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Inleiding
In dit Daltonhandboek wordt beschreven hoe wij als team invulling geven aan ons Daltononderwijs.
Onze school heeft het Daltoncertificaat ontvangen in november 2011. In september 2016 zijn we gestart
met een begeleidings- en trainingstraject onder leiding van Annemarie Wenke. Dit met als doel om ons
Daltononderwijs meer diepgang te geven en de doorgaande lijn binnen de school te borgen en te
verstevigen, ondanks wisselingen in het team.
In november 2016 zijn we gevisiteerd. We hebben op basis daarvan een licentie voor 2 jaar gekregen.
De aanbevelingen van de visiteurs liepen parallel aan onze begeleiding door Wenke Perspectief.

De manier waarop wij naar ons onderwijs en naar onze school (team, ouders en leerlingen) willen kijken
en van daaruit werken, wordt weergegeven in deze afbeelding.
De basis van ons onderwijs komt vanuit vertrouwen: vertrouwen in ieder mens, met daarbij ieders
talenten en mogelijkheden. Ons doel is dat leerlingen die onze school verlaten mensen met lef zijn.
Jonge mensen die zelfstandig zijn, keuzes durven te maken, inzicht in eigen handelen en kunnen
hebben, kunnen samenwerken en met een open en nieuwsgierige blik de toekomst tegemoet gaan.
De daltonkernwaarden zijn belangrijke pijlers om ons onderwijs vorm te geven. Naast goede
leeropbrengsten staat de persoonlijke ontwikkeling hoog in het vaandel.
Om vanuit het vertrouwen en respect ons daltononderwijs te verdiepen hebben we ons verder verdiept
en ontwikkeld. Er was een betere doorgaande lijn wenselijk op de volgende gebieden:
samenwerken
reflecteren
differentiëren
zelfstandigheid
keuzewerk
In de afgelopen jaren is er op deze 5 bovenstaande gebieden veel ontwikkeld en geëxperimenteerd in
de groepen. Ervaringen werden gedeeld en de daltoncoördinator heeft regelmatig in de groepen
gekeken. In teambijeenkomst werden deze ervaringen besproken en afgestemd om de doorgaande
lijn goed neer te zetten. In scholingsmomenten werd de verdieping gezocht en stond het waarom
steeds centraal. Dit alles samen zorgt er voor dat we als team met lef en enthousiasme grote stappen
hebben gezet en blijven zetten.
In ons Daltonhandboek gaan we eerst in op onze ontwikkeling. Hoe hebben wij er voor gezorgd dat we
vanuit het waarom ons dagelijks handelen in de groepen hebben verbeterd? Hoe zijn hierin
doorgaande lijnen ontstaan en hoe zijn deze geborgd?
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In het tweede deel van ons handboek wordt de zichtbaarheid van de kernwaarden beschreven en
gevisualiseerd. We hebben dit op leerling-, leerkracht- en op schoolniveau beschreven. Dit is
nadrukkelijk de wens van ouders. Voor hen zijn de kernwaarden vrij abstract. Door middel van foto’s en
berichtjes, de portfoliogesprekken, de jaarlijkse Daltondag (of week) en betrokkenheid bij de thema’s
(opening en afsluiting) brengen we deze kernwaarden en ontwikkeling ‘tot leven’.

Willem van der Sterren
directeur

Daltonhandboek januari 2019

Mariska Tuut
daltoncoördinator
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1. Katholieke daltonschool De Plataan
Onze school is genoemd naar het cultureel centrum De Plataan, waar wij vanaf augustus 2014
onderdak hebben gekregen. Het logo laat de plataan zien, waarbij de takken de groei van kinderen
op school symboliseren. De verschillende kleuren en formaten per 'kind' vertellen dat ieder kind anders is
en een andere groei en schoolloopbaan doormaakt. We sluiten aan bij de onderwijsbehoeften van elk
kind en helpen zo talenten verder te ontwikkelen.
Wij vinden dat ieder kind zijn eigen plekje moet kunnen vinden in de wereld; aan ons de taak om het
kind steeds weer op zijn/haar niveau uit te dagen en zich te ontwikkelen tot een “vrij mens”, vrij in
denken en handelen, vrij om bewuste keuzes te kunnen maken in het leven.
De Plataan is een plek waar kinderen zich op hun gemak kunnen voelen; een plaats waar ieder mens
gewaardeerd wordt, zowel door medeleerlingen als door leerkrachten. Vertrouwen en veiligheid zijn
sleutelwoorden; we geven het kind ons vertrouwen in zijn of haar weg op onze basisschool. Ouders en
leerlingen hebben vertrouwen in de school, de leerkracht en medeleerlingen, zodat we samen een
leergemeenschap vormen.
We willen kinderen vormen tot een houding van:
• doorzetten
• moeite willen doen
• fouten mogen en durven maken
• met vragen blijven zitten: niet op alles hoeft een antwoord te zijn
• het delen met iemand
• genieten van elkaar en van iets kleins.
De brede basis van onze school geeft kinderen een bepaalde levenshouding mee, met waarden als
tolerantie en zorg voor elkaar. Vanuit deze visie op onderwijs en kinderen hebben wij onze missie
gevormd:

