
instructie juf,   
werkmap,   
passend ontwikkelingsmateriaal 

 Deze activiteiten  rouleren, zodat iedere leerling alle activiteiten iedere ochtend doet. 

 Er wordt minstens één reken- en één taal doel nagestreefd. Deze doelen komen uit ons 
volgsysteem (digikeuzebord) en/of uit schatkist. 

 Dit wordt op maandag t/m donderdag gedaan. 
 
Voorbeeld: 

Maandag  Schooljaar 2016-2017 

08.30 Inloop  

08.45 Basis kleine kring  Rekendoel: 

 instructie  

 Werkbladen  

 Verwerking ontw mat./werkblad  

09.45 Keuzebord/restaurant  

   

11.10 Gym   

11.55/12.35 Eten en buiten  

12.35 Matrix   

13.30 Zwart/wit  

13.45 Bewegingsactiviteit   

14.30 Naar huis  

 

Bij een verrijkt aanbod voor kleuters hebben we de volgende werkwijze: 

Signaleren:  

 als het uit SIDI signalering komt, wordt ingevuld voor de herfstvakantie. 

 als oudere broer zus hoogbegaafd is 

 vanuit het aanmeldformulier 

 als het kind al getest is door extern bureau  

 reactie aanvraag van ouders 

Als een leerling van 3 jaar al een extern onderzoek heeft, waaruit blijkt dat het kind een 

ontwikkelingsvoorsprong heeft,  mag de leerling met 3 jaar en 9 maanden naar school komen in 

overleg. 

Actie: 

 verrijkingsaanbod in de middag: één middag met plustaken, één middag met smartgame. 
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De andere middag doen ze mee met de klas. 

 groep 1 leerlingen werken zo veel mogelijk mee met niveau van groep 2 

 groep 2 leerling krijgt aanbod waaraan hogere eisen aan worden gesteld. Deze leerlingen 

begeleiden we ook in lezen en rekenen, mits ze er aan toe zijn. 

 Leerlingen van groep 2 die waarschijnlijk naar Vitruvio gaan mogen als ze kunnen lezen vanaf 

mei tot aan de zomer al meedraaien met de Vitruvio groep met bepaalde lessen. 

Lezen moet op het niveau zitten van de basistoets B. Deze leerlingen mogen meedoen met 

tutorlezen op 2 ochtenden in de week. 

Deze samenwerking is ook om de leerling op sociaal / emotioneel gebied te laten wennen 

aan de nieuwe klas.  

 Er is in de klas ook ontwikkelingsmateriaal waarmee deze leerlingen kunnen werken. Het 

ontwikkelingsniveau van deze materialen ligt iets hoger dan de ontwikkelingsniveau van eind 

groep 2. 

 
Ook de inloop is drastisch veranderd. Als kinderen binnenkomen (zonder ouders) ligt er werk op de 
tafels waarmee gestart kan worden. Dit is de effectiviteit heel erg ten goede gekomen.  
Het digikeuzebord is aangeschaft waarbij de kinderen zelf hun activiteit kunnen kiezen. Als reflectie 
staat er een smiley achter, zodat de kinderen aan kunnen geven hoe ze de activiteit vonden. 
Tegelijkertijd zit aan dit systeem een leerlingvolgsysteem gekoppeld, zodat alle activiteiten 
vastgelegd worden.  
In de groep zelf is ook een databord aanwezig waarop een lesdoel staat. Onder het databord is een  
registratieschema bevestigd waarop aangegeven kan worden dat het kind met dit lesdoel geoefend 
heeft.  Hiervoor zijn speciale leskisten voor rekenen en taal.  Ook staat het “ik-doel” op het databord.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Daarnaast zijn nog steeds de dagritmekaarten,  dagkleuren,  helpende handjes, ketting voor 
uitgestelde aandacht,  ed. in de  groep aanwezig. 
Ook nieuw is de invoering in groep  1 en2 van het “restaurant” . Was het hiervoor gebruikelijk dat er 
rond tien uur klassikaal wat genuttigd werd door de kinderen (pauzehapje). Nu is het zo dat de 
kinderen tussen half 10 en half 11 zelf mogen kiezen wanneer ze iets eten of drinken. Er zijn dan ook 
geen wachttijden meer.  Veel effectiever dus. Dit vindt plaats tijdens de activiteit keuzebord. 
Na de matrixtijd (“schoolspecifiek  begrip voor de onderbouw waarbij de kinderen een keuze uit een 
aantal activiteiten mogen maken) wordt er gekozen uit van het digikeuzebord. 
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Groep 3  
In de eerste helft van het schooljaar in groep 3 moet er nog veel instructie gegeven. Om en nabij 
januari wordt er gestart met een instructierooster waar je hiernaast een voorbeeld van afgedrukt 
ziet. Naast dit instructierooster wordt er dan ook gestart met een taakbrief. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op de taakbrief wordt aangegeven met in tekst en met picto’s aangegeven  hoe er gewerkt moet 
worden. Sommige taken zijn eenmalig. Ook  wordt aangegeven met  * welk soort instructie erbij 
hoort. Dit kan een verkorte, basis of verlengde instructie zijn.  
Daarnaast staat er altijd een samenwerkings-opdracht bij.  
Onderaan de taakbrief staat het  ik-doel aangegeven, evenals de periode taak. De periodetaak 

bestaat hier meestal nog maar uit een taak van een week. 
 
 
Groep 4 t/m 8 
In de groepen 4 t/m 8 wordt de taakbrief en het instructierooster verder uitgewerkt. Binnen de 
taakbrieven worden de taken op verschillend niveau aangeboden.  Soms  zijn er zelfs op 
leerlingniveau verschillende taken. Het betreft dan bijvoorbeeld kinderen die een eigen leerlijn 
hebben. 
Onze school werkt met het model van “een hele dag Dalton” Dat houdt in dat er voor de leerlingen 
alleen maar instructiemomenten worden afgesproken , daarnaast is alle tijd , taakbrieftijd.   Binnen 
de taakbrief zijn er taken die onderhoud betreft, automatisering of het kan ook nieuwe lesstof 
bevatten.  De leerlingen plannen zelf hun werk, en ook kunnen ze binnen bepaalde grenzen hun 
eigen werkplek kiezen. Een periodetaak staat er op de weektaak. Dit kan een taak zijn die 
ondersteunend is voor lesstofonderdelen die in deze periode centraal staan, maar het kunnen ook 
nieuwe onderdelen zijn.  Op de weektaken staan ook de ik-doelen waar een kind aan kan werken.  Er 
wordt veel nagekeken door de leerlingen zelf. Met name spelling wordt nagenoeg altijd door de 
leerkracht zelf nagekeken.  
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Lokalen 
De indeling van de lokalen is verschillend. Dit heeft te maken met groepsgrootte en 
groepssamenstelling. Instructie wordt altijd in de lokalen gegeven.  
Naast  de lokalen wordt er ook gewerkt op de bovenverdieping en in de gang. Op de bovenverdieping 
staan ook de meeste computers.  Wanneer kinderen op de computer gaan werken schrijven ze hun 
naam op het whiteboard. Met de leerkracht wordt afgesproken wanneer ze weer terug in de klas 
moeten zijn.  Per groep mogen er niet meer dan vier kinderen.  
Wanneer je niet op de computer werkt, maar een andersoortige opdracht hebt, waarvoor je op de 
bovenverdieping wil werken, is het de verplichting om een kaartje bij je te hebben.  Voor deze kaart  
mag je “solliciteren” . Je kunt hem verdienen, of hij kan ontnomen worden.  

