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INLEIDING 

In dit daltonboek wordt beschreven hoe wij de daltonkernwaarden hebben vertaald in het dagelijkse 

werken op cbs Willem Alexander. Daarmee wordt binnen de school een “rode lijn” zichtbaar en is er 

duidelijkheid.  

 

De volgende algemene kenmerken van daltononderwijs zijn, naast de daltonkernwaarden, 

zichtbaar en voelbaar op cbs Willem Alexander 

Algemene kenmerken van daltononderwijs op cbs Willem Alexander 

➢ Een samenwerkend team (leren van elkaar, opvattingen delen, intervisie). 

➢ Een duidelijke en herkenbare rode lijn binnen alle groepen: gebruik van dagkleuren, 

handelingswijzers en symbolen. 

➢ Een goed en sterk pedagogisch en didactisch klimaat. 

➢ Eisen stellen en verantwoording vragen. 

➢ Uitgestelde aandacht om een oplossingsgerichte houding te bevorderen. 

➢ Individueel taakwerk met een leerstofaanbod op meerdere niveaus. 

➢ Samenwerken binnen en buiten de taak. 

➢ Een aanbod van keuzewerk. 

 

Vanuit de Nederlandse Dalton Vereniging zijn 5 kernwaarden opgesteld die zichtbaar worden 

gemaakt in de daltonschool.   

 

Deze kernwaarden zijn: 

1. Vrijheid/ verantwoordelijkheid 

2. Zelfstandigheid 

3. Samenwerken 

4. Reflectie 

5. Effectiviteit/ doelmatigheid 

Daaraan voegen wij het onderwerp borging nog toe.   

Een daltonschool is een lerende organisatie. Dit geldt niet alleen op kindniveau, maar zeker ook op 

leerkrachtniveau. Op een daltonschool voelen leerkrachten zich ondersteund bij scholing en bij het 

experimenteren in en reflecteren op hun praktijk.  

Naast de ontwikkeling tot daltonschool is cbs Willem Alexander ook een Vreedzame School.  

Beide ontwikkelingen, dalton en vreedzaam, gaan heel goed samen.  
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Hoofdstuk 1 Waarom en voor wie is dit daltonboek geschreven? 

Een daltonschool baseert zich op duidelijke uitgangspunten, stelt zichzelf duidelijke doelen en wil 

schoolbreed eenduidig zijn in de aanpak van het leerstofaanbod en de persoonlijke ontwikkeling van 

het kind. 

Om alle afspraken en werkwijzen goed te borgen, is dit daltonboek geschreven. Het geeft 

leerkrachten en directie richting en handvatten in hun dagelijks handelen en voorkomt dat personele 

wisselingen of uitbreidingen het onderwijsproces stagneren. We kunnen daarom gerust stellen dat 

het daltonboek voor de leerkrachten en directie een soort handboek en naslagwerk is. Het biedt 

duidelijkheid, geeft richting aan en maakt de rode draad zichtbaar. Daarnaast geeft het daltonboek 

ook richting aan voor de toekomst. Dit hebben we nu bereikt, zo werken we en daarin willen we ons 

verder ontwikkelen. 

Het daltonboek is een bron van informatie voor: 

• Leerkrachten en invalleerkrachten 

• Ouders/ verzorgers van onze leerlingen die al op school zijn en toekomstige leerlingen  

• Stagiaires en LIO-ers 

• Bestuurder en Raad van Toezicht van VCO 

• Overblijfouders  

• Leden van de daltonvisitatie commissie 

• De onderwijsinspectie 

Het daltonboek heeft als doel transparant te zijn in onze werkwijze. Het is een levendig document 

dat jaarlijks geëvalueerd wordt en waar nodig bijstelling krijgt. 

Hoofdstuk 2  Waarom daltononderwijs? 

Onze keus voor het daltononderwijs is gerelateerd aan onze visie op de maatschappij in het 

algemeen en op kinderen in het bijzonder. We kijken daarbij ook naar de toekomst en stellen ons als 

schoolteam de volgende vragen: 

• Welke vaardigheden willen we onze leerlingen meegeven? 

• Op welke wijze willen we de leerlingen die kennis en vaardigheden op een optimale manier 

aanleren? 

• Hoe kunnen we ons onderwijs daarvoor zo optimaal mogelijk inrichten, waarbij de volgende 

aspecten aan de orde komen: kwaliteitszorg, leerstofaanbod, didactisch handelen, 

differentiatie, de rol van de leerlingen, passend onderwijs en begeleiding/ zorg? 

Bij genoemde vaardigheden gaat het om zaken als samenwerken, communicatie, creativiteit, ICT-

geletterdheid, sociale- en culturele vaardigheden, kritisch denken en probleemoplossend vermogen. 

De huidige maatschappij vraagt om mensen die kunnen ontwerpen, plannen en vooruitzien. Mensen 

die initiatief tonen, ondernemend zijn en zich bewust zijn van de democratische processen die onder 

besluitvorming liggen en daaraan ook kunnen deelnemen. 

Op cbs Willem Alexander zetten leerlingen hun eerste stap naar deelname aan deze maatschappij. 

Behalve het individuele en gedifferentieerde cognitieve leerstofaanbod, willen we dat leerlingen 

interactieve vaardigheden ontwikkelen en deze vaardigheden vanzelfsprekend gaan vinden. 

Natuurlijk houd je rekening met elkaar, wissel je met elkaar argumenten uit, zoek je samen naar een 

oplossing en profiteren we van elkaars talenten. We hebben en tonen respect naar elkaar toe. 
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Daltononderwijs is op cbs Willem Alexander een manier van omgaan met elkaar (‘a way of life’). Een 

omgeving waarin je verantwoordelijkheid krijgt en daarop ook aangesproken kunt worden, waarin je 

actief deelneemt aan activiteiten en waaraan je een eigen unieke meerwaarde toevoegt. Bij de 

aanschaf van methoden wordt gekeken of zij aansluiten bij de pijlers van Dalton. Belangrijk is dat 

steeds beredeneerd aangegeven kan worden hoe invulling aan vrijheid/verantwoordelijkheid, 

zelfstandigheid, samenwerken, effectiviteit, reflectie en borging wordt gegeven. 

 

Hoofdstuk 3 De 5 kernwaarden van daltononderwijs. 

1. VRIJHEID en VERANTWOORDELIJKHEID 

"Freedom and responsibility together perform the miracle" (Parkhurst) 

Vrijheid en verantwoordelijkheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, het een 

kan niet zonder het ander. Binnen het daltononderwijs wordt een kind gezien als 

een persoon die zelf kan en mag kiezen, maar die voor de gevolgen van zijn keuzes 

ook verantwoordelijkheid draagt.  Voorwaarde is dat er samen duidelijke en 

algemeen aanvaardbare afspraken worden gemaakt over de grenzen van deze 

vrijheid. Alleen door verantwoordelijkheid te geven kan ook verantwoordelijkheid worden geleerd. 

Het is de taak van onze leerkrachten om iedere leerling een structuur te bieden om vrijheid binnen 

grenzen te leren hanteren. Dit wordt gedaan door middel van een dagtaak of weektaak. Leerlingen 

krijgen de ruimte om te ontdekken en te experimenteren, maar worden tegelijk ook geconfronteerd 

met de relatie tussen wat ze doen en wat dat oplevert. Hierbij spelen zelfkennis en zelfinschatting 

een grote rol. 

Voor de leerkracht betekent dit loslaten en vertrouwen schenken. Hij houdt rekening met verschillen 

en creëert maatwerk. De leraar begeleidt en coacht om de leerling in staat te stellen de leerdoelen te 

behalen. Op onze school leren kinderen zelfstandig te werken. Vrijheid is daarbij noodzakelijk om 

eigen keuzes te leren maken, eigen wegen te vinden. Vrijheid op onze school betekent niet dat alles 

zomaar kan en mag. Het leren omgaan met vrijheid gaat stap voor stap. Bij jonge leerlingen gaat het 

om korte, overzichtelijke keuzetaken die ze zelfstandig uitvoeren. Naarmate de leerlingen zich verder 

ontwikkelen, worden de aangeboden taken omvangrijker en complexer. 

De school straalt vertrouwen uit. Het geeft ruimte en verantwoordelijkheid aan het team. We willen 

een lerende organisatie zijn. 

 

2. ZELFSTANDIGHEID 

"Experience is the best and indeed the only real teacher" (Parkhurst) 

Kinderen worden gestimuleerd en aangezet problemen zelf op te lossen, het werk 

zelf te plannen en dus niet voortdurend afhankelijk te zijn van hulp. Uitgangspunt 

daarbij is dat we geloven in de vele mogelijkheden die kinderen in potentie 

hebben. Ook leren we de kinderen om hun werk zelf te waarderen. De leerkracht 

biedt ruimte tot zelfstandige verwerking van opdrachten binnen de taak en toont 

daarmee zijn vertrouwen in de leerling. Het zelfvertrouwen van de kinderen krijgt hiermee een 

stevige impuls. Zelfstandigheid werkt alleen als kinderen voldoende verantwoordelijkheid en vrijheid 

krijgen. Deze manier van werken stimuleert het probleemoplossend denken van onze leerlingen. De 

keuzevrijheid dwingt hem/haar tot het nemen van zelfstandige beslissingen die voor de leerling 

effectief en verantwoord zijn. 
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3. SAMENWERKING 

"The school functions as a social community" (Parkhurst) 

Een daltonschool is een leefgemeenschap waar leerlingen, leerkrachten, ouders, 

schoolleiding en bestuur op een natuurlijke en gestructureerde wijze samen leven 

en werken. Een daltonschool is ook een leeromgeving waar leerlingen en 

leerkrachten iets van en met elkaar leren. Doordat leerlingen samen met 

leerkrachten en medeleerlingen aan hun leertaken werken, leren zij met elkaar 

om te gaan en leren zij dat zij elkaar kunnen helpen. Het verwerven van kennis en vaardigheden in 

samenwerking met anderen kan het leren vergemakkelijken. De leerling functioneert als lid van een 

sociale groep, waarin elk vrij individu zich er voortdurend van bewust moet zijn, dat hij meewerkt en 

verantwoordelijk is voor het geheel en dat hij daarover verantwoording schuldig is. Leerlingen leren 

dat er verschillen bestaan tussen mensen. Ze leren naar elkaar te luisteren en respect te hebben voor 

elkaar. Als leerlingen met elkaar samenwerken, ontwikkelen ze sociale vaardigheden en leren ze 

reflecteren op de manier waarop ze leren, zoals het beoordelen van een eigen inbreng en die van 

een medeleerlingen, het aangaan van de dialoog, het leren omgaan met teleurstellingen en het 

ervaren van een meeropbrengst uit de samenwerking. Het uiteindelijke doel is democratisch 

burgerschap. Een daltonschool is een oefenplek voor democratisering en socialisering. In deze 

context is een daltonschool ook het verlengstuk van de Vreedzame school waarin kinderen worden 

opgevoed tot verantwoordelijke en actieve leden van de gemeenschap. Klas en school worden daarin 

beschouwd als oefenplaats. Kinderen leren dat zij deel uitmaken van de gemeenschap die de klas en 

school vormt en leren daar een bijdrage aan te leveren.  

De leraar werkt samen met collega’s en leerlingen; hij kan verschillende vormen en niveaus van 

samenwerken toepassen. Hiervoor is een pedagogisch veilig klimaat nodig. 

