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1. Wie zijn wij?

1.1 Voorwoord
Voor u ligt het Daltonboek van de Windroos. De Windroos bestaat uit een
Daltonschool in opleiding, een kinderdagverblijf en BSO. Daltonschool de Windroos
is een school die ontstaan is uit een fusie van de Proostdijschool en de
Twistvliedschool in Mijdrecht. Door een leerlingentekort konden beide scholen niet
meer alleen voortbestaan en was een fusie een feit. Het Daltonconcept lag dicht bij
de werkwijze van beide scholen. Daarom is de keuze gemaakt om de nieuwe school
te ontwikkelen tot een Daltonschool.

In augustus van het schooljaar 2016-2017 is de school van start gegaan, met een
nieuwe leidinggevende, die Dalton geschoold was. Vanaf dat moment heeft de
school een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Voor ouders in de omgeving was en
is dit concept een welkome aanvulling op het scholenaanbod in De Ronde Venen.
Nieuw personeel meldt zichzelf aan, door interesse in het Daltononderwijs.
Stagiaires die stage lopen, willen graag een vaste werkplek op de Windroos.

Vanaf de start is samenwerken met de kinderopvang Kaka goed geweest, maar pas
de laatste twee jaar heeft die ontwikkeling zich doorgezet en durven we ons een
kindcentrum in ontwikkeling te noemen. Het Daltonboek gaat grotendeels over het
onderwijs. Indien er sprake is van samenwerking met het Kinderdagverblijf dan staat
dat vermeld. De Daltonontwikkeling van het kinderdagverblijf en de BSO staat
beschreven in het pedagogisch werkplan. De inhoud hiervan is te vinden als bijlage
bij het Daltonboek.

Op de Windroos coachen we kinderen tot zelfstandige leerlingen. We leiden ze op
tot zelfbewuste mensen die weten wat ze kunnen en willen. Samen met anderen
werken ze aan hun leerdoelen en leren verantwoordelijkheid te nemen voor hun
werk en zorgtaken. Dit alles om ervoor te zorgen dat ze enthousiaste en
gemotiveerde kinderen worden, die genieten van samen ontdekken en leren. Samen
met de kinderopvang creëren we op één locatie een sfeervolle plek, waar ieder kind
zich gezien en gehoord voelt.

Dit Daltonboek is geschreven door leerteams waar het personeel van beide
organisaties in vertegenwoordigd zijn. Door samen te werken aan de inhoud van dit
boek voelt iedereen zich verbonden met de inhoud ervan. Het maakt het werken in
de praktijk eenvoudiger, omdat de Daltonprincipes bij iedereen leven. De
levendigheid van het Daltonboek heeft te maken met het feit dat alle teamleden vol
enthousiasme deelgenomen hebben aan het schrijven van dit boek.

We wensen u veel leesplezier

Team van de Windroos
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1.2 Start – en vertrekpunt
Bij de start in 2016 namen de teams van de fusiescholen hun kwaliteiten mee. Op de
Twistvliedschool werd gewerkt met weektaken in midden- en bovenbouw. Op de
Proostdijschool werden meerdere coöperatieve werkvormen ingezet in het
onderwijs. Daarentegen waren leerkrachten niet gewend om op hun eigen talenten
en verantwoordelijkheden te worden aangesproken en het team stelde zich
afhankelijk op. Ook kinderen werden bijna niet betrokken bij invulling en uitvoering
van het onderwijs. Het schoolgebouw bood geen ruimte voor kinderen om buiten de
leslokalen te werken. De kinderopvang zat in het gebouw en werkte los van het
onderwijs. In het zestien-veld(o-meting) staat beschreven hoe de school gestart is en
zich heeft doorontwikkeld.

1.3 Visie en koers
Onze kijk op kinderen en onze kijk op het onderwijs bepaalt de richting waarin we
ons team en onze school ontwikkelen. Wij kiezen op De Windroos voor
Daltononderwijs, omdat we het belangrijk vinden dat onze kinderen vanuit
vertrouwen een open en bewuste houding ontwikkelen en verantwoordelijk worden
gemaakt voor hun eigen leerproces. Ze leren bewuste keuzes maken.

Als school word je uitgedaagd om kinderen te helpen zichzelf te vormen. Zichzelf
vaardigheden eigen te maken rondom kernbegrippen. Deze begrippen zijn:
flexibiliteit, zelfstandigheid, respect, samenwerking en verantwoordelijkheid. Wij
zorgen ervoor dat het voor de kinderen prettig is om hier te zijn, om hier te groeien,
te ontwikkelen en te leren. Dit wordt ook wel het ‘pedagogisch klimaat’ genoemd. Wij
werken aan een fijne sfeer in de groepen en onze leerkrachten doen er alles aan om
uit kinderen te halen wat erin zit. Daarvoor kijken we naar de onderwijsbehoeften
van een kind.

Identiteit van de school
Op De Windroos geven we het onderwijs vorm vanuit onze katholieke identiteit. Dit is
terug te zien in de omgang met elkaar en in onze normen en waarden.
Gelijkwaardigheid tussen mensen vinden wij belangrijk. We accepteren en
respecteren dat kinderen verschillend zijn en verschillende mogelijkheden hebben.
Ook de kinderen bij ons op school respecteren elkaar, hebben belangstelling voor
elkaar en leren van en met elkaar. Wij zijn alert op pesten en discriminatie en zijn
bewust bezig met het voorkomen ervan. En gebeurt het toch, dan grijpen we meteen
in!

Onze kijk op kinderen
Voor ieder kind is het belangrijk om gezien en gewaardeerd te worden door de
leerkracht en dat zij zich in de groep op hun gemak voelen. Als schoolteam zijn we
hier steeds alert op en hebben we afspraken over hoe we met kinderen omgaan.
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In de school heerst een sfeer waarin kinderen zich veilig voelen. Een basis die
vertrouwen geeft. Naast een goede sfeer, vinden we het belangrijk dat kinderen aan
het eind van de basisschool voldoende zelfvertrouwen ontwikkeld hebben om een
volgende stap te zetten. Ieder kind verdient het om het beste uit zichzelf te halen en
te vertrouwen op wat hij kan.

Onze kijk op onderwijs
Het onderwijs dat wij de kinderen geven past bij hun mogelijkheden,
onderwijsbehoeften en wijze van leren. Kinderen ontwikkelen zich bij ons in een
veilige, sfeervolle en uitdagende leeromgeving. Op hun eigen manier en in hun eigen
tempo. De manier waarop kinderen leren en het tempo waarin ze dat doen, zorgt
voor verschillen in de groep. Dat vraagt van ons een passende organisatie van de
onderwijsleersituatie.

Streven is dat kinderen vanuit zelfstandigheid en hun eigen verantwoordelijkheid
inzicht krijgen in hun eigen ontwikkeling. Kinderen leren bij ons hoe ze dat inzicht
krijgen en hoe ze zich verder kunnen ontwikkelen. Dat brengt ons bij de vormgeving
van ons onderwijs. Op De Windroos wordt tijdens acht jaar basisonderwijs steeds
het beste uit de kinderen gehaald. We bereiden ze voor op het functioneren in de
maatschappij en leggen een goede basis voor het vervolgonderwijs. Samen zorgen
we voor een veilige school en een positief klassenklimaat. De kinderen weten bij ons
op school wat ze aan hun leerkracht hebben, zodat de kinderen zelfvertrouwen
krijgen en gemotiveerd zijn om hun talenten te ontwikkelen.

Onze school is steeds in ontwikkeling. We passen nieuwe onderwijskundige ideeën
toe en blijven ons ontwikkelen. We zijn niet alleen een instituut waar geleerd wordt,
maar een plaats waar kinderen tot een volledige ontwikkeling komen binnen al hun
mogelijkheden.
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2. Visie op Daltononderwijs
2.1 Visie op Daltononderwijs vanuit de vijf Daltonkernwaarden
Daltonscholen, en dus ook de Windroos, onderscheiden zich door de visie op
kinderen:

● Daltonscholen gaan ervan uit dat elk mens in staat is verantwoordelijkheid te
dragen. Deze benadering leidt tot een democratische grondhouding.

● De leraren doen hun best een veilig, ondersteunend klimaat te bieden om het
kind de kans te geven zo zelfstandig mogelijk met zijn omgeving om te gaan.

● Daltonscholen gaan ervan uit dat elk kind zijn omgeving zo goed mogelijk
probeert te begrijpen en daar zo positief mogelijk mee omgaat.

● Door elk kind serieus te nemen, wordt persoonlijke groei gestimuleerd.
● Leraren hebben vertrouwen in de positieve bedoelingen van het kind.
● In het spanningsveld van individuele belangen en belangen van de groep leert

het kind zijn positie te bepalen.

We geven onze visie vorm vanuit de vijf kernwaarden:
a. Vrijheid en verantwoordelijkheid
b. Zelfstandigheid
c. Samenwerken
d. Effectiviteit en doelmatigheid
e. Reflectie

De manier waarop we dit doen, kunt u lezen in het hoofdstuk over Daltononderwijs in
de praktijk.

2.2 Structuur binnen de Windroos

De medewerkers
De leerkrachten en de onderwijsassistenten verzorgen het onderwijs. De
pedagogisch medewerkers werken in het kinderdagverblijf en in de buitenschoolse
opvang. We staan open voor uitwisseling van personeel,  indien dit mogelijk is.

Het Daltononderwijs van een school laat zich maar voor een deel vastleggen in
afspraken. Het belangrijkste is en blijft altijd de persoon van de leerkracht. Deze
werkt volgens de Daltonwerkwijze. Deze werkwijze kenmerkt zich door steeds
opnieuw de leerling vertrouwen te geven over de inhoud en het werken aan de
taken. Dit vertrouwen zie je ook terug in het geven van verantwoordelijkheid en het
bieden van kaders of ruimte om zelf aan de slag te gaan en kinderen hun eigen
beslissingen te laten nemen.

Alle leerkrachten en pedagogisch medewerkers zijn ingedeeld in Daltonleerteams.
Elk leerteam is de kartrekker voor één van de Daltonkernwaarden.

Elke leerkracht geeft jaarlijks aan welk talent hij/zij in kan en wil inzetten binnen de
Windroos. Hierbij proberen we zoveel mogelijk de samenwerking met het KDV te
zoeken.
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Het team
Het team vormt de basis van ons Daltononderwijs. Het door hen gegeven onderwijs
is een continue inspiratiebron voor het verbeteren van bestaande Daltonaspecten en
voor nieuwe ideeën die het onderwijs kunnen verbeteren. Om dit te kunnen doen zijn
er Daltonbijeenkomsten waarbij het hele team aanwezig is. In deze bijeenkomsten
wordt steeds weer gesproken over de doorgaande lijn. Welke afspraken liggen er
vast en waar heeft het team ruimte om zelf initiatief te nemen.

Tevens vinden er momenten van overleg plaats binnen de verschillende bouwen of
op individueel niveau. Nieuwe teamleden volgen de opleiding tot Daltonleerkracht.
Op deze bovenstaande manieren staan wij garant voor een continue kwaliteit van
ons Daltononderwijs.

Het managementteam
We hebben 2 directeuren die de taken verdeeld hebben. Sinds 1 augustus 2021 is
de taakverdeling als volgt: Eén directeur heeft de totale verantwoordelijkheid voor
het onderwijs en de organisatie. De andere directeur wordt een dagdeel ingezet voor
de ontwikkeling van het Daltononderwijs. Het locatiehoofd van het kinderdagverblijf
heeft maandelijks overleg met één van de directeuren over de dagelijkse gang van
zaken binnen de Windroos. Tevens vindt er met enige regelmaat overleg plaats met
de directeuren van het kinderdagverblijf.

Binnen onze school hebben we twee bouwcoördinatoren; onderbouw en bovenbouw.
Samen met de interne begeleider en de directie vormen zij het managementteam.
De bouwcoördinatoren vertalen in de bouwvergaderingen de plannen naar de
praktijk en verzamelen informatie voor het managementteam. Zo zorgen we voor
een verbinding tussen de bouwen en het management.

De kinderen
De kinderen zijn actieve deelnemers van het geboden Daltononderwijs. Zij geven
mede invulling aan de taken en opdrachten die aan hen gegeven worden. Er is een
voorzichtige start gemaakt met het opzetten van activiteiten in samenspraak met de
leerkracht. Kinderen denken na over hun eigen kunnen en handelen en hebben een
actieve houding.