Werkplekken  
Voor het stiltewerk blijven de leerlingen in de klas of op de gang. De hele benedenverdieping is 
stiltegebied. Dat geldt ook voor leerlingen van groep 1 en 2 in de gang. 
De bovenverdieping is zo ingedeeld dat er met diverse groepen gewerkt kan worden. Er is een 
techniekhoek, een handvaardigheidshoek, twee computereilanden, twee leeshoeken, een 
instructiegedeelte 
 
Voor (samenwerking)opdrachten en groepsactiviteiten wordt de bovenverdieping gebruikt. 
Opdrachten met “veel” beweging graag aan het eind van de bovenverdieping bij het techniekkasteel.   
Individueel kunnen kinderen ook boven werken, alleen is het wel zo dat samenwerkingsopdrachten 
voor gaan en dat er altijd werkgeluid boven is. Als een leerling rustig alleen wil werken is de klas de 
meest geschikte ruimte daarvoor. 
 
Als er boven gewerkt wordt heeft de leerling een naamkaartje bij zich. Of het nu voor 
samenwerking is of voor computer. 
 
Voor de samenwerkingsopdrachten gaan kinderen naar boven die dat ook aankunnen. Zij gaan met 
een tijdslimiet (die de leerkracht zelf geeft). (afhankelijk van de leerlingen en de opdracht) van 
bijvoorbeeld 30 minuten boven rustig werken aan één van de werktafels. Na de tijdslimiet of als de 
opdracht klaar is gaan ze weer naar beneden. Zijn ze nog niet klaar dan kan de leerkracht de 
tijdslimiet verlengen. 
Leerlingen een klokje meegeven of op een blaadje de tijd laten noteren dat ze terug zijn. Tip: leg ook 
op de lege tafel in de klas een klokje of papiertje met de terugkomtijd. Je weet dan als leerkracht wie 
er tot wanneer weg is. 
 
De leerkracht gaat ook “regelmatig” even boven kijken of er gewerkt wordt.  
Voor kinderen die dit nog niet aankunnen kan er eventueel net om de hoek bij de klas in de gang een 
plaatsje gezocht worden. 
Het aantal leerlingen wat je per groep naar boven stuurt voor samenwerkingsopdrachten is eigen 
inzicht voor de leerkracht. Niet teveel leerlingen per groep tegelijk is een aanbeveling.  
Regel hierbij VOL is VOL  

In de klas is er plaats voor stiltewerk, instructie. 

Ook voor groepsactiviteiten is er op de bovenverdieping plaats gemaakt: aan de kant van groep 3 en 
Vitruvio 3/4/5 (bij het krijtbord). Afspraak hier: groepsactiviteit gaat voor samenwerkingsopdracht. 
Dus als hier een klein groepje aan het werk is, zullen zij moeten uitwijken naar een andere plek. Er 
komt een rooster met de nu vaste tijden die al ingepland zijn. 
De bovenverdieping is ingedeeld in kleine werkhoeken. Hiervan zijn foto’s gemaakt en deze hangen 
aan de muur op de bovenverdieping. Iedereen (leerlingen en leerkrachten) zetten alles weer terug 
zoals het hoort. Het kan namelijk voorkomen dat je wel eens iets grotere werkplekken wil maken 
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door tafels aan elkaar te schuiven. De foto’s hangen er ook om kinderen mede verantwoordelijk te 
maken voor deze werkplekken.  
 
Computer: 
 
Ook hier geldt dat een leerling dit aan moet kunnen, anders de computer in de klas gebruiken voor 
deze leerlingen.  
 
Voor het computergebruik: per groep 4 leerlingen  
 
Zorg dat je als leerkracht weet wie er op de computer bezig is. 

 
Regels voor de bovenverdieping en de gang. 

1. Je kiest een werkplek en daar blijf je. 
2. Je bent met je opdracht bezig. 
3. Werkgeluid is zacht en gaat niet verder dan je groepje. 
4. Je loopt  “lichtvoetig” de trap op. 
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6.  Samenwerken  
  
Het gaat hierbij om het creëren van situaties waarbij leerlingen van en met elkaar leren. De vorm 
wordt nog sterk gestructureerd door de taak of door de leerkracht. We werken met een 
“maatjesstructuur” Je krijgt een maatje toegewezen of je mag er een kiezen.  
Samenwerken betekent ook je verantwoordelijk voelen. Belangrijk bij samenwerken is ook de 
gelijkwaardigheid om samen tot een goed resultaat te komen.  Ook wordt de sociaal emotionele 
ontwikkeling  gestimuleerd.  
 
Het samenwerken start bij ons al in de onderbouwgroepen.  Een voorbeeld zijn de “hulpjes”  van de 
juf. 
 
Verder zijn er soms presentaties of opvoeringen van groepen voor elkaar. Een voorbeeld hiervan is 
het “liedjesfestival” dat jaarlijks voor de voorjaarsvakantie wordt gehouden.  
In de groep zelf wordt er wekelijks gewisseld van “maatje” . Op die manier heb je zeker met elke 
leerling een keer per jaar een week samengewerkt.  Meestal wordt het georganiseerd met het 
wekelijks wisselen van plaats in de groep.  