Iedereen heeft talent, de groei bepaalt de weg
Wij vinden het belangrijk dat er een goede sfeer heerst tussen de leerkrachten en de kinderen, tussen
de kinderen onderling en tussen de leerkrachten onderling. Een goed pedagogisch klimaat biedt de
kinderen mogelijkheden om positieve (leer)ervaringen op te doen. Begrippen als warmte, veiligheid,
geborgenheid, acceptatie, respect en waardering zijn voor ons belangrijk.
Ons onderwijs krijgt vorm vanuit de vijf Dalton kernwaarden:
• Verantwoordelijkheid en vertrouwen
• zelfstandigheid
• samenwerking
• reflectie
• effectiviteit
Het respect voor elk kind is zichtbaar en voelbaar in onze school. Elk kind is in staat tot het dragen van
verantwoordelijkheid voor zijn eigen ontwikkeling en wordt serieus genomen.
Het pedagogisch klimaat in onze school beperkt zich niet alleen tot de relatie leerkracht-leerling. Het
heeft ook te maken met de wijze waarop wij als team (leerkrachten, directeur, conciërge) met elkaar
omgaan en ons gezamenlijk verantwoordelijk voelen voor het wel en wee van onze kinderen, het
schoolgebouw en de schoolomgeving. Het is een cultuur die binnen de school heerst: ondanks
wisselingen binnen het team blijft deze cultuur overeind en wordt dit door iedereen als zeer prettig,
veilig en belangrijk ervaren.
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2. Daltonontwikkeling
2.1 Start als daltonschool
In 2011 heeft De Plataan, toen nog Mgr. Niermanschool genaamd, het daltoncertificaat ontvangen. In
het visitatieverslag bij de certificering werd een aantal zaken benoemd, zoals
▪ meer bekendheid geven aan dalton (meer wervend, meer zichtbaar, duidelijkere informatie
naar ouders) en
▪ het inzetten van de instrumenten gericht op de zelfstandigheid van de leerlingen (niet teveel
dichttimmeren, durven loslaten).
Daar is in de eerste jaren mee gestart. Dalton kreeg een plek in de schoolgids en op de website; op de
jaarlijkse daltondag werden ouders van de leerlingen uitgenodigd om in de groepen van de kinderen
mee te kijken en een les te volgen.
In schooljaar 2014-2015 verhuisde de school naar een nieuwe locatie en zijn twee leerkrachten en de
directeur met pensioen gegaan. De daltoncoördinator wilde haar taken graag overdragen, waardoor
het elan dreigde in te zakken.
In de daarop volgende jaren groeide de school en zijn er diverse nieuwe leerkrachten en inmiddels ook
een nieuwe directeur bijgekomen. Elke leerkracht gaat vrijwel direct aan de slag met de
daltonopleiding en het behalen van het daltoncertificaat.
2.2 Verdere ontwikkeling naar een daltonschool
Door de vele wisselingen verbrokkelde de doorgaande lijn en stond de daltonontwikkeling stil. In mei
2016 is daarom door het team besloten die beweging te keren. We wilden dalton zijn tot in onze
haarvaten. Maar daar hadden we wel hulp bij nodig. In september 2016 is de school gestart met een
tweejarig daltontraject onder begeleiding van Annemarie Wenke.
In het eerste jaar is er aan verschillende doorgaande lijnen gewerkt:
samenwerken
reflecteren
differentiëren
zelfstandigheid
keuzewerk
In het onderstaande wordt per item aangegeven hoe dit in de loop van dat jaar gegroeid en
ontwikkeld is.
Samenwerken
Bij de start van het traject in het najaar van 2016 bleek samenwerken in elke groep op een andere
manier vorm te krijgen of nauwelijks te worden ingezet. Daarom hebben we afgesproken dat we
samenwerken zouden uitwerken in:
• met maatjes werken, met keuze voor een eigen maatje
• tutor-leren/van elkaar leren
• coöperatieve werkvormen: elke groep gaat twee coöperatieve werkvormen aanleren en
inzetten en werken met de rollen vanuit coöperatief leren (visueel maken met plaatjes)
• momenten van delen organiseren binnen het team om te leren van elkaar
In juli 2017 was samenwerken uitgewerkt in een doorgaande lijn:
In groep 7-8 reflecteren de leerlingen samen in hun groepje (zie bij reflecteren). Ze werken zelfstandig
aan hun taken, maar ook samen. Bij het keuzewerk zitten samenwerkingsopdrachten verwerkt. Tijdens
taakwerk werken de lln samen mits de 3 stem wordt gebruikt.
In groep 5-6 worden voor het samenwerken regelmatig diverse coöperatieve werkvormen ingezet als
hulpmiddel (de leerkracht leert de leerlingen de werkwijze aan; daarna verloopt het vanzelf en kunnen
ze dit zelf makkelijk toepassen).
In groep 3-4 hebben de leerlingen in de loop van het jaar geleerd elkaar te helpen: groep 3 en 4 zitten
nu in groepjes bij en door elkaar. Groep 3 vraagt zelf hulp aan groep 4-leerlingen.
De inzet van coöperatieve werkvormen is gestart en kan verder diepgang geven aan de
samenwerking (de leerkracht biedt de structuur).
In groep 1-2 wordt gewerkt met maatjes. Daarnaast is er het ‘ik-kan’-bord, waarop met een foto staat
aangegeven wie wat al kan en wie daarbij kan helpen (of wie je om hulp kan vragen). Daarnaast is er
ontwikkelingsmateriaal en zijn er spellen waarbij leerlingen in tweetallen samenwerken aan de
opdracht. Ook wordt gewerkt met coöperatieve werkvormen (het materiaal en de leerkracht bieden
de structuur).
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In 2018 is deze doorgaande lijn in alle groepen verdiept en geborgd (klassenbezoeken door de
daltoncoördinator en door leerkrachten onderling, maar ook via het daltontraject onder begeleiding
van Annemarie Wenke).
Reflecteren
In het najaar van 2016 was het vertrekpunt: leren ervaringen uitwisselen, nadenken over eigen
leerdoelen, kind-gesprekken door de leerkracht met reflectieve vragen op 3 niveaus: wat heb ik
geleerd, hoe heb ik geleerd en de beleving (wat vind ik ervan).
Dit is concreet uitgewerkt in afspraken:
• We vragen elk kind: hoe leer jij fijn? Wat heb je daarvoor nodig?
• Reflectie op de taak op maandag/vrijdag over de taak van de vorige week op 3 niveaus: wat
heb je geleerd, hoe heb je geleerd en de beleving erbij. Vanuit deze reflectie maken kinderen
voornemens voor de nieuwe week.
• In elke groep komt een trots-op-tafel. En het team maakt een trots-app aan.
In juli 2017 krijgt reflectie vorm:
In groep 7-8 plannen de leerlingen zelf het werk op donderdag in hun agenda; op donderdag gaan ze
in hun eigen groepje reflecteren op de eigen doelen waar ze deze week aan willen werken of hebben
gewerkt.(leerdoelen, sociale doelen, persoonlijke doelen). Er is een kaart met hulpvragen, zodat de
leerlingen ook doorvragen bij elkaar om elkaar te helpen. De leerkracht sluit telkens bij een groepje
aan.
In groep 5-6 zijn er 1-op-1 gesprekjes tussen leerling en leerkracht over persoonlijke leer- en sociale
doelen). Hulpmiddelen hierbij zijn de weektaak (leerdoel of de les), Snappet (eigen leerdoelen per
vakgebied) en Kwink, methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling, biedt sociaal-emotionele doelen.
Daarnaast voert de leerkracht zeer regelmatig (korte) kindgesprekken om inzicht te krijgen en inzicht te
bieden.
In groep 3-4 zijn er 1-op-1 gesprekjes met de leerkracht. De leerlingen van groep 3 leren om woorden te
geven aan hun gevoelens en gedachten, waarbij concreet materiaal (les of opdracht) of een
concrete situatie helpt.
In groep 1-2 reflecteren de leerlingen op de door hun gemaakte werkjes door een rode of groene pin
te plaatsen op het planbord. In de kring (groot/klein) praat de leerkracht met de kinderen over de
betekenis van de pin. Doel hierbij is het verwoorden/woorden geven aan de motivatie voor een groene
of rode pin.
In 2018 is reflectie verder verdiept binnen het thematisch werken. Willen leerlingen echt tot onderzoek
en onderzoekend spel komen dan is reflectie essentieel. Samen nadenken over het thema, over wat je
wil leren, over wat je geleerd hebt en hoe je daar verder in groeit zijn belangrijke bespreekpunten
geweest in de ontwikkeling in 2018.
Differentiëren
Het verschil in de mate van differentiatie tussen de groepen was groot. De methode werd niet altijd
gedifferentieerd ingezet (klassikale lessen). Vanuit die verschillen tussen de groepen is afgesproken om
differentiatie toe te passen op basis van de eigen leerdoelen in ieder geval bij de verwerking. In groep 5
t/m 8 zou keuze voor instructie door de leerlingen zelf onderzocht worden.
In juli 2017 bleek dat we hierin grote stappen gezet hebben:
In groep 5-6 en 7-8 maken de leerlingen steeds meer eigen keuzes: heb ik deze instructie nodig, ga ik nu
aan mijn eigen doelen werken of op een ander moment? Kinderen kunnen zich inschrijven voor
instructies waarbij de leerkracht regie houdt. Op de weektaak is er ruimte voor differentiatie in taken.
Er is verschil in leerkrachtgedrag tussen groep 5 en groep 6: groep 5 staat meer onder supervisie van de
leerkracht bij het kiezen (er wordt meer bijgestuurd) dan groep 6. Bij groep 6 biedt de leerkracht ruimte
en is meer op de achtergrond aanwezig. Bij groep 7 en zeker bij 8 gaat dit steeds een stapje verder.
In groep 3-4 staat op het bord en op de weektaak van groep 4 en de dagtaak van groep 3 welke
taken en opdrachten alle leerlingen moet maken. Differentiatie komt voort uit de methodes: 1-, 2 en 3ster in aanpak. Groep 4 kan daarnaast aan eigen leerdoelen werken (deels uit Snappet). Groep 3 kan
kiezen via het bord van VLL om verder te werken aan leerdoelen.
In groep 1-2 zijn de leerkrachten gestart met aan de leerlingen te vragen: ‘wat wil je graag leren?’.
Hieruit komen heel verschillende antwoorden en dit kan input zijn voor differentiëren. Differentiatie in de
vorm van meer toegesneden werkjes (bijv. knipopdracht aanpassen als een kind nog niet goed kan
knippen) vormt de volgende uitdaging. Ook meer differentiatie is gewenst middels kleine kring, gericht
meespelen als leerkracht en extra uitdaging voor de vlottere kleuters.
Daltonhandboek januari 2019