De leerlingenraad
Binnen de Windroos is de leerlingenraad een belangrijk orgaan. Kinderen mogen
meedenken in het vormgeven en organiseren van het onderwijs. Elke klas (groep 6
t/m 8) kiest twee vertegenwoordigers, nadat kinderen die zitting zouden willen
nemen in de leerlingenraad zich gepresenteerd hebben. De leerlingenraad komt
ongeveer acht keer per jaar bij elkaar en gaat in gesprek met de directie.

De onderwerpen waarover gepraat wordt kunnen zijn :
● gebruik en inrichting werkeilanden
● veranderingen schoolplein
● invulling feesten, waaronder eindfeest en Koningsspelen
● schoolplein afspraken

De kinderen van de leerlingenraad vinden het fijn om mee te mogen denken en
beslissen.
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3. Daltononderwijs in de praktijk
3.1 Vrijheid in gebondenheid

Leerlingniveau
Vrijheid betekent dat het kind de volgorde binnen de taak mag bepalen, maar ook
ruimte krijgt om zelf de inhoud van zijn/ haar leren te kunnen kiezen. Dit laatste is in
ontwikkeling. Kinderen leren om planmatig en doelgericht te werken, waardoor er
eigenaarschap bij het eigen leerproces ontstaat bij de kinderen.

Op de Windroos zijn vijf werkpleinen (noord, oost, zuid, west en kompas) waar de
kinderen met een gangpas mogen gaan werken aan de lesstof die zij voor dat
moment gepland hebben. Dit kan alleen, maar ook in samenwerking met anderen.
Elke klas heeft een aantal gangpassen, waar de kinderen gebruik van mogen
maken. De lay-out van de gangpassen en de inrichting van de werkpleinen is door
de leerlingenraad bedacht en uitgewerkt. Het gebruik van de gangpassen op de
werkeilanden zorgt voor doorgaande lijn in de school. We leren de kinderen een
bewuste keuze te maken als zij gaan werken op het werkplein: deze zijn er niet voor
de gezelligheid. We geven de kinderen het vertrouwen dat zij zelfstandig aan het
doel kunnen werken buiten het zicht van de leerkracht.

Op de werkpleinen gelden de volgende regels:
● Je praat zachtjes, zodat iedereen geconcentreerd kan werken.
● Je laat de werkplek netjes achter. Denk aan:
- Alles opruimen,
- Stoel aanschuiven,
- Alle spullen mee terug naar de klas nemen,
- Gangpasjes terug in de klas leggen.
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Groep 1 en 2 hebben werkruimte op de gang. De kinderen kunnen zelf kiezen
wanneer ze een activiteit op de gang willen gaan doen.

De onderbouw werkt met gezamenlijke thema’s door het jaar heen. Dan werken de
kinderen uit groep 1 en 2 ook op het werkplein “Kompas”. Op dit werkplein is het
thema uitgewerkt in een hoek en staat er voor de diverse groepen een eigen box
met opdrachten die de kinderen dan kunnen uitvoeren. Iedere groep heeft dan een
tijdslot waar ze in de themahoek bezig kunnen zijn, zodat het niet te vol of te druk
wordt. De kinderen van de onderbouwgroepen kunnen in overleg met de leerkracht
plannen wanneer ze in de hoek willen spelen, leren en ontdekken.

themahoek ridders en kastelen

Naast het zelf mogen bepalen op welke werkplek de leerling aan het doel wil
werken, mogen kinderen in alle groepen deels hun werk ook zelf plannen. In groep
1, 2 en 3 vindt het plannen van de activiteiten/opdrachten plaats via een planbord.In
groep 4 t/m 8 wordt gepland op de taakbrief. Hoe verder we in de bovenbouw
komen, hoe meer de kinderen leren om zelf te plannen en te bepalen wanneer ze
aan welk vak willen werken. Het werken met het takenbord en de taakbrief wordt
toegelicht bij de Daltonkernwaarde zelfstandigheid.

In ons Daltononderwijs vinden wij het belangrijk dat kinderen leren omgaan met
bepaalde verantwoordelijkheden. Op onze school worden kinderen uitgedaagd om
met keuzewerk aan de slag te gaan. Keuzewerk houdt in dat de kinderen
geïnspireerd worden om hun kwaliteiten en talenten te ontdekken en verder te
ontwikkelen. Met de leerlingen wordt besproken wat de meervoudige intelligenties
zijn. De waarde van keuzewerk ligt besloten in twee functies:

● de pedagogische functie: het ontwikkelen van zelfbewustzijn,
verantwoordelijkheid en probleemoplossend vermogen;

● de didactische functie: het in toenemende mate leren kiezen, planmatig te
werken en hanteren van zelfregulerende vaardigheden, zoals evalueren en
reflecteren.
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Deze functies kunnen worden toegepast in allerlei onderwijssituaties. Een belangrijk
verschil is echter dat dit vrijwel altijd situaties zijn die door de school, dan wel de
leerkracht worden bepaald of gecreëerd, terwijl de essentie van keuzewerk is, dat de
leerling zélf bepaalt wat er moet gebeuren. Dit is een krachtig element in de
persoonsontwikkeling en daarom heet het keuzewerk: de leerling kiest!

Het keuzewerk is op dit moment in de groepen 1 t/m 4 een onderdeel van de
weektaak of actieve inloop. Er is een keuzekast per klas ingericht vanuit de
meervoudige intelligenties. Kinderen mogen aangeven aan welke intelligentie zij
willen werken; deze worden met picto’s aangegeven op de betreffende materialen:
rekentalent, beweegtalent, natuurtalent, taaltalent, muziektalent en beeldendtalent.
De leerkracht legt uit hoe kinderen van het materiaal kunnen leren of ontdekken.

De kinderen van groep 5 t/m 8 hebben een half uur per week ruimte voor het werken
met keuzewerk. De materialen staan op een centrale plek op werkplein “zuid”. In
groep 7 en 8 worden keuzelijsten gebruikt waarop kinderen gestimuleerd worden om
doelgericht en planmatig te werken.

Leerkrachtniveau
De leerkracht heeft als taak de Daltonkernwaarde “vrijheid in gebondenheid” binnen
onze school vorm te geven. De leerkracht doet ertoe, want hij/zij is het centrale
middelpunt. Leerkrachten zorgen voor een inspirerende leeromgeving, waarin
kinderen aangeven wat ze willen leren, hoe ze dat willen leren, in welke volgorde en
of ze dit samen of alleen willen doen De taakbrief is daarvoor een middel.

Wij vinden de volgende slogan belangrijk: “Van proberen kun je leren en fouten
maken mag.” De leerkracht stelt zich zodanig op dat de kinderen in vrijheid fouten
kunnen maken en van deze fouten kunnen leren. Wij willen dat kinderen zonder
angst en in vertrouwen opgroeien en met plezier naar school gaan. Om verbinding te
hebben met de kinderen worden voert de leerkracht kindgesprekken. Tijdens deze
gesprekken komen we erachter of kinderen nog speciale behoeften hebben
(zelfkennis) en hoe ze het vinden op school. Daarop kan de leerkracht inspelen. De
lesstof wordt bijvoorbeeld aangepast of uitgebreid. Er worden afspraken met het kind
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gemaakt over het niveau en de aanpak.Dat kan zijn dat een kind meer instructies
volgt(gebondenheid) of juist meer vrijheid krijgt. Door kinderen deze vrijheid te
geven, denken wij dat de kinderen meer gemotiveerd zullen zijn voor het leren. In
feite willen we meer eigenaarschap ontwikkelen bij de kinderen.

De vrijheid in gebondenheid zie je ook terug tijdens de actieve inloop. Elke groep
start de ochtend met een actieve inloop. Kinderen van groep 6,7 en 8 kiezen wat ze
op dat moment willen doen. In de groepen 1 t/m 5 worden door de leerkracht een
aantal activiteiten bepaald die de kinderen tijdens de inloop kunnen doen. De actieve
inloop wordt ook gebruikt om extra instructie te geven aan een groepje die dat nodig
heeft. Dit kunnen vaste groepjes kinderen zijn of juist de kinderen die even iets
extra’s nodig hebben van de leerkracht.

Schoolniveau
De leerkracht krijgt de vrijheid van de directie om binnen de gestelde kaders het
daltononderwijs vorm te geven.De directie verlangt van haar teamleden
eigenaarschap. Dat zie je bij de taakverdeling binnen het team. Bij de verdeling wordt
rekening gehouden met de talenten en interesses van de leerkrachten. Leerkrachten
en directie wisselen ideeën uit en geven gezamenlijk studiedagen vorm.

Doorgaande lijn
We leren de kinderen van jongs af aan werken en leren buiten de groep. Eerst op de
gang, in de themahoek en later op de werkeilanden en zelfs buiten. Keuzewerk wordt
aangeboden in alle groepen. Jonge kinderen maken gebruik van materialen in de
groep. Vanaf de midden-bovenbouw hebben de kinderen keuze uit materialen die te
vinden zijn op het werkplein ‘zuid’. De pittige torens staan in de gang.
Op de Windroos starten we de dag in alle groepen met een actieve inloop.
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3.2 Zelfstandigheid

Wat verstaan we onder zelfstandigheid?
Zelfstandig leren en werken op de Windroos is actief leren en werken. Een kind wil
doelgericht werken aan een taak of opdracht en is in staat om tijdens dit leerproces
hulp te zoeken indien noodzakelijk. Deze manier van werken stimuleert het
probleemoplossend denken van kinderen.

Om later als volwassene goed te kunnen functioneren moet een kind leren
beoordelen welke beslissingen hij/zij moet nemen en wat de gevolgen daarvan zijn.
De keuzevrijheid dwingt een kind tot het nemen van zelfstandige beslissingen die
voor hem effectief en verantwoord zijn.

Zelfstandigheid op de WIndroos
Op de Windroos streven we ernaar dat kinderen vanuit zelfstandigheid en hun eigen
verantwoordelijkheid inzicht krijgen in hun eigen ontwikkeling. Vanaf het moment dat
een kind in groep 1 op school komt tot het moment dat de basisschool verlaten wordt
is zelfstandigheid een belangrijk dagelijks onderdeel. Alles wat een kind kan, laten
wij de kinderen zoveel mogelijk zelf doen. De kinderen worden gedurende hun
schoolloopbaan steeds zelfstandiger op verschillende gebieden. Hierna volgt een
overzicht wat op De Windroos wordt inzet om deze zelfstandigheid bij kinderen te
bereiken.

Plan- en kiesborden kleuters
In de kleutergroepen gebruiken we het plan- en kiesbord:

● De weektaak staat op het planbord.
● Verschillende activiteiten / hoeken staan op het kiesbord.

Bij het planbord staat aangegeven welke
taken de kinderen doen in de loop van de
week. De leerkracht geeft aan het begin van
de week de instructie over de taken. Deze zijn
zichtbaar bovenaan het planbord door het
gebruik van de picto’s uit de methode
Onderbouwd. Hierdoor weten de kinderen
direct welk doel er bij welke taak hoort.
Vervolgens gaat het kind samen met zijn
maatje m.b.v. de dagkleur magneten deze
taken plannen gedurende de week. De taken
zijn heel divers, bijv. werken met
ontwikkelingsmateriaal, creatieve opdrachten,
werkbladen, een opdracht uit de keuzekast of
leren/spelen in een bepaalde hoek.
De kinderen van groep 1 starten met plannen
van twee taken, na de herfstvakantie worden
dit drie taken. De kinderen van groep 2
starten met vier taken, na de herfstvakantie
worden dit vijf taken. Elk kind uit groep 2 heeft
een eigen multomap, waarin per kind een
deel van de weektaak zit.
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Zo kunnen er ook extra uitdagende opdrachten voor kinderen inzitten die wat verder
zijn in hun ontwikkeling of juist wat extra oefenstof voor de kinderen die extra
ondersteuning nodig hebben. De kinderen reflecteren de taak door een reflectie
gezichtje op de magneet te tekenen.

Bij het kiesbord staat
aangegeven aan welke
activiteiten en in welke
hoeken kinderen mogen
werken/spelen d.m.v.
plaatjes. De kinderen
gebruiken hier hun
kieskaartje voor. De
kinderen kunnen op het
bord zien hoeveel
kinderen er in de
verschillende hoeken
mogen werken/spelen.

Planbord groep 3
Voor het plannen van lees-, schrijf- en spellingactiviteiten in groep 3 wordt ook
gebruik gemaakt van een planbord. In de tweede helft van het jaar zullen daar ook
reken- en computeractiviteiten aan worden toegevoegd. De opdrachten zijn divers
en dagen de kinderen op hun eigen niveau uit. Ook kunnen ze kiezen voor een
eigen taak waarbij ze met een zelf gekozen werkvorm aan de slag kunnen.
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Taakbrief
Op onze school wordt de taak vanaf groep 4 aangeboden in een dag- en weektaak.
Op de voorkant staan de taken die op die dag gedaan worden. De kinderen kunnen
zien of het werk het werk zelfstandig of samen gemaakt wordt. De leerkracht geeft
een basisinstructie, daarna kan het kind zelf kiezen of hij/zij instructie wil. Een aantal
leerlingen staan bij de instructie ingepland door de leerkracht (gebondenheid).

