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1. Algemeen deel:
1.1. Inleiding

Dalton is no method, no system, Dalton is an influence, a way of life
Omdat dalton een “manier van leven”, lesgeven is, wordt de invulling ervan door onze school zelf
gemaakt.
Dalton is altijd in beweging en om deze beweging gaande te houden, moeten we met elkaar in
gesprek blijven.
Om onze beweging, afspraken en werkwijzen, goed te borgen, hebben we dit daltonboek
geschreven.
Een daltonschool baseert zich op duidelijke uitgangspunten, stelt zichzelf duidelijke
doelen en wil schoolbreed eenduidig zijn in de aanpak van het leerstofaanbod.
We kunnen er van op aan dat ons daltonboek een soort handboek en naslagwerk is.
Het geeft ons, als team, richting en handvatten in ons dagelijks handelen, maar ook voor nieuwe
teamleden is het een hulpmiddel om zich snel thuis te voelen met dalton en voorkomt het dat het
onderwijsleerproces stagneert.
Voor ouders kan dit daltonboek een hulp zijn bij hun schoolkeuze; hierin laten we immers zien waar
we voor staan.
Het daltonboek biedt duidelijkheid, geeft de richting aan en maakt de rode draad zichtbaar.
Daarnaast is ons daltonboek zeker ook voor het schoolbestuur, schoolbegeleiders,
andere belangstellende daltonscholen, visiteurs van de Nederlandse Dalton Vereniging
en de inspectie van het onderwijs een interessant leesstuk.
Een boek dat groeit en bijgehouden wordt door de daltoncoördinator, in samenwerking met directie
en daltonwerkgroepen.
Op de teamsessies en tijdens de studiedagen komt „dalton‟ regelmatig terug op de agenda.
Op ons jaarbord komen de daltonspeerpunten gedurende het jaar terug.
Bestaande afspraken worden geëvalueerd en geborgd in borgingsdocumenten.
Knelpunten worden besproken en over nieuwe ontwikkelingen wordt gebrainstormd.
Wij hopen dat u, na het lezen van dit boek, een helder en volledig beeld hebt van ons daltongevoel
op De Rank!

school in beweging
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1. Algemeen deel:
1.2. Geschiedenis
Onze school:
De Rank is ontstaan als dependance van de Prins Mauritsschool aan de Zwaluwenburg.
Bij de start van de school in januari 2001 was het al duidelijk dat de school zelfstandig zou worden.
Dat is op 1 augustus 2004 een feit geworden. Op 9 september 2004 kreeg de school haar huidige
naam.
De naam van onze school is niet voor niets De Rank. In de eerste plaats verwijst de naam naar de
Bijbel, naar de rank die aan de wijnstok groeit.
De rank aan de wijnstok symboliseert de groei van de kinderen op weg naar volwassenheid.
De naam verwijst ook naar het gebied De Vijfhoek waar onze school staat: oorspronkelijk was dit
gebied bouwland, land waar de boer zijn landbouwproducten kweekte.
In het logo van onze school is dit uitgewerkt: de rank klimt omhoog en komt tot bloei.
In het logo herkent men ook de belangrijke daltonkleuren, die wij gebruiken binnen de
school. Elke dag heeft een eigen kleur. In alle lokalen hangen deze kleuren zichtbaar op een kaart
voor in het klaslokaal. De kinderen worden er vanaf de eerste dag mee vertrouwd gemaakt.
Sinds de verzelfstandiging van De Rank zijn wij daltonschool; de Prins Mauritsschool was dat al
langer.
Tot slot sluit het logo goed aan bij het logo van onze stichting Quo Vadis. De “Q” in het label aan het
logo laat zien dat de school valt onder Stichting Quo Vadis. Alle scholen van deze Stichting hebben
hetzelfde label in hun logo verwerkt.
Daltononderwijs:
“De” daltonschool bestaat niet. Ons bindt een gemeenschappelijke geschiedenis, de theorie,
basisprincipes voor de praktijk, de organisatie van de vereniging plus het beeld dat de buitenwacht
van dalton heeft. Op De Rank wil dat zeggen dat er gewerkt wordt volgens de dalton “way of life”.
De 5 daltonkernwaarden zijn geïntegreerd in een grondhouding die gebaseerd is
op de antropologie, maatschappij- en mensvisie zoals bedoeld door de Amerikaanse Helen
Parkhurst (1886-1973). We laten ons inspireren door haar gedachtengoed.
Een grondhouding, gericht op de mens, die initiatief neemt, proactief is, verantwoordelijkheid
neemt, eigenaar is van zijn eigen leerdoelen en verantwoording vraagt en aflegt:
een “mens zonder vrees”. Een mens met lef.
Helen straalde vertrouwen uit naar leerlingen en leerkrachten en geloofde in de eigen
ontwikkelingskracht van kinderen en hun onderwijzers.
Daarom werkt dalton!
De daltonbeweging in Nederland heeft haar pieken en dalen gekend. Zij deinde mee op de golven
van de maatschappelijke en onderwijskundige ontwikkelingen. Soms was zijzelf de veroorzaker van
enige deining.
Mensen in het daltononderwijs laten zich ook door elkaar inspireren.
In daltonscholen staan deuren uitnodigend open:
“kom binnen en verwonder je, zoals wij ons verwonderen. Leer van mij en laat mij van jou leren!”

De geboortedag van Helen Parkhurst was 8 maart 1886. Daarom heeft de NDV bepaald dat de
derde woensdag in maart Nationale Daltondag is.
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2. Visie op ons onderwijs
Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen zelf nadenken over wat ze willen leren.
Leren wordt leuker als je zelf initiatieven mag nemen. Met behulp van de
dalton “way of life” helpen we onze leerlingen hun persoonlijke ontwikkeling te laten groeien.
Dit levert betere leeropbrengsten op. Wij geven onze leerlingen veel verantwoordelijkheid om
eigen keuzes te maken bij het uitzetten van hun leerweg.
Wij streven naar onderwijs dat betekenis heeft voor de leerlingen, de leerkrachten en
de samenleving. “Samen zorgen wij voor groei”
De Rank verzorgt onderwijs ...

… met voor elk kind de zorg die het nodig heeft

… waarin de christelijke normen en waarden voorop staan

… waarin de leerkracht ziet wat een kind nodig heeft om te groeien in zijn ontwikkeling

… dat kinderen uitdaagt zelfstandig en in samenwerking met anderen te leren en te leven

… in een veilige omgeving waar kinderen en ouders zich thuisvoelen

Onze visie op onderwijs rust op onze christelijke pijler en op onze daltonpijler. In dit daltonboek
zullen we ons richten op de daltonpijler.
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3. Schoolspecifiek deel:
3.1. Ons team
In ons team zijn bijna alle vaste leerkrachten dalton gecertificeerd. De directie is in het bezit van het
certificaat voor daltonleidinggevende.
Wij streven ernaar alle leerkrachten bij ons op school het daltoncertificaat te laten behalen.
Alle teamleden geven dalton gestalte met hart, hoofd en handen.
Een daltonschool bestaat voor een deel uit vastgelegde afspraken, maar de persoon van de
(dalton)leerkracht is en blijft het belangrijkst.
Deze heeft de daltonvisie van onze school voor ogen en handelt daar naar, in samenhang met de
daltonkernwaarden.
Leerkrachten begeleiden de leerlingen zodanig dat deze zelfstandig, met eigen verantwoording
samen kunnen werken binnen onze school.
Ook leerkrachtgestuurde taken zijn een opstapje naar meer vrijheid en verantwoordelijkheid voor de
leerlingen.
Deze “way of life” geldt daarom niet alleen voor de leerlingen, maar ook voor ons team.
Een team functioneert pas goed als het elkaar inspireert en ondersteunt. Elkaar vertrouwt en
verantwoording neemt waar nodig. Binnen onze school heerst een klimaat waar leerlingen en
leerkrachten met plezier werken.
Wij werken aan hoge onderwijsopbrengsten en sociaal-emotionele ontwikkeling tegelijk.
Ons team hecht zich aan het verdiepen van een gekozen lijn en werkwijze naast het aangaan van
een nieuwe onderwijskundige, pedagogische of didactische aanpak.
Door gebruik te maken van ieders expertise dragen wij de school.
In teamsessies en bordsessies wordt de ontwikkeling van de school vorm gegeven. Dit wordt
zichtbaar tijdens het gezamenlijk ontwerpen van lessen en de daaraan gekoppelde lesbezoeken
met feedback.
De school heeft zich aangesloten bij de NDV (Nederlandse Dalton Vereniging) en de DON (Dalton
Oost Nederland) Zowel op directie- als coördinatorniveau worden we op de hoogte gehouden van
de meest actuele ontwikkelingen die we terugkoppelen naar de leerkrachten.

3.2. De leerlingenraad
Vanaf 8 september 2014 is er op de Rank een leerlingenraad actief. Wij vinden het op de Rank
belangrijk dat ook kinderen hun ideeën laten horen en meedenken over zaken die de school,
ouders en kinderen aangaan. Uit elke groep zijn twee leden voor de leerlingenraad gekozen.
Zij zijn dit schooljaar de vertegenwoordigers van hun groep. De leerlingenraad is o.a. actief
betrokken geweest bij het keuzewerk in de groepen, bij het gebruik van de geluidsschijf en
het gebruik van het daltonblokje.
De leerlingenraad vergadert, tweemaandelijks, samen met de
directie.
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3.3. Relatie met andere beleidsstukken en publicaties
Het schoolplan
Iedere Nederlandse school voor Primair Onderwijs heeft een schoolplan, waarin uitgebreid wordt
verwoord hoe er wordt gewerkt, waarom er zo wordt gewerkt, welke materialen daarbij
worden gebruikt en wat de ontwikkelingsplannen voor een periode
van vier schooljaren zijn. In het schoolplan zal ook regelmatig verwezen worden naar dit daltonboek
en ons daltonbeleidsplan.
De schoolgids, de infokalender, het Rankblad
Het Daltononderwijs van de school komt in de schoolgids aan bod. De schoolgids
verschijnt digitaal en is te vinden via de website van de school.
Aan het begin van ieder schooljaar wordt er een kalender op de schoolsite geplaatst met
daarop de belangrijke activiteiten en hun data voor het betreffende schooljaar
Op de website van de school - www.derankdeventer.nl – is, naast een algemeen deel,
regelmatig nieuwe informatie te vinden.

3.4. De dalton kernwaarden
De Rank is een school waarbij uitgegaan wordt van de mogelijkheden die kinderen hebben. We
proberen het onderwijs vorm te geven volgens de dalton kernwaarden.
Binnen de gestelde kaders zijn de kinderen verantwoordelijk voor het uitvoeren van taak- en
keuzewerk. Ook de beslissing om een taak zelfstandig of samen met een klasgenoot uit te voeren,
behoort tot de verantwoordelijkheid van het kind.
Ons onderwijsaanbod wil kinderen mede opvoeden tot democratische burgers, die een bijdrage
willen leveren aan de samenleving.
Kinderen, en ook leerkrachten, leren eigen keuzes te maken. Door samen te werken met
klasgenoten leren kinderen uitdagingen/opdrachten vanuit verschillende hoeken te bekijken.
Daarbij worden hun mogelijkheden om zelfstandig te handelen zo optimaal mogelijk ontwikkeld.
Kinderen leren verantwoordelijkheid te nemen, maar moeten ook anderen verantwoordelijkheid
geven. Kinderen krijgen het vertrouwen, moeten dit verdienen en dit aan anderen schenken.
Kinderen kunnen verantwoordelijkheid vragen over het handelen van anderen, maar dienen tevens
verantwoordelijkheid af te leggen over hun eigen handelen.
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3.5. De daltonpijler
gebouwd op de 5 daltonkernwaarden, gedragen door borging
efficiëntie middelen / tijd
“efficiency measure a simple and economic reorganization of the school”

efficiency staat voor efficiënt, maar ook voor effectief. Ons onderwijs is
gericht op een effectieve inzet van tijd, mensen en middelen. Hoe
kunnen wij met bestaande middelen, gegeven de inhoud van het
onderwijsproces, meer (en/of beter) onderwijs bieden?
Door effectieve instructie en groepsdoorbrekend werken gaan wij
efficiënt om met onze middelen en onze tijd. De leerlingen kunnen
daardoor veel tijd aan zelfstandig werken besteden.

zelfstandigheid

efficientie

zelfstandigheid

“experience is the best and indeed the only real teacher”

Wij willen onze leerlingen uitdagen om zelfstandig en in
samenwerking met anderen te leren en te leven.
We willen meehelpen om leerlingen te vormen tot jongeren die
zelfstandig en creatief kunnen denken en handelen.
Kinderen zijn van zichzelf actief en willen de wereld ontdekken.
Het principe van zelfstandigheid sluit daarbij aan.
Zelfstandigheid houdt ook zelfwerkzaamheid in.
De weektaak moet hiervoor ruimte geven. Een leerkracht moet
goed weten wat haar/zijn kinderen wel of niet kunnen. Dan pas is
zij of hij in staat een weektaak samen te stellen die kinderen de
kans geeft zelfstandig problemen op te lossen.
We stimuleren deze zelfstandigheid zo vroeg mogelijk door, vanaf
groep 1, te werken met de geluidsschijf voor uitgestelde aandacht.

vrijheid / verantwoordelijkheid

vrijheid /verantwoordelijkheid

samenwerken

reflectie

“freedom and responibility together perform the miracle”

Ieder mens is van nature leergierig en wil de wereld om zich heen
begrijpen. Door de manier waarop we ons onderwijs hebben
borging
ingericht en hoe we met elkaar omgaan, willen we deze
ontwikkeling stimuleren. Daarvoor is het nodig dat de kinderen
kunnen omgaan met vrijheid en de grenzen van die vrijheid kunnen
respecteren.
Wij bieden de leerlingen een gestructureerde leeromgeving aan.
De vrijheid die Helen Parkhurst bedoelde was zeker geen ongebonden vrijheid. Zij gaf leerlingen
een taak en dat werk werd in vrijheid uitgevoerd. Zelfstandig taken maken en daar gelijktijdig
verantwoordelijk mee om gaan.
De leerkracht vertrouwt erop dat de leerling ook zelf, op eigen initiatief, verantwoordelijkheid neemt
en verantwoording aflegt. De leerling moet eigenaar gaan worden van zijn eigen leerproces.
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samenwerkend leren
“the school functions as a social community”