6

In 2018 bleek het differentiëren in groep 5 t/m 8 vrij snel op dezelfde voet door te kunnen gaan (na de
Gouden Weken en een korte gewenningsperiode in de nieuwe groep); in groep 3-4 was in de eerste
maanden het differentiëren wat weggezakt. Met hulp van de daltoncoördinator is dit bijgestuurd en
vanaf de kerstperiode wordt er nu goed mee gewerkt. Voor de leerkracht is ook helder hoe zij dit vanaf
de start van het schooljaar kan inzetten.
Zelfstandigheid
Bij de start van het traject in september 2016 was er geen duidelijke doorgaande lijn in het gebruik van
de dag-/weektaak en het planbord. Handelingswijzers ontbraken of werden niet consequent ingezet.
Nu ligt er een doorgaande lijn:
In groep 7-8 plannen de leerlingen hun werk in hun agenda. Ze weten waar ze aan werken voor zichzelf
en doen dat (grotendeels) ook uit zichzelf. De leerkracht biedt veiligheid, ruimte en structuur: je mag
fouten maken, je mag je planning verkeerd inschatten, want daar leer je van. In de klas zijn allerlei
handelingswijzers/hulpmiddelen zichtbaar. Daar waar nodig worden er nieuwe handelingswijzers
gemaakt, in samenspraak met de leerlingen.
In groep 5-6 werken de leerlingen met een weektaak. Daarop staat de planning van de leerkracht
maar is ook ruimte om zelf te plannen wanneer een leerling welke taak gaat maken in de loop van de
week. Kinderen in groep 6 weten waar ze aan werken voor zichzelf en doen dat (grotendeels) ook uit
zichzelf. In groep 5 is daarbij nog meer sturing nodig en is er minder intrinsieke motivatie.
De leerkracht biedt veiligheid, ruimte en structuur: je mag fouten maken, je mag je planning verkeerd
inschatten, want daar leer je van. Er is kritisch gekeken naar de inhoud en het uiterlijk van de weektaak:
staat er op wat er op moet staan, is het overzichtelijk, is er ruimte voor differentiatie en is die in de lijn
met de andere groepen?
In groep 3-4 zijn de leerkrachten en de leerlingen gegroeid in het proces van zelfstandigheid van de
leerlingen. De leerkracht biedt de leerlingen duidelijke handvatten om zelfstandig te kunnen werken:
Dagtaak groep 3 en weektaak groep 4. In groep 3 wordt in de tweede helft gewerkt met een
weektaak, die in lijn is met die van groep 4. De weektaak van groep 4 ziet er hetzelfde uit als de
weektaak van groep 5.
Bord in de klas met de planning van de leerkracht (wanneer ga je wat doen (met klok of tijdstip)
Voorspelbaar leerkrachtgedrag
Duidelijke dagroutines
Planbord voor groep 3 met keuzewerk
Materialen makkelijk beschikbaar
Groep 3 en 4 door in elkaar in groepjes, zodat ze elkaar kunnen helpen (in ieder geval tweede
helft van het schooljaar)
In groep 1-2 plannen de leerlingen hun eigen werkjes op het planbord. Groep 1 doet dit per dag, groep
2 voor de hele week. Ze hangen het kaartje met het betreffende werkje achter hun eigen naam onder
de juiste dag(kleur). De leerlingen geven op het planbord aan als ze hun werkje af hebben met een
rode of groene pin. De leerlingen ervaren ruimte, maar de leerkracht biedt een duidelijk kader.
Bij de start van het schooljaar ’17-’18 zijn in de groepen 1-2 nieuwe planborden gekomen. Dit vroeg
enige tijd om te wennen bij het kiezen en plannen. Daarom zijn er kleine tussenstapjes geweest. Nu kan
groep 2 gelijk starten met plannen voor de hele week.
In 2018 hebben we het thematisch werken verder verdiept: kinderen leren keuzes maken (eigen
leerdoelen, eigen leervragen, wel/geen instructie volgen) in hun eigen leerproces. Deze keuzes worden
meer of minder ingekaderd en begeleid. Thematisch werken biedt de ruimte om leerkrachten en
leerlingen te laten leren: loslaten versus verantwoordelijkheid nemen.
Binnen de hele school kan nog meer gebruik gemaakt worden van handelingswijzers, waardoor je de
zelfstandigheid van kinderen nog meer kunt vergroten.
Keuzewerk
In september 2016 werd keuzewerk heel verschillend of niet ingevuld in de groepen. Daarom zijn er in
eerste instantie heel concrete afspraken gemaakt over de inzet van keuzewerk:
• Op de weektaak van gr 5 t/m 8 komt 15 min. werken aan Snappet-rekendoelen, 15 min. werken
aan Snappet-spellingsdoelen en 15 min ‘klaarwerk’
• In groep 3 worden de opdrachten van VLL ingezet als keuzewerk, maar ook spel
• In groep 4 ook 15 min. werken aan Snappet-rekendoelen en de rekenspellen van Met Sprongen
Vooruit
In de loop van het jaar is geëxperimenteerd met andere vormen van keuzewerk. Het resultaat is:
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In groep 7-8 meerdere vormen: 15 min werken aan eigen leerdoelen (op de weektaak), mappen met
vragen/opdrachten en een eigen vraag/onderwerp om uit te zoeken. Er wordt een verscheidenheid
aan materialen ingezet op gebied van verschillende vakgebieden.
In groep 5-6 twee vormen: 15 min werken aan eigen leerdoelen (op de weektaak) en een werkstuk
(eigen vraag binnen een bepaald thema).
In groep 3-4 heeft groep 3 op het planbord taken bijpassend bij de leerdoelen (werkbladen en spelen
met opdrachten) waaruit de leerlingen zelf volledig vrij een keuze mogen maken. Keuzewerk voor
groep 4 bestaat uit 15 min. Werken aan eigen rekendoelen vanuit Snappet.
In groep 1-2 kiezen de leerlingen dagelijks voor de speel-/werkles.
Sinds 2019 wordt er bij de kleuters gewerkt met een inloop in de ochtend. Ook hierbij wordt er gekozen.
De leerkrachten zijn hier enthousiast mee gestart. Ook hier kunnen, na het implementeren, de leerlingen
meer inbreng krijgen wat er gekozen kan worden, waardoor het
eigenaarschap van de leerlingen wordt vergroot.
In het schooljaar 2017-2018 zijn we gestart met thematisch werken. Binnen elk
thema spelen en werken leerlingen aan eigen opdrachten en vragen.
Hierdoor ontstaat eigen ‘keuzewerk’, waaraan leerlingen vol enthousiasme
werken. De leerlingen zijn echt eigenaar van hun werk.
Gouden Weken
De vijf uitgezette ontwikkelingslijnen starten samen in de Gouden Weken bij het
begin van elk schooljaar. Voor de leerlingen is het namelijk van belang dat ze
goed weten waarvoor ze kiezen. Ze hebben het perspectief nodig van wat ze
dat jaar gaan leren en op welk gebied om keuzes te kunnen maken. Ook
worden er samen met de groep afspraken gemaakt en deze worden samen
geoefend. Daarom starten we het schooljaar met de Gouden Weken. In deze
weken wordt ingezet op het met de leerlingen verkennen van de leerlijnen en
leerdoelen voor dit schooljaar; niet alleen op cognitief gebied maar ook op
het gebied van de ontwikkelingsdoelen van dalton (zie bijlage). In de tweede
week van het schooljaar heeft elke leerling (groep 1 t/m 8) samen met de
ouders een startgesprek met de leerkracht(en). Daarin vertelt het kind wat het
gaat en wil leren en kunnen ook ouders aangeven waarin hun kind gegroeid is
en nog kan groeien/ontwikkelen. De leerdoelen krijgen ook een plek in het
portfolio.
Aan het einde van de Gouden Weken is de informatiemarkt voor ouders door
de leerlingen. De leerlingen leiden ouders rond in hun groep en vertellen over
elk leer- en ontwikkelingsgebied wat ze dit schooljaar gaan leren en op welke
manier of met welke materialen.
Op schoolniveau
In het bovenstaande is steeds de ontwikkeling op het leerling-niveau en het
leerkracht-niveau benoemd. Op schoolniveau zijn bovenstaande
ontwikkelingen ook herkenbaar:
Samenwerken:
Er wordt bij het ontwikkelen van werkwijzen en materialen
samengewerkt tussen leerkrachten van een groep, maar ook tussen
leerkrachten van meerdere groepen.
Samenwerken bestaat ook uit spontaan bij elkaar binnenlopen of meer
formeel afspreken (collegiale consultatie). Ook werken we als team
intensief samen bij het voorbereiden van een thema (lessen, excursies,
etc.) en rondom leerlingen met zorg.
Reflecteren
Dit gebeurt op formele momenten: tijdens teamvergaderingen in het hele team, in
ontwikkelgesprekken 1-op-1 met de directeur (persoonlijke leerdoelen, dalton kernwaarden,
resultaten van de groep), na collegiale consultatie 1-op-1 met een collega.
Differentiëren
Binnen ons daltontraject zijn de verschillen tussen de groepen groot, er is verschil in
ontwikkelsnelheid nodig. Ook is er verschil in personen: de een leert spontaan en makkelijk, de
ander heeft meer tijd nodig. Hiervoor is ruimte binnen het team, maar leeft wel duidelijk het
besef dat het doel is om te komen tot een doorgaande lijn van groep 1 t/m 8.
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Zelfstandigheid
Door het samenwerken en reflecteren ontstaat een eigen groeiproces binnen het team, waarbij
iedere leerkracht zijn eigen doelen oppakt en ermee aan het werk gaat. Soms met een
opleiding/training. De directeur biedt veiligheid, ruimte en structuur: fouten maken mag, daar
leer je van.