 
Groepsoverstijgend werken 

Naast het maatjeswerk wordt er ook groepsoverstijgend gewerkt. Een overzicht hiervan: 
Groep 5 t/m 8 werkt elke vrijdagmiddag tijdens de expressievakken met het systeem van workshops. 
De kinderen kunnen voor een aantal weken intekenen voor een bepaalde techniek. Denk hierbij aan 
handwerken, boetseren, zagen, timmeren, schilderen. Er is een keuze uit 6 onderdelen. De 
leerkrachten overleggen wat zij in die periode aanbieden.   
Jaarlijks zijn er ook een aantal momenten waarop de leerlingen uit groep 8 schaakles geven aan 
groep 5. 
Tutorlezen:  De leerlingen van  groep 8 lezen samen met de leerlingen van groep 3.  
Vitruvio 8 ondersteunt de leerlingen van groep 2 op de computer 
Vitruvio 6 begeleidt de kinderen van groep 2 met gezelschapsspelletjes. 
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Ook hebben we een leerlijn ontwikkeld voor samenwerken.  
Dit zijn de “ik doelen” die we hierbij nastreven voor de diverse groepen. 
 

Groep Samenwerken 
Samen spelen is een doel 
De taak ligt vooraf vast 

 

1 
2 

 Ik gebruik namen van kinderen 
 Ik geef een ander de kans om mee te doen 
 Ik spreek verstaanbaar 
 Ik werk mee aan groepsopdrachten 
 Ik luister naar een ander 
 Ik laat een ander uitpraten 
 Ik blijf bij een groepje 
 Ik deel materialen met anderen 

3 
4 

 Ik bied aan om iets uit te leggen 
 Ik vraag hulp aan een ander 
 Ik herinner een ander aan een taak of opdracht 
 Ik kan coachen (tutoren) van andere kinderen aan  
 Ik geef een ander een complimentje 
 Ik kom afspraken en beloftes na 
 Ik werk met alle groepsgenoten samen 
 Ik accepteer de inbreng van anderen 
 Ik help een ander zonder voor te zeggen 
 Ik verzamel samen met anderen materialen 
 Ik bepaal met anderen de plaats van werk 
 Ik wil en durf leiderschap te tonen 
 Ik houd een gesprek met anderen 

5 
6 

 Ik verdeel de taken 
 Ik wissel informatie uit 
 Ik kan samen met anderen ene taak afmaken 
 Ik accepteer een verschil van mening 
 Ik los samen met anderen een probleem op 
 Ik bouw samen ideeën uit 
 Ik breng wat ik geleerd heb over op anderen 
 Ik maak zelf groepjes 
 Ik kan diverse rollen aan bij het samenwerken 

7 
8 

 Ik vat de groepsvoortgang samen 
 Ik behoud op lange termijn een goede relatie 
 Ik kan het eens worden met de ander 
 Ik ben samen met anderen verantwoordelijk voor positief taalgebruik 
 Ik zeg wat ik van de werkwijze, inzet of het gedrag van de ander vind 
 Ik verplaats mij in de mening van een ander 
 Ik heb inbreng in discussies 
 Ik kan problemen bespreekbaar maken 
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Op leerkrachtniveau 
Voor samenwerking is het van belang om veel  aandacht te besteden aan  de sociale vaardigheden. 
We starten daarom elk nieuw schooljaar met de methode “ Goed van start”  , daarnaast wordt er ook 
nog aandacht besteed aan de methode “Leefstijl” .  

Voor elke groep hebben we doelstellingen opgenomen die we met het samenwerken willen 
bereiken. Deze doelstellingen hangen we op in de groep of plaatsen we op de taakbrief. 
Verder op drukken we ze af. 
 
Leerkrachtcompetenties Samenwerken 
Voor de leerkrachten hebben we ook bepaalde competenties vastgesteld. Hieronder volgt 
het overzicht. 
Gr 
1/2 

 De leerkracht  stimuleert de leerlingen om namen actief en passief toe te passen 

 De leerkracht houdt in haar voorbeeldgedrag rekening  met groeten, namen noemen 

 De leerkracht stimuleert om hulp te (durven) vragen 

 De leerkracht stimuleert grenzen aan te geven en op te komen voor jezelf. 

 De leerkracht bevordert een actieve luisterhouding. 

 De leerkracht begeleidt het samenspelen en samenwerken. 

 De leerkracht leert beginselen van de vaardigheden aan om te werken met een maatje  

Gr 
3/4 

 De leerkracht controleert ,samen met het kind, het eigen werk 

 De leerkracht stimuleert het gebruik van samenwerkingsmaterialen 

 De leerkracht zorgt voor diverse samenwerkingsvormen qua groepsgrootte 

 De leerkracht zorgt voor groepsdoorbrekende werkvormen 

 De leerkracht stimuleert het geven van complimenten 

 De leerkracht zorgt voor een veilig pedagogisch klimaat 

Gr 
5/6 

 De leerkracht stimuleert het geven van positieve feedback 

 De leerkracht controleert het nakomen van afspraken en beloften  

 De leerkracht stimuleert het samenwerken met alle groepsgenoten 

 De leerkracht coacht het elkaar helpen i.p.v. het voorzeggen 

 Leerkracht zorgt voor een pedagogisch klimaat waarin een mening mag worden gegeven 

 De leerkracht stimuleert het gebruik maken van de verschillende werkplekken 

 De leerkracht heeft een voorbeeldfunctie en fungeert als model bij het elkaar geven van positieve 
feedback, oplossend denken en het belangstelling tonen in de ander.  

Gr 
7/8 

 De leerkracht coacht het nemen van afwisselende rollen binnen het samenwerken 

 De leerkracht durft verantwoordelijkheid uit handen te geven en kijkt vanaf de zijlijn toe als coach 

 De leerkracht bevordert het delen van informatie met klasgenoten 

 De leerkracht stimuleert het samenwerken met willekeurige personen 

 De leerkracht zorgt voor presentatieopdrachten voor subgroepen 

 De leerkracht heeft een voorbeeldfunctie en fungeert als model bij het elkaar geven van positieve 
feedback, oplossend denken en het belangstelling tonen in de ander.  

 De leerkracht stimuleert het geven van een eigen mening met argumenten en het stellen van 
gerichte vragen aan elkaar 

 De leerkracht stimuleert het geven van positieve kritiek en het leren omgaan met negatieve 
kritiek. 