In de maatschappij is samenwerken, het werken in teamverband, belangrijk.
Als daltonschool zijn wij een leefgemeenschap waar leerlingen, leerkrachten, pedagogisch
medewerkers, ouders, directie en bestuur op een natuurlijke en gestructureerde wijze samen
leven en werken.
Er wordt in steeds toenemende mate een beroep gedaan op de werksituatie.
Als daltonschool zijn wij ook een leeromgeving waar leerlingen en leerkrachten iets van en met
elkaar leren.
Doordat leerlingen, samen met leerkrachten en medeleerlingen aan hun taken werken, leren zij met
elkaar om te gaan en dat zij elkaar kunnen helpen.
Het verwerven van kennis en vaardigheden in samenwerking met anderen kan het leren
vergemakkelijken. Sociale vaardigheden zijn een wezenlijk onderdeel geworden.
Leerlingen leren dat er verschillen bestaan tussen mensen.
Ze leren naar elkaar te luisteren en respect te hebben voor elkaar.
Als leerlingen samenwerken, ontwikkelen ze sociale vaardigheden en leren ze reflecteren op de
manier waarop ze leren.
Het beoordelen van een eigen inbreng en die van medeleerlingen, het aangaan van de dialoog, het
omgaan met teleurstellingen en het ervaren van meeropbrengst uit samenwerking zijn goede
leerervaringen.
Op onze school kunnen leerlingen binnen hun jaargroepen met elkaar samenwerken en wordt er
groepsdoorbrekend (samen)gewerkt.
Voorbeelden hiervan zijn:
 tutoren: een oudere leerling helpt een jongere leerling bij het verwerken van de
leerstof.
 groepsdoorbrekend werken: leerlingen uit diverse groepen werken samen aan een taak.
 circuit: waarbij de leerlingen uit de bovenbouw werken aan creatieve opdrachten.
Leerlingen vanaf groep 5 werken, een uur per week, groepsdoorbrekend aan een activiteit
buiten de reguliere lesstof om. Zij schrijven zich daarvoor zelf in.
Het uiteindelijke doel is democratisch burgerschap. Onze daltonschool is een oefenplek voor
democratisering en socialisering.

reflectie
“I would be the first to hear welcome critism”

Het kritisch benaderen van onderwijskundige ontwikkelingen en inzichten is op een daltonschool
vanzelfsprekend.
Een daltonleerkracht en een daltonleerling zijn mensen die constant reflecteren:
ze evalueren hun werk, benoemen de “parels” in hun werk, vertellen waar ze trots op zijn en denken
na over wat zij een volgende keer nog beter kunnen doen.
Nadenken over de eigen praktijk gebeurt ook binnen ons team.
Als daltonteam proberen we samen een lerende organisatie van onze school te maken.
We zijn voortdurend bezig met de vraag waarom de dingen gedaan worden, zoals ze gedaan
worden, met het doel voor ogen om tot verbeteringen te komen. We stellen concreet meetbare
doelen die we tijdens bordsessies blijven volgen en daar acties op ondernemen. Is het doel
behaald, schuift dit door naar het jaarbord en wordt er een nieuw doel bepaald. Reflectie en
evaluatie dragen in hoge mate bij tot een verkenning van de leerweg om het beoogde doel te
9
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bereiken. Wij werken volgens de principes van Stichting leerKRACHT: “samen elke dag een beetje
beter”.
Het nadenken over je eigen gedrag en je eigen werk, is op daltonscholen belangrijk. Maar het is ook
een van de moeilijkste vaardigheden.
Het is een vaardigheid die veel jonge kinderen niet automatisch gegeven is.
Het evalueren van taken is daarom een belangrijk gegeven.
We leren de leerlingen belangstelling te tonen voor zijn inzet en dat leerkrachten betrokken zijn.
In de onderbouw ligt de nadruk meer op het proces, in de bovenbouw,
waar de leerling meer verantwoordelijk is voor een eindresultaat, vragen we meer naar het
“eindproduct”.
Er wordt gereflecteerd op de weektaak. Sinds we het veranderbord in de klas hebben, wordt er
steeds meer en beter gereflecteerd op de gestelde (groeps)doelen.
Wij willen de leerlingen het gevoel van eigenaarschap meegeven.
Door de leerlingen het gevoel van vertrouwen te geven, laat je ze ook “groeien”.
Wij laten ouders en leerlingen ook reflecteren door één keer per twee jaar een Ouder-/en
Leerlingtevredenheidsonderzoek te houden.
Om de 5 kernwaarden goed uit te kunnen oefenen en te kunnen blijven volgen is een goede
borging van wezenlijk belang.

borging
“door verschillen te delen, vermenigvuldigt de kwaliteit”

Onze school werkt planmatig aan onze daltonontwikkeling. Er zijn per jaar een aantal daltonsessies
door de verschillende daltonwerkgroepen waarin de stand van zaken en nieuwe ontwikkelingen aan
de orde komen.
Tijdens teamsessie komt dalton regelmatig als agendapunt terug en worden zo nodig nieuwe
ontwikkelingen besproken.
De daltoncoördinator heeft regelmatig een gesprek met de directie over onze daltonontwikkeling.
Wij dragen onze daltonidentiteit uit door onze naamborden aan de buitenkant van het gebouw, door
onze website waar we proberen de actuele stand van zaken mee te delen, maar ook door de
schoolgids, ons daltonbeleidsplan en het daltonboek.
Aan de binnenkant van het gebouw hebben wij geprobeerd zo veel mogelijk te laten zien dat wij een
daltonschool zijn. In onze kleuren, de meestal openstaande deuren, de flexibele werkplekken en de
groepsoverstijgende samenwerking.
De meest actuele ontwikkelingen rond dalton worden gevolgd door de daltoncoördinator, samen
met de directie, via de daltonnetwerkbijeenkomsten die gerealiseerd worden door Dalton Oost
Nederland. De informatie die de Nederlandse Dalton Vereniging via hun website vermeldt, wordt
gevolgd.
Artikelen die op de site van Hogeschool Saxion in Deventer staan, zijn meestal actueel en
informatief om de ontwikkelingen rond dalton up-to-date te houden.
Door de ontwikkelingen en vernieuwingen terug te koppelen, te delen en te verwerken met het team
borgt onze school de dalton “way of life”.
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4. De taak
We werken op De Rank met weektaken. Dit begint al bij de kleuters en spelenderwijs wordt dit een
hulpmiddel voor de leerling om te leren, te spelen en zich te ontwikkelen op eigen niveau.
Plannen moet worden geleerd. Van groep 1 tot en met groep 8 zit er een opbouw in.
De papieren weektaak is een groeidocument vanaf groep 4 tot en met groep 8.
De taak is op maat gemaakt voor de betreffende groep, maar heeft wel dezelfde lay-out en
gebruiksaanwijzing voor elke leerling. Daarnaast kan het voorkomen dat een leerling een dagtaak
nodig heeft. De weektaak is een duidelijk overzicht, waarop staat wat de leerlingen moeten maken.
Door de kinderen een weektaak aan te bieden vergroot je de zelfstandigheid. Ze worden eigenaar
van hun eigen leerproces.
Ze mogen immers zelf de taken inplannen en ze bepalen dan ook nog eens zelf de volgorde van
het maken van de taken. Naast het bevorderen van de zelfstandigheid wordt er onderwijs gegeven
op maat. De kinderen maken wat ze aan kunnen, oefenen wat ze lastig vinden en worden
uitgedaagd op het gebied waar ze goed in zijn. Vooral als de taak meerdere dagen beslaat, geeft dit
de leerkracht informatie over de leerstijl van het kind en biedt het de mogelijkheid om hem/haar
hierbij te begeleiden.
De weektaak is een hulpmiddel en geen doel. Door met de kinderen regelmatig de weektaak te
bespreken, kom je erachter of een leerling te veel/te weinig of te gemakkelijke/ te moeilijke taken
heeft. De planning wordt aangegeven met de dagkleuren. Werk dat af is krijgt ook de kleur van die
dag.
De voorloper van de papieren weektaak is het planbord. Kinderen kunnen aan de pictogrammen
op het planbord zien welke taken kunnen en moeten worden uitgevoerd. Op dit planbord staan
pasfotootjes van alle leerlingen uit groep 1 en groep 2. Naast hun eigen foto hangen de kinderen
van groep 1 een witte magneet bij de activiteit die ze gaan doen. De witte magneet betekent: aan
deze taak wordt gewerkt en is nog niet klaar. Zodra de taak klaar is wordt de witte magneet
vervangen door een magneet in de kleur van de dag. Vanaf groep 2 wordt de leerling geleerd hoe
ze hun werk kunnen plannen (leerlingen van groep 1, die dit ook kunnen, gaan daar in mee). Dit
gebeurt met behulp van de zogenaamde planmagneten. Dit is magneetband met de kleuren van
een dag. De kinderen plannen nu wanneer ze een bepaalde taak denken te gaan doen. Is de taak
uitgevoerd dan wordt de planmagneet vervangen door een magneet met de kleur van de dag.
De leerlingen reflecteren op hun eigen werk door middel van een smiley die bij de gekleurde
magneet wordt gehangen.

Planbord groep 1 en 2
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Om een doorgaande lijn in het plannen te behouden, kiezen we er in groep 3 voor de kinderen ook
te laten plannen op het planbord. Er wordt niet gewerkt met een papieren weektaak. Het te plannen
werk is keuzewerk.
Elke vrijdag worden vier nieuwe keuzetaken aan de kinderen uitgelegd. Dit zijn wisselende taken
die betrekking hebben op schrijven, leesopdrachten, rekenen en creatief bezig zijn. Daarnaast zijn
er terugkomende keuzetaken zoals de witte keuzekaart, spelletjes, puzzelen, kleien, stripboekjes
lezen, boekjes van de thematafel lezen.
De leerkracht geeft elke dag aan wat het verplichte werk is voor die dag en noteert dit op een
overzichtelijke manier, dagelijks volgens dezelfde structuur en verhelderd met pictogrammen, op
het werkbord. In de loop van groep 3 krijgen de kinderen steeds meer vrijheid met betrekking tot de
volgorde waarin ze aan hun taken werken.
In groep 4 wordt gestart met de papieren weektaak. Op de weektaak staat er bij iedere taak een
dag waarop deze gemaakt moet worden. De leerlingen plannen nog niet echt zelf.
De instructiemomenten zien we terug in de dagplanning op het werkbord. Naast de vastgestelde
instructie van rekenen, "plannen" de leerlingen wel zelf de taken van rekenen; hier werken ze aan
wanneer de andere opdrachten af zijn. Het is de bedoeling dat ze aangeven met de kleur van de
dag waarop ze deze taken gemaakt hebben.
In groep 5 plannen de leerlingen op maandag. Hierbij staan de dagen op de weekplanning
aangegeven. De instructiemomenten staan aangegeven op het werkbord.
De instructies worden geclusterd gegeven, daarna kunnen de kinderen zelf plannen wanneer ze
welk vak gaan maken. Het werk wordt wel zoveel mogelijk op de zelfde dag gemaakt, met
uitzondering van de taken van rekenen. De kinderen kiezen op maandag ook hun maatje.
In groep 6/7a plannen de leerlingen op maandag. Op het digibord staat een overzicht op welke
dagen er welke instructie gegeven wordt. De leerlingen mogen plannen wanneer ze de lessen
maken.
Hiervoor wordt vooraf een maatje gekozen, waarbij groep 7 vaak klasdoorbrekend kiest, dus met
groep 7b. Soms mogen de leerlingen binnen de groep ook groepsdoorbrekend kiezen, dus 6 en 7
met elkaar.
De leerkracht laat vaak lesboeken bij het plannen pakken zodat de leerlingen de lessen en de
onderwerpen goed kunnen bekijken voordat ze gaan plannen.
In groep 7b staat maandag op het digibord een overzicht op welke dagen er welke instructie
gegeven wordt. Aan de hand daarvan kunnen de leerlingen plannen op hun weektaak wanneer ze
hun werk willen maken. Terwijl de leerlingen het werk plannen, kunnen ze direct, in overleg, hun
maatje kiezen en hun foto ophangen op het maatjesbord.
In groep 8 plannen de leerlingen hun eigen werk op maandag in. Op maandag staat op het digibord
een overzicht welke dagen er welke instructie wordt gegeven. Leerlingen kunnen daar rekening
mee houden als ze gaan inplannen. Er staan geen dagen meer vermeld op de weektaken; de
kinderen geven door middel van kleur aan wanneer ze er mee aan de gang gaan. Terwijl de
leerlingen het werk plannen kunnen ze direct, in overleg, hun maatje kiezen en hun foto ophangen
op het maatjesbord. De instructiemomenten van een dag zien we terug in de dagplanning op het
werkbord.
Een kind dat in het begin weinig productief is en vervolgens alles op het laatste moment moet
maken, moet geleerd worden dit beter te spreiden.
Kinderen die duidelijk te snel van start gaan en daarbij veel fouten maken, moet worden geleerd dat
de kwaliteit van het werk belangrijker is dan dat het snel af is.
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In elke groep is een werkbord aanwezig met daarop de dagplanning en vanaf groep 3 met
instructiemomenten. De pictogrammen die we zien gebruiken we in alle groepen.
Differentiatie op de weektaak.
Differentiatie is de wijze waarop de leerkracht rekening houdt met de verschillen tussen leerlingen.
Differentiatie wordt daarom ook wel omgaan met verschillen genoemd. De leerkracht moet zijn
onderwijs afstemmen op de individuele niveaus en behoeftes van de kinderen.
Er zijn twee manieren om te differentiëren: convergente en divergente differentiatie. Differentiëren
kan op alle momenten van de les.
Bij de uitleg, bijvoorbeeld door het geven van verlengde instructie, maar ook bij de verwerking. Ook
de leerstof zelf en de onderwijstijd moeten afgestemd zijn op de behoeften van de kinderen.
Er is onderscheid tussen interne en externe differentiatie. Interne differentiatie is in de klas. Externe
differentiatie is buiten de klas, bijvoorbeeld in een plusklas, zorgklas of zelfs op een andere school.
De daltontaak is niet automatisch meer een dag- of een weektaak. Het behalen van doelen is
immers niet aan een dag of aan een week gebonden. Er kan veel meer sprake zijn van
periodeplannen en van periodetaken met periodedoelen. Het werken naar periodetaken en
periodedoelen is in ontwikkeling.
Een andere opzet van de taak leidt ook tot een andere houding bij leerlingen. De taak hoeft niet
meer “af”, maar de doelen moeten worden bereikt. Alle kinderen zijn en leren anders. Binnen onze
school willen we zo differentiëren in les en leerstof dat elk kind op eigen niveau en tempo fijn kan
werken. Alle kinderen hebben basistaken. Zowel remediërende stof als verrijkingsstof wordt op de
weektaak aangeboden.
Het leren van de vaardigheden, die het kind nodig heeft om goed met de taak om te kunnen gaan,
gaat niet vanzelf. Het is daarom nodig dat de leerkracht het proces van het werken met de taak
regelmatig met de kinderen bespreekt. De leerkracht bespreekt dit groepsgewijs en individueel. Er
wordt gesproken over zaken als planning, samenwerking, netheid, inzet, zelfstandigheid, problemen
oplossen en rekening houden met elkaar. Het is belangrijk dat de leerlingen een kritische houding
ontwikkelen ten opzichte van eigen resultaten. De leerstof moet begrepen zijn en het doel
voldoende behaald.
Dit houdt bij de kleuters in “het werken met zelfcorrigerend materiaal”. Vanaf midden groep 3 wordt
er een start gemaakt met het zelf corrigeren van het werk. De start ligt bij het zelf nakijken van de
taken van rekenen. Door middel van zelf corrigeren en verbeteren, maar ook door
werkbesprekingen met de leerkracht, wordt van de kinderen op termijn verwacht, dat ze zelf
aangeven wanneer ze meer uitleg nodig hebben. Natuurlijk bewaakt de leerkracht dit proces.
Op de weektaak staan naast de verplichte taken ook keuzetaken. De leerlingen zijn in de
gelegenheid om taken te kiezen voor, tijdens of na hun verplichte taken. Dit houdt in dat ze goed
moeten kunnen plannen, goed moeten weten hoe lang ze aan een taak bezig zijn.
Keuzetaken betekenen niet “even iets voor je zelf doen”. De keuzetaken bestaan uit verschillende
soorten activiteiten/materialen. Elke groep heeft ook een zogenaamde “witte” keuzekaart waarvoor
kinderen zelf een doel/taak bedenken in overleg met de leerkracht. Er is in iedere groep aangepast
materiaal aanwezig wat hier voor kan worden ingezet. Keuzetaken zijn activiteiten waar alle
kinderen aan toe moeten komen. Niet alleen nadat het werk af is, maar op momenten die de
leerling zelf heeft gepland. De leerlingen dragen verantwoording voor hun keuze, de plek en met
wie ze de taak gaan uitvoeren. Er zijn verschillende organisatievormen om de taken in de groep tot
stand te laten komen. Iedere leerkracht is vrij om dit op zijn/haar manier te doen.
Ons keuzewerk is een ontwikkelpunt. Op het moment wordt er geëxperimenteerd met een
zogenaamde keuzekast.
Een uitgebreider stuk tekst vindt u terug onder het kopje “Verdere plannen” op bladzijde
13
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5. Aan het werk
Werkbord
Op onze school zijn we in begin 2015 gestart met het ontwikkelen van een nieuw werkbord.
Voorheen werden de dagplanning en de instructiemomenten aangegeven via het digibord. Het
nadeel hiervan was, dat de planning niet te zien was, als een andere pagina werd getoond of als
het bord werd uitgezet.
Doel: Een bord ontwikkelen wat door de gehele school heen duidelijk aangeeft wanneer de
instructie momenten zijn, hoeveel werktijd een leerling kan inplannen. En waar kinderen met elkaar
kunnen werken aan doelen, elkaar kunnen stimuleren tot gewenst gedrag.
Het werkbord hangt in alle groepen naast het digibord, en is de hele dag zichtbaar, we hebben
hierbij gekozen voor een white board, zodat er bij geschreven kan worden en het bord ook een echt
„werkbord‟ wordt.