Op schoolniveau is ook onze werkwijze voor thematisch werken in dit schooljaar uitgekristalliseerd.
We zijn in september 2017 schoolbreed gestart met het thema ‘Kunst’. In het voorjaar van 218
hebben we 10 weken in alle groepen gewerkt met het thema Lente in Drenthe. Dit jaar is het thema
Vriendschap aan bod geweest en dit voorjaar starten we met het thema ruimte.
Bij het thematisch werken hanteren we een periode van 10 weken verdeeld over 5 verschillende
fases:
Fase 0 ontwerpfase (voorafgaand)
Fase 1 startactiviteiten (2 weken)
Fase 2 onderzoeksfase (6 weken)
Fase 3 afronding (2 weken)
Fase 4 het evalueren en reflectie (na afloop)
In elke groep wordt op eigen wijze en niveau in deze fases aan het
thema gewerkt, waarbij goed wordt aangesloten bij de vragen van de
kinderen.
Bij de reflectie op het werken aan de hand van thema’s zijn door de
leerkrachten de volgende leerpunten benoemd:
Het betekenisvol maken en houden
Het leren zichtbaar maken
Het ontstaan/formuleren van dikke vragen (door/bij de kinderen)
Praktische vormgeving van het thema (ruimte en tijd)
Ontwikkeling in team tot stand brengen en laten groeien
Hieruit is er een handleiding voor thematisch werken ontwikkeld (zie bijlage).

Voorbeeld van een groeimuur thematisch werken
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2.3 Verdieping van onze daltonontwikkeling
Het komende schooljaar wordt het thematisch werken opnieuw ingezet aan de hand van twee
schoolbrede thema’s, namelijk vriendschap (najaar 2018) en ruimte en ruimtevaart (voorjaar 2019).
De in 2018 ontwikkelde werkwijze wordt ingezet, verfijnd en geborgd. Daarbij worden we niet meer
als team begeleid, maar zal Annemarie Wenke de daltoncoördinator coachen en op afstand het
proces volgen.
In 2018 zijn we gestart met het ontwikkelen van een nieuw portfolio. In dit portfolio krijgt ook het
leerlingrapport met alle vakken een plaats. Het doel van dit rapport is niet de focus te leggen op
het behaalde resultaat (in cijfers) maar op het leerproces van de leerling.
Daarnaast wordt niet alleen de cognitieve en sociale ontwikkeling, maar ook de daltonontwikkeling (voorbeeld zie bijlage) aan de hand van de daltonkernwaarden in beeld gebracht. De
leerlingenraad is bij deze ontwikkeling betrokken geweest. Op basis van dit portfolio zal tweemaal
per jaar met ouders en kind een gesprek plaatsvinden. Dat betekent dat de huidige
rapportgesprekken tussen ouders en leerkracht verdwijnen en plaatsmaken voor ouder-kindleerkracht portfoliogesprekken.
Daarnaast blijven we aan het werk met onze vijf basislijnen:
samenwerken
reflecteren
differentiëren
zelfstandigheid
keuzewerk
Telkens worden er kleine verbeteringen aangebracht, de doorgaande lijnen tussen groepen
versterkt, afspraken geborgd, etc. Hierin vervult de daltoncoördinator een centrale rol.
2.4 Lange termijnontwikkeling
In ons Schoolplan 2016-2019 hebben we t.a.v. ons daltononderwijs de volgende verbeterpunten
opgenomen:
• Elk van de vijf Dalton-kernwaarden zijn goed zichtbaar in alle groepen in de school.
• De leerling neemt zelf initiatieven om zijn leerdoelen te bereiken.
• De leerling benut de gegeven tijd en gelegenheid om te oefenen en zich te bekwamen in
samenwerkingsvaardigheden.
• De leerling beziet het behaalde eindresultaat kritisch en neemt leerpunten mee naar een
volgende planning van zijn taak.
• De leerling kan reflecteren
Deze speerpunten zitten in ons daltontraject en zullen we verder uitdiepen, maar ook borgen.
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3

ZICHTBAARHEID IN DE SCHOOL

3.1 Verantwoordelijkheid en vertrouwen
Verantwoordelijkheid en vertrouwen zijn keerzijden van dezelfde medaille:
• vertrouwen kun je schenken aan, maar ook krijgen van de ander;
• verantwoordelijkheid kun je op je nemen, maar ook overdragen, geven aan de ander;
• verantwoording over je handelen leg je af aan de ander, maar kan je ook van de ander
vragen.
Het daltonconcept gaat uit van het gegeven dat elk mens in staat is tot het dragen van
verantwoordelijkheid voor zichzelf en zijn omgeving. Dalton voedt op tot een democratische
grondhouding. De mens staat centraal en er is vertrouwen in de positieve bedoelingen van het
individu.
Op katholieke daltonschool De Plataan is respect voor elk kind. Ieder kind kan verantwoordelijkheid
dragen voor zijn eigen ontwikkeling en wordt daarom ook bij het leren serieus genomen. Wij
vertrouwen onze leerlingen in het verantwoord te werk gaan en hebben daarop onze
schoolorganisatie gebaseerd.
Dit vertrouwen, het zelfvertrouwen en het veilige klimaat zijn belangrijke voorwaarden voor ons
onderwijs.
Zichtbaar in onze school
Op leerlingniveau
• leerlingen bepalen zelf de volgorde bij het werken aan een taak
• Leerlingen kunnen zien op welk moment er een instructie wordt gegeven
• leerlingen kiezen steeds vaker zelf of zij de instructie nodig hebben en volgen (groep 6 t/m 8)
• leerlingen houden zelf planbord/weektaak/agenda bij
• leerlingen kunnen regelmatig kiezen met wie zij samenwerken en op welke plek
• door middel van Snappet hebben leerlingen goed zicht op hun eigen leerdoelen en
ontstaat eigen motivatie en verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces
Dagelijkse praktijk
Er is veel overlap tussen hoofdstuk 3 en 4 qua dagelijkse praktijk. Voor de weektaak en het
planbord verwijzen we naar het volgende hoofdstuk.
Werkplekken
De kinderen hebben een zekere vrijheid in het kiezen
van een werkplek. Ze kunnen kiezen voor werken op
het leerplein. Deze ruimte is de gehele dag te
gebruiken:
- ’s morgens gebruikt als stilteruimte
- ’s middags als samenwerkingsruimte.
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Computertaken worden gedaan op het leerplein. Ook hierbij geldt ’s morgens de 0-stem en ’s
middags de 3-stem. Iedereen is verantwoordelijk voor elkaar: elke leerkracht kan een kind
waarschuwen/terugsturen als het zich niet aan de regels houdt.
Snappet
In groep 4 t/m 8 werken de leerlingen met
Snappet. Daarbij heeft ieder kind een eigen
divice, waarop gewerkt wordt aan rekenen,
taal, spelling, automatiseren en woordenschat.
Na de instructie kan elke leerling aan de slag
met de opdrachten in Snappet. Daarbij is
differentiatie op verschillende niveaus en
bouwt elke leerling eigen leerdoelen op.
Snappet registreert wat een leerling al goed
kan en waar het extra mee moet oefenen.
Daardoor bouwt een leerling een eigen lijstje
met leerdoelen op en kan ieder kind werken
aan de eigen leerdoelen.