 
Op schoolniveau 
Samenwerking op schoolniveau vindt plaats in de vorm van werkgroepen. We noemen ze 
DOP groepen. DOP staat voor Dalton ontwikkelingsplan. Dit schooljaar zijn er drie. De groep 
Ik doelen/reflectie, de groep taakbrief/instructierooster en de DOP groep doorgaande lijn.  
Maandelijks is er een plenaire vergadering waar de ontwikkelingen op Dalton gebied 
passeren.  
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7. Effectiviteit en doelmatigheid 
 
We vinden het als schoolteam van groot belang om de kostbare tijd van leerkracht en leerling zo 
efficiënt mogelijk in te zetten. Dit heeft ervoor gezorgd dat we het model “de hele dag Dalton” 
omarmd hebben. Nagenoeg de hele dag is een leerling efficiënt bezig , of hij is bezig met de taakbrief 
waarin het hele werk van de hele week vermeld staat, of hij krijgt instructie, of hij is bezig met een 
periodetaak waar hij een aantal weken over mag doen.  
 
Leerlingniveau 
Voor de leerlingen betekent dit  dat de klas zo ingericht is dat de materialen gemakkelijk te bereiken 
zijn. Er zijn laatjes en bakjes waarin het gemaakte werk kan ingeleverd worden.  Er  is een 
instructietafel en er zijn diverse hulpmiddelen als “stoplicht” blokje. De bovenverdieping is ook op 
maat ingericht. Er zijn twee leeshoekjes, er is een techniekhoek, twee computereilanden, een 
handvaardigheidshoekje en een instructiegedeelte. De kinderen kunnen “solliciteren”  naar een 
plekje op de bovenverdieping.  
 
Leerkrachtniveau 
De weektaak, het instructierooster en de duidelijke lesdoelen zorgen ervoor dat de leerkracht op 
efficiënte wijze omgaat met zijn lestijd. Maatjeswerk, coöperatieve werkvormen,  interactieve 
werkvormen zorgen voor veel afwisseling.  
Het leerstofaanbod  wordt afgestemd op de leerbehoeften en mogelijkheden van de kinderen door 
het werken in niveaugroepen: 
Vanaf groep 3 hanteren we de diverse vormen van instructie: 

- Basisinstructie: uitleg van nieuwe lesstof/opdrachten 

- Verlengde instructie: sommige leerlingen krijgen verlengde instructie aan de instructietafel 

of individueel op hun eigen plek 

- Individuele instructie: sommige leerlingen hebben een eigen leerlijn of verrijkingsstof. 

 
Niet alle leerlingen hoeven mee t e doen aan de instructie. Wanneer een leerling  denkt geen 
instructie nodig te hebben, maakt hij of zij de les zelfstandig. 
Op elke week taak staat ook een periodetaak waar een leerling langere tijd aan kan werken. Op 
termijn kan dat zelfs een periode taak zijn die het kind zelf bedenkt.  
 
Schoolniveau 
Bij de aanschaf van nieuwe methodes wordt steeds meegenomen of het past bij de Daltonprincipes. 
De ruimtes op school worden zo efficiënt mogelijk ingedeeld. Op onze bovenverdieping hebben we 
bewust op elke plek een foto opgehangen om te voorkomen dat de situatie anders wordt teruggezet.  
Naast aanvullend lesmateriaal  gebruiken we nog koptelefoons, Daltonblokje, stoplicht, teken voor 
uitgestelde aandacht, timers,  digitaal keuzebord met leerlingvolgsysteem, halkaarten. 
 
Op Binnen de Veste is een kijkwijzer gemaakt om de Daltonafspraken in de school te waarborgen. In 
die kijkwijzer hebben we vastgelegd wat we terug willen zien; zowwel feitelijk werkwijzen, als ook 
bedoelingen.  
 
Onze school werkt verder met Dopgroepen (Dalton ontwikkelingsplan groepen) . Er zijn er drie:  
instructierooster/weektaak, doorgaande lijn en ik doelen. 
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8. Reflectie 
 
Binnen  het Dalton onderwijs op  Binnen de Veste speelt evaluatie, reflectie en feedback gesprekken 
een belangrijke rol. Leerkracht en leerling kijken terug op proces en kunnen hun eigen handelen 
aanpassen. Allemaal met het doel om het “eigenaarschap van het onderwijs” steeds neer te leggen 
bij de leerling.  
 
Leerlingniveau 
In alle groepen is aandacht voor het evalueren van de taak. Bij de kleuters wordt op het 
digikeuzebord al aangegeven hoe de taak is ervaren. Bij groep 3 wordt gewerkt met smileys. Vanaf 
groep 4 kan er op de weektaak  aangegeven  worden over de taak en is er wekelijks een gesprek met 
de groep over.  
Regelmatig vinden er ook reflectiemomenten plaats met individuele leerlingen. De leerlingen leren 
op deze manier ook naar hun eigen gedrag kijken. Ze kunnen het dan aanpassen of borgen.  
 
Vanaf groep 8 zijn de leerlingen ook bij de voortgangsgesprekken richting vervolgonderwijs aanwezig.   
Het gaat over resultaten en wat de verwachtingen zijn voor het voortgezet onderwijs. In schooljaar 
2016-2017 willen we deze gesprekken door ontwikkelen naar portfoliogesprekken . Bij het laatste 
rapport zullen we op het rapport al een bijlage bijvoegen met:  1. Dit ben ik….. 2. Dit kan ik….. 3. Dit 
vind ik….. 4. Dit wil ik…. 

Ook hebben we een leerlijn ontwikkeld voor reflectie.  
Dit zijn de “ik doelen” die we hierbij nastreven voor de diverse groepen. 

Groep Reflectie  
Kinderen leren aan te geven wat de planning is van een taak 
Kinderen leren omgaan met hulpvragen 
Het kind leert terug te kijken wat hij  heeft gedaan 

1 
2 

 Ik weet welk materiaal ik nodig heb voor de taak 
 Ik kan de leerkracht om hulp vragen 
 Ik vraag hulp in mijn groepje  
 Ik kan kleine problemen zelf oplossen 

3 
4 

 Ik  kan aangeven wat ik eerst nog niet kon en nu al wel 
 Ik kan mijn eigen leerdoel benoemen 
 Voordat ik begin met de taak, zorg ik ervoor dat ik de materialen pak 
 Ik gebruik de hulpronde als ik dat nodig heb 
 Als ik niet verder kan met mijn taak, kan ik om hulp vragen 
 Ik kan aangeven waarom een opdracht goed ging of niet goed ging 
 Ik kan mijn eigen werk registreren 

5 
6 

 Ik kan vooraf inschatten hoe lang ik met een taak bezig ben 
 Ik zet tussentijds hulpkaarten en instructiekaarten in als ik die nodig heb 
 Ik bedenk tijdens de taak of ik nog volgens planning werk 
 Ik kan werk van drie dagen vooruit plannen 
 Ik kijk altijd mijn werk even na voordat ik het inlever 
 Ik verbeter de fouten in mijn werk 