Er is gekozen voor tweedeling op het bord. Een deel voor de dagplanning en een deel voor het
verbeterbord.
Het linker deel van het bord wordt gebruikt voor de planning van de dag. We hebben bewust
gekozen voor bedrukte kaarten. Deze worden opgeplakt met behulp van magneettape. Dit geeft
een duidelijke en gestructureerde aanblik en is zo in elke groep hetzelfde.
Er zit een opbouw in het bord door de groepen heen. In de onderbouwgroepen worden de
activiteiten nog aangeven met pictogrammen, vanaf groep 3 komen hier woordkaarten voor in de
plaats. De instructiemomenten worden aangegeven met gele naamkaarten en dagelijkse activiteiten
worden aangegeven met witte naamkaarten. De duur van de instructiemomenten wordt
aangegeven met gele magneten en de werktijd wordt aangegeven met zwarte magneten. Elke
magneet staat voor 15 minuten. Zo kunnen de leerlingen zien hoeveel individuele werktijd ze per
dag hebben en hoeveel tijd ze aan instructie kwijt zijn.
Op het rechter deel van het bord, hebben we een verbeterbord gecreëerd. Kinderen zien hier, aan
welk doel er gewerkt wordt. Elke dag wordt dit doel besproken en gereflecteerd. Het bord geeft
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ruimte voor de daarbij behorende successen, acties en tips. Leerlingen kunnen door middel van de
smileys aangeven hoe zij gewerkt hebben aan het doel. Ook kunnen zij elkaar en de leerkracht tips
geven om het doel te behalen.

Instructietafel
De instructie die voor alle kinderen is bedoeld, vindt klassikaal plaats. De overige
instructiemomenten worden vanaf groep 3, aangegeven op het werkbord. Bij kleuters vindt er ook
instructie plaats in kleinere groepen aan de werktafels. Soms zijn er kinderen die de betreffende
instructie niet nodig hebben om het werk goed te kunnen maken. Deze leerlingen kunnen en mogen
zelfstandig aan het werk. Ook zal er verlengde instructie voor kinderen plaats moeten vinden. Deze
instructie vindt plaats aan de instructietafel en is alleen voor die kinderen die het nodig hebben.

Instructie

Het bovenstaande instructiemodel wordt op De Rank gehanteerd als leermodel. Bij de opstartfase
zijn alle leerlingen betrokken. De volgende fasen begeleiding, inoefening, individuele verwerking en
periodieke terugblik worden gekoppeld aan de taak. De leerling wordt hierbij ondersteund door
regelmatige hulprondes van de leerkracht. De terugkoppeling wordt gekoppeld aan een
reflectiemoment.
Het getoonde model wordt gevolgd gedurende de lestijd. De koppeling tussen de drie fasen
(instructie, werken aan de taak en reflectiefase) kunnen binnen een les losgelaten worden. Als de
leerling weet, wanneer de instructie gepland staat, kan de leerling in principe zelf kiezen, wanneer
hij aan zijn taak werkt. De leerling kan ervoor kiezen vooruit te werken. Kan hij niet verder, dan weet
hij, wanneer de instructie gepland staat.

Zelfstandig werken
In elke groep werken we met uitgestelde aandacht. Dit laten we zien door het grote daltonblok op
de tafel van de leerkracht. Het blok staat met de rode stip naar boven. Ook is er de rode stip op de
buitenkant van de lokalen. Dit om “bezoekers” duidelijk te maken dat de groep niet gestoord kan
worden.
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Zelfstandig werken vindt ook plaats als de leerkracht rondloopt. Elke leerling, vanaf groep 3, heeft
een eigen, klein daltonblok. Dit zetten zij in tijdens het zelfstandig werken. De leerlingen kennen de
betekenis van de kleuren (zie Dalton zichtbaar – Daltonblok).De kinderen weten wat ze moeten
doen en hoe ze het moeten doen. De taken zijn zelfstandig te maken. Door middel van hun
daltonblok geven de leerlingen duidelijk aan of zij hulp van de leerkracht nodig hebben of niet. De
leerlingen kunnen elkaar ook helpen. De leerkracht werkt met het grote daltonblok op tafel op
dezelfde manier. De leerkracht loopt rond om te kijken hoe het gaat en geeft tips tussendoor.
Door rond te lopen laten we vooral zien dat we betrokken zijn.
De Rank werkt tijden het zelfstandig werken met de geluidsschijf. De geluidsschijf geeft aan welk
geluidsniveau gewenst is. (zie Dalton zichtbaar – Geluidsschijf)

Samen overleggen
Er bestaat een groot verschil tussen samen overleggen en samenwerken. Binnen onze school
mogen de kinderen elkaar altijd helpen, tenzij de leerkracht aangeeft dat ze het echt alleen moeten
doen.
Door het daltonblokje bijvoorbeeld met de groene stip naar boven te leggen, weten leerlingen dat
een medeleerling, binnen het groepje, zich openstelt voor vragen van de anderen in dat groepje.
Door regelmatig de afspraken te evalueren leren de kinderen hoe ze elkaar goed kunnen helpen.

Afspraken bij het helpen
•
Wees altijd vriendelijk
•
Vraag alleen hulp als je het echt niet weet of kunt
•
Vraag eerst hulp in je eigen groepje
•
Vraag hulp aan iemand buiten je eigen groepje, maar stoor de rest niet.
•
Help alleen een ander als het je gevraagd wordt
•
Vraag eerst wat de ander niet begrijpt
•
Voorzeggen is niet helpen
•
Probeer de ander te helpen door vragen te stellen
•
Als het antwoord niet goed is, leg je uit hoe het anders moet; blijf vriendelijk.
•
Vraag of hij/zij het begrepen heeft
•
Bedank als je geholpen bent
Deze afspraken hangen ook zichtbaar in iedere groep

Samenwerkend leren
Tijdens samenwerkend leren zijn de kinderen afhankelijk van elkaar. Zonder elkaar kan je de
opdracht niet maken. In iedere groep wordt aandacht geschonken aan het samenwerkend leren.
Tijdens bepaalde vergaderingen worden ideeën en tips met elkaar uitgewisseld. In iedere groep
staat een map met verschillende coöperatieve werkvormen waar de leerkracht gebruik van kan
maken. Deze map is een groeidocument en kan altijd aangevuld worden

Nakijken
Zelf het werk corrigeren heeft een aantal voordelen:
-Het kind krijgt meteen feedback op zijn werk.
-Het kind hoeft niet te wachten tot hij het werk terugkrijgt van de leerkracht.
Kinderen leren meer door zelf na te kijken. De leerling zal zich bij de gemaakte fouten afvragen hoe
deze fout is ontstaan. Vaak zien ze zelf al wat ze verkeerd hebben gedaan.
Het geeft de kinderen inzicht in wat ze zelf kunnen en bij welke zaken ze hulp moeten vragen aan
de leerkracht of medeleerling.
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Na het nakijken leren we de leerlingen dat er bij meerdere fouten extra instructie verkregen kan
worden. De leerkracht kan bij het zien van teveel fouten beslissen dat er extra instructie gegeven
wordt.
Afspraken over het nakijken.
-Toetsen worden nagekeken door de leerkracht.
-Door regelmatig de schriften van de kinderen in te kijken, kun je zien hoe ze hebben
gewerkt en nagekeken.
-De kinderen zien dat de leerkracht betrokken blijft bij hun werk, ook al kijkt hij/zij het niet
altijd na.
In principe hoeft de leerling niet bij de leerkracht te laten zien dat hij klaar is met zijn werk.
De kinderen mogen direct nakijken.
Een kind dat liever de antwoorden overschrijft of erg onzorgvuldig is, kan blijkbaar minder vrijheid
aan en zal ondersteund en gecontroleerd worden.

Plusgroep
De hoogbegaafde leerlingen gaan een keer per week op donderdag naar de plusgroep. Daar
krijgen ze uitdagende opdrachten aangeboden op hun eigen niveau. Ze werken zelfstandig of
samen in kleine groepjes. De leerlingen van groep 5 t/m 8 kiezen zelf een project uit, maken samen
met de plusgroep-begeleider een planning en voeren de opdracht uit. Verder maken ze kennis met
ontwerpend leren, verschillende manieren van denken en filosoferen.
In de eigen groep compacten ze hun werk op de weektaak en maken verrijkingsopdrachten in de
klas.

17

Christelijke daltonschool De Rank 2014 - 2017

6. Dalton zichtbaar
Op school gebruiken we diverse materialen om ons daltongevoel te ondersteunen. De materialen
zijn, leeftijdsafhankelijk, in alle groepen terug te vinden.
De tijdwijzer bij groep 1 en 2 leert de kinderen alle aspecten die met tijd samenhangen.

Dagen hebben kleur
Iedere dag van de week wordt in de hele school aangegeven door een
vaste kleur.
In de kleutergroepen wordt de juiste dagkleur ook aangegeven op de
tijdwijzer.
In alle groepen hangen de dagkleuren zichtbaar voor leerlingen, leerkracht
en ouders.
De kleuren die wij hanteren, zijn ook terug te vinden in ons schoollogo.

deze kaart hangt in de groepen en laat naast de kleuren
ook zien of de leerlingen een hele of een halve schooldag hebben.

Dagritme
Het dagritme wordt in alle groepen op het werkbord
weergegeven
De pictogrammen, die vooral bij de kleuters en groep 3
gebruikt worden, zijn van hetzelfde type als die op de
geluidsschijf en het planbord.
De pictogrammen hebben bewust geen tot weinig kleur
omdat dat rustiger is.
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Het werkbord
Vanaf groep 3 wordt het dagritme uitgebreider
aangegeven op het werkbord naast het digibord.
De instructiemomenten zijn herkenbaar aan hun
gele kleur.
De zwarte magneten geven de tijd aan waarin
een leerling zelfstandig met een activiteit bezig
is.
Verder is er de mogelijkheid om doelen in te
vullen met de daar aan gekoppelde acties.
Ook successen die behaald zijn in de groep
kunnen we terugvinden op het werkbord.

Maatjes

De maatjes hangen zichtbaar in de groepen in de zogenaamde maatjesflat.