De kinderen plannen op de taakbrief door het in te kleuren met de Daltonkleuren. Op
de achterkant plannen de kinderen zelf hun weektaak. Het kind plant in de weektaak
extra stof, speciaal voor mij, keuzewerk en (eventueel) huiswerktaken.
Wij maken op onze school gebruik van drie niveaus (intensief, basis, top), zoals
ingedeeld is in de datamuren. Deze zijn te vinden in de klassenmap van de
leerkracht. De leerkracht stemt de leerstof af op het niveau van deze doelgroepen.
Zo kan het voorkomen dat er een bepaald werk op de taak staat waar voor bepaalde
individuele leerlingen andere afspraken over gemaakt zijn. In de taak wordt er veel
samengewerkt. Meestal bepalen de leerlingen dit zelf, soms in opdracht van de
leerkracht. Bij de “Speciaal voor mij” staat wat een kind zelf zou willen leren of
ontwikkelen.

Op de taakbrief staat ook de reflectie. De kinderen geven in kleur aan hoe zij de
opdracht ervaren hebben. Denken zij nog instructie nodig te hebben, dan kleuren ze
de opdracht rood. Groen is voor begrepen en bij oranje is er meer oefenstof nodig.
Dit zijn dezelfde kleuren die we bij de ‘reflectie-mondjes’ gebruiken in de onderbouw
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Voor het kind en de leerkracht moet direct zichtbaar zijn hoever het kind met de taak
gevorderd is. Dit doen de leerlingen door met de dagkleur aan te geven op hun
taakbrief op welke dag zij de taak volbracht hebben. Er is dit schooljaar een
‘proeftuintje’ opgezet waarin een blok is toegevoegd aan de taakbrief: huiswerk.
Daarvan moet een minimaal aantal taken af zijn, of kan worden meegenomen als
huiswerk.

Zorgtaken
In iedere groep wordt gewerkt met een
zorgtakenbord. Hierop staan alle zorgtaken die er
zijn in de groep. Per week verschuiven de knijpers
met de namen van een kinderen door naar een
volgende zorgtaak. Kinderen voelen zich hierdoor
verantwoordelijk voor het zorgen van alle
materialen in de klas

Nakijken gemaakt werk
Vanaf halverwege groep 3 beginnen kinderen zelfstandig hun werk na te kijken.
Dit doen we omdat kinderen dan direct zien of ze het gestelde doel behaald hebben.
Voor het nakijken zijn er nakijkboekjes beschikbaar, als het werk nagekeken is
reflecteren kinderen op hun gemaakte werk door hun schrift in de juiste bak in te
leveren.

Achter in de groepen 3 t/m 8 staan drie bakken, waarin de kinderen hun schrift ná
het nakijken in doen. Ook daarmee reflecteren kinderen hun werk en geven bij de
leerkracht aan wat zij nodig hebben van de leerkracht. De kinderen die dat nodig
hebben, krijgen extra instructie of oefenmateriaal. Tenslotte volgt een toetsmoment
om te kijken of kinderen het doel behaald hebben.

Materialen die ingezet worden bij zelfstandig werken
● Stoplicht

Iedere klas werkt met een stoplicht.
Rood: stil, de leerkracht is niet beschikbaar
Oranje: overleg met een maatje mag. De leerkracht is niet beschikbaar.
Groen: de leerkracht is beschikbaar.

● Vragenblokje
Het vragenblokje wordt ingezet
vanaf groep 2 tijdens het werken
aan de weektaak. Vanaf groep 3
wordt deze gebruikt tijdens alle
zelfstandige werk activiteiten. Het
vraagteken wordt door een kind
neergezet wanneer er hulp nodig
is van de leerkracht. We
stimuleren kinderen deze neer te
zetten, wanneer niemand binnen het groepje hulp kan bieden.
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Met groen geven leerling aan beschikbaar te zijn voor vragen binnen het
groepje. Met rood kan een leerling aangeven niet gestoord te willen worden.
De leerkracht ruimt tijd in voor een loopronde om de vragen van de kinderen
te beantwoorden.

● Timetimer
De kinderen zien hoeveel tijd zij hebben voor een opdracht of de taak.Het
helpt hen hun eigen tempo aan te passen als dit nodig is.

● Reflectiemand
Na afloop wordt regelmatig gereflecteerd. In de mand zitten verschillende
reflectiemiddelen.

● Gangpassen
Elke klas heeft gangpassen. Die nemen de kinderen mee als ze op één van
de werkeilanden gaan werken.

● Stemvolume kaarten
We maken de kinderen bewust welk stemvolume ze in kunnen zetten tijdens
de verschillende samenwerkingsactiviteiten.

Doorgaande lijn
De kinderen in de groepen 1,2 en 3 plannen hun activiteiten op het planbord. Het
aantal activiteiten wordt steeds verder uitgebreid. Vanaf groep 4 gebruiken de
kinderen een taakbrief voor het plannen. In alle groepen wordt gewerkt met
hulpmiddelen, die staan hierboven beschreven.
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3.3 Samenwerken
Op basisschool de Windroos is één van de belangrijkste kernwaarde het
samenwerken. Deze vaardigheid dragen de leerlingen voor de rest van hun leven
met zich mee. De kinderen en leerkrachten leren van en met elkaar. Dit doen we
door elkaar te helpen bij het zetten van ontwikkelingsstappen. Door deze stappen
met elkaar te zetten leren de kinderen de vaardigheden die nodig zijn om elkaar te
helpen. Een mens is niets zonder een ander. Van een ander kun je leren. Door
samen te werken ontdekt een kind wie hij is, welke talenten en kwaliteiten hij/zij bezit
en hoe een ander een aanvulling kan zijn op die talenten en kwaliteiten. Door samen
te werken kun je meer ontdekken en presteren.

Wat verstaan we onder samenwerken?
Mensen zijn in het maatschappelijk verkeer op elkaar aangewezen. Sociaal vaardig
zijn wordt daarom als een belangrijk aspect van de 21ste-eeuwse vaardigheden
genoemd. Door samen te werken binnen een school, maak je als het ware een
sociale gemeenschap in het klein, waar kinderen elkaar helpen en samenwerken
met andere kinderen en met de leerkracht.

Het verwerven van kennis en vaardigheden in samenwerking met anderen kan het
leren vergemakkelijken. Door samen te werken leren kinderen dat er verschillende
meningen zijn, leren ze naar elkaar te luisteren en respect te hebben voor elkaar. Als
kinderen 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 ander kind. Kinderen werken samen met klasgenootjes en de
leerkrachten of met kinderen uit andere groepen.

Zo zien we samenwerken op de Windroos

Leerlingniveau
In het begin van het schooljaar wordt er
hard gewerkt om van de groep een
groep te maken, dit is de basis voor het
samenwerken. Dit doen de leerkrachten
door verschillende Kanjertraining
spellen in te zetten en gezamenlijke
activiteiten te organiseren binnen de
groep. Als dit goed tot stand is
gekomen is, is er een basis gelegd voor
het samenwerken.

In de onderbouw is het samenwerken
nog vaak leerkrachtgestuurd. De
leerkracht bepaald voor de kinderen bij welke activiteit er wordt samengewerkt. De
kinderen werken op verschillende momenten van de dag samen met een maatje en
het maatje kan wisselen. Zo werken ze samen met hun maatje aan hun geplande
opdrachten, hebben ze een maatje voor de gym- en of de brandrij, werken ze samen
met reken- en of taalmaatjes en hebben ze een maatje waarmee ze oefeningen bij
de Kanjertraining doen.
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In de midden- en bovenbouw werken de kinderen veel samen. Het verschil met de
onderbouw is dat het samenwerken meer gedeelde sturing is. Soms bepaald de
leerkracht dat er samengewerkt wordt en soms mogen de kinderen kiezen of ze
willen samenwerken of zelfstandig aan de slag willen.

De leerlingen werken met diverse coöperatieve werkvormen samen aan
vakinhoudelijke- en sociale-emotionele doelen. In groep 3 is dit veelal terug te zien in
het samenwerken in circuitvorm. In het schema hieronder is een overzicht te vinden
welke coöperatieve werkvormen we in elke groep aanbieden:

groep 1 groep 2 groep 3 groep 4 groep 5 groep 6 groep 7 groep 8

Mix en ruil
Mix en koppel
Binnen- en
buitenkring

Mix en ruil
Mix en koppel
Binnen- en
buitenkring

Mix en ruil
Mix en koppel
Binnen- en
buitenkring
Zoek iemand die
Tweepraat

Mix en ruil
Mix en koppel
Binnen- en
buitenkring
Zoek iemand die
Tweepraat
Tafelrondje per
viertal
Genummerde
koppen

Mix en ruil
Mix en koppel
Binnen- en
buitenkring
Zoek iemand die
Tweepraat
Tafelrondje per
viertal
Genummerde
koppen
Laat zien
Duo-lezen

Mix en ruil
Mix en koppel
Binnen- en
buitenkring
Zoek iemand die
Tweepraat
Tafelrondje per
viertal
Genummerde
koppen
Laat zien
Duo-lezen
Zoek de valse
Tweetal check

Mix en ruil
Mix en koppel
Binnen- en
buitenkring
Zoek iemand die
Tweepraat
Tafelrondje per
viertal
Genummerde
koppen
Laat zien
Duo-lezen
Zoek de valse
Tweetal check
Placemat
Popcorn

Mix en ruil
Mix en koppel
Binnen- en
buitenkring
Zoek iemand die
Tweepraat
Tafelrondje per
viertal
Genummerde
koppen
Laat zien
Duo-lezen
Zoek de valse
Tweetal check
Placemat
Popcorn
Tweetal coach

We willen dat onze Daltonschool een leer-en oefenplaats is waarin je samen leeft,
samen werkt en samen leert. Activiteiten vinden niet alleen plaats binnen een
bepaalde groep, maar ook juist daarbuiten.

● Kinderen krijgen de mogelijkheid om als mentor andere kinderen te
begeleiden, bijvoorbeeld bij het leesproces (leesmaatje) en bij het
samenspelen op het plein (movemates). Kinderen die gemotiveerd zijn
kunnen zich laten opleiden tot Movemate. Zij begeleiden de kinderen van
groep 1 t/m 4 te op het schoolplein en
bedenken leuke activiteiten om de
kinderen te laten spelen en ontspannen.

● Daarnaast staan de leerkrachten open
voor eigen initiatieven van de kinderen,
zoals het voorlezen in de onderbouw en
het voorbereiden en uitvoeren van een
dansles.

● Bovenbouw kinderen worden betrokken
bij activiteiten als een sportdag of de
Koningsspelen. Ze begeleiden bij een
spel of een groepje leerlingen.
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Leerkrachtniveau
Op basisschool de Windroos staan de leerkrachten
open om elkaar te helpen en van en met elkaar te leren.
Ook in het leerkrachtenteam wordt er gewerkt met
maatjes. Zo kan er makkelijk hulp aan elkaar gevraagd
worden. Het samenwerken in het leerkrachtenteam van
de Windroos is nog meer te zien in:

● Er zijn twee bouwen binnen de school: in de
onder-en bovenbouw wordt met elkaar samengewerkt om het onderwijs in de
bouw zo goed mogelijk vorm te geven.

● De leerkrachten werken gezamenlijk aan doorgaande lijnen binnen de school.
● Er vindt regelmatig collegiale consultatie plaats. Zo kunnen de leerkrachten bij

elkaar kijken hoe de collega in de klas met de Dalton kernwaarden omgaat.
● We zetten gezamenlijk doelen uit die we willen bereiken en werken daar met

elkaar aan, dit wordt vastgelegd in ons jaarplan.
● Tijdens vergaderingen, overlegmomenten en studiedagen werken we

gezamenlijk of in kleine groepen aan hetzelfde doel.
● De leerkrachten zetten hun talenten in waar mogelijk. Zo is er een leerkracht

met affiniteit tot muziek, computers en sociaal welbevinden.
● Enkele leerkrachten en pedagogisch medewerksters volgen momenteel de

Daltonopleiding en helpen elkaar bij het schrijven van het portfolio.
● Het team heeft gezamenlijk gewerkt aan het schrijven van het Daltonboek. De

leerkrachten zijn in Daltonleerteams verdeeld en elk leerteam heeft de
verantwoordelijkheid voor het beschrijven van een kernwaarde op zich
genomen.