 

4. REFLECTIE 
"I would be the first to hear welcome criticism" (Parkhurst) 

 Het kritisch benaderen van onderwijskundige ontwikkelingen en inzichten is op 

een daltonschool vanzelfsprekend. Reflecteren vindt daarom ook plaats binnen 

alle geledingen van de school: directie-leerkrachten-leerlingen. Goed 

voorbeeldgedrag met betrekking tot reflecteren vinden wij belangrijk, datgene 

wat wij van kinderen verwachten moeten wij zelf ook laten zien. Reflectie en 

evaluatie zijn belangrijk om beoogde doelen te realiseren. We vinden het belangrijk dat kinderen op 

de cbs Willem Alexander een kritische houding ontwikkelen. Zij zijn eigenaar van hun eigen 

leerproces. Leerkrachten begeleiden de kinderen hierin door hen te stimuleren om te reflecteren op 

hun eigen ontwikkeling (onderwijsproces en onderwijsproduct). We stimuleren leerlingen te 

reflecteren op hun eigen handelen en daar conclusies uit te trekken voor een volgende taakperiode.  

Iedere leerkracht die werkt op onze daltonschool reflecteert op zijn/haar onderwijspraktijk en 

professioneel handelen. Ook op schoolniveau vindt reflectie over de kwaliteit van het 

daltononderwijs voortdurend plaats. 
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5. EFFECTIVITEIT/ doelmatigheid 

Dalton is een "Efficiency measure" (Parkhurst) 

Het daltononderwijs op onze school is gericht op een effectieve inzet van tijd, 

menskracht en middelen. Een taak als drager van de te leren vaardigheden en 

kennis biedt optimaal gelegenheid om tot een doelmatige inrichting te komen. 

Een taak op maat houdt leerlingen doelmatig en functioneel bezig. Onze school is 

zo ingericht dat er op meerdere plekken door leerlingen gewerkt kan worden (dit 

onderdeel is nog i.o.). Door (verwerkings-) opdrachten in groepen te laten maken, wordt er 

effectieve ruimte voor leerkrachten gecreëerd om groepen van kinderen te begeleiden. We streven 

ernaar de kernwaarden van daltononderwijs te integreren in het opbrengstgericht werken. 

De leraar gaat effectief om met zijn lestijd; hij stemt de instructie af op het leeraanbod en de 

leerbehoeften van zijn leerling. Hij daagt de leerling uit het beste uit zichzelf te halen. 

De school hanteert een doorgaande lijn van de daltoncompetenties van leerlingen en leraren. De 

school biedt leerlingen ondersteuning en of passende zorg bij de leerdoelen 

 

6. BORGING 

 

Planmatige reflectie en evaluatie is de basis om ons daltononderwijs te borgen. De vijfjaarlijkse 

daltonvisitatie zorgt voor een beoordeling van buiten de school en draagt bij in het ontwikkelen van 

daltononderwijs. 

Cbs Willem Alexander is een lerende organisatie. Dit geldt niet alleen op kindniveau, maar zeker ook 

op teamniveau. Teamleren en individuele leertrajecten tezamen zijn belangrijk binnen onze school. 

De principes van de lerende organisatie gekoppeld aan de kernwaarden van dalton zijn effectief om 

te werken aan planmatige reflectie en evaluatie. Dit gebeurt tijdens vergaderingen, bij collegiale 

consultaties en tevredenheidspeilingen. Buiten de school participeren we in het daltonnetwerk DON 

(is Dalton Groot Zwolle)  om zo ook van elkaar te leren. 

 

7. EEN “VREEDZAME SCHOOL” 

 

De school wil naast daltonschool ook een  “Vreedzame school” zijn waarin kinderen in een pluriforme 

schoolbevolking leren zorg dragen voor elkaar en de omgeving, een eigen mening vormen en respect 

hebben voor de mening van een ander. 

De Vreedzame School wil kinderen opvoeden tot verantwoordelijke en actieve leden van de 

gemeenschap. Klas en school worden daarin beschouwd als oefenplaats. Kinderen leren dat zij deel 

uitmaken van de gemeenschap die de klas en school vormt en leren daar een bijdrage aan te leveren. 

Ze leren oog en oor te hebben voor anderen, zich 

verantwoordelijk te voelen voor het algemeen 

belang: initiatiefrijk, zorgzaam en betrokken. 

Leerlingen uit de groepen 7 en 8 worden jaarlijks 

opgeleid tot “peer mediators”, zij bemiddelen bij 

conflicten van leerlingen onderling. 

De school heeft zich ten doel gesteld zich met het 

programma “de Vreedzame School” zich duidelijk 

te profileren en zichtbaar te maken aan ouders 

en omgeving.  
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Hoofdstuk 4 Uitgangspunten op cbs Willem Alexander  

In dit hoofdstuk worden de kernwaarden van het daltononderwijs vertaald naar de dagelijks 

onderwijspraktijk.  

Op cbs Willem Alexander leren we de kinderen deze ‘daltonvaardigheden’ te ontwikkelen. We 

borgen de gemaakte afspraken voor onze school in dit daltonboek. 

• Daltononderwijs staat voor de totale ontwikkeling van het kind: cognitief, sociaal-

emotioneel, creatief, cultureel, burgerschapsvorming en sportief. Het onderwijs draagt bij 

aan de persoonlijkheidsontwikkeling van het kind. 

• Het onderwijsleerproces wordt zo efficiënt mogelijk ingericht door de kerndoelen m.b.t. de 

leerinhouden van het onderwijs af te stemmen op de behoeften, interesses en competenties 

van de leerling. 

• Respect voor jezelf en voor elkaar is waar wij veel aandacht aan besteden. Het zijn 

belangrijke voorwaarden om vanuit de daltonwaarden te werken. Goed voorbeeldgedrag van 

leerkrachten, leiding, ondersteunend personeel en ook van ouders/verzorgers is hierbij van 

groot belang. 

• Differentiëren om zo vanuit daltonwaarden het kind met al zijn/haar verschillen goed te 

kunnen begeleiden. We maken hierbij gebruik van observaties, toets gegevens en de scores 

van de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind (SCOL). 

• Het kritisch onderzoekend benaderen van moderne ontwikkelingen en inzichten is bij ons op 

school vanzelfsprekend. Daarmee blijft cbs Willem Alexander zich constant ontwikkelen 

zonder de doelmatigheid van onderwijs en de inbreng van een ondernemende leerling uit 

het oog te verliezen. Hier houden wij bij de aanschaf van nieuwe methodes ook rekening 

mee. 

• Verschillen in belangstelling, werkhouding en creativiteit worden nauwkeurig gevolgd en 

verwerkt in gedifferentieerde opdrachten. Vrijheid wordt vormgegeven door een deel van de 

verantwoordelijkheid voor het leren bij het kind te leggen, zodat het kind zoveel mogelijk 

eigenaar wordt van zijn leerproces. Essentieel hierbij is het geven van feedback aan en 

reflectie op het werk van het kind, zowel door het kind zelf en zijn medeleerlingen als door 

de leerkracht. Bij de risicokinderen wordt direct feedback gegeven als zij een fout maken, bij 

de basis-en pluskinderen kan dit na het doorlopen van de gehele verwerkingsopdracht. 

• Kinderen leren allerlei informatiebronnen te hanteren en te beoordelen. 

• We zetten in op variatie in werkvormen. Bij de aanschaf van een nieuwe methode is dat, 

tezamen met de daltonwaarden, een belangrijke voorwaarde.  
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Hoofdstuk 5 De vertaling van de kernwaarden binnen de school 

Vrijheid/Verantwoordelijkheid 

Leerlingen: 

• Leren om te gaan met de hun gegeven vrijheden en verantwoordelijkheden. 

• Leren op hun eigen wijze, niveau, tempo en volgorde hun taak verwerken, waarbij ze hun 

(deels zelf gekozen) onderwijsactiviteiten zelf kunnen plannen. 

• Leren bewust te worden van het feit dat ze zelf eigenaar zijn van hun leerproces. 

• Leren verantwoordelijkheid te nemen en leggen verantwoording af aan de leerkracht. 

• Zijn betrokken bij de beoordeling van hun werk. 

Leerkrachten: 

• Laten voorbeeldgedrag zien als het gaat om vrijheid en verantwoordelijkheid. 

• Maken een weektaak op maat. Op de weektaak staat een hoeveelheid onderwijsactiviteiten 

die gepland en verwerkt moeten worden door de leerling.  

• Benaderen leerlingen als personen in ontwikkeling die het schoolwerk als taak aannemen en 

zich eigen maken.  

• Geven passende sturing waar nodig. 

• Gaan uit van mogelijkheden van hun leerlingen en hun handelen is erop gericht om de 

motivatie en het zelfvertrouwen van de leerlingen te vergroten. 

• Spreken leerlingen aan op hun eigen verantwoordelijkheid voor het leerproces. 

• Werken opbrengst - en handelingsgericht en leggen over dit handelen verantwoording af. 

School: 

• Laat voorbeeldgedrag zien als het gaat om vrijheid en verantwoordelijkheid. 

• Geeft ruimte aan de leerkrachten om vanuit professionele vrijheid keuzes te maken. 

• Spreekt leerlingen en leerkrachten aan op hun verantwoordelijkheid binnen de school. 

Zelfstandigheid 

Leerlingen: 

• Leren hun zelfstandigheid te ontwikkelen en maken keuzes in activiteiten, taken en 

werkvormen om zo vorm te geven aan hun eigen leerproces. 

• Leren effectief en met focus te werken waardoor zij taken op de weektaak goed af kunnen 

ronden.  

• Krijgen de mogelijkheid initiatieven te ontplooien. 

• Leren omgaan met uitgestelde aandacht. 

• Leren zo te plannen dat zij voldoende tijd hebben om zelfstandig te kunnen werken. 

Leerkrachten: 

• Creëren een veilige omgeving waarin hun leerlingen de ruimte krijgen om zelfstandig te 

leren. 

• Zetten gericht in op de ontwikkeling van zelfstandigheid door het effectief gebruik van het 

taakbord, de weektaak en het planbord. 

• Laten leerlingen hun talenten ontdekken en ontwikkelen, waardoor zij zelfstandig en 

verantwoord invulling kunnen geven aan keuzewerk. 



 

9 
 

• Stimuleren en motiveren kinderen om hun leertaken af te maken. 

School: 

• Creëert een professioneel klimaat, waarin leerkrachten de mogelijkheid krijgen initiatieven te 

ontplooien.  

• Maakt gebruik van de talenten van de leerkrachten waardoor zij zelfstandig en verantwoord 

werken aan kwaliteitsverbetering. 

Samenwerken 

Leerlingen: 

• Leren samenwerken op een respectvolle manier. Dit gebeurt vanuit de leefregels van de 

school en de afspraken die zij in gezamenlijkheid hebben gemaakt.  

• Leren samenwerken op een functionele (effectieve) wijze. 

Leerkrachten: 

• Werken constructief samen met collega’s met als doel samen de taak vorm te geven en het 

onderwijsaanbod constant te evalueren en waar nodig te verbeteren. 

• Leren de kinderen samen te werken door ze vaak samen te laten werken om zo het beste uit 

zichzelf te halen. 

School: 

• Werkt constructief met het team van leerkrachten en ondersteunend personeel samen met 

als doel en veilig onderwijsklimaat waarbij de ontwikkeling van de kinderen voorop staat. 