De afsprakenrups
Hierop staan de afspraken die aan het begin van ieder schooljaar opnieuw worden gemaakt
door de groep.
In de groepen 1 tot en met 4 wordt dat duidelijk aan de hand van
pictogrammen.
Vanaf groep 5 wordt er gewerkt met tekst.
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De geluidsschijf
Het geluidsniveau in de groep wordt aangegeven door de geluidsschijf.
Deze schijf is draaibaar en de aangegeven kleur bepaalt hoe hard er gesproken mag worden
tijdens een zelfstandige activiteit.
De geluidsschijf wordt alleen gebruikt voor het geluid in de groep.
De geluidsschijf wordt ingezet voor het grote geheel. Wanneer een leerkracht met
een aantal leerlingen aan het werk is (al dan niet aan de instructietafel) geldt voor
die groep de geluidsschijf op dat moment niet.
De geluidsschijf wordt ingezet tijdens al die momenten dat leerlingen zelfstandig
aan het werk zijn i.c.m. het daltonblok.
De leerkracht praat in principe altijd zachtjes. Om de aandacht van de groep te vragen, wordt het
stilteteken gehanteerd.
Het stilteteken is een opgestoken open hand met gesloten vingers.
Tijdens het werken met de geluidsschijf mag er gelopen worden indien dat nodig is; denk aan
toiletgebruik of materialen pakken.
De geluidsschijf kent de volgende kleuren:
•
Rood:
de groep is stil
•
Oranje:
de groep praat zachtjes
•
Groen:
de groep gebruikt normaal stemgeluid
•
Geel:
wordt niet meer ingezet
Uitzondering: bij een combinatiegroep kunnen twee geluidsschijven gebruikt worden, elke groep
werkt dan met de eigen schijf. Afhankelijk van de groep kan de leerkracht zelf bepalen wat voor de
groep het prettigst werkt.
Het daltonblok
In alle groepen wordt, door de leerkracht, met het grote blok
gewerkt.
De leerlingen hebben, vanaf groep 3, elk een eigen klein blok.
Onze daltonblokken laten zien dat we tijdens het zelfstandig
werken:
rode stip
- niet gestoord willen worden
groene stip - openstaan voor vragen van leerlingen, ook
binnen het eigen groepje
vraagteken - hulp nodig hebben van de leerkracht omdat
het maatje ook niet voldoende kan helpen.
Wij streven ernaar dat leerlingen eigenaar worden van hun eigen leerproces.
Dat betekent dat wij er naartoe werken dat leerlingen zien wanneer welke instructie plaatsvindt.
Zij leren zelf aan te geven of zij die instructie nodig hebben. Vervolgens kunnen de leerlingen verder
met hun eigen planning en leerproces. Als leerkrachten zullen wij ze begeleiden bij hun persoonlijke
ontwikkeling naar passende leeropbrengsten.
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7. Doorgaande lijnen
7.1. Doorgaande lijn in symbolen

Symbolen
Planbord

Groep 1/2 Groep 3/4 Groep 5/6 Groep 7/8
X
X

Weektaak op papier
Dagkleuren

X

X

X

X

X

X

X

Dagritme

X

X

X

X

Daltonblokje

X

X

X

X

Stilteteken

X

X

X

X

Maatjesflat

X

X

X

X

Time timer (kan ook
digitaal)

X

X

X

X

Map coöperatieve
werkvormen

X

X

X

X

Geluidsschijf

X

X

X

X

Instructietafel/-plek

X

X

X

X

X

X

X

Ma:
Di:
Woe:
Do:
Vrij:

rood
blauw
geel
groen
bruin

Nakijktafel
Keuzewerk

X

X

X

X

Afsprakenrups

X

X

X

X
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7.2. Doorgaande lijn in afspraken
Op onze school gelden de volgende afspraken:
 Afsprakenrups:
In elke groep hangt de afsprakenrups, die duidelijk zichtbaar is. De afspraken worden ieder
jaar opnieuw in overleg met de kinderen gemaakt. De rups heeft onze daltonkleuren en kan
in lengte variëren. In groep 1 tot en met 4 worden de afspraken weergegeven met
pictogrammen. Vanaf groep 5 worden ze weergegeven door middel van tekst. Bij
combinatiegroepen wordt dit mogelijk aangepast.
 Weektaken:
In groep 1, 2 en 3 wordt gewerkt met een planbord. Vanaf groep 4 wordt gewerkt met een
papieren weektaak.
In groep 1 plant elke leerling per dag een taak. Als de kinderen er rijp voor zijn, mogen ze
voor een week plannen.
Vanaf groep 2 plant elke leerling voor de hele week.
Enkele leerlingen hebben een dagtaak.
 Dagritme:
In groep 1 en 2 hangt het dagritme per halve dag op het werkbord en wordt aangegeven met
pictogrammen.
Vanaf groep 3 wordt het dagritme uitgebreider aangegeven op het werkbord.
De instructiemomenten zijn herkenbaar aan hun gele kleur. De zwarte magneten geven de
tijd aan waarin een leerling zelfstandig met een activiteit bezig is.


Uitgestelde aandacht:
In elke groep werken we met uitgestelde aandacht. Dit laten we zien door het grote
daltonblok op de tafel van de leerkracht.
Hiermee geeft de leerkracht aan of hij/zij de leerling op dit moment aandacht kan geven.
De rode stip op de buitenkant van de lokalen maakt “bezoekers” duidelijk dat de groep niet
gestoord kan worden.



Gebruik van materiaal/ verantwoordelijkheid voor materiaal:
We zijn met elkaar verantwoordelijk voor het te gebruiken materiaal.
We gaan netjes om met materiaal dat ons is toevertrouwd.
Wij pakken zelf het benodigde materiaal en ruimen het ook zelf weer op.



Samenwerkingsvormen
In de groepen gebruiken we diverse coöperatieve werkvormen. We streven ernaar ze zoveel
mogelijk in te zetten tijdens de instructie. Op deze manier is de instructie waardevoller en
zijn de leerlingen actiever betrokken. In elke groep staat een map met
samenwerkingsvormen. Deze map is een groeimap. Op het moment zijn de werkvormen in
ontwikkeling om ze nog beter te kunnen inzetten.
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7.3. Doorgaande lijn in ruimtegebruik door leerlingen.
Groep 1/2 :
 in het klaslokaal
 in de gang
Groep 3/4 :
 in het klaslokaal,
 in de gang aan werkplekken met klasgenoten,
 soms in een werklokaal
Groep 5 t/m 8:
 in het klaslokaal,
 in de gang aan werkplekken
 in een werklokaal kan met klasgenoten en niet-klasgenoten
 in de personeelsruimte.
Leerlingen werken zo veel mogelijk op hun eigen etage.
Extra lokalen
Dit zijn de lege lokalen die ontstaan zijn door de krimp van de school. Zij worden nu nuttig ingezet
als extra werkplekken voor de leerlingen. Hier kunnen leerlingen hun verantwoordelijkheid laten
zien. Leerlingen kunnen hier zelfstandig aan het werk. Ze mogen al dan niet met maatjes werken.
Maatjes kunnen ook uit andere groepen gekozen zijn.

Buiten-de klaspas:
Elke leerling heeft een pas. Deze pas geeft recht op een werkplek
buiten het lokaal.
Bij een bezoek aan de schoolbibliotheek wordt de pas ook ingezet.
Mocht een leerling zich niet aan de regels houden, die bij het
gebruik van deze pas horen, volgen er consequenties .
Zo kan bijvoorbeeld de pas voor een week ingehouden worden.
Hier wordt verantwoordelijk gevraagd van de leerlingen. De leerkracht geeft positieve vrijheid:
“de inzet van het eigen vermogen, de bekwaamheid om je eigen gang te gaan, invulling te geven
aan je vrijheid om eigengerechtig en onafhankelijk van anderen te kunnen oordelen en te
handelen”. De spelregels worden bij de nieuwe passen op de achterkant van de pas afgedrukt.
Overige ruimtes:
Naast het gebruik van bovengenoemde ruimtes worden ook de volgende ruimtes gebruikt door de
leerlingen:
 een bibliotheek (wordt schoolbreed vier keer per week een half uur ingezet)
 een lokaal voor de Plusgroep
 een handvaardigheid lokaal
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8. Ons dalton beleidsplan
8.1. Inleiding
Dit plan is bedoeld om de werkwijze vast te leggen en doelen te omschrijven voor de toekomst. Dit
plan is een goed middel om een idee te krijgen over het werk op onze school.
Het plan is bedoeld voor:







(nieuwe) leerkrachten en stagiaires;
ouders, die zich willen verdiepen in de werkwijze en achtergronden van dalton;
het schoolbestuur;
de onderwijsinspectie;
de visitatiecommissie van de Nederlandse Dalton Vereniging;
collega‟s van andere daltonscholen.

Niet in de laatste plaats is dit document een leidraad voor alle leerkrachten, die dagelijks in de
praktijk brengen wat hier wordt beschreven.
Het is een borgingsdocument, dat verworven inzichten en werkwijzen vastlegt voor een langere
periode.

8.2. Het schoolondernemingsplan
Het schoolondernemingsplan is in 2015 geschreven en geldt voor de periode t/m 2019.
In 2019 zal een nieuw schoolondernemingsplan geschreven worden.
Het schoolondernemingsplan heeft raakvlakken met dit plan. Het schoolondernemingsplan
beschrijft echter meer. De tactische beleidsterreinen onderwijs, personeel, organisatie,
communicatie en marketing, huisvesting en financiën worden hierin uitgewerkt. Doelen worden
geformuleerd en hieruit wordt elk schooljaar een jaarplan geformuleerd.

8.3. De schoolgids
De schoolgids bestaat uit twee delen. Het eerste deel beschrijft de organisatie van de school. Hier
wordt ook het Daltononderwijs beschreven. Verder wordt de zorg voor kinderen duidelijk gemaakt
en de rol van de ouders. Deze gids wordt elk jaar, waar nodig aangepast.
In het tweede deel van de schoolgids staan o.a. de groepsindeling, vakanties, adressen,
overblijfmogelijkheid enz. Deze gids wordt ieder jaar vernieuwd.
Wie na het lezen van de algemene tekst in de schoolgids meer wil weten over de organisatie van
Dalton kan dit document lezen.

8.4. Het zorgplan
In het zorgplan worden specifieke zaken besproken over de zorg voor leerlingen, die extra aandacht
nodig hebben. In dit beleidsstuk is niets te lezen over Daltononderwijs, maar door onze Dalton
werkwijze worden wel mogelijkheden gecreëerd om de leerlingenzorg vorm te geven.
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8.5. Christelijke daltonschool De Rank; een bewuste keuze.
We willen op onze school de Christelijke identiteit uitdragen en vanuit die gedachte aandacht,
respect en vertrouwen in het kind centraal stellen. Niet alle kinderen kunnen een ster worden, maar
we willen wel al onze leerlingen laten stralen.
Het daltononderwijs sluit hier op aan, omdat onze school een visie heeft op de maatschappij, hoe je
als (volwassen) mens in die maatschappij zou moeten functioneren.
Dalton onderwijs is een pedagogische visie die gevolgen heeft voor de organisatie van de school.
Door een aantal zaken iets anders te gaan doen, wordt een school beslist niet automatisch beter en
gaat ook niet zo maar betere leerlingen afleveren. Daar is meer voor nodig. Daltononderwijs is een
manier van omgaan met elkaar, een wederzijdse invloed.
In het schoolplan vinden we:
Daltonidentiteit
Leren is werken, zelfstandig en samen.
Het onderwijs op een daltonschool stelt de ontwikkeling van de leerling centraal.
De begeleidingsfunctie van de leerkracht is daarbij cruciaal.
Visie op opvoeding en leren
Een kind is in staat tot het dragen van verantwoordelijkheid voor zichzelf en voor zijn omgeving als
ouders en leerkrachten het kind de ruimte geven om zich te ontwikkelen tot een vrijdenkende en
verantwoordelijke jongvolwassene. Het is de opdracht van een daltonschool om de leerling uit te
dagen tot leren en leven. Ruimte voor intellectuele groei in evenwicht met persoonlijke en sociale
groei zal leiden tot een mens met lef met een ondernemende democratische grondhouding.
Werken in DOP-groepen
In januari 2015 zijn de DOP groepen gestart. Deze zijn de komende schoolplanperiode actief.
Om het beleid verder neer te zetten en uit te bouwen door de hele school heen.
Door vrijheid te geven komt er ruimte voor zelfstandig werken en samenwerken.
Het daltononderwijs stelt zich ten doel het zelf werken en met elkaar werken van leerlingen zoveel
mogelijk te bevorderen door hen daartoe de vrijheid te geven. Dit krijgt vorm in een pedagogisch
klimaat van wederzijds vertrouwen, waarbij leerlingen en leerkrachten verantwoordelijkheid nemen
of geven en verantwoording afleggen of vragen voor eigen werk en handelen. Deze visie zal leiden
tot leerlingen die later als volwassenen ondernemend en zelfverantwoordelijk
kunnen leven, werken en samenleven.
Daltoncoördinator
De daltoncoördinator monitort de daltonontwikkeling op school (samen met de directeur) in de
komende schoolplanperiode wordt gekeken hoe dit structureel vorm gegeven kan worden. In het
schooljaar 2015-2016 heeft de daltoncoördinator ambulante tijd voor het goed kunnen uitvoeren van
de taak. Er vindt een structurele terugkoppeling plaats naar het team.
Doorgaande daltonlijn
Naar aanleiding van de Daltonvisitatie van 2014 ligt het accent op de doorgaande Daltonlijn. Wat
beschreven staat in het daltonboek moet terug te zien zijn in alle groepen.

25

Christelijke daltonschool De Rank 2014 - 2017

9. De verschillende rollen in school
In het daltononderwijs gaan leerkrachten en kinderen meer schouder aan schouder staan om
bepaalde (leer)problemen gezamenlijk het hoofd te bieden. Zowel kinderen als leerkrachten gaan
meer samenwerken. Zij geven elkaar feedback.
De ouders krijgen een duidelijker rol in het geheel: opvoedingsdoelen als zelfstandigheid én leren
dingen samen te doen, zo vullen thuis en school elkaar aan. Leerkrachten en ouders hebben op die
manier één doel: een goed onderwijsklimaat met voor ieder kind een optimaal resultaat.
Op onze school gaan we uit van de mogelijkheden die de kinderen op hun eigen niveau hebben.
We vinden het belangrijk dat kinderen ervaren dat zij deel uit maken van een grote gemeenschap,
waarbij zij deels actief deels passief een bijdrage leveren. Gedurende de schoolperiode kunnen de
leerlingen zelfstandig of door samenwerking zich de verschillende vaardigheden eigen maken. Dit
kan zowel op individueel- als op groepsniveau. Vanaf groep 1 t/m groep 8 leert het kind zo op een
steeds complexere wijze en met een groeiend tijdsbesef opdrachten en taken te verwerken. Onze
leerlingen worden zo voorbereid op het vervolgonderwijs om zo een waardevolle bijdrage te mogen
leveren in de maatschappij.