Schoolniveau
Samenwerking met ouders is voor ons een belangrijke basis. Kinderen ontwikkelen
zich zowel op school als thuis. Wij vinden het belangrijk om samen met ouders de
verantwoordelijkheid te dragen voor de ontwikkeling van de kinderen. Het is in het
belang van de kinderen dat ouders en school elkaar op basis van wederzijds
vertrouwen steunen in de begeleiding van de kinderen.

Aan het begin van het schooljaar is er in alle groepen een
startgesprek waar de leerkrachten in gesprek gaan met alle
ouders en hun kind. Hierbij maken we gebruik van een formulier
waar kinderen met hun ouders ter voorbereiding op het gesprek
onderwerpen aangeven die ze willen bespreken tijdens het
gesprek. In de gesprekken heeft ieder een eigen actieve
inbreng. Gedurende het schooljaar is er in november en maart
de mogelijkheid om in te schrijven voor ouder kindgesprekken
waarin kind, ouders en leerkracht de ontwikkeling van het kind
bespreken. Twee keer per jaar krijgen de kinderen een rapport.
Hierin zijn de daltonvaardigheden van het kind beschreven, en vullen leerkrachten
en kinderen ieder een deel van het rapport in. Bij alle gesprekken die gevoerd
worden, mogen de kinderen aanwezig zijn.
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Deze samenwerking is alleen mogelijk als er regelmatig communicatie plaatsvindt
tussen de kinderen, de leerkrachten en de ouders. Ouders kunnen leerkrachten
even aanspreken voor een afspraak, of contact leggen via social schools. Andersom
zullen ook leerkrachten  contact leggen met ouders als dit gewenst is.

Ouders zijn actief betrokken bij het de organisatie van het onderwijs. Dat kan zijn in
de vorm van hulp bieden bij activiteiten als sportdag, feesten en vieringen, maar ook
de begeleiding van een klas: als klassenouder of hulp bij de luizencontrole. We
betrekken ouders ook graag bij ons onderwijs: ouders die in de klas komen vertellen
over hun beroep, hun creativiteit delen met de kinderen of die kinderen
vaardigheden aanleren vanuit hun eigen beroepspraktijk.

We luisteren graag naar ouders en kinderen en horen graag wat er leeft in de
school, de kinderen en ouders en willen graag weten hoe we ons onderwijs kunnen
verbeteren. Daarbij gaan we in dialoog met de leerlingenraad, klankbordgroep
ouders, de medezeggenschapsraad en de ouderraad.

Samenwerken met de omgeving rond onze school
Basisschool de Windroos werkt samen met de omgeving om het onderwijs tot stand
te kunnen brengen. We geven dit op de volgende manieren vorm:

● Er wordt intensief samengewerkt met kinderopvang Kaka om de kernwaarden
gezamenlijk vorm te geven, er worden gezamenlijke activiteiten
georganiseerd.
De ouderraad van de kinderopvang en de MR van het onderwijs hebben
samen de toekomstvisie Dalton Kindcentrum bekeken en besproken.
Er zijn meerdere avonden met alle personeelsleden van de school en de
opvang georganiseerd om elkaar beter te leren kennen en van gedachten te
wisselen over de visie van het Kindcentrum en de doorgaande lijn van
Daltonkernwaarden. We hebben gezamenlijk een multifunctionele ruimte
gecreëerd en gewerkt aan een interne verbouwing en herinrichting van het
gebouw. Pedagogisch medewerksters en leerkrachten leren samen door het
organiseren van een gezamenlijke Daltonscholing.

● Twee keer per jaar wordt er een cultuurweek georganiseerd. Verschillende
kunstenaars uit de omgeving komen lessen beeldende vorming en muziek
geven aan de leerlingen.

● Leerlingen van middelbare scholen uit de omgeving komen langs om een
presentatie te geven aan de kinderen van groep 8.

● Er wordt samengewerkt met de buurt. De buren spreken regelmatig met de
directie over bijvoorbeeld veranderingen van het schoolplein en de aanleg van
meer groen rondom het schoolplein.
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● Sinds 2018 is er achter de school een moestuin
gerealiseerd. We vinden het belangrijk dat
kinderen leren en ervaren hoe bloemen en
groenten groeien. Door de moestuin te verzorgen
werken leerkrachten, kinderen, ouders en de
omgeving van de school met elkaar samen. Zo zijn
er subsidies geregeld en zijn er sponsoracties
gehouden, is er een gemeentelijke ruildienst
opgezet en helpen er ouders en leerkrachten mee
om de moestuin te onderhouden. Elke groep
binnen de school heeft zijn eigen stukje tuin waar
het verantwoordelijk voor is. De moestuin
vrijwilligers werken samen met de leerlingen om
een stuk grond te bewerken en er een gewas naar
keuze in te zetten.

● In 2020 zijn we een samenwerking aangegaan wat
betreft het onderhoud van het Tiny Forest met buurtbewoners, de buur-school
en Kinderopvang KMN Kind en Co. We gebruiken het Tiny Forest om
buitenlessen te geven, kijken hoe het Forest zich ontwikkelt, of gewoon om
lekker in te ontspannen.

Van samenwerken naar samenwerkend leren op de Windroos
Effectief, doeltreffend samenwerkend
leren vereist co-constructie. Het gaat
daarbij om meer dan het uitwisselen van
informatie bij een gemeenschappelijke
taak. Co-constructie vraagt om het samen
construeren van nieuwe kennis of begrip
door te profiteren van elkaars inhoudelijke
inbreng. Het gaat om het gezamenlijke
denkproces, waarbij de kinderen
voortbouwen op elkaars bijdragen en
ideeën, elkaar bevragen en bekritiseren
en actief bijdragen aan gedeeld begrip
van de groep. Kinderen moeten de kans
krijgen om kritisch op elkaars bijdragen
door te bouwen.Hierbij is het nodig dat de
kinderen gestructureerde, uitgebreide
hulp krijgen over hoe een probleem
aangepakt en opgelost moet worden.

We leren dit de kinderen aan d.m.v. het
gebruik van rollenkaarten. Kinderen leren
welke rollen belangrijk zijn tijdens het samenwerken, en wat er van hen verwacht
wordt als ze één van de rollen innemen. Er is een opbouw in het aanleren van de
verschillende rollen. Deze staan op de volgende bladzijde uitgewerkt.
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Opbouw gebruik rollenkaarten:

groep 1 groep 2 groep 3 groep 4 groep 5 groep 6 groep 7 groep 8

stiltekapitein stiltekapitein stiltekapitein
materiaalbaas

stiltekapitein
materiaalbaas
tijdbewaker
aanmoediger

stiltekapitein
materiaalbaas
tijdbewaker
aanmoediger

stiltekapitein
materiaalbaas
tijdbewaker
aanmoediger
gespreksleider

stiltekapitein
materiaalbaas
tijdbewaker
aanmoediger
gespreksleider
schrijver

stiltekapitein
materiaalbaas
tijdbewaker
aanmoediger
gespreksleider
schrijver

Het samenwerkend leren is o.a. zichtbaar bij de volgende activiteiten:
● Tijdens het vak Blink (zaakvakken geïntegreerd in thema’s) werken de

kinderen aan verschillende opdrachten. Zo vormen ze in groepjes een
redactie en maken met elkaar een tijdschrift, ze maken presentaties en
muurkranten en presenteren aan klasgenoten.

● Kinderen die ondernemend zijn, krijgen met elkaar de ruimte hun eigen
onderneming op te zetten. Onder begeleiding van de onderwijsassistent leren
zij samenwerken, doelen stellen, vergaderen en taken afstemmen. Zij maken
gebruik van social media om hun product en onderneming bekendheid te
geven.

● De kinderen van groep 8 krijgen lessen in event-management. Ze leren hoe je
een schoolfeest voorbereid en organiseert. Dit resulteert in een spetterend
zomerfeest.

● Tijdens het vak Close reading werken de kinderen op een steeds diepere laag
met teksten. Regelmatig wordt de derde lesactiviteit afgesloten met een
creatieve verwerking.

Doorgaande lijn
De doorgaande lijn is zichtbaar in de opbouw van coöperatieve werkvormen (zie blz.
18) en het gebruik van de rollenkaarten. De rollenkaarten zijn een hulpmiddel om het
samenwerkend leren bij kinderen te ontwikkelen.
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3.4 Effectiviteit en doelmatigheid
Ons Daltononderwijs is gericht op een effectieve inzet van tijd, leerkracht, kinderen
middelen en ruimtes . Door te werken met doelen begrijpt een kind waar het naartoe
werkt. Door dit effectief te doen en rekening te houden met de onderwijsbehoeften
geeft het voldoening, ruimte en tijd om nog meer te leren en te ontdekken.

Ons onderwijs is effectief, omdat kinderen kunnen werken op hun eigen niveau en
werken aan doelen die bij hen passen. Kinderen hebben in opbouw van hun
ontwikkeling een keuzevrijheid in het volgen van bepaalde instructies. Als lesstof al
beheerst wordt, hoeven zij niet te wachten op de uitleg van de leerkracht, maar
kunnen ze zelfstandig aan de slag. Hierdoor creëren we tijd voor remediëring,
verdieping en verrijking.

In de groepen 1 t/m 4 bespreken we met de kinderen bij de gezamenlijke thema’s:
● Wat weten we al
● Dit willen we weten
● Dit denken we
● Wat willen we maken/doen
● Dit weten we nu.

Hierdoor kunnen we effectief en doelgericht werken aan de thema’s, waarbij de
kinderen een grote inbreng hebben.

Leerlingniveau
Alle groepen starten de ochtend met een actieve inloop. Hier kiezen wij voor om de
leertijd zo effectief mogelijk te gebruiken. Iedere leerkracht stemt de activiteiten die
hierbij ingezet worden af op de groep. De leerkracht kan tijdens deze activiteit een
leerling/groepje instructie geven. Dit kan zijn verlengde instructie of instructie aan
plusleerlingen. Kindgesprekken kunnen ook tijdens dit moment gevoerd worden.

Binnen ons schoolgebouw zijn werkruimtes gerealiseerd om de kinderen meer
keuzevrijheid te geven waar zij hun werk effectief kunnen doen.

Leerkrachtniveau
We werken volgens het directe instructiemodel (W)EDI.
Dat wil zeggen: een korte en bondige, kwalitatieve
instructie voor iedereen, gevolgd door controle van
begrip (CVB)-vragen. Deze vragen worden gebruikt om
de verdere instructies af te  stemmen

In de klas betekent dit dat kinderen apart of in kleine
groepjes instructie krijgen en werken aan de leerstof.
Wie snel iets begrijpt kan ook snel aan het werk, wie wat
extra uitleg nodig heeft krijgt meer tijd.

Tijdens de instructies zetten we zo veel mogelijk de kinderen in de actie. Dit doen we
door coöperatieve werkvormen in te zetten, gebruik te maken van wisbordjes en
bewegend leren.
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Om de kinderen bewust te maken van wat zij leren, werken we met doelen. Het
lesdoel wordt aan het begin van de les benoemd. Tussentijds en aan het eind van de
les wordt op het lesdoel gereflecteerd. De doelen zijn zichtbaar op de taakbrief en de
doelenmuur.

De lesinhoud wordt waar nodig afgestemd op het lesdoel en dit houdt in dat we
beredeneerd aanbod omschreven hebben vanuit de methodes. We laten soms de
methode los en gebruiken andere materialen. De leerkrachten hebben inzicht in de
leerdoelen gedurende het schooljaar en zij houden het wel of niet behalen van de
lesdoelen bij in hun logboek. Hieruit volgen de vervolgstappen vanuit het
handelingsgericht werken.Niet alle kinderen hebben hetzelfde nodig om de doelen
van de basisschool te halen. Extra aandacht en zorg gaat uit naar dat wat kinderen
nog moeten gaan beheersen. Daarbij betrekken we steeds het kind met al zijn of
haar mogelijkheden. Kinderen zullen meer en meer ook zelf betrokken zijn bij hun
plan om de doelen te halen.

Het doel voor alle kinderen is
vooruitgang. Deze vooruitgang
volgen we voortdurend. We
hanteren hiervoor een
leerling-onderwijs-volgsysteem
(LOVS) op het gebied van
technisch- en begrijpend lezen,
rekenen, spelling en de
sociaal-emotionele ontwikkeling.
De ontwikkelingen van de kinderen
in groep 1 en 2 worden gevolgd
met het programma Onderbouwd.
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Uitgestelde aandacht
Met uitgestelde aandacht bedoelen we de periode dat de leerkracht niet meteen
beschikbaar is voor vragen en problemen van leerlingen.
De twee belangrijkste redenen om te werken met uitgestelde aandacht zijn:

1. Kinderen leren in deze periode zelfstandig problemen op te lossen en zijn op
elkaar aangewezen voor onderlinge hulp (geven en vragen).