7 
8 

 Ik plan vooraf welke aanpak, strategie of routines ik ga inzetten 
 Ik plan het werk voor een hele week 
 Ik kan prioriteiten aangeven en waar nodig aanpassen in mijn planning 
 Ik zoek een stilteplek als ik afgeleid word om door te kunnen werken 
 Ik kan aangeven wat ik geleerd heb 
 Ik trek conclusies uit de evaluatie van mijn werk, voor de aanpak van ene volgende 

opdracht 
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Leerkrachtniveau 

Ook voor een leerkracht zijn er regelmatig reflectiegesprekken. Dit kan zijn met een mede-
collega, directie, ouder, leerling.  Voor het nastreven van de reflectiedoelen hebben we het 
volgende schema opgesteld. 
Deze doelen hangen in de groep op als poster of als stroken. 
In het schooljaar 2016-2017 willen we collegiale consultatie toepassen. Leerkrachten gaan 
met een gerichte opdracht en een kijkwijzer observeren in een andere groep. Geven daarna 
feedback op datgene wat ze gezien hebben. 
Ook voor de leerkrachten hebben we een overzicht vastgesteld met betrekking tot de 
reflectie. Hieronder volgt een overzicht. 
Gr 
1/2 

 De leerkracht zorgt er voor dat er voor de kinderen voldoende materialen klaar ligt. 

 De leerkracht gebruikt modeling tijdens de taakuitleg door te benoemen wat nodig is om een 
taak te kunnen starten. 

 De leerkracht zorgt voor een duidelijke inrichting van de kasten (middels foto’s/picto’s)  

 De leerkracht zorgt voor verschillende werkplekken  

 De leerkracht begeleidt het plannen van de werkjes  

 De leerkracht reflecteert met de leerlingen op de taak 

 De leerkracht reflecteert met de leerlingen op het plannen 

 De leerkracht reflecteert met de leerlingen op de werkverzorging 

 De leerkracht reflecteert met de leerlingen op de werkhouding 

 De leerkracht leert leerlingen zelf oplossingen te bedenken 

Gr  
3/ 4 

 De leerkracht leert de leerlingen zich te verwoorden 

 De leerkracht leert de leerlingen het doel van de les te benoemen 

 De leerkracht leert de leerlingen te verwoorden wat ze geleerd hebben  

 De leerkracht biedt ook taken aan die geen uitleg nodig hebben 

 De leerkracht leert de leerlingen om anderen om hulp te vragen (op proces en product) 

 De leerkracht leert de leerlingen om de leerkracht om hulp te vragen (op proces en product) 

 De leerkracht leert de leerlingen kritisch na te kijken 

 De leerkracht leert leerlingen (nieuwe) doelen te stellen 

 De leerkracht stimuleert leerlingen zelf oplossingen te bedenken 

Gr 
5/6 

 De leerkracht coacht de leerlingen in het kritisch nakijken 

 De leerkracht coacht de leerlingen op het verwoorden van het proces  en  product 

 De leerkracht coacht  de leerlingen zich te verwoorden 

 De leerkracht coacht de leerlingen het doel van de les te benoemen 

 De leerkracht coacht de leerlingen te verwoorden wat ze geleerd hebben  

 De leerkracht coacht de leerlingen in het stellen van (nieuwe) doelen 

 De leerkracht reflecteert met de leerlingen op de benodigde tijd 

 De leerkracht stimuleert/leert de leerlingen vooruit te kijken 

 De leerkracht stimuleert/leert de leerlingen vooruit te plannen 

 De leerkracht is in staat tot het voeren van kindgesprekken 

 De leerkracht coacht leerlingen in het maken van keuzes bij het bepalen van de volgorde van 
taken 

 De leerkracht coacht leerlingen in het zelf vinden van oplossingen voor problemen (tijdens het 
proces) 

 De leerkracht leert de leerlingen te kijken naar hun eigen aandeel tijdens het proces 

 De leerkracht leert de leerlingen n.a.v. een product nieuwe doelen te verwoorden 

Gr 
7/8 

 De leerkracht begeleidt de reflectievaardigheden van de leerlingen 

 De leerkracht  reflecteert  individueel  of in groepen  op de inhoud / proces  op de gestelde en 
behaalde doelen 

 De leerkracht  reflecteert met de leerlingen op werkhouding, zelfstandigheid  en 
verantwoordelijkheid en stimuleert de leerlingen  deze zelf bij te stellen. 

 De leerkracht stimuleert/leert de leerlingen  om  de nog te leren stof  op te nemen in de 
keuze- of weektaak. 
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9. Borging 
 
Naar aanleiding van de laatste visitatie (juni 2014) is er op onze school veel gebeurd. Er is een omslag 
gemaakt van werken met taakbrieven naar “de hele dag Dalton” Even een opsomming van de 
activiteiten: 

- Directie heeft intensieve scholing gevolgd bij Dalton Deventer onder leiding van Hans 
Wolthuis. 

- Alle teamleden hebben de afgelopen twee jaar 6 intensieve studiemiddagen  “op maat “ 
gevolgd 

- Deze leerkrachten hebben portfolio’s gemaakt waarbij ze minsten 3 experimenten hebben 
beschreven 

- Alle teamleden zijn opgesplitst in dopgroepen om gezamenlijk de verantwoording voor het 
Daltononderwijs te dragen:   - weektaak en instructierooster 

 - ik-doelen 
 -doorgaande lijn 

- De aanvangsgroepen hebben daarnaast nog een aparte groep gevormd met als onderwerp 
digikeuzebord en databord 

- 6 leerkrachten hebben hun Daltoncertificaat gehaald evenals de leidinggevenden. Zij hebben 
een Daltonopleiding voor leidinggevenden bezocht en zijn op dat niveau gecertificeerd. 

- Er is een Open dag georganiseerd om alle ouders te laten proeven wat deze vernieuwing 
inhoudt. 
 

- Dit Daltonboek is tot stand gekomen 
- Onze (full-time)  hoogbegaafdheidsafdeling Vitruvio heeft onderzocht en experimenteert nog 

steeds in hoeverre Dalton en Vitruvio geïntegreerd kunnen  worden. 
 