De rol van het kind
De leerstof wordt door alle kinderen op een eigen gekozen werkwijze verwerkt.
Kinderen maken daarbij de volgende keuzes:
- al of niet samenwerken met medeleerling(en),
- naar keuze met of zonder begeleiding van een leerkracht,
- op een zelf gekozen werkplek in de school.
De leerstof wordt in toenemende mate aangeboden in de vorm van dag- en weektaken.
Een dag- en weektaak omvat altijd meer leerstof dan het werk voor dat bepaalde moment dus ook
“voor de volgende keer”(leerstofplanning). Bij een taak kun je o.a. ook denken aan werken/spelen in
de huishoek (gr.1) zorg voor het opruimen van jas en tas, klassendienst. Daardoor leert het kind zelf
plannen om de taak (dag of week) tot een goed einde te brengen. In de praktijk draagt het kind dus
een groot deel van de verantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang van zaken. De kinderen op
onze school leren zo creatief en opbouwend om te gaan met verschillende situaties, initiatieven te
nemen als het nodig is en verantwoordelijkheid te dragen voor de resultaten. De leerlingen dragen
zo meer eigenaarschap voor hun eigen leerontwikkeling.

De rol van de leerkracht
Dalton onderwijs laat zich voor een deel vastleggen in afspraken of besluiten.
Belangrijker zijn de persoonlijkheden binnen een team. De leerkracht is iemand die in een scala van
werksituaties meer begeleidt, samenwerkt en helpt. Een houding die zich er door kenmerkt, dat je
bijvoorbeeld kinderen niet alleen maar oplossingen voorkauwt, maar dat je stimuleert zélf na te
denken over problemen, dat je oog hebt voor werkvormen die samenwerking tussen kinderen en
collega‟s bevorderen, dat je soms een stapje terug wilt doen om kinderen de gelegenheid te bieden
om zelf verantwoordelijkheid te dragen. De leerkracht zal ook regelmatig wel leiding geven als dit
vereist is. Denk hierbij aan bijvoorbeeld in situaties waarin kinderen zich niet aan afspraken houden
en anderen zich daardoor niet veilig/prettig voelen.

De rol van het team
Vanuit de dalton optiek gezien, opereert een leerkracht per definitie niet solistisch. Hij/zij
functioneert in een team. Binnen het team inspireer en ondersteun je elkaar; en neem je
verantwoordelijkheid voor collega‟s. In de vergaderingen wordt de samenwerking gestimuleerd.
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Tijdens vergaderingen wordt op een open wijze gewerkt aan de vorming van kinderen en de
ontwikkeling van de school.

De rol van de ouders
Op De Rank spelen ouders een belangrijke rol. Uiteraard verloopt de officiële inspraak via de MR
en de OR. De OR organiseert onder meer de vele buitenschoolse activiteiten.
Daltonontwikkelingen worden met enige regelmaat besproken op team- en MR/OR vergaderingen.
Door middel van de schoolgids, nieuwsbrieven, contactavonden en ons daltonbeleidsplan worden
ouders op formele wijze voorgelicht. Al bij een eerste kennismaking met ouders is daltononderwijs
een gesprekspunt. Zo is men voortdurend op de hoogte van de dalton praktijksituatie.

10. Dalton ankerpunten:
1. In het daltononderwijs zien we de leerling als de ondernemende zelfstandige die het schoolwerk
als taak aanneemt en zich eigen maakt.
2. In het daltononderwijs krijgt de leerling de gelegenheid om in eigen tempo, op eigen wijze en in
eigen volgorde een taak te verwerken waarin een hoeveelheid (deels door de leerling zelf gekozen)
onderwijsactiviteiten over een bepaalde tijdsperiode staan gepland.
3. In het daltononderwijs wordt de leerling uitgedaagd en krijgt het de gelegenheid zich te oefenen
in het plannen, organiseren, regisseren, reflecteren en initiatief nemen.
4. In het daltononderwijs krijgen leerlingen de gelegenheid met elkaar te werken. Dit bevordert de
socialiteit en groepsinteractie.
5. In het daltononderwijs krijgt de leerling waar nodig passende begeleiding en hulp van de
leerkracht om zich nieuwe vaardigheden eigen te maken met het doel zijn taak te kunnen
volbrengen.
6. In het daltononderwijs gaat de leerkracht uit van de mogelijkheden van zijn leerlingen en is hij/ zij
er op gericht om de motivatie en het zelfvertrouwen van zijn leerlingen te vergroten.
7. In het daltononderwijs vertrouwen we op de professionaliteit en betrokkenheid van leerkrachten
en dat zij dit verder ontwikkelen en met reflexiviteit praktiseren.
8. In het daltononderwijs is de leerkracht in staat om het beste uit de samenwerking met zijn
collega‟s te halen met het doel om samen het onderwijsaanbod te verbeteren en daardoor de
school te profileren.
9. Het onderwijs op een daltonschool is door een efficiënte inrichting van tijd, ruimte en middelen
doelmatig.
10. Het onderwijs op een daltonschool is door bezinning en reflectie doordacht.
11. Het onderwijs op een daltonschool is didactisch open en geeft ook ruimte aan andere
inzichten en werkvormen die de leerlingen in staat stellen hun taak te volbrengen.
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11. De dalton ontwikkelingslijnen
Ontwikkelingslijn verantwoordelijkheid
Vrijheid is een voorwaarde voor de ontplooiing van de persoonlijkheid van de mens. Vrijheid gaat
samen met verantwoordelijkheid. Een kind moet verantwoordelijkheid kunnen en durven dragen
voor de keuzes die het maakt. Dat kan alleen als er een doel is en duidelijke regels en afspraken.
De gestelde doelen zijn helder. Die zijn omschreven op het planbord of in de dag- of weektaak.
Een kind heeft binnen deze taak vrijheden. Een leerling is vrij om te kiezen in welke volgorde het
opgedragen taken gaat maken, vrij om zelf hulpbronnen te kiezen, vrij om te beslissen of het al dan
niet samen gaat werken met anderen, vrij om haar / zijn eigen tijd in te delen. Het kind leert dus al
vroeg dat je keuzes kunt maken, maar tevens dat je altijd gemaakte afspraken moet nakomen. Met
andere woorden: de taak moet verzorgd en goed af zijn op het afgesproken moment.
Leerkracht gestuurd:
De leerkracht stuurt, de kinderen dragen nog weinig verantwoordelijkheid voor hun eigen
leerproces. Kinderen mogen de volgorde van taken kiezen. De leerkracht bepaalt de taak.
Gedeelde sturing:
In het begin van gedeelde sturing denken aan werkvormen waarbij de leerkracht alternatieven
aandraagt, waaruit gekozen kan worden. Er zijn verplichte en keuze taken. In hogere groepen
krijgen de kinderen de mogelijkheid te kiezen met wie, hoe en waaraan gewerkt kan worden.
Leerling gestuurd:
Het kind weet wat en hoe hij wil leren. De leerkracht is op afstand, begeleider. Het kind draagt
verantwoordelijkheid en legt ook daarover verantwoording af. Hij ontwikkelt zich als een
“democratisch burger” zou je kunnen zeggen, burgerschapskunde.
Wij hebben ervoor gekozen om de groepen 2, 4, 6 en 8 in een tabel te verwerken. Het past beter.
De inspectie gaat hiermee ook akkoord.

einddoel groep 2

einddoel groep 4

doel
 Ik kan zelf bepalen in
welke volgorde ik mijn
taken uitvoer.

Doel
 Ik kan op de weektaak
zien welke taken er
gemaakt moeten
worden.

 Ik houd mij aan de
groepsregels.

 Ik houd mij aan de
groepsregels.

 Ik weet hoe ik moet
reageren in een
conflictsituatie (stophoud-op afspraak).

 Ik zorg voor een nette
werkplek en draag
zorg voor onze spullen
en omgeving
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einddoel groep 6
doel
 Ik kan zelf een
persoonlijk leerdoel
stellen en deze
verwerken in de
weektaak.
 Ik houd mij aan de
regels die we samen
hebben opgesteld .
 Ik zorg voor een nette
werkplek en draag
zorg voor onze spullen
en omgeving
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einddoel groep 8
doel
 Ik kan zelf een
persoonlijk leerdoel
stellen en deze
verwerken in de
weektaak.
 Ik houd mij aan de
regels die we samen
opgesteld en
spreek anderen
daarop aan.
 Ik zorg voor een nette
werkplek en draag
zorg voor onze spullen
en omgeving.

 Ik kan 15 minuten
meedoen met de
instructie van de
leerkracht.
 Ik kan zelf
verschillende
activiteiten op het
keuzebord kiezen.

werkvormen
 individueel
 in tweetallen
 in kleine groepjes

middel

 Ik kan zelf bepalen of
ik mee doe aan een
instructie of niet.



Ik kan zelf bepalen of
ik mee doe aan een
instructie of niet.

 Ik kan zelf bepalen
welk werk ik waar en
met wie kan maken.



Ik kan zelf bepalen of
ik wil samenwerken of
niet.

 Ik kijk zelf mijn werk na
en weet welke actie ik
moet ondernemen na
het nakijken.
 Ik houd bij wanneer er
huiswerk gemaakt
moet worden en zorg
dat dit op tijd weer
ingeleverd/geleerd is.



Ik kijk zelf mijn werk na
en weet welke actie ik
moet ondernemen na
het nakijken.
Ik houd bij wanneer er
huiswerk gemaakt
moet worden en zorg
dat dit op tijd weer
ingeleverd/geleerd is.

werkvormen
 uitgestelde aandacht.
 verlengde instructie.
 evaluatie weektaak.
 compacten en verrijken
 aanpassingen in de
basisstof

 maatjesflat
 geluidsschijf
 uitgestelde aandacht
 weektaak
 timetimer
 nakijktafel
 opdrachtkaarten
 werkplekken
 materiaal voor
uitgestelde aandacht



werkvormen
 uitgestelde aandacht.
verlengde instructie.
 evaluatie weektaak.
 compacten en verrijken
 aanpassingen in de
basisstof

middelen

 maatjesflat
 geluidsschijf
 uitgestelde aandacht
 planbord
 timetimer
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 Ik kan 15 minuten
meedoen met de
instructie van de
leerkracht.
 Ik kan zelf verschillende
activiteiten uit het
keuzewerk kiezen.

werkvormen
 uitgestelde aandacht.
 verlengde instructie.
 evaluatie weektaak.
 compacten en verrijken.
 aanpassingen in de
basisstof.

middelen
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maatjesflat
geluidsschijf
uitgestelde aandacht
weektaak
timetimer
nakijktafel
opdrachtkaarten
werkplekken
materiaal voor
uitgestelde aandacht

Middelen










maatjesflat
geluidsschijf
uitgestelde aandacht
weektaak
timetimer
nakijktafel
opdrachtkaarten
werkplekken
materiaal voor
uitgestelde aandacht

in de klas

in de klas

 De leerling draagt zelf
zorg voor het gebruik
van het planbord;

 Leerlingen dragen zelf
zorg voor de materialen
in en buiten de klas;
 De leerkracht is actief
op alle werkplekken
van de leerlingen;
 De leerkracht evalueert
het werkproces en –
product met de
leerlingen, individueel
en klassikaal.
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 leerlingen leren zelf hun
werk te controleren en
registreren;
 Leerlingen kunnen aan de
hand hiervan zelf met een
eigen hulpvraag komen;
 Leerlingen dragen zelf zorg
voor de materialen in en
buiten de klas;
 De leerkracht is actief op
alle werkplekken van de
leerlingen;
 leerkracht evalueert het
werkproces en -product
met de leerlingen,
individueel en klassikaal.

in de klas

in de klas

 Leerlingen weten in welke
volgorde ze taken af
moeten ronden;
 Leerlingen controleren en
registeren zelf hun werk;

 De leerlingen plannen zelf
de lesstof in, aan de hand
van de weektaak;
 Leerlingen weten in welke
volgorde ze taken af
moeten ronden;
 Leerlingen controleren en
registreren zelf hun werk;

 Leerlingen kunnen aan de
hand hiervan zelf met een
eigen hulpvraag komen;
 Leerlingen dragen zelf
zorg voor de materialen in
en buiten de klas;
 De leerkracht is actief op
alle werkplekken van de
leerlingen;
 De leerkracht evalueert
het werkproces en product met de leerlingen,
individueel en klassikaal.

 Leerlingen kunnen zelf
met een eigen hulpvraag
komen;
 Leerlingen dragen zelf
zorg voor de materialen in
en buiten de klas;
 De leerkracht is actief op
alle werkplekken van de
leerlingen.
 De leerkracht evalueert
het werkproces en product met de leerlingen,
individueel en klassikaal;
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Ontwikkelingslijn zelfstandigheid
Zelfstandigheid is van nature bij kinderen aanwezig. Kinderen willen actief zelf ontdekkend bezig
zijn. Wij stimuleren deze ontwikkeling naar zelfstandigheid. Zelf actief problemen oplossen leert
kinderen zelfstandig nadenken en beter begrijpen. Hoe zelfstandiger een kind wordt, des te
gemakkelijker zal het leren doordachte keuzes te maken. Op de zelfstandigheid van een kind wordt
vooral een beroep gedaan binnen het zelfstandig werken. Na een instructiemoment kan een kind
zelfstandig aan het werk met haar / zijn taak. De taak van elk kind staat vermeld op de takenkaart
en kan een dag- of weektaak omvatten. De takenkaart geeft aan wat een kind op het gebied van
rekenen, taal, lezen, schrijven, spelling, Engels en wereldoriëntatie in een dag c.q. een week moet
doen. Voor kinderen die de basisstof van de weektaak afhebben is er keuzewerk. Met behulp van
een planbord en de registratie op de takenkaart (d.m.v. afkleuren) heeft de leerkracht een helder
beeld van hetgeen kinderen af hebben. Kinderen leren omgaan met uitgestelde aandacht. De
leerkracht is niet op elk moment beschikbaar, hoe los je je problemen op. De ontwikkeling naar
zelfstandigheid waarbij het zelf verantwoordelijk zijn een belangrijke rol speelt wordt nauwlettend
gevolgd en begeleid door de leerkrachten.
De leerlingen gaan zelf naar een werkplek en pakken het benodigde materiaal
De groep is binnen 3 minuten zelfstandig aan het werk.
De groep kan zelfstandig werken als leerkracht met andere leerling(en) werkt
Zelfstandig werken:
Het gaat hier om het creëren van situaties waarbij leerlingen leren omgaan met uitgestelde
aandacht. We hebben hiervoor een teken van zelfstandig werken. De werkuren / het tijdsbesef loopt
op van gr1 t/m gr.8.
Zelfstandig leren:
Het kind draagt zelf verantwoordelijkheid voor de manier waarop hij kennis verwerft, zijn taak
indeelt, hoe hij omgaat met zijn spanningsboog enz. De taken liggen nog vast.
Zelfverantwoordelijk leren:
Leersituaties waarin het kind zichzelf al doelen kan stellen ten aanzien van het gewenste
eindresultaat.
Hij maakt zelf de keuzes over hoe hij de doelen wil bereiken. De leerstof wordt nog grotendeels
door de leerkracht aangereikt.
Zelfsturend leren:
Een situatie waarin het kind zelf de inhoud en de werkwijze bepaalt en de vrijheid heeft om
initiatieven te nemen, die nodig zijn voor het eigen leerproces.
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einddoel groep 2

einddoel groep 4

einddoel groep 6

einddoel groep 8

doel

Doel

doel

doel

 Ik kan 15 minuten
zelfstandig werken en
spelen.
 Ik kan 10 minuten
omgaan met
uitgestelde aandacht.
 Ik kan 3 taken
inplannen op
maandag op het
planbord voor de hele
week.
 Ik kan als mijn werk af
is mijn magneet
veranderen in de
kleur van de dag.
 Ik kan zelf spullen
pakken die ik nodig
heb en weer
opruimen.
 Ik kan hulp vragen
aan
een maatje.
 Ik kan mij zelfstandig
aan- en uitkleden en
naar het toilet.