Op leerkrachtniveau
▪ Leerlingen krijgen gerichte instructie op hun eigen niveau ( 3 groepsniveaus )
▪ Leerlingen krijgen de keuze om instructie al dan niet te volgen
▪ Leerlingen hebben eigen taken op hun dag-/weektaak
▪ De ontwikkeling van leerlingen wordt nauwlettend gevolgd.
Dagelijkse praktijk
De leerkrachten bieden leerlingen de ruimte om, bij bepaalde vakgebeiden, zelf in te schrijven
voor een instructie. Daarnaast bieden ze verlengde instructie aan leerlingen die deze nodig
hebben, na de basisinstructie aan de instructietafel.
Leerlingen die werken met plusmateriaal krijgen instructie op hun niveau.
Op schoolniveau
✓ Er is vertrouwen in leerlingen, ouders en teamleden
✓ Er is een leerlingenraad
✓ Diverse leerkrachten volgen individueel scholing (eigen ontwikkeling) en er zijn twee
teamscholingen
✓ Collegiale consultatie heeft een plek in het team
Daltonhandboek januari 2019

12

Dagelijkse praktijk
Leerlingenraad
De leerlingenraad wordt gevormd door 2 leerlingen uit groep 8, een leerling uit groep 7, twee
leerlingen uit groep 5-6 en een leerling uit groep 3-4. Zij worden aan het begin van het
schooljaar gekozen door hun medeleerlingen in de groep. Gedurende hun tijd hier op school
kunnen leerlingen twee keer in de leerlingenraad gekozen worden.
Ongeveer één keer per twee maanden wordt er vergaderd met de directie van de school.
Vooraf wordt er een klassenvergadering georganiseerd, zodat de klassenvertegenwoordiger
onderwerpen kan meenemen naar de leerlingenraad.
Allerlei onderwerpen kunnen daarbij aan de orde komen. Het welbevinden van de kinderen en
leerkrachten staat daarbij centraal. Onderwerpen die aan de orde kunnen komen zijn:
aanschaf spelmaterialen, ideeën voor handvaardigheid, gang van zaken rond pauzes, e.d.
3.2 Zelfstandigheid
Bij Helen Parkhurst was zelfstandigheid geen aparte kernwaarde naast vrijheid en
verantwoordelijkheid. Vrijheid impliceerde zelfstandigheid in haar ogen: een leerling die de vrijheid
krijgt om zelf een taak uit te voeren, handelt zelfstandig. Dit heeft ook alles te maken met
zelfverantwoordelijkheid. In de dagelijkse praktijk betekent dit dat kinderen de gelegenheid krijgen
om zelf hun werk te plannen en uit te voeren en zo zelf te leren.
Zelfstandigheid komt niet vanzelf, het is een leerproces. Dat proces stopt niet bij het einde van de
schoolcarrière, maar duurt een heel leven. School biedt wel een mooie oefenplaats om de
vaardigheden, die bij zelfstandigheid horen, aan te leren.

Zichtbaar in onze school
Op leerlingniveau
• leerlingen werken met een dag-/weektaak
• leerlingen werken aan hun eigen taak
• leerlingen zijn in staat hulp te vragen
• leerlingen kunnen omgaan met uitgestelde aandacht
• leerlingen kunnen regelmatig kiezen met wie zij samenwerken en op
welke plek
• door middel van Snappet hebben leerlingen goed zicht op hun
eigen leerdoelen en ontstaat eigen motivatie en
verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces
• leerlingen pakken wat zij nodig hebben en ruimen zelf op
• leerlingen voeren zelfstandig hun werkzaamheden uit
• leerlingen bepalen regelmatig zelf of zij medeleerlingen, de
leerkracht of een andere wijze van naslag raadplegen
• in alle groepen worden de dagkleuren gehanteerd
• het dagritme of dagplanning hangt zichtbaar in elke groep of staat
op de weektaak
• de leerlingen hebben ook huishoudelijke taken. Elke taak wordt
door twee leerlingen uitgevoerd. Gezamenlijke verantwoording
• er hangen hulpmiddelen en handelingswijzers in de klassen
Dagelijkse praktijk
Om zelfstandig taken uit te kunnen voeren is het (zelf)vertrouwen belangrijk. De houding van
leerkrachten en leerlingen speelt hierbij een grote rol. Leerlingen de ruimte geven voor initiatief
en vertrouwen geven dat ze het kunnen zijn basisvoorwaarden. Werken vanuit het gevoel ‘ik kan
het’ en ‘fouten maken mag’.
Dagkleuren
De dagkleuren worden gebruikt als communicatiemiddel. Iedere dag van de week wordt in
groep 1 t/m 8 aangegeven met een vaste kleur. Deze kleuren structureren de week voor de
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kinderen, wat hen helpt om een planning te kunnen maken. De kleuren hangen in iedere groep.
Daarnaast worden de dagkleuren gebruikt bij de administratie van verschillende zaken (zie
bijlage 1).
Dagritme
Een hulpmiddel om de dag voor de kinderen te ordenen is het dagritme. Hierbij wordt aan de
hand van een aantal kaarten met afbeeldingen, die de verschillende activiteiten voorstellen,
die voor het bewuste dagdeel gepland staan. Deze activiteiten hangen aan het begin van het
dagdeel op het planbord. Het gebruik van het dagritmepakket brengt ordening en geeft de
kinderen houvast.
Het aangeven van het dagritme ontwikkelt zich in een doorgaande lijn van groep 1 t/m groep 8.
Elke groep heeft een vorm van dagritmekaarten in de klas hangen, passend bij de
leeftijdsgroep. Vanaf groep 4 staat er bij de planning een tijdsaanduiding. Ook is voor de
leerlingen inzichtelijk wanneer er instructie gegeven wordt.

Planbord groep 1-2
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Dag-/weektaak
Groep 1 en 2 starten met
het werken van taken.
Deze taken staan ook op
het planbord.
Groep 3 heeft een
dagtaak. Het keuzewerk
staat op het planbord
van Veilig leren lezen.
Het keuzewerk is n.a.v. de
aangeboden leerstof.
Groep 4, 5 en 6 werken
met een weektaak,
waarbij het plannen van
het werk steeds meer
zelfstandig gaat. Groep 7
en 8 plannen hun taken in
de agenda, als
voorbereiding op het
voortgezet onderwijs.

De dag-/weektaak bestaat uit vaste onderdelen: naam
van de leerling, evaluatie, vakgebieden en de taken.
Op de taak staan opdrachten die het kind zelfstandig
kan maken, al dan niet na instructie van de leerkracht.
Bovenaan staan de vakken taal, spelling en rekenen.
Daaronder is er ruimte voor lezen, zaakvakken en
andere opdrachten. Hieruit kiest het kind de taken voor
die dag. Het kleurt dit in achter de omschreven taak in
de juiste dagkleur; is de taak klaar dan kleurt hij het
“af”-vakje in de kleur van die dag.
De leerkracht geeft aan welke instructies er wanneer
worden gegeven en welke taken zij voor een bepaalde
dag wil bekijken, zodat het kind hier rekening mee kan
houden in zijn planning. In groep 7-8 worden de taken
gepland in de eigen agenda en kleurt elke leerling de
taken af met de kleur van de dag. Ook wanneer je het
op een andere dag gemaakt hebt, kleur je het in de
kleur af van de dag waarop het is (af)gemaakt.
Hiermee leren de leerlingen dat je een planning kunt
bijstellen, wanneer dit nodig is.
Werken met uitgestelde aandacht en hulp vragen
Aan de stip die voor op het bord hangt kan het kind zien of
het met een vraag bij de leerkracht terecht kan. Bij de
kleuters draagt de leerkracht dan de ketting. Wanneer de
leerkracht niet beschikbaar is, zijn er vaste
stappen/afspraken waardoor de leerling of de vraag anders
oplost of een andere taak kiest.
In de groepen 3 t/m 8 hebben de kinderen een blokje op
hun tafel. Als ze niet gestoord willen worden, leggen ze
hem met het rode vlak omhoog. Als een ander kind wel
een hulpvraag aan hen kan stellen, ligt het groene vlak
omhoog en als ze een vraag voor de leerkracht hebben
ligt het vraagteken omhoog.
Om tijd inzichtelijk te maken wordt er in de onderbouw
gewerkt met een time-timer. In de andere groep wordt deze
vervangen door de klok.
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Vanaf de kleuters wordt er gebruik gemaakt van talenten. Zo is zichtbaar wie goed is in het
openen van bananen, jassen dichtdoen e.d. Kinderen weten wie ze voor hulp kunnen vragen.
Deze lijn wordt doorgezet in de bovenbouw met bijvoorbeeld chef-staartdeling. Zo weten
kinderen wie ze als hulplijn in kunnen schakelen.