2. Het biedt de leerkracht de gelegenheid om met individuele of met kleine
groepjes leerlingen effectief te werken of observaties te verrichten.

Middelen die gebruikt worden bij het creëren van uitgestelde aandacht zijn het
stoplicht, timetimer en het vragenblokje.

Schoolniveau
Om de vergadertijd op schoolniveau zo effectief mogelijk te maken, maken we een
verdeling in onder-, bovenbouw en teamvergaderingen. Het MT is verantwoordelijk
voor de voorbereiding hiervan. De Dalton leerteams zijn verantwoordelijk voor één
van de kernwaarden Dalton en geven bij het MT aan of zij tijd nodig hebben in een
bouw- of teamvergadering. Tijdens studiedagen stellen we de gezamenlijke
schooldoelen op. Deze staan beschreven in ons jaarontwikkelplan.

Doorgaande lijn
Leerkrachten geven les volgens het (W)EDI model. (Les)doelen zijn zichtbaar in elke
groep, en worden besproken aan het begin van elke activiteit/les. HGW is de basis
voor het volgen van de ontwikkeling van kinderen.
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3.5 Reflectie
Het kritisch bekijken van je eigen werk, gedrag en
handelen is een basishouding op onze school. Een kind
dat dit leert, komt regelmatig tot nieuwe inzichten over
zichzelf, het werk en zijn omgeving. Dit helpt hem om
steeds beter in staat te zijn, zijn omgeving te leren
kennen, te ontdekken wat belangrijk is, nieuwe
ervaringen op te doen en deskundiger te worden. Het
kind groeit, wordt vindingrijker en leert te genieten van
zichzelf, anderen en hetgeen hij presteert.

Leerling- en leerkrachtniveau
Leerkrachten reflecteren ook op eigen handelen.Door
elkaar feedback te geven wordt de reflectie effectiever
en worden we nog meer eigenaar van onze persoonlijke
ontwikkeling op alle gebieden. Door te reflecteren
worden kinderen en leerkrachten zich meer bewust van
hun eigen werk ( gedrag)en kunnen beter doelgericht
werken aan hun eigen ontwikkeling.

In elke groep is er een reflectiemand met daarin verschillende reflectiemiddelen. De
Daltonboom wordt voor alle kernwaarden ingezet. We reflecteren op het proces,
product en gedrag. De reflectievragen kunnen voor, tijdens of na het werk worden
gesteld.
Daarnaast leren kinderen elkaar tips en tops geven. Hieronder staan voorbeeld
reflectievragen:

Proces Hoe is het gegaan?
Wat heb ik kunnen zien?
Wat zou ik de volgende keer anders kunnen doen?

Product Wat is het resultaat?
Heb ik mijn doel bereikt?
Hoe ziet het er uit?
Heb ik hulp nodig?

Gedrag Hoe ging de samenwerking, wat was mijn rol?
Wat deed ik goed of minder goed?
Wat zag ik bij anderen?
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Doorgaande lijn

Groep 1 a. Kinderen weten wat reflectie is : Ik kijk naar mezelf en denk na hoe het is gegaan.
b. Het  kind vertelt na afloop van een activiteit wat en hoe hij het heeft gedaan.
c. Het kind geeft tijdens een activiteit aan dat hij het (te) makkelijk of moeilijk vindt
d. Het kind geeft aan hoe hij het werkje kan maken; alleen, met een maatje, met juf.
e. Het  kind reflecteert op samenspelen.
f.  Het kind reflecteert 3 werkjes van de weektaak op het planbord met smiley’s

Groep 2 a. Het kind reflecteert op samenspelen en samenwerken
b. Het kind handelt en reflecteert volgens de “Zo werk ik kaarten” van Onderbouwd
c. Het kind een tip geven aan een leerling hoe te handelen bij een probleem
d. Het kind kan een top uitdelen aan een ander
e. Het kind reflecteert 5 werkjes van de weektaak op het planbord met smiley’s

Groep 3 a. Het kind reflecteert op het gemaakte werk.
Kan uitleggen wat er goed ging en wat er minder goed ging en hoe het de volgende keer
anders of beter zou kunnen gaan.

b. Het kind kan reflecteren op de samenwerking met een groepje of maatje.
c. Het kind kan reflecteren op het werkklimaat in de klas.

Werd er gelet op de fluisterstem, hoe zou het anders of beter kunnen.
d. Het kind kan het gemaakte werk deels zelf nakijken en verbeteren

Groep 4 a. Het kind onderbouwt zijn mening over de kwaliteit van een gemaakte taak
( goed, omdat……)

b. Het kind kijkt naar en praat over overeenkomsten en verschillen tussen eigen
andermans aanpak.

c. Het kind geeft aan op welk gebied (materiaal, taak of samenwerking) zich
een probleem voordeed en welke oplossing is gekozen

Groep 5 a. Het kind kan omgaan met feedback op het gemaakte werk
b. Het kind stelt vorderingen bij zichzelf vast (ging het beter dan de vorige keer)
c. Het kind vertelt achteraf waarom iets goed, minder goed of fout is gegaan.
d. Het kind geeft aan in welke vakken hij goed/ minder goed is.
e. Het kind reflecteert op proces en product.

Groep 6 a. Het kind geeft en ontvangt feedback op het werk van een medeleerling
b. Het kind evalueert de planning en uitvoering van zijn weektaak op basis van feedback
c. Het kind  reflecteert op proces en product van het gemaakte werk van de dag

en de taakbrief aan het einde van de week.
d. Het kind verbindt consequenties voor de volgende keer aan zijn beoordeling.
e. Het kind heeft heeft eigen suggesties omtrent wat hij wil leren en hoe.

Groep 7 a. Het kind legt samen met leerkracht een relatie tussen de beoordeling
en afspraken voor de volgende keer.

b. Het kind .stelt zo nodig zijn tijdsplanning in samenspraak met de leerkracht bij.
c. Het kind beoordeelt of hij de juiste prioriteiten qua tijd, volgorde, inhoud heeft gesteld \

en geeft aan welke gevolgen dit heeft voor een volgende planning.
d. Het kind past zijn werkstijl aan waar nodig (stilteplek, samenwerken, etc.)
e. Het kind schat in wat nodig is om de leerstof te beheersen

(aanvullende instructie/oefenstof nodig)
f.  Het kind evalueert de planning en uitvoering van zijn weektaak op basis van feedback.
g. Het kind heeft eigen suggesties omtrent wat hij wil leren en hoe.

Groep 8 a. Het kind bespreekt met anderen hoe hij zijn taak heeft aangepakt
gericht op de voorbereiding, het proces en het resultaat.

b. Het kind evalueert de planning en uitvoering van zijn weektaak op basis van feedback.
c. Het kind heeft eigen suggesties omtrent wat hij wil leren en hoe.
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Schoolniveau
Op schoolniveau vindt er reflectie plaats over de kwaliteit van ons onderwijs door
middel van:

● klasobservaties door directie, intern begeleider en daltoncoördinator
● collegiale visitaties
● gesprekken tijdens Daltonwerkgroep-  en MT-overleggen, bouw- en

teamvergaderingen en studiedagen
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4. Daltononderwijs in ontwikkeling
4.1 Daltoncoördinator en Daltonwerkgroep
Om het daltononderwijs binnen de Windroos levend te houden en een doorgaande
ontwikkeling te waarborgen, is er een daltoncoördinator die samenwerkt met de
Daltonwerkgroep. Deze coördinator heeft de volgende taken:

● het coördineren en bevorderen van de Daltonontwikkeling
● beleid maken ten aanzien van Daltonontwikkelingen in de school
● het voortouw nemen in de ontwikkeling
● informatie verzamelen om het team te informeren
● samen met de Daltonwerkgroep ontwikkeling omzetten in planning
● teamleden ondersteunen en begeleiden bij de invoering en het toepassen van

Dalton in hun klassensituatie
● het afleggen van klassenbezoeken, gesprekken en coaching waar nodig
● het organiseren van collegiale consultatie
● vergaderingen voorzitten waarin gesproken wordt over Daltonontwikkeling
● contact hebben met de Daltonleerteams over de ontwikkeldoelen die het

leerteam uitwerkt
● vernieuwingen en ontwikkelpunten naar de ouders toe te communiceren, bijv.

informatieavonden, onderdelen van de nieuwsbrief aanleveren, workshops
geven

● de school vertegenwoordigen op bijeenkomsten van de Daltonregio
● contacten onderhouden met Daltonopleider of andere Daltonscholen

De Daltonwerkgroep bestaat uit de Daltoncoördinator, de intern begeleider, een
leerkracht, locatiehoofd KDV en BSO en de directie. De taken van de werkgroep zijn
als volgt:

● het coördineren en bevorderen van de Daltonontwikkeling
● beleid maken ten aanzien van Daltonontwikkelingen in de school
● Daltonontwikkeling omzetten in planning
● elkaar inspireren
● teamvergadering of studiedagen voorbereiden

4.2 Zestien-veld; Daltonontwikkeling door de jaren heen
De ontwikkeling van onze school hebben wij verwerkt in een zestien-veld. Jaarlijks
wordt dit zestien-veld bijgewerkt op leerling-, leerkracht- en schoolniveau. Uit deze
reflectie volgen ontwikkelpunten die worden opgenomen in het jaarontwikkelplan.
Het zestien-veld is te vinden in de bijlagen.
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5. Onze parels
5.1 Daltonboom
De Daltonboom symboliseert ons onderwijs. De wortels, de
stam en de 5 takken houden elkaar in evenwicht:

● de wortels zorgen voor stabiliteit en borging
● de stam zorgt voor groei en energie
● de vijf takken vertegenwoordigen de

Daltonkernwaarden
In deze waarden zit net als in de takken een constante
beweging en groei.

5.2 Multifunctioneel lokaal
In de school maken we gebruik van een multifunctioneel lokaal. Deze wordt gebruikt

door kinderen uit de verschillende
bouwen, de leerkrachten en
onderwijsassistenten en na schooltijd en
in de vakanties door de BSO Kaka. Er
wordt gewerkt aan verschillende
projecten, soms gekookt of gebakken
voor bijv. een rekenles, vergadert de
leerlingenraad er, worden er in de middag
kinderen van de BSO opgevangen en zijn
de leerkrachten er graag te vinden om
even te relaxen.

5.3 De moestuin
Sinds 2018 hebben wij een moestuin achter de school. In het groeiseizoen werkt
iedere groep één per week in de moestuin. De kinderen worden hierbij geholpen
door ouders en vrijwilligers. In groep 6 hebben
twee kinderen samen een m2 om zelf te
bewerken. Met elkaar bepalen de kinderen wat er
in hun tuintje gaat komen. Onkruid wieden, water
geven en oogsten: kinderen dragen zorg voor het
proces van begin tot het eind.

De kinderen leren veel over het proces van zaadje
tot groente of fruit. We vinden het belangrijk dat de
kinderen inzicht krijgen en verwonderd worden
door alles wat groeit en bloeit.

5.4 Tiny forest
In maart 2021 is samen met basisschool De Twister en naschoolse opvang
Kind&Co een Tiny Forest gerealiseerd. Samen met het IVN is het Tiny Forest
aangelegd. Inmiddels worden daar regelmatig buitenlessen gegeven. Tevens zijn de
scholen en de naschoolse opvang verantwoordelijk voor het onderhoud van het Tiny
Forest.
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5.5 Partnerschool Nanah in Guinee
De verbinding met partnerschool Nanah in
West Afrika heeft als doel onze kinderen
kennis te laten maken met een cultuur waar
onderwijs op een andere manier invulling
krijgt dan in Nederland. In de communicatie
met Afrikaanse kinderen van deze school,
bijvoorbeeld door het schrijven van brieven
naar elkaar, willen we bewustwording creëren
en leerlingen voorbereiden op
wereldburgerschap.

In juli 2021 heeft meester Evert voor het goede doel, de bouw van de Daltonschool
i.o. Nanah, een trailrun van 111 km in Zwitserland gelopen. Met deze prestatie en de
aandacht die hieromheen gegeven is, is een bedrag van meer dan 5000 euro
opgehaald. In de aanloop naar de trailrun heeft meester Evert meerdere lessen
gegeven over de Afrikaanse cultuur, een VR les over de trailrun in Zwitserland en
zijn kinderen op pad gegaan om geld in te zamelen voor dit goede doel.