 Ik kan 25 minuten
zelfstandig werken
aan een taak.
 Ik kan 10 minuten
omgaan met
uitgestelde
aandacht.
 Ik kan 4 taken
plannen per dag.

 Ik kan 40 minuten
zelfstandig werken
aan een taak.
 Ik kan 25 minuten
omgaan met
uitgestelde aandacht.



 Ik kan mijn weektaak
zelf inrichten en
inplannen.



Ik kan mijn weektaak
zelf inrichten en
inplannen.

 Ik kan mijn taken
aftekenen op de
weektaak.

 Ik kan werk
nauwkeurig
aftekenen op de
weektaak.
 Ik kan zelfstandig een
probleem oplossen.



Ik kan werk
nauwkeurig
aftekenen op de
weektaak.
Ik kan zelfstandig een
probleem oplossen.

 Ik kan op tijd hulp
vragen en ook hulp
geven.



Ik kan op tijd hulp
vragen en ook hulp
geven.



Ik kan gebruik maken
van strategieën

 Ik kan zelf spullen
pakken die ik nodig
heb en weer
opruimen.
 Ik kan hulp vragen
aan
een maatje.
 Ik ken het
stappenplan
van de uitgestelde
aandacht.

werkvormen
 individueel
 in tweetallen
 in kleine groepjes
 denken, delen,
uitwisselen
 binnenkring /
buitenkring
 grote kring / kleine
kring
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werkvormen

werkvormen

individueel
in tweetallen
in kleine groepjes
denken, delen,
uitwisselen
binnenkring /
buitenkring
grote kring / kleine
kring
koppen bij elkaar
woordenweb
imiteer

 individueel
 in tweetallen
 in kleine groepjes
 denken, delen,
uitwisselen
 binnenkring /
buitenkring
 grote kring / kleine
kring
 koppen bij elkaar
 woordenweb
 imiteer
 interviews
 genummerde hoofden
 rotonde
 puzzels in envelop
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Ik kan 60 minuten
zelfstandig werken
aan een taak.
Ik kan 30 minuten
omgaan met
uitgestelde aandacht.





werkvormen














individueel
in tweetallen
in kleine groepjes
denken, delen,
uitwisselen
binnenkring /
buitenkring
grote kring / kleine
kring
koppen bij elkaar
woordenweb
imiteer
interviews
genummerde hoofden
rotonde
puzzels in envelop

leerkracht / leerling

leerkracht / leerling

leerkracht / leerling

leerkracht / leerling

leerlingen:
 door elkaar vragen te
stellen/ elkaar
om hulp vragen
 helpende handen
 twee aan twee met je
maatje naar buiten

leerlingen:
 samenwerken tijdens
zelfstandig werken
 samenwerken tijdens
maatwerk

leerlingen:
 samenwerken tijdens
zelfstandig werken
 samenwerken tijdens
maatwerk

leerlingen:
 samenwerken tijdens
zelfstandig werken
 samenwerken tijdens
maatwerk

leerkracht:
 stimuleert de
leerlingen
om samen aan het
werk te gaan,
samen te spelen.
 stimuleert de
leerlingen
om eerst hulp te
vragen aan een
klasgenootje

leerkracht:
 stimuleert de
leerlingen
om samen aan het
werk te gaan, samen
 te spelen.
stimuleert de
leerlingen
om eerst hulp te
vragen aan een
klasgenootje

leerkracht:
 stimuleert de
leerlingen
om samen aan het
werk te gaan, samen
te
 spelen.
stimuleert de
leerlingen om eerst
hulp te vragen aan
een klasgenootje
 leerkracht legt de
nadruk op het proces

leerkracht:
 stimuleert de
leerlingen
om samen aan het
werk te gaan, samen
te spelen.
 stimuleert de
leerlingen om eerst
hulp te vragen aan
een klasgenootje
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Ontwikkelingslijn samenwerken
Samenwerken staat centraal binnen ons onderwijs. We leren kinderen de sterke kanten van elkaar
te benutten, maar ook om elkaar hulp te vragen en te aanvaarden wanneer dat nodig is.
Samenwerken moet je leren. Luisteren naar elkaar, samen problemen oplossen, positief met elkaar
omgaan. Samenwerken kan plaatsvinden op het gebied van rekenen, taal etc. maar ook tijdens
keuzewerk. Samenwerken is een belangrijke vaardigheid, die het kind later in staat stelt relaties aan
te gaan en in stand te houden, zowel in de werk- als privésfeer.
Samenwerken:
Hierbij is samenwerken een middel dat gebruikt wordt om een doel te bereiken. Er is nog sprake
van taakdifferentiatie. De taak ligt vooraf vast. De sociale doelstellingen staan hierbij centraal.
Samen leren:
Het gaat hierbij om het creëren van situaties waarbij leerlingen van en met elkaar leren. Een mooi
voorbeeld hiervan is de “tweetal-check”.
Coöperatief leren:
Hier gaat het om open leersituaties waarin leerlingen van en met elkaar leren in een open
leersituatie.
einddoel groep 2

einddoel groep 4

einddoel groep 6

einddoel groep 8

doel

Doel

doel

doel

 Ik kan samen met een
maatje een opdracht
doen.
 Ik ken de verschillende
rollen binnen
groepswerk.

 Ik kan samen met een
maatje een taak van de
weektaak doen.
 Ik kan overleggen
binnen een
samenwerkingsopdracht.

 Ik kan overleggen met
verschillende
groepsgenoten.

 Ik kan overleggen en
taken verdelen met
verschillende
groepsgenoten.
 Ik kan kiezen wie mij het
beste kan helpen bij een
taak.
 Ik ken de kwaliteiten van
mijn groepsgenoten

 Ik kan een
compliment geven en
ontvangen.
 Ik kan uitleg geven en
ontvangen.
 Ik kan feedback
geven door de ander
tips te geven.
 Ik kan feedback
ontvangen door de
tips van de ander te
accepteren.

 Ik kan een compliment
geven en ontvangen.

 Ik kan een gesprekje
met iemand voeren.
 Ik kan een ander zijn
naam gebruiken en
diegene begroeten.
 Ik kan samen met een
ander een oplossing
bedenken.

 Ik kan een compliment
geven en ontvangen.
 Ik kan uitleg geven en
ontvangen.
 Ik kan mijn excuses
aanbieden en deze
aanvaarden.

 Ik kan mijn mening
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Ik kan uitleg geven en
ontvangen.
Ik kan feedback geven
door de ander tips te
geven
 Ik kan feedback
ontvangen door de tips
van de ander te
accepteren.
 Ik kan mijn mening
geven en onderbouwen.

geven en onder bouwen.

werkvormen








Tweetalcheckmodel
Na-apenmodel
Flitsenmodel
Placemat model
Legpuzzel
Genummerde hoofden
denken, delen,
uitwisselen
 binnenkring/buitenkring
 grote kring/kleine kring

Werkvormen







middelen

Tweetalcheckmodel
Na-apenmodel
Flitsenmodel
Placemat model
Legpuzzel
Genummerde hoofden

werkvormen







Middelen






Maatjesbord
Geluidsschijf
Leefstijl
Map samenwerkend
leren
 Energizers
 Daltonblok

leerkracht / leerlingen






Maatjesbord
Geluidsschijf
Leefstijl
Map samenwerkend
leren
 Energizers
 Daltonblok

leerkracht / leerlingen

 Ik kan met een groepje
presenteren en daarbij
een plan van aanpak
maken.

Tweetalcheckmodel
Na-apenmodel
Flitsenmodel
Placemat model
Legpuzzel
Genummerde hoofden

werkvormen







middelen





Maatjesbord
Geluidsschijf
Leefstijl
Map samenwerkend
leren
 Energizers
 Daltonblok

leerkracht / leerlingen

Tweetalcheckmodel
Na-apenmodel
Flitsenmodel
Placemat model
Legpuzzel
Genummerde hoofden

middelen





Maatjesbord
Geluidsschijf
Leefstijl
Map samenwerkend
leren
 Energizers

Daltonblok

leerkracht / leerlingen

leerlingen:
 als de les het toelaat

leerlingen:
 tutor lezen
 groepsdoorbrekend
werken
 als de les dit toelaat

leerlingen:
 tutor lezen
 groepsdoorbrekend
werken
 circuit
 als de les dit toelaat

leerlingen:

tutor lezen

groepsdoorbrekend
werken

circuit

als de les dit toelaat

leerkracht:
stimuleert de leerlingen om
 samen aan het werk te
gaan,
 samen te spelen.

leerkracht:
stimuleert de leerlingen om
 samen aan het werk
te gaan,
 samen te spelen.

leerkracht:
stimuleert de leerlingen om
 samen aan het werk
te gaan,
 samen te spelen.

leerkracht:
stimuleert de leerlingen om
 samen aan het werk
te gaan,
 samen te spelen.

stimuleert de leerlingen om
 eerst hulp te vragen aan
een klasgenootje

stimuleert de leerlingen om
 eerst hulp te vragen aan
een klasgenootje

stimuleert de leerlingen om
 eerst hulp te vragen aan
een klasgenootje

stimuleert de leerlingen om
 eerst hulp te vragen aan
een klasgenootje

legt de nadruk op het proces

legt de nadruk op het proces
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Ontwikkelingslijn reflectie

Het reflecteren begint bij de jongste kinderen met het benoemen en afstempelen van behaalde
doelen. Het benoemen van doelen en navraag doen of deze behaald zijn, groeit door tot in de
bovenbouw.
Daar ontwikkelt zich het benoemen van doelen tot de vraag: welk doel wil ik bereiken?
Reflecteren groeit van leerkracht gestuurd naar leerling gestuurd.
Weektaak
Leerlingen geven duidelijk op de weektaak hun reflectie aan.
Hier groeit de reflectie van het inkleuren van aangegeven smileys naar het antwoord geven op de
vraag hoe iets is gegaan naar het verwoorden van het wel of niet bereiken van het gestelde doel
van de afgelopen week.
einddoel groep 2

einddoel groep 4

einddoel groep 6

einddoel groep 8

Vooraf:

Vooraf:

Vooraf:

Vooraf:

 Ik kan mijn taken per
dag plannen.

 Ik kan meerdere
dagen achter elkaar
plannen.
 Ik denk na over de
volgorde van mijn
taken
 Ik kan meerdere
taken overzien.

 Ik kan mijn week plannen.

 Ik weet wat van mij
op een dag verwacht
wordt.
 Hoeveel tijd mag ik
eraan werken

 Welk materiaal ga ik
erbij gebruiken.

 Ik weet wat er van
mij verwacht wordt.

 Ik weet wat van mij voor
de hele week verwacht
wordt. (reflectie planning)

 Ik weet wat het doel
is van de les/taak.

 Ik weet wat het doel
is van de les en kan
aangeven wat ik
erover weet.
 Ik denk na over de
aanpak van de taak

.
 Ik kan een
dag/weektaak
(in)plannen
 Ik weet waar ik
materiaal kan vinden
 Ik kan kiezen tussen
meerdere opdrachten
 Ik kan benoemen wat ik
moet doen

 Ik kan benoemen wat ik
nodig heb om mijn taak
te starten
 Ik kan aangeven wat ik
van mijn taak vind,
gevoel onder woorden
brengen
 Ik kies waar ik kan
werken
 Als ik een hulpvraag
heb weet ik waar ik
terecht kan.
 Ik weet waar ik trots op
ben
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 Ik kan aangeven met
wie, wanneer, waar
ik ga werken.
 Als ik een hulpvraag
heb weet ik waar ik
terecht kan.
 Ik weet waar ik trots
op ben

 Hier denk ik van te voren
goed over na.
 Ik kan een weekplanning
maken en overzien

 Ik weet hoeveel tijd
ik voor een taak
nodig heb.

 Als ik een hulpvraag
heb weet ik waar ik
terecht kan.
 Ik weet waar ik trots
op ben
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 Ik weet wat het doel is
van de les en kan
aangeven wat ik erover
weet.
 inschatten of ik instructie
nodig heb.
.
 Als ik een hulpvraag heb
weet ik waar ik terecht
kan.
 Ik weet waar ik trots op
ben

Tijdens:

Tijdens:

Tijdens:

Tijdens:

 Iets lukt mij niet.
Ik weet hoe ik hulp
moet vragen

 Iets lukt mij niet.
Ik weet hoe ik hulp
moet vragen

 Iets lukt mij niet.
Ik weet hoe ik hulp moet
vragen.

 Ik weet hoe ik hulp
moet vragen
 dat ik hulp moet
vragen als ik bij
correctie merk dat ik
veel fouten heb
 Ik kan omgaan met
uitgestelde
aandacht.
 als het niet goed
gaat, probeer ik een
oplossing te
bedenken

 Ik weet hoe ik om
hulp moet vragen
 Ik kan een planning
bijstellen als dat
nodig is

 Ik weet hoe ik om hulp
moet vragen.
 Ik kan een planning
bijstellen als dat nodig is

 Ik kan omgaan met
uitgestelde
aandacht.
 als het niet goed
gaat, probeer ik een
oplossing te
bedenken

 Ik kan omgaan met
uitgestelde aandacht

 Als ik een hulpvraag
heb weet ik waar ik
terecht kan.

 Als ik een hulpvraag
heb weet ik waar ik
terecht kan.