Thematisch werken
Bij het werken aan een thema wordt zelfstandigheid ook zichtbaar. De leerlingen in groep 1 t/m
4 gaan zelf het eigen lokaal aankleden aan de hand van hun eigen interesses en vragen. De
leerkracht bepaalt vooraf de doelen waaraan zij binnen het thema wil werken, maar de
leerlingen maken daarbinnen keuzes over invulling, spel, onderzoek.
In groep 5 t/m 8 hebben de leerlingen binnen het onderwerp en de doelen van het thema de
ruimte om eigen vragen te stellen en te onderzoeken.
Op leerkrachtniveau
▪ De planning in de klas maakt zichtbaar wanneer de leerlingen instructie krijgen voor welk
vakgebied en welk doel per les aan bod komt
▪ De planning maakt voor de leerlingen zichtbaar hoe zij hun tijd zelf kunnen indelen
▪ Alle materialen voor de leerlingen zijn in het lokaal goed zichtbaar en beschikbaar
▪ De periodedoelen hangen zichtbaar in het klaslokaal
▪ De leerkracht registreert de gemaakte taken per dag of per week. Zodat het zichtbaar is
wie wat heeft gemaakt.
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De inrichting van het lokaal is zodanig dat de kinderen materialen die ze nodig hebben
zelfstandig kunnen pakken en opbergen.
Daarnaast gebruiken we soms handelingswijzers, waarop de manier van werken voor de
kinderen gevisualiseerd is, timers, blokjes en stippen (hulpmiddelen voor uitgestelde aandacht).
Er zijn voldoende koptelefoons aanwezig, zodat de kinderen zich kunnen afsluiten en in rust hun
werk kunnen doen. Er is in ieder lokaal een vaste plek waar de kinderen hun werk kunnen
inleveren.
Bij het thematisch werken biedt de leerkracht de leerlingen de ruimte om zelf op onderzoek uit
te gaan, materialen/bronnen te verzamelen. De leerlingen komen met eigen vragen en de
leerkracht luistert, stelt haar oordeel uit en reflecteert met de leerling op de vragen. Zo komt de
leerling tot ‘dikke’ vragen voor het eigen onderzoek.
Op schoolniveau
✓ Binnen het team hebben leerkrachten de ruimte om zich te ontwikkelen en om ideeën
uit te proberen
✓ Elke leerkracht heeft keuzeruimte binnen de taken die er op school zijn, passend bij eigen
talenten
✓ Leerkrachten zoeken elkaar op om vragen te stellen en delen trotse momenten met
elkaar (via trots-op-app)
✓ Leerkrachten hebben inspraak in het beleid en schoolontwikkelingsonderwerpen
✓ Collega’s (groepen) zijn aan elkaar gekoppeld als maatjes en dragen
verantwoordelijkheid voor het volgen/vormgeven van een deel van de
Daltonontwikkeling
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3.3 Samenwerken
Onze school is een gemeenschap van leerlingen, leerkrachten en ouders. De school is relatief klein,
alle kinderen kennen elkaar, de leerkrachten kennen alle kinderen en ook veel ouders kennen
elkaar.
Als katholieke school vinden we het belangrijk om er voor elkaar te zijn, om naar elkaar om te zien.
Maar ook binnen dalton is het samen leren werken, spelen, oefenen, etc. een kernwaarde.
Leerlingen en leerkrachten leren van en met elkaar. Doordat leerlingen met hun medeleerlingen en
de leerkrachten aan hun taken werken, leren ze met elkaar om te gaan en elkaar te helpen
(socialisering). Maar ze leren ook te reflecteren op de manier waarop ze leren. Ze zien de aanpak
van medeleerlingen, horen hun inbreng, ervaren teleurstelling, maar ook de meerwaarde van
samenwerken.
De leerlingen ervaren dat mensen verschillend zijn en leren respect te hebben voor elkaar.
Zichtbaar in onze school

Op leerlingniveau
• leerlingen helpen elkaar en werken regelmatig samen met elkaar
• leerlingen regelen en organiseren veel met elkaar
• Leerlingen weten van elkaar bij wie je waarvoor terecht kunt (bv chef staartdeling)
• leerlingen maken onderling afspraken over het werk
• maatjeswerk
• gebruik van coöperatieve werkvormen
• de regels in de groepen en op het leerplein bieden houvast bij het samenwerken
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Dagelijkse praktijk
Stemmen
Bij de 0-stem mag er niet gesproken worden.
Bij de 3-stem mogen de kinderen fluisteren.
De 6- stem mag bij groepswerk gebruikt worden.

Timetimer
Door middel van de klassikale timetimer
wordt de nog beschikbare tijd voor de
kinderen zichtbaar gemaakt. In de
bovenbouw wordt hiervoor de klok gebruikt.

Maatjeswerk
De kleuters werken met maatjes tijdens het spelen en werken. Hierbij zijn ze zoveel mogelijk
gekoppeld aan een kleuter uit dezelfde groep.
Samenwerking begint bij de kleuters, waarbij vooral de sociale doelstellingen centraal staan,
maar vervolgens maken we de overstap naar samenwerken. Het samenwerken krijgt o.a. vorm
door het gebruik van coöperatieve werkvormen. Op de weektaak staat een taak die samen
met een maatje gemaakt moet worden.
Coöperatieve werkvormen
Veiligheid en vertrouwen zijn de belangrijkste basisvoorwaarden
om tot samenwerking te komen. Coöperatieve wekvormen worden ingezet om verschillende
doelen effectief te bereiken. Wederzijdse afhankelijkheid door te ervaren dat je samen meer
kunt. Inoefenen van leerstof en de betrokkenheid vergroten. We willen graag dat iedere leerling
leert om met elkaar samen te werken met respect voor elkaars verschillen.
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Ik kan–bord
Bij groep 1-2 hangt het “ik kan-bord”. Hierop staan de foto’s van
de kinderen en daarbij staat het talent van elk kind om een
ander ergens bij te helpen, bv jas dichtritsen, opruimen, beker
open maken.