De stichting Nanah is opgezet om de partnerschool in de loop van de komende jaren
te realiseren. Hiermee maken we het mogelijk dat er onderwijs gegeven kan worden
aan de lokale bevolking. Op de website www.stichting-nanah-guinea.nl is uitgebreide
informatie te vinden over deze parel van De Windroos.

5.6 Kunst en cultuur door lokale kunstenaars
We hebben ervoor gekozen om vier weken in het jaar te werken aan kunst en
cultuureducatie. In die weken maken de leerlingen kennis met diverse kunst- en
cultuurdisciplines in de vorm van workshops door verschillende lokale kunstenaars.
De leerkrachten doen hierbij inspiratie op die ze mee
kunnen nemen in hun eigen onderwijs. We hebben er voor
gekozen om de Daltonkernwaarden hierin te verwerken. Dit
jaar hebben we in de eerste en tweede cultuurweek
gekozen voor samenwerken en reflecteren. De workshops
in de eerste week waren gericht op
samenwerkingsactiviteiten en in de tweede cultuurweek
zullen we aandacht besteden aan het reflecteren tijdens en
na de workshop. In de derde week presenteren de kinderen
wat ze die week geleerd hebben. In de laatste kunst- en
cultuurweek werken we met de kinderen aan het thema
Afrika. Dit heeft een mooie koppeling met onze
samenwerking met partnerschool Nanah.
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5.7 Buiten/sportactiviteiten tijdens de lunchpauze (KMN Kind&CO)
De kinderen op de Windroos blijven op maandag, dinsdag en donderdag allemaal
over. Drie pedagogisch medewerkers van KMN Kind&CO organiseren op die dagen
verschillende sportactiviteiten. Kinderen kunnen kiezen
uit deze sportactiviteiten. Dit gebeurt op de
hockeyvelden naast de school. Daarnaast hebben zij
ook een pedagogisch medewerker op het schoolplein.
Daar kunnen kinderen zelf bepalen hoe ze spelen. Er is
ruim materiaal beschikbaar: ballen, springtouwen,
fietsjes, bouwblokken tafeltennis- en zandbakmaterialen.
De groepen hebben vaste dagen waarop zij naar het
hockeyveld gaan of op plein blijven.
Wij vinden het als school belangrijk dat de kinderen genoeg kunnen bewegen tijdens de
pauze. Kinderen kunnen hun sportieve talenten hier ook ontwikkelen.

5.8 Buiten leren
Kinderen hebben behoeften aan beweging
gedurende de dag. Daarnaast is het bewezen dat
bewegen goed is voor de breinontwikkeling. Vanuit
deze uitgangspunten geven wij vaker buiten lessen.
Deze activiteiten ondersteunen de leerdoelen en
leermotivatie van de kinderen. Daarnaast geven we
de lessen natuur zoveel mogelijk buiten in de
moestuin en Tiny Forest zodat de kinderen meer
ontdekken en ontwikkelen dan alleen kennis op te
doen uit een leerboek.

5.9 Duurzaamheid
We leren de kinderen bewust duurzaam om te gaan met de wereld om ons heen. Kinderen
groeien op, en we willen dat zij later als volwassenen zich verantwoordelijk blijven voelen
voor hun eigen verantwoorde,  leefbare omgeving.
Dit is bij ons op school te zien doordat:

● kinderen verantwoordelijk zijn voor het scheiden en opruimen van afval (papier,
plastic, restafval). Alle klassen hebben daar eigen prullenbakken voor staan en
kinderen met deze zorgtaak controleren en legen deze bakken.

● we onze eigen omgeving rond de school schoonhouden. Dit doen we in kleine
groepjes kinderen door gebruik te maken van prikstokken.

● we werken en leren in de moestuin en Tiny Forest.
● we bij de creatieve vakken zoveel mogelijk  gebruik van recyclebaar materiaal

(stokken, hout en karton) en we leren de kinderen zorgvuldig en zuinig omgaan met
het materiaal.

● We vinden het belangrijk dat kinderen kunnen spelen en ontwikkelen in een groene
omgeving vandaar dat wij ons schoolplein gaan vergroenen. Aan de voorkant van de
school wordt een heg geplaatst.

● Ons bestuur denkt mee over duurzaamheid, zij plaatsen dit schooljaar ruim 90
zonnepanelen op ons dak.
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5.10 Talenten van leerkrachten
Op onze school maken wij gebruik van verschillende talenten van leerkrachten. Dit is
zichtbaar op verschillende manieren. Zo hebben we buiten naast onze school een grote
moestuin. Deze is opgezet door een enthousiaste leerkracht met veel liefde voor (en kennis
van) de natuur.

Wij beschikken ook over een passievolle leerkracht die alle
muzieklessen verzorgd in de bovenbouw. Zij maakt gebruikt van
nieuw aangeschafte muziek materialen en een leerlijn muziek,
zodat alle aspecten van zang en muziek een plek krijgen in het
onderwijs.Zij heeft samen met een andere muzikale collega een
eigen schoollied geschreven, dat ieder kind van groep 1 t/m
groep 8 kan zingen.

Ook hebben we een leerkracht die gespecialiseerd is in ICT. Hij
zorgt er onder andere voor dat onze digiborden en chromebooks
op school goed werken. Ook ontwikkelt hij een leerlijn digitale
vaardigheden en gaat hij ICT-lessen geven.

Er zijn twee leerkrachten die hun sociaal talent gebruiken als Kanjercoördinator. Zij bieden
ondersteuning aan leerkrachten die nog bezig zijn met de Kanjeropleiding of deze net
hebben gevolgd. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het gebruik van het
Kanjerobservatiesysteem Kanvas.

Tot slot hebben we nog een leerkracht die zich heeft gespecialiseerd in vitaliteit en kan ons
leren zelf verantwoordelijkheid te nemen voor gezondheid en kwaliteit van leven. Hij biedt
door meditatie en ontspanningsoefeningen momenten van rust in de groep. Hij is een
inspiratiebron voor andere teamleden.
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6. Bijlagen
6.1 Kijkwijzer Dalton
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6.2 Dalton afspraken 2021-2022

Kijkwijzer De kijkwijzer staat centraal ; daar haal je je eigen- en
groepsontwikkelingen uit (doel: alles groen).

Daltonkernwaarden In alle groepen moeten de pijlers/kernwaarden zichtbaar zijn en
regelmatig doorgesproken en teruggevraagd worden aan de
leerlingen. Zo leren ze wat de kernwaarden in hun eigen taal
inhouden.

Planbord Dagtaak- en weektaak bord groep 1,2 en 3

Taakbrief gebruiken vanaf groep 4

Dagprogramma op whitebord met: opdrachten en instructiemomenten groep 4 t/m 8

Doelen Groep 1/2 picto s van Onderbouwd op dagritmekaart  en op
weektaak bord. Er is een doelenblad dat de leerkracht vooraf en
achteraf met de lln van groep 2  bespreekt. De doelen hangen
zichtbaar in de klas.

Groep 3 doelen op bord

Voor groep 4 t/m 8 staan de doelen op de taakbrief

Coöperatieve werkvormen In de groepen moeten deze 2 vormen aan bod komen .
groep 1 /2 : mix en ruil / mix en koppel, binnen- en buitenkring
groep 3     : zoek iemand die, twee-praat
groep 4      : tafelrondje per viertal, genummerde koppen
groep 5     : laat zien, duo-lezen
groep 6     : tweetal check, zoek de valse
groep 7     : placemat, popcorn
groep 8     : tweetal coach
Alle vormen staan op de kaart, in je klas aanwezig

Namenstokjes We gebruiken lollystokjes  met namen voor: wie geeft het antwoord
op de vraag, maatjes koppelen enz.

Keuzewerk In alle groepen staat keuzewerk op de taakbrief/bord.

Actieve inloop In alle groepen is er elke dag een actieve inloop. Elke Ieerkracht
bepaalt zelf wat er in de actieve inloop gebeurd. Kinderen kiezen
zelf activiteit of leerkracht bepaalt. Iedereen houdt dit zo eenvoudig
mogelijk. Van 8.20 tot ongeveer 10 á 15 minuten nadat de laatste
bel gegaan is.

Time-timer, stoplicht,
vragenblokje, kleuren van
de dag

In alle groepen worden deze materialen ingezet.
Het vragenblokje ligt  bij gr 3 t/m 8 altijd op de tafel.
Groep 2 pakt  het als er aan de weektaak wordt gewerkt.

Stoplicht
Rood: leerkracht is niet beschikbaar, leerlingen zijn stil, geen
overleg
Oranje: leerkracht niet beschikbaar, wel zachtjes overleg mogelijk.
Groen: leerkracht is beschikbaar, je mag zachtjes overleggen
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Reflecteren We reflecteren individueel, met kleine groepjes of met de hele groep
op product, proces en gedrag. In iedere klas is een reflectie mand
met verschillende reflectiemiddelen.

De kinderen reflecteren met smiley’s op het planbord of op hun
taakbrief.

We reflecteren minimaal 2 x per dag.

Zorgtakenbord hangt in elke klas. Ieder kind is verantwoordelijk voor een zorgtaak

Stemvolumeblad Gebruik en benoem welk volume de kinderen moeten gebruiken
tijdens de activiteiten (we gaan nog op zoek naar een ander
eenvoudige en duidelijker blad)
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6.3 Taakbrief groep 4 t/m 8:
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6.4. Ik-rapport, advisering groep 7-8

We vragen leerlingen van groep 7 en 8 te reflecteren op eigen vaardigheden ter
voorbereiding van het gesprek over het pre-advies groep 7 en de adviesgesprekken
in groep 8.
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6.5 Toekomstvisie basis 3+ aanbod voor peuters

Wij willen in het Dalton Kindcentrum een basis 3+ aanbod bieden voor peuters,
vanuit de visie dat kinderen  recht hebben op een doorgaande ontwikkeling. We
hebben zicht op wat een kind nodig heeft, en bieden ook peuters aanbod op niveau.
Het kennismaken met  de school, maakt de overstap veilig en vertrouwd.
Kinderopvang en school zijn partners in het aanbieden van de doorgaande lijn:
samenwerken en leren van elkaar om de doorgaande lijn vorm te kunnen geven. We
schetsen hieronder de gewenste situatie, en hebben besloten dat we hier de
komende jaren met elkaar aan willen werken.

● Het aanbod start in het kinderdagverblijf als een kind daaraan toe is. Dat hoeft
niet voor ieder kind op hetzelfde moment te zijn. Pedagogisch medewerksters
bieden activiteiten en materialen op een speelse, prikkelende manier aan
passend in het thema. Materialen die in de kinderopvang niet voorhanden
zijn, worden geleend uit de kleutergroepen.

● Peuters leren onder begeleiding van de pedagogisch medewerksters dat ons
Dalton Kindcentrum groter is dan alleen de ruimte van het kinderdagverblijf.
Ze mogen ontdekken en spelen in de themahoek en het lege kleuterlokaal.

● Peuters doen mee met een activiteit in de kleutergroep. De pedagogisch
medewerkster gaat mee ter ondersteuning.

● Peuters doen mee met een activiteit in de kleutergroep. De onderwijsassistent
begeleidt de peuters.