Effectiviteit/doelmatigheid 

Leerlingen: 

• Leren op een effectieve en efficiënte manier om te gaan met hun tijd, ruimte en middelen. 

• Leren eigenaar te worden van hun eigen leerproces in het kader van de effectiviteit 

• Leren doelen (proces-en productgericht) te halen. 

Leerkrachten: 

• Richten het onderwijs zo in dat tijd, ruimte en middelen efficiënt en effectief worden ingezet. 

• Werken opbrengstgericht en werken effectief door te werken met het interactieve directe 

instructiemodel, differentiatie tijdens de instructie en in de verwerkingsopdrachten. 

• Laten kinderen zelf doelen bepalen en geven gericht feedback. 

• Hanteren een goed doordacht klassenmanagement. 

• Zorgen voor een gevarieerd aanbod van didactische werkvormen en bieden in het kader van 

de effectiviteit meerdere leer strategieën aan. 

School: 

• Zorgt voor een schoolorganisatie waarin tijd, ruimte en middelen efficiënt en effectief 

worden ingezet. 

• Geeft gerichte feedback n.a.v. klassenbezoek, waardoor de leerkracht zijn/haar handelen kan 

verbeteren. 
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Reflectie 

Leerlingen: 

• Leren voor, tijdens en na het volbrengen van een leertaak terug te blikken op gemaakte 

keuzes en hieruit lering te trekken voor een volgende keer. 

• Leren reflecteren op hun eigen gedrag en prestaties en planning. 

Leerkrachten: 

• Reflecteren op hun eigen onderwijskundig gedrag al dan niet met behulp van feedback. 

• Leren kinderen te reflecteren op hun leer- en ontwikkelproces. 

• Leren kinderen stil te staan bij hun eigen inbreng in leersituaties en na te gaan welke 

gevoelens, wensen, belemmeringen en persoonlijke inzichten in het spel waren bij het leren. 

• Bespreken de gekozen studie aanpak van de kinderen met hen. 

• Laten voorbeeldgedrag zien aan de kinderen, door feedback aan hen te vragen. 

• Organiseren hun eigen feedback. 

School: 

• Laat voorbeeldgedrag te zien door feedback te vragen en tijdens overlegsituaties keuzes en 

handelen toe te lichten 

Borging 

Borging is terug te zien in de onderwijsorganisatie en minder in het directe handelen. Dit daltonboek 

is hierbij een essentieel document waarbij het ontwikkelen, borgen en evalueren van ons beleid 

centraal staat. Onze daltonidentiteit is terug te vinden in onze schoolgids, het schoolplan, op de 

website en in dit daltonboek. We zorgen ervoor dat alle leerkrachten de daltonscholing hebben 

gevolgd, of gaan volgen (nieuwe leerkrachten). Jaarlijks vindt evaluatie van de inhoud van het 

daltonboek plaats. Bouwvergaderingen en studiedagen worden gebruikt om dalton door te 

ontwikkelen en om goede afstemming binnen de school te bewerkstelligen. 
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Hoofdstuk 6  Dalton in de dagelijkse praktijk 

6.1 Dagkleuren 

De groepen 1 t/m 8 hanteren dezelfde dagkleuren. Dit heeft als doel dat alle leerlingen vanaf groep 1 

leren plannen d.m.v. de kleuren van de dag. 

De kleuren van de dag zijn: 

Maandag: rood 

Dinsdag: geel 

Woensdag: blauw 

Donderdag:  oranje 

Vrijdag:  groen 

De kleuren van de dag zijn in elke klas zichtbaar. De dagkleuren structureren de week voor de 

kinderen. Ook kan met het aangeven/inkleuren van een dagkleur eenvoudig een planning van de 

opdrachten worden gemaakt. De kleuren laten in een oogopslag zien of de opdracht binnen een 

redelijke termijn uitgevoerd kon worden. Bovendien is direct zichtbaar of de opdrachten goed over 

de week zijn verdeeld. 

Kleutergroepen 

In de kleutergroepen wordt in de kring iedere dag aangegeven welke dag en dagkleur het is. Dit 

wordt zichtbaar gemaakt door het symbool op de dagkleur van die dag te hangen. Zo krijgen de 

kleuters inzicht in de dagen van de week. De dagkleuren zijn gekoppeld aan het taakwerk, ze hebben 

taakjes die in één week uitgevoerd gaan worden, dit plannen ze zelf in aan de hand van de kleur van 

de dag. 

Groepen 3 t/m 8 

Op hun dag- of weektaak geven de kinderen met de dagkleur aan wanneer en op welke dag ze met 

een opdracht starten (planning) en ze kleuren ook de dagkleur in van de dag waarop de opdracht af 

is (evaluatie). Vooral als de taak meerdere dagen beslaat, geeft dit de leerkracht belangrijke 

informatie. 

6.2 Gebruik pictogrammen en symbolen 

Pictogrammen en symbolen maken veel afspraken en richtlijnen in één 

oogopslag duidelijk en dat is bevorderlijk voor de effectiviteit. 

• Werkhoudingskaarten in de onderbouw. 

• Uitgestelde aandacht: ketting (onderbouw) / 

stoplicht (midden- en bovenbouw) 

• Handelingswijzers 

• Smileys voor op de gang 

• Dagritmekaarten  
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6.3 Taakwerk 

Ons doel is met behulp van o.a. een dag/ weektaak de leerlingen leren zelfstandig te werken, te 

plannen, samen te werken en kunnen omgaan met de verantwoordelijkheid die daarbij hoort. We 

beginnen met de taak in groep 1 en bouwen die verder uit naar een weektaak. Bij het plannen, 

maken en reflecteren op het taakwerk komen veel daltonaspecten aan bod: leren plannen, 

verantwoordelijkheid t.a.v. planning, verwerking en registratie, gerichte opdrachten tot 

samenwerking, differentiatie in leerstofaanbod, eigen inbreng van de leerling, individuele 

opdrachten tot herhaling/verbreding of verdieping en reflectie op het eigen werk. 

Groep 1 en 2 

In de kleutergroepen wordt gewerkt met 

een planbord. Aan het begin van de 

werkles krijgen alle leerlingen instructie 

van de werkjes/ opdrachten en kiezen 

daarna met de kleur van de dag welk 

werkje ze gaan maken. De verplichte 

werkjes hebben een rode rand; 

opdrachten met een blauwe rand zijn vrije 

keuze opdrachten. 

Groep 1 heeft per week keuze uit: 

• 2 werkjes 

• 2 ontwikkelingsopdrachten uit de kast 

• 1 hoek 

Groep 2 heeft per week keuze uit: 

• 3 werkjes 

• 1 ontwikkelingsopdracht uit de kast 

• 1 hoek 

Deze vijf activiteiten zijn verplicht. De taken zijn gepland voor een week, de kleuters kiezen per dag 

welk taakje ze willen doen. Iedere leerling registreert met een gekleurde pin welke taak op welke dag 

wordt uitgevoerd. Het aantal kinderen wordt aangegeven door de dobbelsteenkaartjes boven de 

opdracht. Als de taak af is, reflecteert de kleuter zijn taak/ werkje aan de hand van een smiley. 

Differentiatie in de taak.  

Kleuters met specifieke onderwijsbehoeften ontvangen een aangepaste taak. Kleuters die meer 

uitdaging nodig hebben, krijgen extra activiteiten op het gebied van cognitieve ontwikkeling. In de 

hoeken liggen activiteiten op verschillende niveaus. In de kasten ligt ontwikkelingsmateriaal op 

verschillende niveaus op reken- en taalgebied en MI.  

Groep 3 

In groep 3 wordt hetzelfde planbord gebruikt als in de groepen 1 en 2. Het planbord wordt gebruikt 

tijdens het zelfstandig werken en na afloop van een taak. Groep 3 start het schooljaar met alleen 

keuzewerk op het bord. Het kiezen gaat op dezelfde manier als bij groep 1-2. Ze kiezen de pin in de 

kleur van de dag en reflecteren met een witte pin op hun opdracht. Op de witte pin staat een smiley. 

Daarmee kunnen de kinderen aangeven of het: leuk/niet leuk, makkelijk/moeilijk vonden. Vanaf 

januari kiezen de leerlingen niet alleen keuzewerk maar ook taakwerk. Het taakwerk staat op de 
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linkerhelft van het bord, het keuzewerk staat op de rechterhelft van het bord. Het verschil tussen 

taak en keuzetaak is te zien aan de rand om het plaatje/de opdracht. Rood (taakwerk) moet, blauw 

(keuzewerk) mag.  

 

Groep 4  

Groep 4 start het schooljaar met een weektaak op papier. De leerlingen plannen op maandag vijf 

taken in. De leerlingen geven met de dagkleur aan wanneer wordt gestart met een opdracht en 

wanneer de opdracht af is. Later het jaar wordt het uitgebreid naar meerdere taken. Naast de 

verplichte taken kunnen de kinderen ook keuzewerk inplannen. De leerlingen leren gaandeweg om 

zelfstandig te werken aan een zelfgekozen taak.  

 

Groep 5 t/m 8 

In groep 5 t/m 8 wordt gewerkt met een weektaak.  

• Het taakwerk bevat diverse opdrachten. Naast het reguliere werk (verwerking vanuit de 

methode op eigen niveau) en keuzeopdrachten staan in de taak ook verplichte opdrachten.  

• Op de taak kan worden aangegeven wanneer instructie vooraf verplicht is.  

• De instructie voor rekenen, taal en spelling wordt per opdracht in principe aangeboden op 

drie differentiatieniveaus die terug te vinden zijn op de weektaak.  

• De kinderen geven in de dagkleur aan wanneer wordt gestart met een opdracht (planning) 

en wanneer de opdracht af is.  

• De volgorde waarin de taakopdrachten worden gemaakt staat de leerling vrij. 

• De leerkracht speelt in op de tempo – en niveauverschillen tussen kinderen en vertaalt dit 

binnen de taak 

• Ook wordt aangegeven de leerling het resultaat zelf mag nakijken. 

• De invulling van de taak is ter beoordeling van de groepsleerkracht in samenspraak met de 

leerling 
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Leerlijn verantwoordelijkheid  

Groep 1-2 Groep 3-4 Groep 5-6 Groep 7-8 

Leerlingen kunnen 

• Zelf kiezen op het planbord 
welke activiteit/taak er op 
een dagdeel wordt gedaan.  

• Zelf bepalen in welke 
volgorde de taak wordt 
uitgevoerd. 

• Weten waarom zij met de 
uitleg van de weektaak 
moeten meedoen. 

• Zorg dragen voor hun 
maatje.  

• Zelf een werkplek kiezen 
binnen de geldende regels.  

• De taak binnen de gestelde 
eisen uitvoeren en afronden.  

• Samen met de leerkracht 
groepsregels maken en zich 
eraan houden. 

• Zich verantwoordelijk voelen 
voor het materiaal. 

• Zorg dragen en 
verantwoording nemen voor 
hun maatje. 

Leerlingen kunnen  

• Bepalen in welke volgorde 
de(dag)taak wordt gemaakt 
en kunnen dit ook uitvoeren.  

• Zelf een werkplek kiezen.  