 Als ik een hulpvraag heb
weet ik waar ik terecht
kan.

Na:

Na:

Na:

 Ik kan zeggen wat ik
van een taak/opdracht
vond
 Hoe heb ik het gedaan?

 Ik kan vertellen wat
ik moeilijk of
makkelijk vind/vond
 aangeven waarom
het samenwerken
wel/niet goed gaat.

 Wat moet ik de volgende
keer anders doen?
 Ik kan zeggen wat ik nog
wil leren.

 Wat heb ik ervan
geleerd?
 Ik kan vertellen of het
doel van de opdracht
gehaald heb

 Ik kan zeggen wat ik
geleerd heb

 Ik kan met smileys
aangeven hoe de
opdracht was.

 Ik kan mijn werk
nakijken.

 Ben ik tevreden over
het product en
proces?
 Ik kan benoemen
wat ik goed en niet
goed heb in de taak
en waarom.
 Ik kan zeggen wat ik
geleerd heb
 Ik kan aangeven wat
mijn rol was binnen
het samenwerken en
hoe ik deze heb
uitgevoerd.
 Ik kan mijn eigen
werk nakijken

 Ik kan leerpunten
bedenken voor de
volgende keer

 Ik kan leerpunten
bedenken voor de
volgende keer

 Iets lukt mij niet. Ik weet
hoe ik hulp moet vragen
 Ik snap wat ik aan het
doen ben.
 Ik weet hoe ik hulp moet
vragen.
 ik weet wat (niet) goed
gaat
 Ik kan omgaan met
uitgestelde aandacht.
 Ik kan eventuele
problemen oplossen,
zelfstandig of met hulp
van anderen
 Ik kan mijn vragen goed
verwoorden
 Als ik een hulpvraag
heb weet ik waar ik
terecht kan.

Na:

37

Christelijke daltonschool De Rank 2014 - 2017

 als het niet goed gaat,
probeer ik een oplossing
te bedenken

 Ik kan aangeven wat ik
nodig heb om te leren
 Ik kan aangeven wat
ieders rol was binnen het
samenwerken en hoe
deze is uitgevoerd
 ik ben in staat mijn
eindproduct kritisch te
beoordelen
 Ik kan leerpunten voor de
volgende taak formuleren

12. Verdere ontwikkelingen
De Nederlandse Dalton Vereniging heeft onze school bezocht in op 27 november 2014 voor een
visitatie. Uit dit bezoek is één aanbeveling gekomen.
Aanbeveling 1:
Het huidige Daltonboek is te algemeen. Het gezamenlijk opstellen van een nieuw Daltonboek vanuit
een duidelijke visie is een noodzakelijke aanbeveling om basisafspraken en doorgaande lijnen
m.b.t. Dalton voor De Rank vast te leggen.
Een startende leerkracht zou als het ware na het lezen van dit boek precies weten wat zij of hij zou
moeten doen t.a.v. Dalton met zijn of haar groep.
De visiteurs zien nu onvoldoende de doorgaande lijnen en de samenhang t.a.v. de kernwaarden in
de Rank.

Wat verder voor de onderlinge samenhang van belang is, is dat we de stappen die nu genomen
gaan worden vanuit het team neergezet gaan worden. De afspraken, die vanuit het team gemaakt
en gedragen worden, worden door de teamleden aangeleverd in het Daltonboek. Zo wordt het
daltonboek van iedereen en voor iedereen.

12.1.De plannen voor de komende schooljaren:
Ontwikkelingsonderwerpen in het schooljaar 2016 – 2017
Dit is hoofdzakelijk de doorgaande lijn aanbrengen en vasthouden.
Onderwerp
Vergaderingen
daltontijd/keuzewerk
Rapportfolio
reflecteren doorgaande lijn
Daltonbeleidsplan
klassenbezoek /doorgaande lijn
groepsdoorbrekend samenwerken
Daltonboek bijhouden
-

verantwoordelijk
DOP-groepen
DOP-groep doorgaande lijn
DOP-groep portfolio
collega‟s daltoncursus
directie
coördinator / directie
allen
allen / coördinator

start
september 2016
september 2014
september 2016
januari 2017
november 2016
loopt

klaar?
blijft
blijft
2017-2018
groeidocument
blijft
blijft
groeidocument

borgen van klassenbezoeken door de daltoncoördinator en directie, gericht op een
doorgaande lijn binnen de school
collegiale consultatie
uitbreiding van klas-doorbrekend en samenwerkend leren van leerlingen
altijd daltontijd
daltonbeleidsplan

Het is belangrijk om de kinderen en de ouders/verzorgers er met regelmaat aan te herinneren aan
het hoe, maar ook het waarom van de werkwijzen van onze school. Een goed moment zijn twee
open dagen in een schooljaar, denk bijv. aan de maanden oktober en maart. De groepsleerkracht
zal voortdurend, de dalton ideeën en principes onder de aandacht van de kinderen brengen. In het
Rankblad wordt per toerbeurt een stukje dalton verzorgd door de leerkrachten.
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Door deze plannen gedetailleerd vast te leggen in een beleidsplan hebben we een waarborg
gecreëerd dat De Rank op een algemeen geaccepteerd niveau haar dalton onderwijs kan borgen
en op een vast niveau kan blijven verzorgen.

Keuzewerk
Ons keuzewerk is een ontwikkelpunt. Op het moment wordt er geëxperimenteerd met een
zogenaamde keuzekast. Deze kast is “ingebracht” via een collega die de daltoncursus deed, op dat
moment.
Deze kast bestaat uit drie planken. Op de bovenste plank ligt materiaal voor de vakken rekenen,
taal en spelling.
Op de tweede plank ligt verdiepingsmateriaal passend bij rekenen, spelling en taal.
Het onderste gedeelte van de kieskast is gevuld met educatief ontspanningsmateriaal.
Het streven is dat elke leerling keuzewerk gaat inzetten als onderdeel van de weekplanning.We
hebben het er nog niet over gehad vanaf welke groep dat het beste zou kunnen.
Dit betekent ook dat leerlingen met keuzewerk kunnen beginnen.
Voor een deel zullen leerlingen aan eigen interessegebieden werken of worden andere wegen en
middelen aangeboden om de gestelde doelen te behalen. De keuzekast is dan niet alleen iets
extra‟s naast het reguliere programma, maar zal juist ook ondersteuning bieden bij het behalen van
de gestelde doelen.
Het gaat bij het Daltononderwijs niet om vrijheid als in: alles doen wat je wilt. Berlin (een
filosoof)maakt een belangrijk onderscheid tussen negatieve vrijheid en positieve vrijheid .
Negatieve vrijheid: de ruimte, de gelegenheid om je eigen gang te aan, de afwezigheid van
beperkingen.
Positieve vrijheid: de inzet van het eigen vermogen, de bekwaamheid om je eigen gang te gaan,
invulling te geven aan je vrijheid om eigengerechtig en onafhankelijk van anderen te kunnen
oordelen en te handelen.
Beide aspecten hangen nauw samen met elkaar. Positieve vrijheid is niet mogelijk wanneer
negatieve vrijheid ontbreekt. Negatieve vrijheid is niet zinvol wanneer positieve vrijheid niet
nagestreefd wordt.

Reflecteren
Op De Rank zijn al veel daltonaspecten uitgewerkt. Wat er binnen het team nog gemist wordt is een
doorgaande lijn op het gebied van reflectie. De DOP-groep ik-doelen/ portfolio heeft hier al een start
meegemaakt, maar er is volgens ons behoefte aan meer handvatten om met dit onderdeel aan de
slag te gaan.
Wij willen met dit plan bereiken dat alle kinderen gezien worden, dat kinderen leren reflecteren op
hun eigen handelen en dat wij hierin kinderen kunnen ondersteunen. Onze ambitie is om dit vanaf
groep 1/2 in te zetten, zodat dit voor kinderen net zo eigen wordt als bijvoorbeeld de weektaak.
Daarnaast willen we ook graag de meerwaarde door onze collega‟s laten ervaren, zodat reflectie
echt een plek krijgt op het rooster.
Concreet:Leerlingen zijn in staat om samen met de leerkracht te reflecteren, waardoor zij leren
aangeven wat zij nodig hebben om tot een bepaald doel te komen.
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Rapportfolio
Wat is een portfolio?
„Een verzameling of selectie van het werk dat een persoon gemaakt heeft en dat hij wil presenteren‟
(Berends & Wolthuis, 2014, p. 83).
Doel en opbrengsten van het portfolio
Het portfolio is een prachtig middel om leeropbrengsten en leerprocessen in kaart te brengen en om
leerlingen daarop te laten reflecteren. Portfolio‟s bieden meer mogelijkheden dan traditionele
toetsen om brede vorming en persoonsontwikkeling in kaart te brengen.
De belangrijkste reden voor het implementeren van het werken met een portfolio is echter dat de
leerling zelf eigenaar wordt van zijn ontwikkeling. De leerling wordt verantwoordelijk en kan
verantwoording afleggen over zijn resultaten, zijn ontwikkeling en zijn manier van werken. Op de
Rank is het dan niet meer alleen de leerkracht die de ontwikkeling van de leerling beoordeelt, maar
de leerling zelf die reflecteert op zijn vorderingen en ontwikkeling. Doelen stellen is hierbij
belangrijk. Er kan pas sprake zijn van echt eigenaarschap als een leerling weet waar hij naar toe
werkt, welke doelen hij moet halen en wat de criteria zijn waaraan zijn werk moet voldoen. De
leerling wordt hiermee uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen. Door het gebruik van een portfolio
wordt het voor de leerkracht, de leerling, ouders, groepsgenoten en andere belangstellenden
zichtbaar welke cognitieve en sociale ontwikkeling de leerling doormaakt. De ontwikkeling op het
gebied van de daltonkernwaarden zelfstandigheid, samenwerken en vrijheid en
verantwoordelijkheid komt meer centraal te staan. Er is eveneens meer sprake van een doorgaande
lijn. Door het implementeren van het portfolio wordt de gedragsmatige-, emotionele- en cognitieve
betrokkenheid van de leerlingen vergroot.
Vormgeving van het portfolio
Onderdeel 1: Dit ben ik
Het eerste onderdeel van het portfolio bestaat uit de presentatie van de leerling,
gericht op de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling. Vragen gericht op het zelfbeeld, zoals
„Hoe ziet de leerling zichzelf‟, „Wat kenmerkt de leerling?‟ en „Wat houdt de leerling bezig?‟, zijn de
basis voor het ontwikkelen van de portfoliobladen „Presenteer jezelf‟ (zie bijlage ..) en „Dit ben ik‟
(zie bijlage ..). Het maken van een collage met persoonskenmerken behoort eveneens tot de
mogelijkheden voor de ontwikkeling van het zelfbeeld. Een belangrijke basis voor goed leraarschap
is sociale verbondenheid.
Het invullen en het bespreken van de portfoliobladen draagt dan ook niet alleen bij aan de sociaalemotionele ontwikkeling, maar tevens aan het creëren van een positief pedagogisch klimaat.
Onderdeel 2: Dit kan ik
De leeropbrengsten in dit onderdeel bevatten de cognitieve prestaties van de leerling: de
„producten‟. Een goede basis meegeven aan leerlingen bestaat naast ontwikkel-opbrengsten ook uit
leeropbrengsten. De ontwikkelopbrengsten mogen echter niet ten koste gaan door een eenzijdige
focus op leerresultaten. De Rank wil vanuit een holistische visie naar de ontwikkeling van de
leerling kijken. Hoofd, hart én handen spelen een rol in de ontwikkeling. Dit is terug te zien in de
overige onderdelen van het portfolio.
Onderdeel 3: Dit vind ik
Bij dit onderdeel kan de leerling een aantal werkstukken opnemen waar hij of zij trots op is. In een
„trotsbakje‟ kunnen werkstukken, toetsen e.d. bewaard worden, die de leerling op een afgesproken
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tijdstip reduceert tot materiaal dat daadwerkelijk in het portfolio komt. Ook het maken en bewaren
van foto‟s behoort tot de mogelijkheden. Een complimentenblad (zie bijlage ..) waarbij
complimenten gegeven en ontvangen worden draagt eveneens bij aan de sociaal-emotionele
ontwikkeling en de ontwikkeling van sociale vaardigheden.
Onderdeel 4: Dit wil ik
Een essentieel onderdeel van het portfolio zijn de portfoliobladen behorende bij onderdeel 4: „Dit wil
ik leren!‟ (zie bijlage ..) en „Reflectie ik-doelen‟ (zie bijlage ..).
Hier reflecteert de leerling op zijn eigen ontwikkeling. In hoeverre voldoet de leerling al aan de
(dalton)vaardigheden die de school wil bereiken? Persoonlijke doelen op het niveau van de
daltonvaardigheden (ik-doelen), maar ook persoonlijke doelen op het gebied van leeropbrengsten
kunnen hier geformuleerd worden. Feedback/feedforward van de leerkracht is hierbij essentieel,
een vitaal element van het leerproces. Feedback is een krachtig instrument van de leerkracht om
leerlingen te ondersteunen bij het leren. Het geven van goede feedback in het kader van
leeropbrengsten en sociale opbrengsten bestaat voor een groot deel uit communicatie, uit
gesprekken met leerlingen. Het geven van feedback op maat én op het juiste moment is complex.
Het vraagt tijd, maar is te leren. Communiceren op een pedagogisch sensitieve manier, gericht op
het creëren van een „op groei gerichte‟ mindset is hierbij cruciaal.
Tijdpad implementatie rapportfolio
WAT?

WIE?

WANNEER?