Leerkrachten 
“Dalton is no system  it is a way of live” is een slogan die ik ook graag op onze school zou willen 
toepassen. Dit boek is een neerslag en een weergave van ons onderwijs, maar in een dynamische 
samenleving is een neerslag ook meteen iets wat nooit precies de realiteit weergeeft. Overal op 
school zien we  aanpassinkjes of experimenten die soms slagen maar soms mislukken. Daar moet 
ruimte voor zijn, dat heet ontwikkeling. We vinden dit heel belangrijk. Dalton moet doorvoeld 
worden en moet geen maniertje zijn. Leerkrachten leren ook veel van elkaar, kijken geslaagde 
experimenten af  en gaan ze zelf toepassen. Steeds met in het achterhoofd de pijlers waarop Dalton 
gebaseerd is.  Iedere leerkracht draagt daarin bij. Elke nieuwe leerkracht wordt ook meteen ingepast 
in een dopgroep en moet de bereidheid hebben om te gaan scholen en deze “way of live” uit te 
dragen.  
 
Daltonidentiteit 
In schoolgids en op de website wordt onze identiteit uitgedragen. Verder bezoeken we actief de 
regiodagen. Ons schoolbestuur staat achter onze visie en steunt deze ook actief. 
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10   Dalton ontwikkelplan 
 
Sinds 2003 is basisschool Binnen de Veste een daltonschool. In 2010 is daar een 
hoogbegaafdheidsafdeling bij gekomen.  Door tal van oorzaken (zwangerschappen, 
personeelswisselingen, mobiliteit) is het Daltongehalte de laatste jaren sterk onder druk komen te 
staan.  Ook de Daltonarme omgeving heeft hier geen goed aan gedaan. Tot voor kort was Binnen de 
Veste nl. de enige Daltonschool in Zeeland. De laatste visitatie heeft ervoor gezorgd dat we met heel 
veel inzet, ons concept erg hebben  vernieuwd en aangepast. We zijn ook trots op onze resultaten. 
Onderwijs en zeker Daltononderwijs is echter altijd in beweging. Altijd moeten we dan ook vooruit 
kijken en in ontwikkeling zijn. Een gevolg daarvan is dat we niet te ver vooruit willen kijken. Ervaring 
leert dat je altijd door de tijd en de waan van de dag wordt ingehaald.  

Daltonontwikkeling voor het schooljaar 2016-2017 
 
Dop 1 : Doorgaande lijn 

 Leerkrachtexperimenten uitvoeren en delen met de collega’s tijdens een team vergadering 

 Collegiale consultatie:  Elke leerkracht gaat aan de hand van de kijkwijzer feedback geven aan 
een collega 

Dop 2: Reflectie. Portfolio en Kindgesprekken: 
 Reflectie:  

De leerkracht reflecteert met de kinderen op eigen leerproces en doelen. 
De leerling reflecteert op zijn eigen ik-doel. 
De reflectiemomenten staan ingepland op het instructierooster en de weektaak. 

 Portfolio: 

 Leerlingen houden een portfolio bij.  

 Kindgesprekken: 

 Er wordt een start gemaakt met kindgesprekken. 

Dop 3: Instructierooster en weektaak 
 Uitwerken van de periodetaak 

 Rol van de keuzekast bepalen. 

 Borging van de doorgaande lijn mbt weektaak. 

 Aansluiting van groep 2 naar groep 3 op het gebied van weektaken en verder 

doorontwikkelen van ‘kleine kring” 
Scholing: 

 Elke leerkracht houdt middels verplichte scholing zijn kennis op peil. 

 
Schooljaar 2017-2018 
 
Samenwerken:  
In de klas wordt gewerkt met verschillende didactische werkvormen 
De kinderen hebben wekelijkse een maatjesopdracht 
Er wordt doelbewust gewerkt aan verschillende didactische werkvormen 
Er wordt werkelijks een coöperatieve werkvorm gebruikt 

Doelen:  
(hier wordt in 2016-2017 al mee gewerkt. In 2017-2018 evalueren en bijstellen) 
Effectiviteit:  
(hier wordt in 2016-2017 al mee gewerkt. In 2017-2018 evalueren en bijstellen) 
Borgen: 
Daltonboek verder bijwerken en bereikte resultaten borgen. 
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Bijlage: 
 

 

Weektaak   groep 5    week   35 
naam …………………………… 

Maandag 
Cito  8.45 
Taal 

Dinsdag 
Cito  9.00 
Taal 

Woensdag Donderdag 
Cito 9.00 
Spelling 

Vrijdag 
Cito 
spelling 

Rekenen Blok 4B  Les 1 
Blz 54 

Les 2 
Blz 55 

Les 3 
Blz 56 

Les 4 
Blz 57 

Weektaak 
af ! 

*** pluswerkboek  t/m blz 55 af  

 les rekentijgers afmaken 
Kien Kopieerbladen en 1 spel per 
dag ! 

    Rek.tijger 

Kopieerblad  iedere dag oefenen nav 
tempotoets…           score : 
 

kb kb kb Doel 
sommen: 
toets 

 

* blz.  72 en 73 som 1                                          
**  blz.  73 som 1 en 74 
***  blz. 73 som 1 en 75                                                           

    Weektaak 
af! 

Oefenen comp  WIG blok 4 B 
2 x 15 min 

     

3 x www.tempotoets.nl  kiezen      

 Workshop 11.00 nav de toets Delen met 
rest  

Omtrek en 
opp 

 7  2 x 75 
    4 x 75 

 

 Iedere dag 20 minuten lezen lezen lezen lezen lezen Lezen 
 Iedere dag 10 minuten yurls      
Taal LES (met meester of juf) groene 

boek 
 

Blz 153 Blz 155 Blz 156   

Spelling LES (met meester of juf) Blok 10 
 

 Les 1 s /v Les 2 z/st  Les 3 eren  

Computer  2x 15 min  open en 
gesloten lettergrepen 

     

Woorden-
schat 

LES (met meester of juf) 
 

   t/m blz 25 af   

Oefen op de comp. les/ toets maken!  
 

     

 Werkbladen blok 3 inleveren      
Schrijven LES (met meester of juf) 

 
   Blz. 20   

 Leeskaart iedere dag 5 minuten 
met je maatje 
Kaart   247    do toets score:  

5 min 5 min 5 min Doel :   

Project in 
tweetallen 

Aardrijkskunde muurkrant in 
groepjes 20 minuten 

     

Meander 
Project 

Bakkaart met je Maatje 20 min      

Geschiede
nis  

Groepsopdracht volgende week af !      

Verkeer   Nummer 7 blz 1 t/m 4 af !    Nakijken   
Estafette  Les 14     
Begr. 
Lezen 

LES (met meester of juf) Extra 
oefenen 

Nieuwsbe-
grip  

 Toets  

Crea  Letters maken  met servetten en 
verven volgende week af ! 