• Bewust een keuze maken met 
wie wordt samengewerkt 

• De verantwoordelijkheid 
nemen om taken correct na 
te kijken (vanaf groep 4) 

• Verantwoordelijkheid nemen 
voor hun deel van het 
huishoudelijke takenbord.  

• Weten waarom zij met de 
inhoudelijke instructie mee 
moeten doen. 
 

Leerlingen kunnen 

• Zich aan de planning van de weektaak 
houden. 

• Verantwoorden waarom zij voor een 
bepaalde planning kiezen.  

• De weektaak bijhouden en aftekenen 
van het werk. 

• Weten dat zij hulp nodig hebben 
n.a.v. hun nagekeken werk. 

Leerlingen kunnen 

• Op basis van eigen initiatief 
deelnemen aan een instructie die 
nodig is. 

• Een eigen leerdoel behalen. 

• Zelfstandig nakijken en gepaste 
actie ondernemen. 

• Verantwoordelijkheid nemen voor 
het maken en /leren en inleveren 
van huiswerk. 

• Andere kinderen aanspreken op 
de klassenregels. 

• Verantwoording afleggen over 
hun leerproces. 

• Verantwoordelijkheid nemen voor 
leermateriaal van school 
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Leerlijn verantwoordelijkheid – IK doelen 

Groep 1-2 Groep 3-4 Groep 5-6 Groep 7-8 

• Ik weet waarom ik mij aan 
regels en afspraken moet 
houden 

• Ik kan voor mijn maatje 
zorgen 

• Ik weet op welke plek ik mijn 
werkjes kan maken 

• Ik maak de afgesproken taak 
af 

• Ik ga zorgvuldig om met de 
materialen 

• Ik weet waarom ik een 
werkje plan 

• Ik weet welk werkje ik kan 
kiezen 

• Ik weet waarom ik met de 
uitleg van de taak moet 
meedoen 

• Ik kan zelf de volgorde van 
mijn dagtaak bepalen en 
uitvoeren 

• Ik kan mijn taken zorgvuldig 
nakijken (vanaf groep 4) 

• Ik weet met welke instructie 
ik mee moet doen 

• Ik weet welke werkplek in de 
school geschikt is voor mijn 
taak 

• Ik houd me aan de regels die 
gelden bij een werkplek 

• Ik zorg er zelf voor dat ik mijn 
huishoudelijke taak uitvoer 

• Ik kan mij aan de planning van de 
weektaak houden 

• Ik kan uitleggen waarom ik heb 
gekozen voor mijn planning 

• Ik weet waarom het belangrijk is om 
mijn weektaak af te tekenen 

• Ik kan beoordelen wanneer ik hulp 
nodig heb a.d.h.v. mijn nagekeken 
werk 

• Ik kan iemand kiezen met wie ik goed 
kan samenwerken 

• Ik kan laten zien of ik het leerdoel 
behaald heb 

• Ik kan zelf bepalen of ik een 
instructie nodig heb 

• Ik kan zelfstandig nakijken 

• Ik kan n.a.v. mijn nagekeken werk 
gepaste actie ondernemen 

• Ik neem verantwoordelijkheid 
voor het maken, leren en 
inleveren van huiswerk 

• Ik spreek andere kinderen aan op 
de klassenregels 

• Ik kan uitleggen waarom ik 
bepaalde stappen genomen heb 
om iets te leren 

• Ik ga zorgvuldig om met de 
materialen van school. 
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6.4  Werken met uitgestelde aandacht 

Wat is uitgestelde aandacht? 

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

voor vragen en problemen van kinderen. 

Waarom we werken met momenten van uitgestelde aandacht 

1. Kinderen leren in deze periode zelfstandig problemen op te lossen. 
2. Leerlingen leren gebruik te maken van elkaars kennis en oplossingsmethoden. 
3. De leerkracht krijgt meer tijd om rustig met individuele (of met kleine groepen) leerlingen te 

werken. 

Opbouw uitgestelde aandacht 

In groep 1 en 2 wordt tijdens de kleine kring uitgestelde aandacht getraind met behulp van de oranje 
ketting.   

In groep 3 t/m 8 gebruiken we het stoplicht.  

Rood  Stilte in de klas, waarbij de leerkracht aan de 

instructietafel zit met leerlingen  en  

niet gestoord mag worden. Iedereen is individueel 

aan het werk. 

Oranje Fluisterend een vraag stellen binnen de tafelgroep 

die betrekking heeft op de oefenstof, leerkracht zit 

aan de instructietafel en mag niet gestoord 

worden. 

Groen Er kan overlegd worden met medeleerlingen en de 

leerkracht is ook beschikbaar voor uitleg of vragen. 

 

Voorwaarden 

De materialen en hulpmiddelen die de leerlingen nodig hebben, zijn beschikbaar en liggen op de 

afgesproken (vaste) plaats. Leerlingen hebben de vrijheid en verantwoordelijkheid om ongevraagd de 

materialen en hulpmiddelen te halen die ze nodig hebben. Regelmatig zal de leerkracht de perioden 

van zelfstandig werken reflecteren en evalueren met de kinderen. 

Rol van de leerkracht 

- Hulp bieden aan leerlingen, gebruikmakend van de instructietafel  
- Observatie van werkhouding, initiatief, samenwerking, gedrag etc. 
- Feedback geven 
- Hulp bij begeleide inoefening 



 

17 
 

Leerlijn zelfstandigheid  

Groep 1-2 Groep 3-4 Groep 5-6 Groep 7-8 

Leerlingen kunnen: 

• Taakgericht, zelfstandig 
werken gedurende 15 min. 

• Omgaan met uitgestelde 
aandacht 

• Zelfstandig spelen gedurende 
30 min. 

• Hulp vragen aan een maatje 
(als de leerkracht niet 
beschikbaar is) 

• Zelf nakijken aan de hand 
van zelfcorrigerend materiaal 

• Zelfstandig een dagdeel 
vooruit kunnen plannen 

• Zelf de benodigde spullen 
pakken voor het geplande 
werkje 

• Zelf spullen opruimen en 
schoonmaken 

• Zelfstandig een keuzewerkje 
kiezen 

• Hun grenzen aangeven 

• Bij de actieve inloop 
zelfstandig met materiaal 
beginnen met een gepland 
werkje 

• Omgaan met visuele 
handelingswijzers 

Leerlingen kunnen: 

• Taakgericht, zelfstandig werken 
gedurende 20 min (uitgestelde 
aandacht) 

• Hulp vragen aan een 
groepsmaatje (als de lkr niet 
beschikbaar is) 

• Hun dagtaak zelfstandig 
registreren/aftekenen  

• Zelf de benodigde spullen 
pakken en netjes opruimen 

• Zelfstandig extra werkjes voor de 
weektaak bedenken. (in groep 4) 

• Zelfstandig een dag inplannen 

• Hulp vragen en geven 

• Zelfstandig de hulp van de 
leerkracht inroepen bij het 
oplossen van een moeilijke 
situatie 

• Hun eigen werk controleren/ 
nakijken m.b.v. antwoord 
boekjes/ bladen (vanaf groep 4) 

• Bij de actieve inloop zelfstandig 
beginnen met de dagtaak 

• Zelf een werkplek 
kiezen(klas/gang/aula 

Leerlingen kunnen: 

• Taakgericht zelfstandig werken 
gedurende 40 min. 

• Gerichte hulp geven en vragen aan 
een andere leerling 

• Vervolgstappen bedenken n.a.v. 
eigen nakijkwerk 

• Zelfstandig een week 
vooruitplannen 

• Hun weektaak zelfstandig 
registreren/aftekenen 

• Zelf bedenken welke spullen 
benodigd zijn 

• Kiezen welke leerstrategie ze 
toepassen 

• Zelfstandig omgaan met de 
handelingswijzer/stappenplan 
uitgestelde aandacht 

• Hun grenzen duidelijk aangeven 

• Gebruik maken van hulpmiddelen 

• Weten of een instructie voor 
hem/haar nodig is. 

Leerlingen kunnen: 

• Taakgericht, zelfstandig werken 
60 min. 

• Zelfstandig problemen oplossen 
bij de uitvoering van hun taak 

• Zelfstandig een conflict oplossen 

• Zelf lee strategieën bedenken en 
toepassen 

• Een eigen leerdoel stellen 
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Leerlijn zelfstandigheid – IK doelen 

Groep 1-2 Groep 3-4 Groep 5-6 Groep 7-8 

• Ik kan 15 min taakgericht 
zelfstandig werken 

• Ik kan 30 min zelfstandig 
spelen 

• Ik kan hulp vragen aan mijn 
maatje 

• Ik kan kijken of ik een 
spel/puzzel goed gemaakt 
heb 

• Ik kan mijn werk plannen 
voor de werkles 

• Ik kan de spullen pakken die 
ik nodig heb 

• Ik kan mijn spullen opruimen 
en schoonmaken 

• Ik kan de leerkracht vertellen 
wat ik wil leren 

• Ik kan een keuzewerkje 
kiezen 

• Ik kan zeggen wanneer ik iets 
niet kan of wel 

• Ik kan tijdens de inloop zelf 
beginnen 

• Ik kan omgaan met een 
handelingswijzer 

• Ik weet wat ik moet doen als 
ik een probleem heb en de 
lkr geen tijd heeft. 

• Ik kan 20 min. taakgericht 
zelfstandig werken 

• Ik kan hulp vragen aan mijn 
groepsmaatje 

• Ik kan mijn eigen werk nakijken 
m.b.v. antwoordenboek/blad 

• Ik kan zelfstandig een dag 
plannen 

• Ik kan zelfstandig tijdens de 
inloop aan het werk. 

• Ik kan mijn dagtaak zelfstandig 
aftekenen 

• Ik kan spullen die ik nodig heb 
zelfstandig pakken en opruimen 

• Ik kan zelf een werkje voor de 
weektaak bedenken 

• Ik kan hulp vragen 

• Ik kan hulp geven 

• Ik kan een handelingswijzer 
gebruiken 

• Ik kan bij een moeilijke situatie 
de hulp inroepen van de lkr. 

• Ik kan bij de inloop zelfstandig 
beginnen 

• Ik kies zelf mijn werkplek 

• Ik kan 40 min taakgericht 
zelfstandig werken 

• Ik kan hulp vragen aan een 
medeleerling wanneer ik dat nodig 
heb 

• Ik kan gerichte hulp geven 

• Ik weet wat ik met mijn werk moet 
doen als ik het heb nagekeken 

• Ik kan zelfstandig een week 
vooruitplannen 

• Ik teken mijn taak af wanneer het 
af is 

• Ik weet op welke manier ik mijn 
taak het beste kan uitvoeren 

• Ik kan aan een ander vertellen wat 
ik niet fijn vind 

• Ik kan omgaan met de 
handelingswijzer 

• Ik weet hulpmiddelen te gebruiken 

• Ik weet wanneer ik met de 
instructie mee kan doen 

• Ik kan 60 min taakgericht 
zelfstandig werken 

• Ik kan zelfstandig een oplossing 
bedenken wanneer ik vastloop 

• Ik kan zelfstandig een conflict 
oplossen 

• Ik kan zelf een manier bedenken 
waarop ik het beste kan leren 

• Ik kan mijn eigen leerdoel 
stellen 
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6.5 (zelf) Correctie 

We hechten grote waarde aan het zelf corrigeren door de kinderen. Dit geldt zowel voor de 

opdrachten die binnen de taak worden gedaan als voor de opdrachten daarbuiten. 