Op leerkrachtniveau
▪ leerkrachten helpen elkaar en werken regelmatig met elkaar
▪ leerkrachten regelen en organiseren veel met elkaar
▪ leerkrachten maken onderling afspraken over de doorgaande lijn
▪ Leerkrachten zorgen ervoor dat materialen die helpend zijn op elkaar aansluiten en met
elkaar worden uitgewisseld.
▪ leerkrachten gebruiken collegiale consultatie om van en met elkaar te leren
Op schoolniveau
✓ Als school maken we deel uit van de regio Groot Zwolle, waarbinnen we kennis en
ervaringen uitwisselen.
✓ Vanuit de daltonopleidingstrajecten is samenwerking met andere daltonscholen
✓ Intervisie met andere daltonscholen op directieniveau
✓ De school heeft een opleidingsfunctie waarbij leerkrachten en (pabo)studenten van en met
elkaar leren.
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3.4 Reflectie
Nadenken over je eigen gedrag en je eigen werk vinden we belangrijk. We steken veel aandacht
en tijd in gesprekjes met de leerlingen om bijvoorbeeld terug te kijken op het gemaakte werk,
vooruit te denken over het plannen van het eigen werk, over gedrag in allerlei sociale situaties
(werk, spel). Daarmee bouwen we aan subjectvorming (zelfreflectie is daar een belangrijk
onderdeel van), maar ook aan zelfstandigheid en samenwerken.
Binnen het team worden onderwijskundige ontwikkelingen kritisch gevolgd en besproken. Elke
leerkracht reflecteert op de eigen onderwijspraktijk en het professionele handelen. Ook op
schoolniveau wordt er structureel gereflecteerd over de kwaliteit van ons daltononderwijs,
Zichtbaar in onze school
Op leerlingniveau
• leerlingen denken na over hun eigen gedrag en hun
eigen werk
• leerlingen maken vooraf een inschatting van de
moeilijkheidsgraad en de tijd van de opdrachten.
• achteraf wordt die inschatting vergeleken met de
ervaring en de daadwerkelijke tijd
• leerlingen reflecteren ook op andere aspecten van het
werken in de klas
• trots-op tafel/muur in elke groep
• binnen thematisch werken het cyclische proces om tot
onderzoeksvragen te komen (gr. 5 t/m 8)
Dagelijkse praktijk
De kinderen van groep 1/2 reflecteren elke dag in de
grote/kleine kring op gemaakt werk en gedrag. De
leerlingen leren zo woorden geven aan hun gedrag en
gevoelens. De leerlingen van groep 4 t/m 8 reflecteren per
vakgebied (met duimpjes, smileys) en op gedrag.
Daarnaast is er in deze groepen veel sprake van
mondelinge reflectie op de afgelopen dag en week. Op
de weektaak kan met een duimpje worden aangegeven
of de leerling het leerdoel van de les behaald heeft.
Daarnaast wordt er op onze school veel met kinderen
individueel gepraat. Dit gebeurt soms gepland, maar ook
zie je dit door de hele dag heen. Er kan een gerichte
aanleiding zijn, maar ook juist zonder een aanleiding
(probleem). Vanuit een positieve waarneming leerlingen
bewust maken wat er goed gaat.
Er is een opbouwende lijn terug te zien binnen de school:
Groep 1-2: hierbij gaat het om het leren woorden te geven
aan het resultaat of het proces. Dit wordt eerst visueel
gedaan door een pin te plaatsen en vervolgens te
verwoorden waarom deze kleur gekozen is. Dit kan in de
(kleine)groep, maar soms ook individueel.
Groep 3-4: kinderen kunnen steeds beter verwoorden
waarom bepaalde keuzes gemaakt zijn, wat opgedane
ervaringen betekenen. Dit kan op product en proces. Deze
reflectie vindt voornamelijk tussen leerkracht en leerling(en)
plaats.
Groep 5-6: kinderen weten steeds beter te reflecteren op
eigen handelen, gemaakte keuzes en op het werk. Dit
wordt schriftelijk gedaan, klassikaal en waar het lukt
reflecteren kinderen samen, bijvoorbeeld met gebruik van
een coöperatieve werkvorm.
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Groep 7-8: Er worden wekelijks kindgesprekken gevoerd waarin wordt gereflecteerd op het
eigen handelen, gemaakte keuzes, taken en leerdoelen. Een keer in de week wordt er op een
vast moment gereflecteerd met de hele groep Dit gebeurt in kleinere groepjes of met de hele
groep zodat iedereen tenminste 1x in de week een reflectiemoment heeft gehad. Voor deze
reflectiemomenten zijn allerlei materialen ontwikkeld.
Doel is dat we een soort van ‘gereedschapskist’ gaan vullen met allerlei materialen die kunnen
helpen bij het reflecteren. Dit kunnen goede handvatten zijn om diepgang te krijgen binnen
reflectie.
Zelf nakijken
De opgaven en opdrachten die de leerlingen op Snappet maken (taal, rekenen en spelling in
groep 4 t/m 8) worden direct nagekeken. Het kind krijgt directe feedback. De kinderen kunnen
zelf goed zien of ze de leerstof begrepen hebben of extra uitleg nodig hebben.
Daarnaast hebben de leerlingen de mogelijkheid om bepaald werk (topografie, werkbladen)
zelfstandig na te kijken. Op die manier leren ze om te gaan met verantwoordelijkheid en worden
ze eigenaar van hun eigen leerproces.
Er zit een bepaalde opbouw in de mate waarin dit gebeurt (de leerkracht kan afwijken van de
afspraken als hij/zij dit nodig acht voor de groep).
Afspraken rond het nakijken:
- de kinderen kijken na aan de nakijktafel of aan hun eigen tafel, zodat er niet teveel gelopen
wordt in de groep.
- de kinderen kijken na met zwarte fijnschrijver;
- de leerkracht controleert de schriften en kijkt na met een gekleurde fijnschrijver;
- wanneer er meer dan 2 fouten in een opdracht zitten, moet het kind de foute opdrachten
verbeteren (bij Snappet verbetert de leerling standaard elke foute opdracht).
Trots-op tafel/ trots-op-muur
In elke groep is een trots-op tafel of trots-op-muur, waar leerlingen alles kunnen neerleggen waar
ze trots op zijn. Dat kan zijn een foto van een situatie of ervaring, gemaakt werk, een bouwwerk,
etc. Deze muur/tafel is ook input voor het portfolio. Belangrijk daarbij is het waarom: waarom
ben je trots, wat heb je daarvoor moeten doen?
De trots-op tafel/muur geeft aanleiding tot gesprek en nadenken, tevens geeft het een mooi
overzicht van gebeurtenissen in een bepaalde periode.
Portfolio
Vanaf groep 1 krijgen de kinderen een map voor hun portfolio. Dit portfolio heeft 4
hoofdstukken:
Dit ben ik
➢ Foto van het kind
➢ Getekend zelfportret
➢ Blad met ‘dit ben ik buiten school’
➢ Blad met ‘dit ben ik op school’
➢ Blad met een leeg hoofd erop ‘wie/hoe ben ik?’
(vanaf groep 5)
Dit kan ik
➢ Doelen voor de daltonkernwaarden per groep
➢ Digitaal rapport uit parnassys met alleen de vakken
➢ Cito-grafieken per vakgebied
Dit vind ik
➢ Blad met ‘ik ben trots op ….’
➢ Blad met complimenten van de ouders
➢ Blad met tips en tops van de leerkracht
Dit wil ik
➢ Verslag portfoliogesprek
➢ Leerdoelen voor vakgebieden
➢ Leerdoelen voor daltonkernwaarden
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Op leerkrachtniveau
▪ Via Snappet heeft de leerkracht de vorderingen van elke leerling per leerdoel voor taal,
rekenen en spelling in beeld (in groep 4 t/m 8).
▪ De ingevulde weektaken geven de leerkracht inzicht in de werkwijze en vorderingen van de
leerlingen.
▪ De cyclische werkwijze met groepsplannen per vakgebied een plan heeft een looptijd van
10 weken, waarna evaluatie plaatsvindt)
▪ Dagelijkse reflectie op de eigen lessen
▪ Gesprekken met leerlingen en ouders
Portfolio
Tweemaal per jaar (in februari en in juni) nemen de leerlingen hun portfolio mee naar huis. In de
tussenliggende periodes vullen de leerkrachten het portfolio, met hulp van de leerkracht.
Oudergesprekken en portfoliogesprek
Aan het begin van het schooljaar houden de leerkrachten een startgesprek met ouders. Er heeft
aan het einde van het vorige schooljaar een overdracht van leerkracht naar leerkracht
plaatsgevonden, maar een startgesprek biedt ouders de mogelijkheid om te vertellen over hun
kind. Daardoor kan de leerkracht haar eigen informatie aanvullen, maar ook bijstellen.
Tweemaal per jaar houden we een portfoliogesprek met ouders en kind. Dat is een moment van
reflectie (terugkijken en vooruitkijken). Het kind vertelt, ouders en leerkracht vullen aan.
Op schoolniveau
✓ Jaarlijkse evaluatie per vakgebied
✓ Groepsbesprekingen
✓ Cyclische werkwijze, waarbij twee maal per jaar de toets-resultaten op groepsniveau in het
team besproken worden
✓ Collegiale consultatie
✓ Ontwikkelgesprekken
✓ Teamscholingen dalton
✓ Trots-op-app
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3.5 Effectiviteit
Onze missie is ‘Iedereen heeft talent, de groei bepaalt de weg’. Met daarbij het doel dat de kinderen
de school verlaten als een mens met lef; vrij en vol (zelf)vertrouwen.
Vanuit deze missie en dit doel willen wel effectief zijn en zorgen dat leerlingen zich ten volle kunnen
ontplooien. Dat is niet altijd meetbaar of direct zichtbaar. Soms komen talenten of eigenschappen pas
volledig tot bloei als een kind volwassen is en hebben we alleen aan de basis gestaan.
Op het gebied van kennisverwerving en deels ook voor de persoonlijke ontwikkeling zijn de leerdoelen
goed omschreven. Als daltonschool proberen we zo efficiënt mogelijk aan deze doelen te werken. We
zetten onderwijstijd, materialen en instructie zo passend mogelijk in voor elke leerling.