     

Techniek 5 kinderen per activiteit  1 x 20 min        

Tekenen Tekening vergrootglas af deze week!      

Onderhoud Tafels van t/m 10 deze week     Tafels !  
 Ik houd een gesprek met anderen 

en de juf/meester over het werk  
     

 

http://www.tempotoets.nl/


27 
Dalton basisschool Binnen de Veste 23-01-2017       

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Groe
p 

5 6 Groe
p 

5 6 Groe
p 

5 6 Groe
p 

5 6 Groe
p 

5 6 

8.30 Tutor 
re 

Tutor re 8.30 Tutor 
re 

Tutor 
re 

8.30 Tutor re Tutor re 8.30 Tutor 
le 

Tutor 
le 

8.30 Tutor 
le 

Tutor le 

8.45 R *  8.45  Re * 8.45 R*  8.45  R* 8.45 R *  

9.00 R**/**
* 

 9.00  R**/**
* 

9.00 R*/**/*
** 

 9.00 Mini 
inf 

R**/**
* 

9.00 R**/*
** 

 

9.15  R*/**/*
** 

9.15 R 
*/**/*
** 

 9.15  R*/**/*
** 

9.15 R 
*/**/*
** 

Werkst
. 

9.15  R*/**/*
** 

9.30 S 
*/**/*
** 

 9.30 S 
*/**/*
** 

 9.30 T 
*/**/**
* 

 9.30 S 
*/**/*
** 

 9.30 Oef.  

9.45  S 
*/**/**
* 

9.45  S 
*/**/*
** 

9.45  T 
*/**/**
* 

9.45  S 
*/**/*
** 

9.45  Oef. 

10.0
0 

Pauze Pauze 10.0
0 

Pauze Pauze 10.0
0 

Pauze Pauze 10.0
0 

Pauze Pauze 10.0
0 

Pauze Pauze 

10.1
5 

T * Schrijv. 10.1
5 

BL  10.1
5 

Gym Gym 10.1
5 

BL BL 10.1
5 

Natuu
r 

Natuur 

10.3
0 

T**/**
* 

 10.3
0 

  10.3
0 

  10.3
0 

  10.3
0 

  

10.4
5 

Schrijv. T* 10.4
5 

  10.4
5 

  10.4
5 

T *  10.4
5 

  

11.0
0 

 T**/*** 11.0
0 

 BL 11.0
0 

  11.0
0 

T**/**
* 

 11.0
0 

  

11.1
5 

  11.1
5 

  11.1
5 

  11.1
5 

 T * 11.1
5 

  

11.3
0 

  11.3
0 

  11.3
0 

  11.3
0 

 T**/**
* 

11.3
0 

  

11.4
5 

  11.4
5 

  11.4
5 

  11.4
5 

  11.4
5 

  

12.0
0 

  12.0
0 

  12.0
0 

  12.0
0 

  12.0
0 

  

12.1
5 

  12.1
5 

  12.1
5 

  12.1
5 

  12.1
5 

  

12.3
0 

  12.3
0 

  12.3
0 

  12.3
0 

  12.3
0 

  

12.4
5 

Spreek
b 

Spreekb
. 

12.4
5 

Gesch. AK 12.4
5 

  12.4
5 

LVO Refl. 12.4
5 

AK Gesch. 

13.0
0 

TL 
*/**/*
** 

 13.0
0 

  13.0
0 

  13.0
0 

Refl. Muziek 13.0
0 

  

13.1
5 

  13.1
5 

TL  13.1
5 

  13.1
5 

TL  13.1
5 

  

13.3
0 

 TL 
*/**/** 

13.3
0 

 TL 13.3
0 

  13.3
0 

 TL 13.3
0 

Crea Crea 

13.4
5 

  13.4
5 

  13.4
5 

  13.4
5 

  13.4
5 

  

14.0
0 

Leefstijl Leefstijl 14.0
0 

Wschat Wschat 14.0
0 

  14.0
0 

  14.0
0 

  

14.1
5 

  14.1
5 

  14.1
5 

  14.1
5 

  14.1
5 
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Kijkwijzer Binnen de Veste 
Zelfstandigheid 
 

    

DAGKLEUREN X ? Ѵ Opmerkingen 
De dagkleuren zijn zichtbaar in de klas    Zeker t/m groep 5 

De dagkleuren worden gebruikt voor het plannen 
van de taak. 

    

De dagkleuren worden gebruikt voor het afkleuren 
van de taak. 

    

Kinderen mogen zelf hulpmiddelen pakken en 
kunnen hier zelfstandig mee om gaan. 

    

Er zijn geoormerkte werkplekken ( werkplek voor 
stiltewerk, samenwerken, instructie, 
computerwerk). 

   Zie het papier van de boven 
verdieping  

Kinderen kunnen vertellen waarom ze hun tijd zelf 
in mogen delen. 

    

kinderen worden ook gecorrigeerd door de voorbij 
komende leerkracht. 

    

DAGRITME/ DAGPLANNING X ? Ѵ Opmerkingen 
Er wordt gebruik gemaakt van dagritmekaarten en 
hangen zichtbaar in de klas. 

   Groep 1 t/m 3 
 

De dagplanning staat op het bord.     Groep 1 en 2  

De dag/weekplanning zit voorin de map van de 
leerlingen. 

   Groep 3 t/m 8 

Op het instructierooster staat aangegeven wanneer 
welke instructie is. 

   Groep 3 t/m 8 

Als een leerling geen instructie volgt, is het voor 
hem takentijd 

    

 UITGESTELDE AANDACHT X ? Ѵ Opmerkingen 
Er wordt gewerkt met het stoplicht wanneer de 
leerkracht niet gestoord mag worden. 

   Dit is tijdens hele dag dalton 

Tijdens de takentijd hebben alle leerlingen een 
dobbelsteen om hun wensen/vragen aan te geven 

   Groep 3 t/m 8 

De leerkracht loopt een vaste ronde.    Groep 5 t/m 8 

 DE TAAK X ? Ѵ Opmerkingen 

Er wordt gewerkt met een weektaak     Groep 3 t/m 8  

Er wordt gewekt met matrix en digikeuzebord    Groep 1-2 

Aanpakgedrag t.b.v. zelfstandig leren wordt 
aangeleerd. 

    

De kinderen plannen het werk voor  ..x ..  dagen      

De taken worden op verschillende 
differentiatieniveaus aangeboden. 

    

Op de weektaak worden de leerdoelen vermeld.     
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Op de taak wordt onderscheid gemaakt in nieuwe 
stof, oefen- en automatiseringstaken, onderhoud en 
periode taken. 