Zelfcorrectie heeft een aantal voordelen: 

1. Het kind krijgt meteen feedback op zijn werk. Hij hoeft niet te wachten tot hij het werk pas 

later terugkrijgt van de leerkracht. 

2. Het heeft een duidelijk leereffect, omdat het kind, als het een fout ontdekt, zich meteen zal 

afvragen hoe deze fout kon ontstaan. 

3. Het geeft de kinderen hierdoor een beter zicht op wat ze kunnen, hun leerdoel en bij welke 

zaken ze hulp moeten vragen. 

4. De leerkracht heeft hierdoor meer tijd om kinderen individueel te begeleiden. 

In de kleutergroepen is veel materiaal voorhanden dat zelfcorrigerend is. Daarnaast leren we om 

kritisch naar de eigen resultaten te kijken (wat gaat al goed, wat zou nog beter/ anders kunnen?) 

Waar mogelijk zetten we ook in de daaropvolgende groepen zelfcorrigerend materiaal in, 

bijvoorbeeld bij het keuzewerk. In de loop van groep 3 mogen de kinderen bepaalde opdrachten al 

zelf corrigeren. Naarmate de kinderen ouder worden, is er steeds meer mogelijk. In de hogere 

groepen wordt dit geleidelijk uitgebreid. Het streven is, om de kinderen zo veel als mogelijk is en zo 

veel als zij aankunnen, zelf te laten corrigeren. De groepsleerkracht is degene die het beste weet en 

kan inschatten welk werk in zijn/haar groep wel en niet geschikt is om door kinderen te laten 

nakijken. 

Hierbij gelden de volgende afspraken: 

1. Toetsen worden door de leerkracht nagekeken. 

2. De leerkracht neemt dagelijks steekproeven om te kijken of het corrigeren goed is gebeurd. 

3. Kinderen die niet goed kunnen nakijken moeten meer ondersteund worden en 

gecontroleerd. 

4. Andere vormen van corrigeren kunnen worden gebruikt, nakijken in tweetallen, leerkracht 

en kind kijken ieder de helft na, klassikale correctie, e.d. 

Corrigeren moet je leren 

Zelf nakijken vraagt een bepaalde houding van de kinderen en de leerkracht. De kinderen moeten 

zich realiseren dat je je werk nakijkt om er iets van te leren en dat je best fouten mag maken. Het 

gaat om het vastgestelde doel te halen. Als leerkracht moeten we vertrouwen uitstralen dat kinderen 

zelf nakijken kunnen leren. Loslaten is voor leerkrachten vaak moeilijk, maar is ook te leren. 

Nakijktafel(s) 

In het lokaal zijn vaste plekken die gebruikt worden om 

zelf na te kijken. Hier liggen de antwoordboeken/ 

bladen/ correctiepennen en de handelingswijzer hoe je 

moet nakijken. Fouten moeten verbeterd worden. Heb 

je meer dan 5 fout, dan lever je werk in bij de leerkracht. 

Op de weektaak is een symbool vermeld bij de opdracht 

die je zelf mag nakijken.   
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6.6 Keuzewerk  

Het bieden van keuzes op onze school is om leerlingen in staat te stellen op eigen manier te werken 

aan hun taken. Voor de één betekent dit extra tijd voor bv. taal, voor een ander een extra opdracht 

voor rekenen of juist extra oefenmateriaal zoeken om het leerdoel te halen. Het keuzewerk is dus 

een wezenlijk onderdeel van de dag/weektaak en geldt voor alle leerlingen. 

Keuzewerk is: 

➢ Uitdagend 

➢ Ontspannend 

➢ Vaak zelfcorrigerend 

➢ Geschikt voor zelfstandig bezig zijn en/of samen werkend 

➢ Gekoppeld aan leerdoelen 

Keuzewerk maakt een deel uit van de taak, niet als extra werk en doelen die erbij komen, maar als 

ondersteuning van het werken aan te behalen onderwijsdoelen. De keuzekast met een mooie 

variatie aan ondersteunende materialen speelt daarbij een belangrijke rol.  Om de keuzekast meer 

aan te laten sluiten bij ons programma, werken we met drie planken in de kast.  

Plank 1: (remediërend- verbreding- leerdoel) 

Op de bovenste plank ligt werk dat te maken heeft met herhaling, verdieping of verbreding. Dit 

kunnen werkbladen zijn, maar ook zelfcorrigerende opdrachten als loco, piccolo, enz. Deze 

materialen sluiten aan bij de weektaak. 

Plank 2: (samenwerking – vakgericht) 

Op de tweede plank ligt materiaal dat aansluit bij de onderwerpen uit topondernemers en of onze 

jaardoelen van de vakken.   

Plank 3: (interesse – ontspanningsdoel) 

Op de derde plank liggen de materialen voor extra uitdaging voor persoonlijke leerdoelen van 

leerlingen, passend bij de eigen interesses of talenten. Hier liggen ook spelen om samen aan te 

werken. 

 

Organisatie van het keuzewerk 

In de groepen 1 en 2 wordt er gewerkt met het planbord tijdens de inloop; hierop kiezen de 

leerlingen wat voor keuzewerk ze willen doen tijdens de inloop. Op het planbord heeft de leerling de 

keuze uit hoeken, creatieve activiteiten en ontwikkelingsmateriaal. Leerlingen maken hun keuze 

kenbaar door dit met de pin in de kleur van de dag aan te geven. Keuzewerk is herkenbaar aan de 

blauwe rand bovenaan het planbord. 
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Het keuzebord sluit aan op het keuzewerk van groep 3 en 4.  In groep 3 wordt het keuzewerk 

gemaakt tijdens het zelfstandig werken (inloop en als rekenen/taal klaar is). Rode rand is werk dat 

eerst moet. In groep 3 zijn deze 3 planken verdeeld over 8 laatjes.  

In groep 4 kunnen de kinderen het keuzewerk inplannen in de weektaak.  

In de groepen 5 t/m 8 is het keuzewerk verwerkt in de weektaak. De leerlingen plannen hun 

keuzewerk zelf in. Om toch te zorgen dat alle leerlingen leren werken met een keuzetaak zijn er vaste 

momenten ingepland voor de hele groep om te werken aan het keuzewerk. 

6.7 Samenwerken en samenwerkend leren 

We vinden het belangrijk dat kinderen sociale 

vaardigheden opdoen en leren samen te 

werken. Samen ontdekken, samen 

overleggen, samen afspraken maken, enz. 

Door kinderen te leren samen te werken 

willen wij ze vaardigheden meegeven 

waarmee ze gebruik kunnen maken van 

elkaars kennis en kunde, om zo elkaar te 

versterken.  

In het samenwerken hanteren we hiervoor 

het begrip samenwerkend leren, in de 

onderbouw noemen we dit maatjesleren. Leerlingen leren met behulp van diverse werkvormen 

gebruik te maken van elkaars talenten. Dagelijks werken leerlingen samen. Soms op eigen initiatief 

en soms op die van de leerkracht. Om de mogelijkheden tot samenwerken zo natuurlijk mogelijk te 

laten verlopen zitten de leerlingen groepsgewijs in het lokaal. 

Hoe en wanneer werken we samen? 

• Binnen de taak: Er worden samenwerkingsopdrachten in de taak opgenomen. Deze zijn 

te herkennen door een pictogram. 

• Binnen de instructielessen: Veel handleidingen doen suggesties voor 

samenwerkingsopdrachten tijdens de instructiemomenten 

• In de periode van uitgestelde aandacht: elkaar helpen bij taakopdrachten 

• Binnen je tafelgroep: leerling kan als vraagbaak fungeren en werkt samen aan 

opdrachten die in die periode gedaan moeten worden. 

• Bij bewegingsonderwijs: Hier wordt gezocht naar werkvormen waarbij samenwerking 

nodig is. Veel sport- en spelvormen zijn hier geschikt voor, maar ook het samen 

klaarzetten en elkaar hulp bieden zijn voorbeelden van samenwerken bij 

bewegingsonderwijs. 

• Bij culturele en kunstzinnige vorming: Regelmatig wordt er samen aan groepsopdrachten 

gewerkt, wordt er samen gedanst en gemusiceerd, zowel productief als receptief. 

• Binnen keuzewerk: Een aantal opdrachten binnen het keuzewerk vraagt om 

samenwerking. 

• Binnen het mediatorschap wordt er een samenwerkende houding gevraagd van de 

leerlingen om tot een succesvolle ‘mediation’ te komen bij een conflict. 

• Binnen het werken met mentoren bij de onderbouwgroepen werken de kinderen samen. 
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Een ontwikkeling van ‘praktisch maatje naar leermaatje’ 

Binnen onze school werken we veel met maatjes. Hierin 

onderkennen we een doorgaande lijn. In groep 1 en 2 heeft elke 

leerling een maatje met wie regelmatig aan opdrachten wordt 

gewerkt of waarover samen wordt overlegd. Dit kan een werkje of 

een spel zijn, maar ook samen werken aan huishoudelijke taken 

binnen de groep. 

Vanaf groep 3 zijn er meerdere maatjes mogelijk zoals een 

schouder-, tafel-, niveau- en weekmaatje. Hierbij maken de 

leerkrachten zelf keuzes en wordt er in wisselende samenstellingen 

samengewerkt.  

Vanaf groep 3 worden ook huishoudelijke taken toebedeeld aan 

maatjes en worden tijdens het zelfstandig werken kinderen aan elkaar gekoppeld om elkaar eerst te 

bevragen als er hulp nodig is. 

Richting de midden- en bovenbouw wordt er steeds meer gevraagd van het maatje. De maatjes 

hoeven niet verplicht naast elkaar te zitten, maatjes worden bijvoorbeeld gevormd voor het fietsen 

naar een buitenschoolse activiteit en/of samenwerkingsopdrachten op de weektaak.  

We leren de kinderen dat het vanzelfsprekend is dat je samenwerkt, dat je samen naar oplossingen 

zoekt en dat je elkaar helpt. Tijdens het samenwerken zal de leerkracht zich terughoudend opstellen 

en met de groep feedback geven op het proces van samenwerking. We leren kinderen onderling 

sociale problemen eerst zelf op te lossen. Dit hoort ook bij de Vreedzame School. 

Groep 1-2 

• In de rij staan/lopen 

• Helpen met omkleden 

• Tweetallen maken voor spel, klas, gym 

• Huishoudelijke taken 

• Samen opruimen 

• Niet altijd uitleg krijgen/bevragen van maatje maar ook een ander kind kan helpen 
 

Groep 3-4 

• Lopen in de rij/ staan 

• Tweetallen maken 

• Huishoudelijke taken 

• Tijdens het zelfstandig werken hulp vragen aan je maatje 

• Leren om gerichte vragen te stellen 

• Bij korte instructies geeft de leerkracht aan met wie je samenwerkt i.v.m. onnodig lopen 
 

Groep 5-6 

• Met maatje naar de gym lopen/fietsen 

• Maatjes hoeven niet definitie naast elkaar te zitten 

• Tijdens zelfstandig werken hulp vragen aan je maatje 

• Op de taakbrief staat aangegeven of je met je maatje moet samenwerken 
 

Groep 7-8 
Een keer per week een samenwerkingsopdracht met je maatje en dit evalueren met de leerkracht. 
 