Zichtbaar in onze school
Op leerlingniveau
• leerlingen leren doelmatig met de toebedeelde tijd om te gaan door ze zelf
verantwoordelijkheid te geven.
• leerlingen zien bij Snappet en op de weektaak de leerdoelen
• leerlingen kunnen zelfstandig materialen pakken en opbergen
Op leerkrachtniveau
▪ De leerkrachten hanteren een duidelijke planning, zichtbaar voor de leerlingen
(planbord)
▪ De leerkrachten zetten in op goed klassenmanagement
▪ Leerkrachten maken efficiënt en doelgericht gebruik van de onderwijstijd
Op schoolniveau
✓ Heldere taken, planningen en roosters
✓ Afgebakende pauzetijd (i.v.m. continurooster)
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Bijlagen
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Dagkleuren
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
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Taaktijd gr. 7: maandag: 65 min. dinsdag: 100 min. woensdag: 20 min. donderdag: 50 min. vrijdag: 20 min.
Taaktijd gr. 8: maandag: 80 min. dinsdag: 30 min. woensdag: 20 min. donderdag: 85 min. vrijdag: 20 min.

Bijzonderheden: Woensdag SINTERKLAAS!!!!!! → deze week glazen potje meenemen!

Instructie
Groep 7

Instructie
Groep 8

Te plannen in je agenda
Groep 7

Taal

Ma

Les 2

Les 2

Di

Les 1 a+b

Les 1 a+b

Di

Les 4

Les 4

SP:

Ma

Les 1+2

Thema 4
Week 1

Di

Thema 4
Week 1

Wo

RK:

Les 2

Les 1 a+b

Les 1 a+b

Les 4

Les 4

Flitsles 1

Flitsles 1

Les 2

Les 2

Les 4

Les 4

WB: thema 4 Les 2+4

WB: thema 4 Les 2 + 4

Les 3+4
Les 3+4

Vr

Weekdictee

Weekdictee

Ma

Les 1

Les 2

Blok 3
Week 4

Di

Les 2

Les 1+2

Do

Les 2

Wo
Les 3

Vr

Les 4

Groep 7:

Groep 8:

Eigen leerdoelen uitkiezen
en opschrijven in je agenda.
Je kiest er 3 waar je aan
gaat werken deze week.
Nummer + doel
opschrijven!

Eigen leerdoelen uitkiezen en
opschrijven in je agenda.
Je kiest er 3 waar je aan gaat
werken deze week.
Nummer + doel opschrijven!

Les 1
Les 3

Do

Groep 8

Je mag overleggen met juf aan welke doelen je gaat werken
aankomende week! ☺
➔

Les 4

Groep 7:

Leerdoelen vanuit de toets + leerdoelen
uit de lessen van afgelopen twee weken,
wat vond je nog lastig? Kijk goed terug!
Groep 8:

Topo

Roetsjboekje: → week 2 nieuwe thema
Met je leesmaatje 10 minuten
Les 3: helemaal afmaken

Bloon

Thema 4 → week 1 (2 keer oefenen)

Automatiseren
Woorden
schat

Week 12
Woordenschat blok 2: toets afmaken

Woordenschat blok 2: toets afmaken

Taal

Leerdoel uit werkpakket 10 minuten

Leerdoel uit werkpakket 10 minuten

Keuzew
erk

15 minuten

Leerdoel

Werkwoorden doel kiezen (10 minuten
oefenen)

Station
Zuid

spelling
Topklas
sers
Rekenen

1 les maken + nakijken en inleveren!

Rekene
n

Plusboek 1 les maken + nakijken en
inleveren!
Plusboek Thema 4 Les 1

Taal
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Roetsjboekje: → week 2 nieuwe thema
Met je leesmaatje 10 minuten
Les 3: helemaal afmaken
Thema 4 → week 1 (2 keer oefenen)
Week 12

15 minuten
Werkwoorden doel kiezen (10 minuten oefenen)
1 les maken + nakijken en inleveren!
Bladzijde ‘even herhalen’
Leonie en Robine bijwerkboek
Nakijken + inleveren!
Plusboek 1 les maken + nakijken en inleveren!
Plusboek Thema 4 Les 1

30

Project
groep

Plannen wat je met juf Ilse en juf Janneke
hebt besproken

Sofie

Plannen wat je met juf Ilse en juf Janneke hebt besproken
Plannen plusklas Zwolle
(mag in overleg met juf)
Laura + Bobella → woordenschat 1 les

Let op: projectgroep kinderen hebben op donderdag minder
taaktijd! Houd dit zelf goed in de gaten.
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Coöperatieve werkvormen groep 1 t/m 8
Groep 1/2: Werkvormen:
• Binnenkring-Buitenkring
• Koppen bij elkaar
• Zoek iemand die
Groep 3/4 : Werkvormen:
• Binnenkring-Buitenkring
• Koppen bij elkaar
• Zoek iemand die
• Tweetal coach
• Sta op – Hand omhoog- tweetal
• Tafelrondje
• Twee vergelijk
Groep 5/6: Werkvormen:
• Binnenkring-Buitenkring
• Koppen bij elkaar
• Tweetal coach
• Sta op – Hand omhoog- tweetal
• Tafelrondje
• Twee vergelijk
• Mix tweetal gesprek
• Mix en Ruil
• Rondpraat & Tweepraat
Groep 7/8 : Werkvormen
• Binnenkring-Buitenkring
• Koppen bij elkaar Tweetal coach
• Tafelrondje
• Twee vergelijk
• Mix tweetal gesprek
• Mix en Ruil
• 3 stappen interview
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Handleiding thematisch werken katholieke daltonschool De Plataan
Fase 0
Ontwerpfase
Leerdoelen
helder
voor
leerkrachten
en

Fase 1
Opstartfase (2
weken)
Buiten naar
binnen halen
en/of

Fase 2
Fase 3
Onderzoeksfase (4- Afrondingsfase (16 wk)
2 wk)
Aandacht voor het Presenteren en laten
proces om tot
zien wat je geleerd
‘dikke’ vragen te
hebt in een
komen:
gezamenlijke
naar buiten gaan
context:
-niet te snel
oordelen
-Themaviering

voor leerlingen

-luisteren

Fase 4
Evaluatie- en
reflectiefase
Wat in je portfolio:
1.wat je wil bewaren
2.wat jij zélf hebt
geleerd
en concreet bewijs
ervan:

-Werkstukken
van ll worden
onderdeel van het
geheel: krijgen
betekenis

met de
-dialoog ll-ll en llonderzoeksvraag,
lkr
verslag van de
startactiviteiten,
-ll heeft een beeld
proces van het
waar hij/zij naartoe -samen presenteren onderzoek, verslag
gaat/wil
eindactiviteiten (kan
ook met foto’s)

(Start)activiteiten Lkr en ll: kennis Op verschillende
formuleren vanuit maken/ontdekken manieren
de doelen
/ervaren
informatie
verzamelen:
(niet weten mag bronnen, praktijk,
er zijn)
experiment

Oog voor

Zichtbaar in de
klas:

Themadoelen

Ook door het
proces te herhalen
(vraag, onderzoek,
doel)
Vastlopen is
Alles wat ll zelf
onderdeel van het kunnen, doen ze zelf
leerproces.

Wat er leeft
Daltondoelen
Vragen
Vakspecifieke
doelen
vanuit kind en
curriculum

3.eindproduct
Gez. moment voor Terugkijken/reflectere
het team om samen n met de kinderen:
het thema te
-wat heb je geleerd
evalueren,
reflecteren en van
-wat weet je nu wat je
elkaar te leren
vooraf niet wist

Leren hoe dat moet
oplossen

-wat was lastig en
waarom
LL reflecteren samen:
door te delen komen
ze op een idee en
komt ook iedereen aan
bod

Ontdekkingen
Object in de klas
•

Lkr en ll kle
den samen de
klas aan
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Brainstorm in
team/bouw om
de behoeften van
de kinderen
boven te halen en
stil bij te staan.
Starten met
verzamelen
materialen,
middelen,
uitstapjes

Doelen uit fase 0 Kennis blijven
vasthouden
aanbieden in relatie
tot de doelen en tot
reflectie.

In gesprek gaan
met kinderen
n.a.v. de
ervaringen van de
activiteiten
(coöperatieve
werkvorm/kleine
kring/mindmaps)

Sneeuwbaleffect:
Andere raakvlakken
thema
Verbreden
Verdiepen

discussievragen
In beeld hebben Bewust het proces
en houden:
begeleiden (vrijheid
geven en erbij
Wat weten we al, blijven als lkr)
wat willen we
weten om te
-zichtbaar in de
komen tot
klas
onderzoeksvragen
-reflectie als lkr op
eigen handelen
vanuit de doelen
-reflectie delen met
de ll
Op basis hiervan
handelingswijzers
opstellen.
Faciliteren
dat ll elkaar kunnen
motiveren
Tijd reserveren en
inplannen.
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