    

De leerlingen plannen het werk en registreren zelf 
wanneer een opdracht klaar is d.m.v. het afkleuren 
(met de dagkleuren) op de weektaak.  

    

Op de taak staat aangegeven voor welk vak 
instructie wordt gegeven. 

    

Op de taak wordt aangegeven of de leerling de les 
zelf mag plannen, samen mag werken of dat de les 
klassikaal is  

    

De leerling kan zelf de volgorde van het werk 
bepalen. 

    

Op de taak stelt elk kind zichzelf per week een 
eenvoudig doel. 

   Dopgroep ik doelen is hier mee 
bezig. Vaste afspraken komen, in 
ontwikkeling 

Ik doelen staan op de weektaak    

Er wordt gewerkt met een databord     Groep 1 en 2 in ontwikkeling 

Effectiviteit X ? Ѵ Opmerkingen 

Alle tijd buiten de instructies is daltontijd.     

Er zijn instructies gepland voor kleinere groepen.     

Er wordt gewerkt met kleine kring     Groep 1 en 2 in ontwikkeling 

Er wordt gebruik gemaakt van het stilteteken.     

In de klas wordt gebruik gemaakt van verschillende 
didactische werkvormen. 

   Bespreken gelijk met coöperatieve 
werkvormen samenwerken  

Er wordt gewerkt met een variatie op het directe  
instructiemodel. 

    

Er is een instructietafel en het gebruik is duidelijk 
voor de kinderen. 

    

Materialen staan in de klas op vaste, te bereiken 
plaatsen. 

    

In de klas worden dagelijks/ wekelijks hulpjes 
aangesteld, welke verantwoordelijk zijn voor het 
uitleggen of uitvoeren van taken. 

    

Er wordt gewerkt met een instructierooster voor 
instructie op maat. 

    

Klassen staan met elkaar in verband door gebruik te 
maken van een tutorsysteem, creamix (workshops) 

    

Kinderen bepalen (tenminste bij 1 vak) zelf of ze aan 
de instructie deelnemen. 

    

Kinderen weten wat het doel is van de taken die ze 
moeten doen. 

    

Er zijn ook leerstofonderdelen, waarbij klassikaal 
termijndoelen gesteld worden. (DMT woorden 
oefenen, periodetaken) 

   In ontwikkeling terug koppelen naar 
dopgroep doelen  

Er staan reflectie- en nabespreekmomenten op het 
rooster. 

   Reflectie voor/tijdens/na is in 
ontwikkeling 
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Vrijheid/Verantwoordelijkheid 
 

x ? Ѵ Opmerkingen 

Iedere klas gebruikt computerkaarten/ halkaarten    Groep 3 t/m 8 

De leerling werkt aan een eigen ik-doel    In ontwikkeling. Afspraken 
vastleggen door dopgroep doelen 

Het kind bepaalt zelf hoe (werktempo, werkvorm, 
plaats en tijd) hij werkt aan de door de leerkracht 
gestelde doelen. 

   In combinatie met een keuzekast is 
in ontwikkeling 

De leerlingen mogen buiten de klas een werkplek 
zoeken om te werken als daar een mogelijkheid 
voor is. Met toestemmingskaart. 

   Is op papier gezet door de 
dopgroep doorgaande lijn 

KEUZEWERK   ? Ѵ Opmerkingen 

Er is in de taak keuze werk opgenomen waaraan de 
kinderen kunnen werken. 

   Keuzekast is in ontwikkeling  
Koppelen aan doelen 

In de taak is ruimte gemaakt om te werken aan een 
zelfgekozen doel. 

    

De leerlingen mogen zelf aangeven wat ze willen 
leren. 

    

De kinderen werken ook aan een periodetaak    Is in ontwikkeling  
Een opdracht voor dopgroep 
instructie   

(ZELF)CORRECTIE. 
 

X ? Ѵ Opmerkingen 

De leerlingen kijken vanaf eind groep 3 zelf hun 
werk na. (hoe hoger de groep, hoe meer ze zelf na 
mogen kijken). 

    

Leerkracht kijkt (steekproefsgewijs) ook na. 
 

    

VERANTWOORDELIJKHEID VOOR KLAS, SCHOOL, 
OMGEVING 
 

X ? Ѵ Opmerkingen 

Er zijn huishoudelijke taken (opruimen, 

uitdeeldienst enz) 
    

Leerlingen laten hun werkplek binnen en buiten de 
klas netjes achter. 

    

Samenwerken 
 

X ? Ѵ Opmerkingen 

Er wordt gewerkt met maatjes. Dit is zichtbaar in de 
klas. De maatjes wisselen iedere week 

   Groep 4 t/m 8 

De kinderen hebben wekelijks een 
maatjesopdracht. 

   Een echte samenwerkingsopdracht 

Op de weektaak wordt aangegeven bij welke 
opdrachten de leerlingen mogen samenwerken. 

    

Er wordt doelbewust aandacht besteed aan 
samenwerkingsvaardigheden. 

   Ontwikkeling moet weer opgepakt 
worden  
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Er wordt wekelijks een coöperatieve werkvorm 
gebruikt. 

   Ontwikkeling in combinatie met 
bovenstaande punten 

Reflecteren  
 

X ? Ѵ Opmerkingen 

De leerkracht besteedt tijd aan evaluatie.    Ontwikkeling  

In ieder klas staat een nakijktafel.    Groep 3 t/m 8 

Kinderen controleren hun eigen werk m.b.v. 
nakijkboekjes. 

    

Leerlingen controleren of ze de lesstof begrijpen en 
beslissen of ze instructie nodig hebben, of door 
kunnen werken. 

   Groep (1-2)3-4 sturend door 
leerkracht. 
Groep 5-8 zelf aangeven door 
leerling 

Het kind reflecteert op eigen leerproces en eigen 
doelen.  

   ontwikkeling 

Leerlingen hebben inbreng op de gang van zaken in 
de klas. 

   ontwikkeling 

De leerling reflecteert zijn eigen ik-doel     ontwikkeling 

Er worden kindgesprekken gevoerd     ontwikkeling 

Leerlingen houden een portfolio bij.    ontwikkeling 

Door de leerkracht wordt systematisch en geregeld 
met een klein groepje op de ik-doelen van die week 
gereflecteerd. 

   ontwikkeling 

Deze reflectiemomenten staan ingepland op het 
instructierooster 

   ontwikkeling 

 X ? Ѵ Opmerkingen 
Ik ben nu meer Daltonleerkracht dan een jaar 
geleden. 

    

 
 
 
 