 

23 
 

 

Leerlijn samenwerking 

Groep 1-2 Groep 3-4 Groep 5-6 Groep 7-8 

Leerlingen kunnen: 

• Luisteren naar elkaar 

• Afspraken maken 

• Samen met een maatje een taak 
doen 

• Op een juiste manier zeggen dat 
iemand ergens mee moet 
stoppen 

• Een ander laten uitpraten 

• Een gesprekje voeren met een 
medeleerling 

• Een medeleerling om hulp 
vragen 

• Gezamenlijk eenvoudige 
problemen oplossen 

• Complimenten geven 

Leerlingen kunnen: 

• Afspraken nakomen 

• Complimenten geven en 
ontvangen 

• Overleggen over het werk 
waar ze mee bezig zijn 

• Benoemen waarom hij/zij 
iets(niet) leuk vindt 

• Taken verdelen 

• In groepjes van meer dan 2 
leerlingen samenwerken 

• Gericht hulp aanbieden 

• Samen aan de groep 
vertellen waar ze mee bezig 
zijn geweest 

Leerlingen kunnen: 

• Met een groepje een presentatie 
verzorgen 

• Eigen mening binnen de 
samenwerking goed verwoorden 

• In verschillende groepjes samen 
te werken 

• Hun eigen gedrag bij het 
samenwerken benoemen 

• Een ander kind helpen om tot een 
oplossing te komen 

• Gebruik maken van elkaars 
kwaliteiten 

• Elkaar aanmoedigen om mee te 
doen 

• Taken verdelen in een groep van 
meer dan 3 leerlingen 

• Binnen de gestelde opdracht 
nieuwe ideeën bedenken en 
uitvoeren 

Leerlingen kunnen: 

• Hun mening vertellen en 
onderbouwen 

• Verschil van mening accepteren 

• Feedback geven en ontvangen, 
gericht op de samenwerking 

• Zelfstandig samen een plan van 
aanpak maken 

• Eigen inbreng benoemen en 
verklaren tijdens het 
samenwerken 

• Storend gedrag negeren  

• Hun eigen belangen opzij kunnen 
zetten voor het groepsbelang. 
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Leerlijn samenwerking – IK doelen 

LEERLIJN SAMENWERKING IK-DOELEN  

Groep 1-2 Groep 3-4 Groep 5-6 Groep 7-8 

• Ik kan naar anderen luisteren 

• Ik kan afspraken maken met 
anderen 

• Ik kan samen met een maatje 
een taak doen 

• Ik zeg op het juiste moment 
‘stop-hou-op’ 

• Ik laat een ander uitpraten 

• Ik kan een gesprekje voeren 
met een ander kind 

• Ik kan een ander aankijken als ik 
praat of luister 

• Ik kan mezelf verstaanbaar 
maken 

• Ik kan hulp vragen aan een 
ander kind 

• Ik kan een eenvoudig, 
gezamenlijk probleem oplossen 

• Ik kan een compliment geven 
aan een ander kind 

• Ik kan reageren op een goede 
manier wanneer ik een 
complimentje krijg 

• Ik geef hulp als iemand het 
nodig heeft 

• Ik kan overleggen binnen een 
samenwerkingsopdracht 

• Ik kan samen met 1 of 2 
kinderen een opdracht van 
de taak doen 

• Ik kan met mijn groepje 
vertellen wat we hebben 
gedaan 

• Ik kan samen de taken 
verdelen 

• Ik houd mij aan de 
samenwerkingsafspraken 

• Ik durf aan te geven wanneer 
ik iets wel of niet leuk vind. 

• Ik kan met een groepje een 
presentatie maken en geven 

• Ik kan mijn mening geven tijdens 
het samenwerken 

• Ik kan in verschillende groepen 
samenwerken 

• Ik kan een ander kind helpen 
zodat hij/zij tot een oplossing 
komt 

• Ik weet waar anderen goed in zijn 
en maak er gebruik van 

• Ik kan iemand aanmoedigen om 
mee te doen 

• Ik kan taken verdelen in een 
groep van meer dan 3 leerlingen 

• Ik kan tijdens een taak nieuwe 
ideeën bedenken en uitvoeren 

• Ik kan mijn gedrag bij het 
samenwerken benoemen. 

• Ik kan mijn mening geven en 
uitleggen 

• Ik accepteer en respecteer dat 
iemand een andere mening heeft 
dan ik 

• Ik kan tips en complimenten 
geven en ontvangen als ik 
samenwerk 

• Ik kan met 1 of meerdere 
kinderen een plan van aanpak 
maken zonder hulp van de 
leerkracht 

• Ik kan met iedereen 
samenwerken 

• Ik kan aangeven en uitleggen 
welke rol ik bij/binnen de 
samenwerking heb gehad 

• Ik kan op de juiste manier 
reageren op storend gedrag 

• Ik kan mijn eigen belangen opzij  
zetten voor het groepsbelang. 
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6.8   Differentiatie 

Leerlingen ontwikkelen zich langs verschillende leerlijnen. Zo zal de ene leerling de stof sneller 

oppakken dan de andere. Vanzelfsprekend zijn er leerlingen die meer tijd nodig hebben om de stof 

eigen te maken, of zich juist de stof sneller eigen maken. We willen omgaan met deze verschillen bij 

ons op school.  

 

Differentiatie is op cbs Willem Alexander zichtbaar in: 

• Tempo: Leerlingen werken op hun eigen tempo. De lesstof dient hierop aangepast te zijn. 

Iedere leerling werkt naar eigen kunnen en produceert zoveel werk als nodig is om zijn of 

haar leerdoelen te behalen.  

• Leerstijl: Iedereen heeft een persoonlijke leerstijl, een eigen manier van omgaan met leerstof 

en leeractiviteiten. Er zijn bijvoorbeeld kinderen die het fijn vinden om te leren door veel 

vragen te stellen. Anderen zijn echte doeners, zij willen het liefst meteen met iets aan de 

slag. Wij proberen leerlingen de vrijheid te geven om te leren om hun eigen manier. 

• Niveau: Door de aangeboden lesstof aan te passen naar het niveau van de leerling werkt de 

leerling zo effectief mogelijk. Bij de instructies wordt rekening gehouden met 

niveauverschillen en bij methodevakken worden deze instructies veelal in drie verschillende 

niveaugroepen gegoten. 

• Materialen: Leerlingen verschillen in leerstijl en hebben ook verschillende benaderingen 

voor het eigen maken van de lesstof. Ruimtelijk inzicht maakt de één zich eigen door het op 

het platte vlak te oefenen, een ander leert makkelijker door een bouwwerk te maken van 

blokken. 

• Organisatie: De lessen worden op verschillende manieren georganiseerd; werken we in 

groepjes, maken de leerlingen in tweetallen hun werk? We houden rekening met de 

verschillen tussen de leerlingen en kijken wat de geschikte organisatie is. Leerlingen leren 

daarnaast eigenaar te worden van hun eigen leerproces; ze plannen middels de taak hun 

werk in en organiseren zelf de benodigdheden; wie kan ik bijvoorbeeld bevragen als ik iets 

niet weet? Door gebruik te maken van stappenplannen en handelingswijzers leggen we 

zoveel mogelijk zelfstandigheid bij de leerling neer.  

De weektaak is een uitermate geschikt middel om differentiatie toe te passen. Kinderen krijgen een 

aanbod dat past binnen hun leerontwikkeling. Binnen de dag- en weektaak wordt dit zichtbaar 

gemaakt voor de leerling. 
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6.9 Reflectie op het leerproces 

Reflecteren is nadenken over je eigen gedrag en over je eigen werk. Het betekent vooral dat 

leerkrachten en leerlingen zichzelf en elkaar figuurlijk een spiegel voorhouden. In ons onderwijs 

wordt reflectie in toenemende mate gezien als een middel om ons onderwijs te verbeteren.  

Reflectie helpt om zicht te krijgen op de eigen leer- en werkprocessen. Leerlingen kunnen zich tijdens 

de reflectie op het leren vragen stellen als: wat heb ik geleerd, hoe heb ik dat geleerd en hoe ga ik nu 

verder of hoe ga ik het de volgende keer doen? Hierdoor wordt het leerproces effectiever en wordt 

de leerling meer en meer eigenaar van zijn eigen leren. 

 

Bij ons op school werken we aan: 

• Reflectie vooraf: de leerlingen leren te plannen, een inschatting te maken van de taak en 

de aanpak, wat, waar, wanneer, hoe, met wie? 

• Reflectie tijdens het proces: hoe loopt het leren, moet je bijstellen, ben je eigenaar van 

je leren? 

• Reflectie achteraf: wat vind je van je werk, wat kan beter een volgende keer, hoe ga je 

dit aanpakken, wat wordt je plan? 

 

Reflectie is niet alleen bedoeld voor de leerlingen. De school stelt leerkrachten in de gelegenheid van 

en met elkaar te leren. Iedere leerkracht reflecteert op zijn/haar onderwijspraktijk en professioneel 

handelen. Wanneer we leerlingen leren reflecteren op hun ontwikkeling dan kunnen we in de 

toekomst mogelijk gaan werken aan het eigenaarschap door middel van een portfolio, een middel 

om leeropbrengsten en leerprocessen in kaart te brengen en om leerlingen daarop te laten 

reflecteren. 
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Leerlijn reflectie 

Groep  1-2 Groep 3-4 Groep 5-6 Groep 7-8 

Leerlingen kunnen: 

• (mondeling) aangeven wat 
wel en niet goed is gegaan 

• Aangeven dat ze trots zijn op 
hun werk 

• Aangeven waar ze goed in 
zijn 

• Aangeven wat ze makkelijk 
vinden 

• Aangeven wat ze nog 
moeilijk vinden 

Leerlingen kunnen: 

• (schriftelijk) een reflecterende 
vraag beantwoorden 

• Hun werk verbeteren n.a.v. 
hun reflectie 

• Reflecteren op de 
tijdsplanning van hun taak 

• Aangeven waarom het 
samenwerken wel/niet goed 
gaat 

• Zelf hun werk nakijken, (vanaf 
groep 4) en kunnen inzien dat 
ze hulp nodig hebben 

Leerlingen kunnen: 

• N.a.v. de reflecterende vraag een 
persoonlijk leerdoel stellen 

• Zelf hun werk nakijken en kunnen 
inzien welke hulp zij nodig hebben 
en handelen hiernaar 

• Beoordelen of ze de doelen van de 
leerkracht gehaald hebben 

• Reflecteren op de tijdsplanning 
over meerdere dagen 

• Kritisch kijken naar het 
eindproduct/eindproces 

• Reflecteren op eigen gedrag en dat 
van anderen bij samenwerken 

Leerlingen kunnen: 

• Reflecteren op de tijdsplanning 
van de hele week 

• Hun eigen doelen bijstellen 

• Tussentijds hun handelen 
bijstellen (tijdsplanning, doel, 
proces) – zie ik-doelen 

• Aangeven wat zij willen leren en 
wat zij nodig hebben om te 
kunnen leren 

• Aangeven wat ieders rol was 
binnen samenwerken en hoe die 
is uitgevoerd 
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Leerlijn reflectie – IK doelen 

Groep 1-2 Groep 3-4 Groep 5-6 Groep 7-8 

• Ik kan zeggen wat binnen de 
taak wel en niet gelukt is 

• Ik kan zeggen wat ik moeilijk 
en wat ik makkelijk vind 

• Ik kan aangeven waarom ik 
trots ben op een werkje 

• Ik kan vooraf nadenken over 
welke spullen ik nodig heb 
om mijn taak te kunnen 
doen 

• Ik weet waar ik de spullen 
kan vinden 

• Ik kan aangeven of ik mijn 
verplichte werkjes heb 
gedaan 

• Ik kan aangeven wat wel en /of 
niet goed ging 

• Ik kan na het bekijken van mijn 
werk/gedrag vertellen wat 
anders kan en dit ook 
veranderen 

• Ik kan vertellen of ik mijn 
tijdsplanning goed besteed 
heb 

• Ik kan vertellen hoe het 
samenwerken ging en waarom 
dit zo ging 

• Ik kan mijn werk nakijken (nog 
n.v.t. in groep 3) en aan de 
leerkracht aangeven dat ik nog 
hulp nodig heb 

• Ik kan een eigen leerdoel bedenken 
na een reflectievraag 

• Ik kan mijn werk zelf nakijken en 
zorgen dat ik de juiste hulp krijg 

• Ik kan uitleggen hoe ik het leerdoel 
behaald heb 

• Ik weet of ik een goede 
tijdsplanning voor mijn weektaak 
over meerdere dagen gemaakt heb 

• Ik kan beoordelen of ik mijn taak op 
een goede manier gemaakt heb 

• Ik kan beoordelen of ik en mijn 
medeleerlingen goed hebben 
samengewerkt. 