De pedagogisch medewerksters en leerkrachten denken mee en werken aan
gezamenlijke thema’s. De pedagogisch medewerksters maken keuzes uit het
aanbod van Onderbouwd dat ook in de kleutergroepen gebruikt wordt. Materialen uit
de kleutergroep kunnen worden gebruikt in het kinderdagverblijf. Kinderen uit de
bovenbouw ondersteunen bij kleine, gezamenlijke activiteiten als voorlezen, spelletje
doen of liedjes zingen.
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6.6 Concept Pedagogisch werkplan Kaka
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6.7 Planning Daltonontwikkeling 2021-2026

Vrijheid in gebondenheid Schooljaar:

1. Doorontwikkelen van keuzevrijheid:
-  plannen (taakbrief)

- keuze bij deelname aan instructies
- inzet keuzewerk

2. Leerkrachten leren om de methodes los te laten
en de kinderen de ruimte te geven om zelf
keuzes te maken

3. Eigen leerstijl ontwikkelen via meervoudige
intelligentie

1.   Keuzevrijheid
- plannen (2021-2022 en

2022-2023)

- keuze instructies (2021-2022)
- keuzewerk (2022)

2.   Methodes meer durven loslaten
- 2022-2023

3.    Eigen leerstijl ontwikkeling
- 2023-2024

Aanbevelingen visitatiecommissie

Zelfstandigheid

1. zelfstandig plannen 1. plannen
- 2021-2022 en 2022-2023

Aanbevelingen visitatiecommissie

Samenwerking

1. Inzet  talenten leerkrachten klassendoorbrekend

2. Movemates opleiden in groep 7

3. Samenwerking met KDV en BSO
doorontwikkelen naar Dalton Kindcentrum

1. inzet talenten
- 2021-2022 (leerkrachten zetten

hun talenten in in een andere
groep

- 2022-2023 (leerlingen kunnen
inschrijven bij workshops)

2. movemates opleiden
- 2021-2022 (tweede helft
- schooljaar)

3.
- 2021-2022

verbinding met nieuw
locatiehoofd

- 2022-2023
3+ aanbod

Aanbevelingen visitatiecommissie

Reflectie

1. Reflectie op taakbrief actiever inzetten 1. kindgesprekken en coaching
van leerlingen

- 2023-2024

Aanbevelingen visitatiecommissie
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Effectiviteit en doelmatigheid

1. Pre-toetsen goed inzetten als middel om
zichtbaar te krijgen wat de leerdoelen van het
kind zijn

2. Borging differentiatie in hoeveelheid leerstof

3. Rijke leeromgeving doorontwikkelen binnen en
buiten de school

1. pre-toetsen inzetten
- 2022-2023 (bij gebruik nieuwe

rekenmethode)
2. borging differentiatie in

hoeveelheid leerstof
- 2022-2023

3. 2022-2026

Aanbevelingen visitatiecommissie
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6.8 Zestien-veld (vanuit 0-meting augustus 2016)

Zwart: situatie hoe het was in aug 2016
Rood  :  ontwikkeling in 2017
Groen : ontwikkeling in 2018
Blauw : ontwikkeling in 2018-2019
Oranje: ontwikkeling in 2019-2020
Roze    : ontwikkeling in 2020-2021  Corona jaar. Veel ontwikkeld in het online les geven.  Andere zaken op laag pitje.
Paars   : ontwikkeling in 2021-2022

Zelfstandigheid
leerlingniveau

Kinderen werkten zonder vaste en regelmatige
planning.
Kinderen bepaalden niet hoe en wanneer er aan
doelen werd gewerkt.
Vragenblokje en stoplicht werden gebruikt maar
op een summiere wijze en vooral voor hulp
vragen voor de leerkracht.

In alle groepen worden bij het plannen van het
werk de dalton-dag-kleuren gebruikt of staan
aangegeven op de taakbrief.
In alle groepen wordt het vragenblokje ingezet.
Zowel voor leerkracht-leerling interactie als voor
de leerlingen onderling.
Leerlingen bepalen via taakbrief of planbord
wanneer er aan doelen gewerkt wordt.
Stoplicht en time-timer worden consequent en
volgens regels en afspraken gebruikt.

Zelfstandigheid
leerkrachtniveau

Er werd veel leerkracht gestuurd, weinig vrije en
open opdrachten.
Geen taakbrief alleen weektaakopdrachten
maar zeer beperkt.
Weinig gelegenheid gegeven om zelf talent te
laten zien en te ontwikkelen.
Actieve inloop ontbrak.

Planbord en taakbrief zijn ontwikkeld en
worden intensief gebruikt.
We laten steeds meer aan de kinderen over en
dragen als leerkrachten niet alle oplossingen
aan.
Alles wat een kind zelf kan,  doen wij als
leerkrachten niet.
De opdrachten zijn steeds meer open zodat er
ruimte blijft voor eigen inbreng en talent van
het kind.

Zelfstandigheid
schoolniveau

Er is onvoldoende zicht op talenten van de
teamleden en de ruimte ontbrak om deze
talenten zichtbaar te maken.
De stimulans om initiatieven te nemen is
aanwezig, er zijn nog weinig eigen initiatieven
zichtbaar op schoolniveau.

Er is zicht op de talenten van de teamleden. De
Daltoncoordinatoren werken samen met
directie en IB-er, er is een Kanjercoördinator
aangesteld, vakgerichte inzet gym, leerkracht
die Knap kind lessen geeft in de bovenbouw,
cultuurcoördinator en NME-contactpersoon
aangesteld.
De directie stimuleert eigen initiatieven als:
moestuinproject, aanvragen subsidies,
organisatie kerstmusical en de inbreng tijdens
teamvergaderingen.
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groep 7 en 8 : op taakbrief aangeven wanneer
instructie is.
Instructiemomenten zelfstandig in leren
plannen.

Er zijn werkgroepen die een doel uit het
jaarplan uitwerken, en daar
verantwoordelijkheid voor dragen.

Per groep zijn twee of drie klassenouders die
verantwoordelijkheid nemen voor verschillende
activiteiten: hoofdluiscontrole, lekker
lunchmomenten, vervoer excursies etc.

Bij afwezigheid van de directie werken
teamleden samen om de dagelijkse gang van
zaken goed door te laten gaan.

Er is een MT gevormd waarin Kanjercoordinator,
Daltoncoordinator, intern begeleider en directie
deelnemen. Vergaderingen en studiedagen
worden gezamenlijk vormgegeven. Er is
maandelijks een teamvergadering, en in de
tussentijd sturen de Dalton- en
Kanjercoodinator een bouw met
bouwvergaderingen aan.

De leerlingenraad denkt mee en toont
initiatieven en voert ze samen met anderen uit.
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Verantwoordelijkheid
leerlingniveau
Kinderen waren niet verantwoordelijk voor hun
taak wel voor eigen materiaal.
Kinderen hadden klassendiensten 3 x per jaar.
Bij de kleuterbouw waren er hulpkinderen van
de week.

Nu hebben alle kinderen iedere week een
huishoudelijke zorgtaak in de klas
(zorgtakenbord).
Kinderen pakken zelf  hun materialen en
bepalen mede hun leeromgeving en dragen hier
zorg voor.
Kinderen bepalen steeds meer zelf om wel of
geen instructie te volgen.
Kinderen kijken steeds meer hun eigen
gemaakte werk na en/of vergelijken dit met het
werk van een ander kind.

Verantwoordelijkheid
leerkrachtniveau
Leerkracht was verantwoordelijk voor de zorg
van leeromgeving en materialen.
Summiere differentiatie.
Enkele pluskinderen kregen ander werk en
kinderen die het moeilijk vonden kregen
verlengde instructie.
Leerkrachten controleerden veel.

Leerkrachten geven steeds meer de kinderen de
ruimte om te kiezen of ze wel of niet aan de
instructie deelnemen.
Leerkrachten controleren het gemaakte werk
van de kinderen niet structureel wel worden er
steekproeven genomen en toetsen worden
nagekeken.
Leerkrachten hebben taak- en
planborden/taakbrieven gemaakt.
We zijn onderweg om onze coachende rol als
leerkracht te pakken.

Handelingswijzers zullen de zelfstandigheid en
verantwoordelijkheid bevorderen. Deze zijn nog
niet ontwikkeld.

Verantwoordelijkheid
schoolniveau
Teamleden kennen elkaar nog niet voldoende
goed om om elkaar volledig te kunnen
vertrouwen.
Teamleden laten nog weinig eigen
verantwoordelijkheid zien, men stelt zich
afhankelijk op.
De directie is sturen bij het maken van
afspraken.
De methodes zijn leidend bij het onderwijs.
Leerkrachten en leerlingen hebben nog
onvoldoende zicht op mogelijkheden en
kwaliteiten.

Teamleden vertrouwen elkaar, delen informatie
en maken gebruik van elkaars kennis en kunde.
Leerkrachten geven hun grenzen aan en nemen
na stimulans hun verantwoordelijkheid.
Leerlingen kunnen en mogen steeds meer
aangeven wat ze willen en kunnen.
Studiedagen worden sterk benut.

De definitie van onderwijsbehoeften is voor
ieder teamlid duidelijk.
Leerkrachten weten hoe ze onderwijsbehoeften
kunnen herkennen (observeren, kind- en
oudergesprekken).
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Letten opdat de zorgtaak uit zichzelf gedaan
wordt.
Kinderen bepalen steeds meer zelf om wel of
geen instructie te volgen. Moet verder
ontwikkeld worden.

Handelingswijzers voor werkruimtes en wc zijn
gemaakt. Het werkte niet : kaarten bleven niet
hangen.

Er zijn afspraken over het beschrijven van de
onderwijsbehoeften van de kinderen.
Aandacht voor Specifieke onderwijsbehoeften
van meerbegaafden.

De definitie van onderwijsbehoeften is voor
ieder teamlid duidelijk. Aandachtspunt is hierbij
het meenemen van nieuwe leerkrachten aan
het begin van het schooljaar.
Leerkrachten weten hoe ze onderwijsbehoeften
kunnen herkennen (observeren, kind- en
oudergesprekken). Aandachtspunt is hierbij het
meenemen van nieuwe leerkrachten aan het
begin van het schooljaar.

Aandacht voor Specifieke onderwijsbehoeften
van meerbegaafden Er is materiaal aangeschaft
en er zijn keuzekasten ingericht..

Er zijn afspraken over het beschrijven van de
onderwijsbehoeften van de kinderen.
De keuzekasten worden ingezet om tegemoet te
komen aan de onderwijsbehoeften van alle
leerlingen.
De leerkrachten voelen zich verantwoordelijk
voor alle kinderen in de school, en spreken de
leerlingen aan op hun gedrag.
Ouders voelen zich en zijn verantwoordelijk
voor bij het uitvoeren van de AVG-regels en
specifieke schoolactiviteiten.
De leerkrachten geven het onderwijs vorm aan
de hand van de methodedoelen. Zij durven de
methodelessen los te laten.
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Kinderen mogen gebruik maken van de
verschillende werkruimtes. Ze hebben een
gangpasje nodig. Afspraken en gedragsregels
zijn bekend.

proeftuintje stapelinstructies bovenbouw
De groepen 5 t/m 8 zijn dit schooljaar gestart
om vakken te clusteren, qua uitleg van de
doelen van rekenen, taal en spelling. Op de
planning staat aangegeven wanneer hierover
instructie wordt gegeven. De kinderen kunnen
dan zelf de planning van hun werk bepalen
en/of ze bij de instructie aansluiten. Hierdoor
ontstaat er meer keuzevrijheid en kan het kind
effectief aan het werk.

Proeftuintje keuzewerk
De vrijheid binnen het keuzewerk was te groot
voor leerlingen en daarom hebben we besloten
ze in te perken voor de kinderen van de groepen
5 t/m 8 en kaders beter aan te geven.
Elke groep kiest 4 spellen ( van 4 verschillende
talenten) waar kinderen uit mogen kiezen. Deze
spellen worden in de groep gehouden en er
wordt uitleg over gegeven hoe je deze spellen
speelt, maar ook hoe je het opruimt nádat je
het spel gebruikt hebt.. In deze 4 weken mogen
de kinderen bepalen met welk spel ze kiezen en
met wie. De spellen worden door de kinderen
uitgeprobeerd en gereflecteerd. Tussenevaluatie
dec. 2021

Online lessen
Leerkrachten moeten zelf hun talenten gaan
inzetten in de bouwvergaderingen. Nu hebben
leerkrachten nog een check nodig of ze hun
eigen jaarplanning maken voor hun eigen groep.
Wat lever je wanneer in. Hoe is het overzicht
per maand/jaar.
Verantwoordelijkheid pakken en elkaar erop
aanspreken.
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Onderbouw
Als start van de doorgaande lijn richten we ons
op een stappenplan, waarmee kinderen gaan
werken. Het stappenplan zal gemakkelijk
beginnen met bijvoorbeeld afbeeldingen en het
uitleggen in woorden. Naarmate de kinderen
hierin groeien per groep wordt het stappenplan
steeds planmatiger. Waar wil ik in groeien en
waar wil ik beter in worden? Welk talent wil ik
ontwikkelen? Welke andere talenten heb ik nog
meer?
Bovenbouw
Per groep moet er geïnventariseerd worden wat
van de verschillende "knaps" gebruikt wordt als
keuzewerk en wat er nog ontwikkeld moet
worden. Van sommige materialen moet er
bijbesteld worden, omdat er onderdelen
ontbreken.
Op de taakbrief schrijven de kinderen bij de
“Speciaal voor mij” aan wat hun doel is van het
keuzewerk en wat ze willen leren.
Er moet een aftekenkaart worden gemaakt,
waarop kinderen keuzes kunnen maken welk
talent zij willen doen. Elke keer als ze
spelmaterialen gekozen hebben, tekenen ze dit
aan op de kaart. Na een aantal keren worden
kinderen gestimuleerd om een ander talent te
kiezen en te ontwikkelen. Wij hopen door
kaders aan te brengen, de kinderen zowel
doelgerichter als verantwoordelijker met het
gekozen materiaal aan de gang gaan.
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Pittige Plustorens
Naast de keuze kasten zijn er "Pittige Torens"
die gebruikt kunnen worden voor
talentontwikkeling van kinderen die meer
uitdaging aankunnen. In de toekomst zouden
medewerkers/ouders de kinderen kunnen
begeleiden bij deze opdrachten.
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Samenwerken
leerlingniveau

In de kleuterbouw was de situatie : samen
spelen niet zozeer samen werken.
Vooral de pluskinderen werkten samen
Incidenteel en niet frequent.
Verwerking van de lesstof werd meestal
individueel gedaan door de kinderen.
Samen werken gebeurde naast elkaar.
Geen samenwerkend leren.