• Ik kan reflecteren op de 
tijdsplanning van de hele week 

• Ik kan aangeven wat ieders rol 
was binnen het samenwerken en 
hoe die is uitgevoerd 

• Ik kan beoordelen of ik de doelen 
van mijzelf en van de leerkracht 
gehaald heb 

• Ik kan aangeven wat ik nog wil 
leren en wat ik nodig heb om te 
kunnen leren 

• Ik kan mijn handelen tussentijds 
bijstellen 
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6.10 Effectieve leertijd 

Effectiviteit en doelmatigheid zijn daltonkenmerken. Het gaat daarbij niet alleen om goede 

onderwijsresultaten, maar ook om de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen. Om op beide vlakken 

ontwikkeling door te maken is ons onderwijs gericht op een effectieve inzet van tijd, menskracht en 

middelen. We richten ons zowel op de leeropbrengsten als op de brede persoonsvorming. Het gaat 

om ontwikkeling van kwalificaties, om socialisatie en om de vorming van de eigenheid van leerlingen. 

Een taak op maat houdt een leerling doelmatig en functioneel bezig. 

Op leerling niveau 

• De leerling behaalt zijn leerdoelen die passen bij zijn ontwikkeling. 

• De leerling gaat op een efficiënte en verantwoorde wijze om met zijn leertijd. 

• De leerling is actief bezig met de taak en maakt efficiënt gebruik van zijn 

keuzemogelijkheden. 

Op leraar niveau 

• De leraar behaalt zijn leerdoelen. 

• De leraar gaat op een efficiënte en verantwoorde tijd om met zijn lestijd. 

• De leraar zorgt voor afwisseling van leeractiviteiten tijdens de les. 

• De leraar stemt de instructie en het leerstofaanbod af op de leerbehoeften en 

leermogelijkheden van zijn leerlingen. 

• De leraar daagt leerlingen uit het beste uit zichzelf te halen. 

• De Leraar analyseert de leerproblemen van leerlingen die de leerdoelen niet halen. 

Op schoolniveau 

• Het onderwijs is door efficiënte inrichting van tijd, ruimte en middelen doelmatig en 

gericht op het behalen van de noodzakelijke opbrengsten. 

• De school biedt leerlingen ondersteuning en of passende zorg als zij de leerdoelen niet 

halen. 

Streefdoel: 

Voor de leerling is de hele dag daltontijd. Elke minuut, waarin 

de leerling geen instructie volgt of deelneemt aan een 

klassikale activiteit, elk moment dat een leerling niet vastzit 

aan een contactmoment met de leraar, is voor de leerling 

daltontijd. Daltontijd kan de leerling zelf inzetten om aan zijn 

taken te werken. Tijd, waarin hij zelf- binnen de afgesproken 

kaders- kan bepalen wat hij gaat doen, waar en met wie hij aan 

het werk gaat, et cetera. 

 

 

  



 

30 
 

6.11 Daltonwerkgroep 

De daltonwerkgroep bestaat uit de directeur en vier leerkrachten. Zij geven sturing aan het 

daltonontwikkelingsproces en bewaken de voortgang. De werkgroep zorgt dat dalton geregeld op de 

agenda staat bij teamvergaderingen en studiedagen. In de bouwvergaderingen is dalton een vast 

agendapunt. Ook organiseert de werkgroep een aantal studiemomenten per jaar rondom dalton. 

 

In het schooljaar 2018-2019 wordt er vanuit de daltonwerkgroep een daltoncoördinator gekozen. 

De daltoncoördinator heeft de volgende taken: 

• Coördineert de daltonwerkgroep 

• Bereidt en zit daltonvergaderingen voor 

• Is aanwezig bij regiovergaderingen 

• Bereidt met de werkgroep studiemomenten voor het team voor 

• Doorgaande lijn/ kwaliteit waarborgen 

• Visitatie advies omzetten in ontwikkeling 

• Nieuwe kennis en ideeën in het team brengen 

• Daltonbeleid initiëren 

• Meeschrijven aan het daltondeel van het jaarplan 

6.12 De leerlingenraad  

De leerlingenraad bestaat uit leerlingen van groep 5 t/m groep 8. Per groep zijn twee leerlingen door 

middel van kandidaatstelling, presentatie en verkiezing gekozen. Deze leerlingen adopteren in de 

leerlingenraad ook de groepen 1 t/m 4. Iedere bovenbouwgroep is gekoppeld aan een 

onderbouwgroep.  

 

De leerlingenraad heeft als doel om: 

• De betrokkenheid van de leerlingen te vergroten; 

• De verantwoordelijkheid voor schoolse zaken te bevorderen; 

• De leerlingen te laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is; 

• Aan te geven dat leerlingen een eigen stem hebben binnen de school, zodat ze weten dat ze 

meetellen; 

• De leerlingen spelenderwijs kennis te laten maken met democratische beginselen; 

• Actief burgerschap te bevorderen. 
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De leerlingenraad komt vijf keer per jaar, onder schooltijd, bijeen. Een leerkracht uit de 

daltonwerkgroep begeleidt de leerlingenraad. Er wordt gewerkt met een agenda. Deze wordt door 

de voorzitter opgesteld n.a.v. ingeleverde overlegpunten. De punten kunnen aangeleverd worden 

door kinderen (door middel van de gele brievenbus) of door leerkrachten (een mailtje naar de 

begeleidende leerkracht).  

 

Na elke vergadering van de raad wordt er een verslag gemaakt door de notulant van de 

leerlingenraad. Deze mailt het verslag naar de begeleidende leerkracht. Deze zorgt dat het verslag 

gedeeld wordt met leerkrachten en ouders. Op de website van de school is een button voor de 

leerlingenraad; hier worden de verslagen geplaatst. De leerlingen van de leerlingenraad lezen het 

verslag voor in hun eigen klas en de onderbouwklas aan welke ze gekoppeld zijn.  

 

De leerlingen van de leerlingenraad helpen ook mee op de open dag van de school.  

6.13 Dalton tijdens overblijven  

In deze paragraaf wordt de toepassing van de daltonkernwaarden tijdens het overblijven beschreven. 

Zelfstandigheid 

De leerling: 

• De oudere leerling kan zichzelf aanmelden bij de coördinator overblijven; 

• Neemt zijn broodtrommel en jas mee naar de overblijfruimte; 

• Maakt zelf een keuze uit de verschillende activiteiten die worden aangeboden. 

De overblijfmedewerker: 

• Draagt zelfstandig zorg voor de aan hem/haar toegewezen leerlingen; 

• Kan zelfstandig de werkzaamheden uitvoeren. 

Samenwerken 

De leerling: 

• Speelt samen met andere kinderen met de overblijfmaterialen; 

• Houdt rekening met de andere leerlingen; 

• Werkt samen met andere overblijfleerlingen om de materialen op te ruimen die ze gebruikt 

hebben. 

De overblijfmedewerker: 

• Biedt gevraagd en ongevraagd hulp aan collega overblijfmedewerkers; 

• Werkt samen met de collega overblijfmedewerker. 

Verantwoordelijkheid 

De leerling: 

• Is verantwoordelijk voor de door hem/haar gebruikte materialen; 

• Is verantwoordelijk voor de door hem/haar gebruikte ruimtes; 

• Van de bovenbouw is verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat hij/zij is aangemeld bij de 

overblijf; 

• Is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen gedrag. 
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De overblijfmedewerker: 

• Is verantwoordelijk voor de aan hem/haar toegewezen leerlingen; 

• Is verantwoordelijk voor de gebruikte materialen (waterkoker, magnetron, afval zaken); 

• Is verantwoordelijk voor de door de leerling en de overblijfmedewerkers gebruikte ruimten 

(aula, keuken, lokaal, schoolplein). 

Reflectie 

De leerling: 

• Reflecteert op zijn activiteit; 

• Reflecteert op zijn gedrag n.a.v een gebeurtenis; 

• Reflecteert op een handeling zoals handen wassen voor het eten, stil zijn bij gebed; 

• Stappenwijzer: wat wil ik bereiken/wat gebeurde er precies/wat betekent dit voor mij/wat 

houdt dit in voor de volgende keer. 

De overblijfmedewerker: 

• Reflecteert op de uitvoering van de werkzaamheden; 

• Reflecteert op de samenwerking met de collega overblijfmedewerker; 

• Reflecteert op zijn/haar begeleiding van de overblijfleerlingen. 

Effectiviteit 

De leerling: 

• Doordat de overblijfouder het stilte-teken gebruikt voor het bidden, weet de leerling dat hij 

stil moet zijn en dat hij daarna kan gaan eten; 

• Door het gebruik van afvalmandjes tijdens het eten, wordt er niet meer rondgelopen tijdens 

het eten. 

De overblijfmedewerker: 

• Door de afspraken in de TSO-map is het voor de overblijfmedewerker duidelijk wat er van 

hem/haar verwacht wordt tijdens de overblijf. 

Borging 

De leerling: 

• Vastleggen dat de leerling overblijft; 

• Informatie delen met de ouder over het overblijven; 

• Afspraken maken met de leerling en deze afspraken laten bevestigen door hem/haar. 

De overblijfmedewerker: 

• Afmeldingen/aanmeldingen en betalingen vastleggen in de TSO-map; 

• Afspraken vastleggen in de TSO-map; 

• Afspraken vastleggen tijdens de vergadering en in de notulen en vastleggen in de TSO-map. 
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Hoofdstuk 7 Informatie en rapportage 

 

Informatie aanstaande/ nieuwe ouders/verzorgers 

 

Tijdens de intakegesprekken worden ouders geïnformeerd over ons daltononderwijs. Tevens worden 

ouders verwezen naar de website om daltoninformatie terug te vinden.  

Rapportage 

 

Ouders/verzorgers moeten weten hoe de ontwikkeling van hun zoon of dochter verloopt. Er zijn vijf 

keer per jaar 10-minutengesprekken gepland met ouders, daarvan zijn er 3 verplicht. De kinderen 

krijgen twee rapporten mee: in januari en in juni/juli. Verder kunnen er gesprekken gehouden 

worden met de interne begeleider en/of de directie als daartoe aanleiding is. Wij beschouwen 

ouders/verzorgers van onze leerlingen als partners in de opvoeding. Daarom willen we graag met 

hen van gedachten wisselen omtrent de voortgang van hun kind (eren) en vinden wij hun 

aanwezigheid op de rapportbespreking belangrijk en noodzakelijk. 

Inloopmomenten 

 

Ouders van de groepen 1/2 kunnen mee naar binnen lopen van 8:20 – 8:30 uur en van 13:05 -13:15 

uur. Ze zijn op deze manier betrokken; kunnen zien waar het kind zich mee bezighoudt. Voor groep 3 

t/m 8 geldt dat ouders mee naar binnengaan indien zij de leerkracht direct moeten spreken en dan 

een afspraak kunnen vastleggen. 

Website 

 

Veel schoolinformatie staat vermeld op de website van de school. Tevens staan ook alle 

nieuwsbrieven op de site. Ouders/verzorgers kunnen op de groepspagina van de klas actuele 

informatie vinden. Ook foto’s van schoolactiviteiten zijn te vinden op de website. 

Meegeven van taakbladen 

 

Iedere vrijdag wordt de ingevulde weektaak mee naar huis gegeven. Hiermee kan de ouder met 

zijn/haar kind reflecteren op de schoolweek. Ook is de ouder hierdoor op de hoogte van de inhoud 

van het schoolwerk.  

 

 

 

 

  



 

34 
 

Hoofdstuk 8  Borging 
 

Wij willen als school planmatig aan onze daltonontwikkeling blijven werken. Daarom hebben we met 

elkaar een aantal afspraken vastgelegd: 

• Onze leerkrachten hebben allemaal het daltoncertificaat of volgen de daltonopleiding; 

• In ons jaarplan wordt beschreven aan welke ontwikkelpunten rondom dalton we werken; 

• Onze daltonontwikkeling wordt aangestuurd door een daltonwerkgroep; 

• Onze school draagt de daltonidentiteit uit (schoolgids, website e.d.); 

• Onze school betrekt haar leerlingen bij het onderwijs d.m.v. de leerlingenraad; 

De Nederlandse Dalton Vereniging heeft een systeem opgezet van licenseren en visiteren om de 

kwaliteit van het daltononderwijs te kunnen garanderen. Elke daltonschool wordt eens in de vijf jaar 

gevisiteerd of de school voldoet aan de eisen van de N.D.V. De school maakt een zelfevaluatierapport 

over de kernwaarden van dalton en geeft aan hoe dit uitgewerkt is op leerling -, leraar - en 

schoolniveau. Ook beschrijft de school welke ontwikkelpunten zij voor de komende periode wil gaan 

aanpakken. Het visitatieteam dat de school komt bezoeken, kijkt hoe en op welke wijze cbs Willem 

Alexander inhoud en vormgeeft aan het daltononderwijs. 

 

BIJLAGEN 

• Weektaak groep 4 

• Weektaak groep 5 t/m 8 

• Kijkwijzer daltonafspraken 
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Groep 4 

8-12 januari 2018 

Weektaak van: ………………       

  

 

 

 

 

 

 

Vak Taak Plan Af op Opmerkingen 

Rekenen Rode kant: blz.86   Taken: Blok 4 

Spelling Werkboek blz.63    

Spelling  Werkboek blz. 64    

Taal Werkboek blz. 130 en 131    

Spelling BLOON op de computer   

Maandag: groepje 1 

Dinsdag: groepje 2 

Woensdag: groepje 3 

Donderdag: groepje 4  

Vrijdag: groepje 5 

Rekenen  Werkblad klokkijken en tafels   
Klaar? Tafel van 3 opzeggen bij de 

juf. 

Schrijven 
Mijn belevenissen in de 

kerstvakantie.. 
  

 

 

Keuzewerk Plan Af op 
Computer (15 minuten 

maximaal) 
Plan Af op 

Spelletje uit de kast   Staal   

Werkblad uit de kast   Rekenen   

Stil lezen    Bloon   
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Weektaak groep 7  

van : ………………       
  

maandag 11 september – vrijdag 15 september 2017   

  

 
Vak 

Taak  Let op: Plan Tijd  Af op Opmerkingen 

Rekenen  
*-ster taken, blok 1, week 3 
som 1 en som 2                

 
  Som 2: alleen het 2e rijtje 

Rekenen  
*-ster taken, blok 1, week 3 
som 3                

 
   

Rekenen  
**-ster taken, blok 1, week 3 
som 1 en som 2                 

 
   

Rekenen  
**-ster taken, blok 1, week 3 
som 3 en som 4 (+werkschrift!)                 

 
  Som 3: alleen de antwoorden 

Rekenen  
**-ster taken, blok 1, week 3 
som 5 en som 6                 

 
   

Rekenen  
***-ster taken, blok 1, week 3 
som 1                 

 
   

Rekenen  
***-ster taken, blok 1, week 3 
som 2                            

 
   

   
 

   

Taal  Werkboek blz. 36                 
 

   

Taal  Werkboek blz. 37 
                          

 
   

   
 

   

Spelling Blok 1 – week 3 – les 1 
          

  Instructie maandag 11 september 

Spelling Blok 1 – week 3 – les 2 
          

  Instructie dinsdag 12 september 

Spelling  Blok 1 – week 3 – les 3 
          

  Instructie woensdag 13 sept. 

   
 

   

Lezen Estafette lezen – les 5 / estafetteloper          
 

  Instructie dinsdag 12 september 

Lezen Estafette lezen – les 6 / estafetteloper          
 

  Instructie woensdag 13 sept. 

Nieuwsbegrip Maken van de opdrachten 
   

 
  Woe. of do. inplannen 

 

Reflectie – wat ging goed deze week / wat kon beter? 
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Extra  Let op: Plan Tijd Af op Opmerkingen 

Rekenen  *-sterren: bijwerkboek Even herhalen week 3      

 **-sterren: rode werkboek blz. 8      

 ***-sterren: pluswerkboek week 3      

Schrijven 
Kies een schrijfopdracht en  
maak deze op de computer 

  
 

  

Lezen Stil lezen      

       

       

Pluswerk Plusklas of eigen project 
 

   In overleg met juf/meester 

       

       

       

       

       

       

 

Keuzewerk Let op: Plan Tijd Af op Computer (15 minuten maximaal)  Plan Tijd  Af op 

Plank 1 
 

   Wereld in Getallen       

Plank 2 
 

   Staal Woordenschat les 1      

Plank 3 
 

   Staal Spelling blok 1, week 3     

          

          

 

Regels weektaak: 

 

 

 

Zelf nakijken 

 

  

 

 

Uitleg komt, je mag al beginnen  

 

 

Niet beginnen. Wacht op uitleg 

 

 

Samenwerken mag 

 

 

   

 
 

Opmerking van de juf 

 
Gebruik de tijd voor zelfstandig werken verstandig. Ga aan de slag met je taken.  
Probeer de taken van de dag af te krijgen, zodat je af en toe vooruit kunt werken.  
Ben je klaar? Controleer dan of je echt alles af hebt en nagekeken. Alles klaar? Kies dan extra keuzewerk. 
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Kijkwijzer Daltonafspraken  

Uit de kijkwijzer zijn de punten op leraar niveau eruit gehaald. Vul in hoe jij bezig bent met deze 
punten. Geef aan hoe je vindt dat dit gaat. Graag ook aangeven als je bij een kopje een hulpvraag 
hebt. De BC vult in wat zij ziet in de klas. Na afloop bespreken jullie de ingevulde formulieren samen. 
 

1. Vrijheid in gebondenheid/ verantwoordelijkheid en vertrouwen. 

1.5 De leraar kan loslaten en schenkt vertrouwen aan zijn leerlingen. Hij biedt hiervoor een 

kader waarbinnen de leerlingen hun eigen leerproces kunnen vormgeven.  

1.6 De leraar houdt rekening met verschillen en creëert maatwerk dat zichtbaar is in de 

taakinhoud.  

1.7 De leraar begeleidt zijn leerlingen en geeft waar nodig sturing, op zo'n manier dat de 

leerlingen zich vaardigheden eigen kunnen maken om de leerdoelen te behalen en  de 

taak te kunnen volbrengen. 

 

Evaluatie leerkracht: 

 
 
 
 
 

 
Evaluatie bouwcoördinator: 

 
 
 
 
 

 
2. Zelfstandigheid. 

2.6 De leraar creëert de randvoorwaarden (taakgerichte werksfeer, organisatie, 

opdrachten/taken, materialen) die de leerlingen in staat stellen zelfstandig te kunnen 

werken, zodat zij in hun eigen tempo en op hun eigen wijze kunnen leren.  

2.7 De leraar stimuleert leerlingen initiatieven te nemen en te tonen. 

2.8 De leraar biedt ruim tijd aan leerlingen om zelfstandig te kunnen werken. 

2.9 De leraar creëert voor de leerlingen de ruimte om hun talenten te laten zien en te 

ontwikkelen. 

 
Evaluatie leerkracht: 
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Evaluatie bouwcoördinator: 

 
 
 
 
 
 

 
3. Samenwerking 

3.3 De leraar werkt op respectvolle wijze samen met collega’s en leerlingen. 

3.4 De leraar geeft samen met collega’s vorm aan de taak of leertaken, zoals deze in de school 

zijn afgesproken.  

3.5 De leraar kan verschillende vormen en niveaus van samenwerken toepassen. 

3.6 De leraar schept een pedagogisch veilig klimaat voor samenwerking met de leerlingen en 

tussen de leerlingen onderling. 

Evaluatie leerkracht: 

 
 
 
 
 
 

 
Evaluatie bouwcoördinator: 

 
 
 
 
 
 

 

4. Reflectie 

4.5 De leraar zet verschillende reflectiemethoden in. 

4.6 De leraar laat leerlingen reflecteren op de samenwerking. 

4.7 De leraar laat leerlingen feedback geven op zijn eigen functioneren. 

4.8 De leraar is in staat om kritisch naar zijn werk te kijken en gebruikt evaluatie, reflectie en 
feedback van anderen om zich verder te ontwikkelen.  

Evaluatie leerkracht: 

 
 
 
 
 
 

 
Evaluatie bouwcoördinator: 
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5. Effectiviteit/ doelmatigheid. 

5.4 De leraar behaalt zijn leerdoelen. 

5.5 De leraar gaat op een efficiënte en verantwoorde wijze om met zijn lestijd. 

5.6 De leraar zorgt voor afwisseling van leeractiviteiten tijdens de les. 

5.7 De leraar stemt de instructie en het leerstofaanbod af op de leerbehoeften en 
leermogelijkheden van zijn leerlingen. 

5.8 De leraar daagt leerlingen uit het beste uit zichzelf te halen.  

5.9 De leraar geeft leerlingen een uitdagende motiverende taak die past bij het niveau, de 

interesse en het (werk)tempo van de individuele leerling. 

5.10 De leraar analyseert de leerproblemen van leerlingen die de leerdoelen niet halen. 

Evaluatie leerkracht: 

 
 
 
 
 
 

 
Evaluatie bouwcoördinator: 

 
 
 
 
 
 

 

6. Borging 

Alleen op schoolniveau 

 

 

 

 

 

 

 