Kinderen werken met een maatje:
pedagogisch/didactisch/eigen
keuze/beurtstokjes.
Verwerking van de lesstof gebeurt nu steeds
meer in overleg met een maatje/met maatjes.
Zo is er meer input en wordt de verwerking
verrijkt.

Samenwerken
leerkrachtniveau

Coöperatieve werkvormen werden ingezet als
iets leuks erbij, niet doelgericht.
Bij samenwerken deelde de leerkracht de
groepjes in.

Coöperatieve werkvormen worden bewust
ingezet en zijn onderdeel van de lessen.  Zo
wordt het leerplezier en de leer opbrengsten
vergroot.
Leerkrachten bieden bewust
samenwerkingsopdrachten aan.
Het samenwerken wordt zo geleerd.

Handelingswijzers zullen het samenwerken
bevorderen. ( moeten nog ontwikkeld worden)

Samenwerken en samenwerkend leren zien wij
als ontwikkelpunt voor het team.
Dit doel blijft staan, nog niet verder ontwikkeld.
Komt in 20/21

Samenwerken
schoolniveau

Er was nog geen team gevormd.
Regels en afspraken moesten nog gemaakt
worden.
“Eilandjes-cultuur” is zichtbaar, leerkrachten zijn
gericht op inrichten van de eigen groep.

Er zijn duidelijke regels en afspraken.
De visie is helder en de werkwijze wordt stapje
voor stapje aangepast.
Leerkrachten, leerlingen, ouders en
buurtbewoners werken samen op de school en
de directe omgeving inhoud en vorm te geven.
De leerlingenraad en ouderklankbordgroep
overleggen met de directie over schoolzaken.
Er is een stevige, nieuwe ouderraad die
initiatieven nemen die passen bij de visie van de
school.
MR is gevormd.Directeur heeft zitting erbij.

Er zijn klusvaders.

Samenwerken en stellen doelen KAKA.
Opstellen verbouwingsplan.
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Kinderen moeten het leren samenwerken
verder ontwikkelen.

gr 1 t/m 4 1 x per week 45 minuten keuzewerk
groepsdoorbrekend.

Groepsdoorbrekend  het keuzewerk inzetten is
niet haalbaar geweest. Groep 1 t/m 4 doet het
nu in de eigen groep, waarbij kinderen wel
kunnen samenwerken.

Meer uitwerken en meer coachen.

Leerkrachten van gr 1 t/m 4 bereiden samen 3
gezamenlijke thema’s voor.

In de groepen 1t/m 4 bespreken we met de

kinderen bij de gezamenlijke thema’s :

Wat weten we al - Dit willen we weten - Dit

denken we - Wat willen we maken/doen - Dit

weten we nu.

Rollenkaarten worden in elke groep ingezet om

het samenwerken en samenwerkend leren te

bevorderen.

Coöperatieve werkvormen worden meer en

meer ingezet.

Bovenbouw gaat samen Blink voorbereiden

Leerkrachten maken met elkaar voor elke groep
een Daltonboom. Deze wordt ingezet om de
daltonpijlers te benoemen en te koppelen aan
situaties.

Uitvoering verbouwing, en inrichting
multifunctioneel lokaal.

samenwerkend leren als team doen we op de
studiedagen : dalton - kanjertraining -
grensoverschrijdend gedrag.

Samenwerking met bibliotheek.
Passenderwijs Opdidakt - externe
samenwerking inschakelen wanneer nodig.

Locatiehoofd Kaka  aan daltonwerkgroep
toegevoegd.
Gezamenlijke scholing kaka/windroos
Multifunctionele ruimte pas in jan. 2021 klaar

Samenwerking met bibliotheek is verstevigd.
Doelen leesbeleid/activiteiten met team vast
gelegd.

Er komen stagiaires van de Marnixacademie
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Reflectie
leerlingniveau

Groep 1 t/m 4 reflecteerde niet doelbewust.
Leerlingen reflecteerden soms op gedrag en
proces en niet op het gemaakte werk.

Kinderen reflecteren nu wel op product, proces
en gedrag ( kanjertraining).
Kinderen gebruiken reflectiemiddelen zoals:
reflectiegezichtjes, smileys op het planbord
(groep 2) en zelfstandig werkkaart nu ook op
planbord (groep 1) .
Groep 3 t/m 8 reflecteren met smileys op de
taakbrief.
Steeds meer worden de kinderen uitgedaagd
om reflectie te benoemen.

Reflectie
leerkrachtniveau

Soms kleine evaluatie aan het einde van de les.
Meestal werd het echter vergeten.
Leerkracht gaf voornamelijk zelf feedback op
gemaakt werk of behaald resultaat.
Evaluatiemomenten vooral in het hoofd van de
leerkracht.

Leerkrachten stellen vragen aan kinderen zodat
de reflectie op gang komt.
Leerkrachten hebben bewust tijd voor het
reflecteren in de lessen ingebouwd.
Door hanteren WEDI-model meer evaluatie op
papier waar actie op wordt gezet.

Bij elke Wedi-les wordt gereflecteerd.
Minimaal 2 x per dag met de kinderen
reflecteren op proces, product en gedrag.
Reflecteren op verschillende manieren.
Elke groep heeft een reflectiemand.
Gebruik van logboek. Coachingsgesprekken
noteren in kanjermap.

Reflectie inzetten op meer momenten

Reflectie
schoolniveau

Teamvergaderingen werden geleid door de
directie.
Bouwoverleggen worden niet georganiseerd.
Geen duidelijke afspraken over het evalueren in
de groep.

Meerdere teamleden geven inhoud aan de
teamvergaderingen. Inzet van talenten en
coöperatieve werkvormen.
Per groep worden initiatieven genomen om te
reflecteren. Deze worden gedeeld met elkaar,
maar zijn nog niet in een doorgaande lijn
vastgelegd.

Portfolio’s
Tijdens vergaderingen
Schoolanalyses

Doorgaande lijn reflectie vaststellen

Reflecteren actiever inzetten.
Borging
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Effectiviteit en doelmatigheid
leerlingniveau

Kinderen zaten in instructiegroepen, deze waren
bepaald door de leerkracht
Leerlingen mochten niet zelf de leertijd indelen.
Leerlingen bepaalden niet zelf of ze wel of niet
meededen aan de instructie.

Kinderen zijn meer in de actie en betrokken bij
de lesinhoud.
Door gebruik van wisbordjes en beurtstokjes
kunnen kinderen snel in de actie worden gezet.
Iedereen denkt en doet mee.
Kinderen bepalen steeds meer of ze wel of geen
instructie volgen.

Effectiviteit en doelmatigheid
leerkrachtniveau

Doelen van de les werden niet expliciet
benoemd en waren niet zichtbaar.
Methode werd als leidraad gebruikt.
Verlengde instructie werd vaak gegeven met
dezelfde materialen als die van de reguliere les.
Timer werd niet ingezet.

Actieve inloop in alle groepen ingevoerd.
Beurtstokjes worden in elke groep ingezet.
Verlengde instructie wordt zoveel mogelijk met
ander lesmateriaal verzorgd.
Timer wordt ingezet.
Doelen worden benoemd en zichtbaar gemaakt.
Kinderen op niveau instructie geven.

Handelingswijzers zullen de effectiviteit
bevorderen ( moeten nog ontwikkeld worden)

Effectiviteit en doelmatigheid
schoolniveau

Inzet van tijd, ruimte en middelen was
onvoldoende doelmatig.
Het was niet duidelijk welke materialen
aanwezig waren en ingezet konden worden.
Over het gebruik van de verschillende ruimtes
waren geen afspraken gemaakt.
Er is geen doorgaande lijn van
Daltoncompetenties zichtbaar.
Leerkrachten bieden individuele initiatieven op
het gebied van zorg.
Afspraken over groepsplannen en de
beschrijving van de geboden zorg zijn niet
gemaakt.

Er is zicht op doelen, middelen maar nog niet
voldoende om ze zo effectief mogelijk in te
zetten.
De ruimtes worden optimaal benut, door
school, kinderopvang en externen.
Doorgaande lijn op het gebied van
Daltoncompetenties nog niet zichtbaar.

Doorgaande lijn bij de competenties
zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en
effectiviteit en doelmatigheid.
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We moeten ons steeds bewuster worden dat we
soms de methode kunnen loslaten en met zinvol
en ander lesmateriaal aan de slag te gaan.
Dit gebeurt steeds meer.

Wedi instructie inzetten bij elke instructieles

ontwikkelen : vakken meer integreren.
Vakoverstijgend lesgeven.
Samenhang verduidelijken.

Doelen Muren ontwikkelen ( proeftuintjes)

Leerkrachten hebben beredeneerd aanbod
beschreven voor 2e helft van het schooljaar.

Leerkrachten hebben beredeneerd aanbod
beschreven  voor 1ste helft van het schooljaar

Leerkrachten maken doelenmuren

Doelen

Doelen voor leerkrachten steeds duidelijker.
Gebruik in logboek onvoldoende.
Lange en korte termijndoelen vaststellen.
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Borging
schoolniveau

Daltonontwikkeling wordt opgestart d.m.v.
cursus Daltonleerkracht o.l.v. Glenda Noordijk.
Identiteit is duidelijk zichtbaar in de naam van
de school en op de Facebookpagina.
Daltonscholing is voor twee jaar vastgelegd.
De architect heeft bij de verbouwing rekening
gehouden met werkplekken en werkeilanden.
De aula kan niet worden ingezet als werkplek,
omdat één groep in de aula les krijgt.
Er zijn geen afspraken over het gebruik van de
werkruimtes.
Er is nog geen leerlingenraad opgericht.
De directie en de IB-ers bezoeken de
Daltontweedaagse in Epe.
De MR functioneert, er is een ‘overgangs’ OR
voor het komend schooljaar.
Het schoolbestuur ondersteunt en faciliteert de
school bij de Daltonontwikkeling.

Het planmatig maken van het Daltonbeleidsplan
is opgestart.
De Daltonwerkgroep stuurt vanaf september
2017 het Daltonproces aan.
In de schoolgid en de website is de identiteit
van de school zichtbaar.
In april 2017 werd tijdens de Daltondag een
open dag georganiseerd.
Tweede jaar van de Daltonscholing voor gehele
team.
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Daltoncoordinatoren opleiding voor twee
leerkrachten.
Dalton-IB opleiding voor de intern begeleider.
Werkplekken worden intensief ingezet, nog
onvoldoende afspraken over hoe je de ruimtes
gebruikt.
Leerkrachten en teamleden voelen zich nog
onvoldoende verantwoordelijk voor de
gezamenlijke ruimtes.
Directie voert voortgangsgesprekken over
persoonlijke ontwikkeling.
De directie voert gesprekken met de
leerlingenraad, de MR en de OR over
Daltonontwikkeling.
Directie en intern begeleider bezoeken
Daltontweedaagse in Epe.
Contacten met regio-activiteiten moeten
opnieuw worden gelegd.
Talenten van ouders zijn nog onvoldoende
zichtbaar, de OR heeft dit als speerpunt
opgenomen en toont initiatief.
Het schoolbestuur ondersteunt en faciliteert de
school bij  Daltonontwikkeling.

Elk jaar wordt een daltondag georganiseerd
Vijf leerkrachten hebben Daltonopleiding
afgerond
Intern begeleider heeft Dalton-IB opleiding
afgerond.
Regio-dagen worden bezocht.
Daltoncoördinator rondt opleiding af
Vier leerkrachten ronden hun Dalton-opleiding
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af.
In de teamvergaderingen wordt structureel
gesproken over de Dalton kernwaarden.

ABC-tje als handreiking voor leerkrachten.

Start met het schrijven van het daltonboek.

Daltondagen.
Lesgeven in onderbouw ; lijnen worden goed
neergezet, besproken en bijgesteld.

Daltonleerteams beschrijven Daltonpijler voor
daltonboek.

3 regio netwerkdagen kunnen weer bezocht
worden door daltoncoördinator

Daltoncongres: bezocht door directie en
Daltoncoördinator
Dalton tweedaagse: bezocht door beide
directieleden
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