Implementeren onderdeel 1

Allen

September 2016

Implementeren onderdeel 2 & 3
(Begeleiden „trotsbakje‟, foto‟s maken)

Allen

Januari – April 2017

Implementeren onderdeel 4
(Begeleiden leerdoel stellen, reflectie
op de ik-doelen)

Allen

April 2017

Monitoren uitvoering onderdeel 4

Voorzitter DOP-groep

April 2017 – Juni 2017

Optie: Workshop
reflecteren/rapportfoliogesprekken

Allen

Leerkrachten uitroosteren voor
rapportfoliogesprekken

Directie

Studiedag schooljaar
2016- 2017 of
2017 - 2018
2x per jaar

Implementeren gehele rapportfolio, alle
onderdelen tegelijk

Allen

September 2017

Borgen/waarmaken rapportfolio

Allen

Vanaf september
2017…

41

Christelijke daltonschool De Rank 2014 - 2017

13. Taken daltoncoördinator
Algemeen:
De daltoncoördinator is de eerst aanspreekbare persoon voor alle zaken die betrekking hebben op
dalton. Daarbij valt te denken aan klassenmanagement, rapporten en doorgaande lijnen voor
samenwerken, zelfstandigheid en vrijheid/verantwoordelijkheid.
Hij/zij zorgt samen met de directie voor de organisatorische aansturing van alle daltonaspecten,
welke het functioneren van de school aangaan en verbeteren.
Tevens draagt de daltoncoördinator mede zorg voor de pedagogische en onderwijsinhoudelijke
voortgang ten aanzien van de onderlinge afstemming tussen alle groepen.
• elke daltonschool moet beschikken over een daltoncoördinator
• deze daltoncoördinator moet, zo mogelijk, worden gefaciliteerd in tijd.
Afhankelijk van de grootte van de school, wordt er één dagdeel per week of per twee
weken geadviseerd.
• de daltoncoördinator moet in staat worden gesteld zich verder te scholen zodra er zich bepalende
veranderingen voordoen en hiervoor scholing wordt aangeboden.

Positie binnen de organisatie:
• de daltoncoördinator is een leerkracht met een speciale taak.
• de daltoncoördinator werkt structureel samen met de directie wat betreft zaken die betrekking
hebben op dalton. Een maandelijks overleg is wenselijk.

Taken en bevoegdheden:
• het bewaken van het daltongedachtengoed: het ontwikkelen en borgen van de
daltonkwaliteit en daltonkenmerken van het onderwijs;
• het bewaken van de doorgaande lijnen in de school, ook bij wisselingen van personeel;
• het schrijven en bijstellen van een daltonbeleidsplan (dit samen met de directie) en het
daltonboek; dit zal tijdens de maandelijkse overlegmomenten met de directie worden besproken.
• het coachen c.q. begeleiden van collega‟s, onder andere door het begeleiden van nieuwe
leerkrachten, enthousiasmeren van zittende leerkrachten;
• initiatieven ontplooien om samen verbeterdoelen vast te stellen, onder andere naar
aanleiding van de visitatieadviezen, maar ook op basis van nieuwe inzichten in de
literatuur, nieuwe ontwikkelingen elders, een periodieke sterkte-zwakte-analyse maken;
• nieuwe kennis in het team brengen; onderzoeken welke scholingen voor het team
wenselijk zijn, eventueel zelf of met collega‟s interne scholing verzorgen.
• de daltoncoördinator voert jaarlijks klassenconsultaties uit.
Klassenconsultatie is het meest effectieve instrument om de onderwijskundige kwaliteit
van de school te verhogen.
• de daltoncoördinator bereidt daltonvergaderingen voor en zit deze voor.
• de daltoncoördinator is vertegenwoordigd in de bouwvergaderingen.
• de daltoncoördinator onderhoudt contact met de D.O.N., de Nederlandse DaltonVereniging en
eventueel andere daltonscholen.
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14. Borgingsdocumenten
Borgingsdocument: Instructie en dalton
School: Christelijke Daltonschool De Rank
datum eerste versie
datum laatste versie
Documenteigenaar
datum volgende toetsing
datum volgende borging
Ontwikkelingslijn:
Ontwikkelingsveld:

maart 2016
september 2016
MT
november 2016
november 2016

Instructie
Instructie en onderwijsmethode

1. Wat willen wij bereiken?
Wij willen aandacht besteden aan de instructiekwaliteiten van de leerkracht. Hiertoe hebben wij
onderscheid gemaakt in:
 Instructie gericht op het lesverloop en een korte inhoud van taken.
 Interactieve instructie gericht op het verkennen van een thematiek/ problematiek.
 Instructie gericht op het stapsgewijs aanleren van complexe vaardigheden
binnen de kerndoelen van de basisvaardigheden.
2. Uitwerking van de succesindicatoren


De instructie in de basisvaardigheden zijn opgebouwd volgens het onderstaande
instructiemodel.

Op schoolniveau is afgesproken dat in de groepen 1 en 2 de aan te leren doelen aan de hand van
het instructiemodel, door de leerkracht zullen worden geïnstrueerd. Veelal zal dit gebeuren aan een
vooraf vastgestelde en ingerichte instructieplek met geselecteerde instructiegroepen.
Organisatiemodel:
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Voor de midden- en bovenbouw ( vanaf groep 3) is afgesproken dat de groepsinstructie
wordt toegepast bij de volgende basisvaardigheden:





beginnend en voortgezet technisch lezen
begrijpend lezen,
rekenen,
spelling/grammatica

Aansluitend op het document „voorspelbaarheid‟ en passend binnen het bovenstaande
instructiemodel spreekt de leerkracht positieve verwachtingen uit over het verloop van de les.
Op schoolniveau is afgesproken dat de fase van de begeleide inoefening wordt toegepast op bijna
alle leerlingen. Uitzondering hierin zijn de leerlingen van de tweede leerlijn. Bij de leerlingen van de
eerste leerlijn is dit afhankelijk van de leer- en werkstrategieën.
Het bovenstaande instructiemodel wordt op De Rank gehanteerd als leermodel. Bij de opstartfase
zijn alle leerlingen betrokken. De volgende fasen begeleiding inoefening, individuele verwerking en
periodieke terugblik worden gekoppeld aan de taak. De leerling wordt hierbij ondersteund door
regelmatige hulprondes van de leerkracht. De terugkoppeling wordt gekoppeld aan een
reflectiemoment.
Het eerder getoonde model wordt gevolgd gedurende de lestijd. De koppeling tussen de drie fasen
(instructie, werken aan de taak en reflectiefase) kunnen binnen een les losgelaten worden. Als de
leerling weet, wanneer de instructie gepland staat, kan de leerling in principe zelf kiezen, wanneer
hij aan zijn taak werkt. De leerling kan ervoor kiezen vooruit te werken. Kan hij niet verder, dan weet
hij, wanneer de instructie gepland staat.
3.

Toetsing van de succesindicatoren:

Ieder schooljaar, begin november, staat één klassenbezoek door een collega, in het teken van het
instructiemodel. Hierbij wordt bijlage 1 of 2 gebruikt. Daar komen we tijdens een bord/teamsessie in
november op terug.
Tijdens de algemene teamsessie in november wordt ook dit borgingsdocument besproken en
eventueel aangepast.
Borging:
Jaarlijks wordt het document zo nodig bijgesteld.
4. Bijlagen
1. Checklist instructie groep 1 en 2
2. Checklist instructie groep 3 t/m 8
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Bijlage 1:
Checklist voor de toepassing van het instructiemodel groep 1 en 2.

1. Dagelijkse terugblik


Plaatst de te behandelen onderwerpen in de
belevingswereld van de kinderen
Sluit zoveel mogelijk aan bij eerdere concrete
ervaringen van kinderen

-

-/+

+

-

-/+

+

-

-/+
-/+
-/+
-/+

+
+
+
+

-

-/+
-/+
-/+

+
+
+

4. Individuele verwerking
 Zorgt dat de leerlingen onmiddellijk beginnen
 Zorgt dat de inhoud gelijk is aan die van de voorafgaande fase
 Zorgt voor een korte actieve lesfase
 Zorgt voor een ononderbroken lesfase
 Laat de leerlingen elkaar helpen
 Laat de leerlingen weten dat hun werk wordt gecontroleerd

-

-/+
-/+
-/+
-/+
-/+
-/+

+
+
+
+
+
+

Terugkoppeling (gedurende de lesfase)
 Geeft vaak en regelmatig terugkoppeling
 Corrigeert fouten onmiddellijk
 Geeft procesfeedback
 Geeft veel aanmoediging
 Gebruikt evaluatielijsten

-

-/+
-/+
-/+
-/+
-/+

+
+
+
+
+



2. Presentatiefase





Korte en concrete verbale instructie
Gebruikt concrete voorbeelden
(Inter)actieve betrokkenheid van kinderen
Gaat na of de leerlingen de uitleg begrijpen

3. Begeleide inoefening.
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Geeft korte gestructureerde opdrachten
Geeft duidelijke aanwijzingen
Controleert het proces van de werkuitvoering
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Bijlage 2: Checklist Instructie Groep 3 t/m 8
1. Dagelijkse terugblik
 Plaatst de te behandelen onderwerpen in de
belevingswereld van jonge kinderen
 Sluit zoveel mogelijk aan bij eerdere concrete ervaringen
van kinderen
 Geeft een samenvatting van de voorafgaande stof
 Bespreekt het werk
 Haalt de benodigde voorkennis op
 Onderwijst, als dat nodig is, deze voorkennis.
Presentatie
 houdt de verbale instructie kort
 Geeft concrete voorbeelden
(of laat kinderen concrete voorbeelden geven)
 Laat de kinderen een actieve rol spelen
 Geeft lesdoelen en/of een lesoverzicht
 Maakt gebruik van een handelingswijzer
 Onderwijst in kleine stappen
 Doet de vaardigheid voor
 Denkt hardop
 Gebruikt heldere taal
 Anticipeert op moeilijkheden
 Vergroot stapsgewijs de moeilijkheidsgraad
 Oefent met de leerlingen na ieder deel van de presentatie
 Gaat na of de leerlingen de stof begrijpen
2. (In)oefening
 Laat leerlingen onder begeleiding oefenen
 Geeft kort, duidelijke, aantrekkelijke opdrachten
 Stelt veel uitnodigende vragen
 Zorgt dat alle leerlingen betrokken blijven
 Zorgt voor hoge successcores
 Gebruikt handelingswijzers
 Gebruikt halfafgemaakte voorbeelden
 Laat wederzijds lesgeven
 Laat de moeilijkheidgraad geleidelijk toenemen
 Laat leerlingen die de stof begrijpen zelfstandig verder werken
 Gaat door met begeleid inoefenen met die leerlingen die de stof
nog niet onder de knie hebben
3. Individuele verwerking
 Zorgt dat de leerlingen onmiddellijk beginnen
 Zorgt dat de inhoud gelijk is aan die van de voorafgaande fase
 Zorgt voor een korte actieve lesfase
 Zorgt voor een ononderbroken lesfase
 Laat de leerlingen elkaar helpen
 Laat de leerlingen weten dat hun werk wordt gecontroleerd
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-

-/+

+

-

-/+
-/+
-/+
-/+
-/+

+
+
+
+
+

-

-/+

+

-

-/+
-/+
-/+
-/+
-/+
-/+
-/+
-/+
-/+
-/+
-/+
-/+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

-

-/+
-/+
-/+
-/+
-/+
-/+
-/+
-/+
-/+
-/+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

-

-/+

+

-

-/+
-/+
-/+
-/+
-/+
-/+

+
+
+
+
+
+




Trekt de ondersteuning terug
Vergroot de toepassingsmogelijkheden

4. Terugkoppeling/reflectie (gedurende en na de lesfase)
 Geeft vaak en regelmatig terugkoppeling
 Corrigeert fouten onmiddellijk
 Geeft procesfeedback
 Geeft veel aanmoediging
 Gebruikt evaluatielijsten
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-

-/+
-/+

+
+

-

-/+
-/+
-/+
-/+
-/+

+
+
+
+
+

Borgingsdocument: Effectieve leertijd
School: Christelijke Daltonschool De Rank
datum eerste versie
datum laatste versie
Documenteigenaar
datum volgende toetsing
datum volgende borging

maart 2016
MT
oktober 2016
november 2016

Doel
Het doel van deze procedure is maximaliseren van de beschikbare onderwijstijd door
oorzaken van tijdverlies tegen te gaan.
Toepassingsgebied
Deze procedure heeft betrekking op onderwijstijd op schoolniveau (roostertijd) en onderwijstijd op
groepsniveau, en de taakgerichtheid van leerlingen (actieve leertijd).

Algemeen
In veel studies is aangetoond dat de hoeveelheid tijd die leerlingen aan leren besteden een
samenhang vertoont met leerprestaties. Dit lijkt met name ook van belang voor
zorgleerlingen, die gemiddeld genomen 5 maal zoveel onderwijstijd nodig hebben om
minimumdoelen te kunnen halen.
We vinden het dan ook van belang dat op onze school alles in het werk wordt gesteld om
de beschikbare hoeveelheid leertijd voor de kinderen te maximaliseren. We realiseren ons
echter dat het maximaliseren van onderwijstijd alleen niet helpt.
De beschikbare onderwijstijd moet evenzeer doelmatig worden ingevuld, bij voorkeur door
leerlingen een actieve rol in het leerproces toe te dichten.
In deze procedure concentreren we ons op maatregelen met het oog op het maximaliseren
van de onderwijstijd i.c. het tegengaan van tijdverspillers. De wijze waarop wij leerlingen
bewust een actieve rol in het leerproces toemeten komt elders ter sprake.
Succesindicatoren
Met het oog op het maximaliseren van onderwijstijd achten wij als team de volgende
succesindicatoren van belang:
1.

Wij hebben maatregelen getroffen om de netto beschikbare onderwijstijd zo groot
mogelijk te laten zijn. Daartoe hebben wij de volgende tijdverspillers vastgesteld en
maatregelen getroffen om deze tijdverspillers te bestrijden:
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Tijdverspillers op schoolniveau:
Reistijden naar locaties voor gymnastiek op onvoordelige tijdstippen
Veel tijdverlies bij het in- en uitgaan van de school (eerder naar binnen gaan)
Niet tijdig beginnen om 08.30 uur en 13.00 uur
Pauzes die uitlopen
Geen tijdige vervanging
Tijdverspillers op groepsniveau:
Frequent bezoek van kinderen en collega‟s in groepen waar instructie wordt
gegeven. Bij rode stip op de deur niet toegestaan.
Jarige kinderen die klassen bezoeken (verjaardagen in de pauzes)
Onvoldoende voorbereiding van lessen
Lesovergangen/groepsorganisatie (regels helder en consequent hanteren,
routines, overzichtelijkheid bevorderen, positief gedrag benoemen)
Taakgerichtheid van leerlingen:
Startproblemen van leerlingen (rondes lopen)
Sommige kinderen kampen met werkhoudingsproblemen
(afstemming/responsiviteit)
Afstemming met ouders over werkhoudingsproblemen daar waar dit thuis ook
een rol speelt. Er moet een juiste balans zijn tussen mogen en moeten.

Toetsing succesindicatoren
De tijdverspillers op school- en groepsniveau worden eenmaal per jaar (oktober of
november) geagendeerd. De taakgerichtheid van individuele leerlingen wordt door de
leerkracht vastgesteld en nabesproken met de ib-er tijdens de kindbespreking (2x per jaar
januari/februari en juni) en waar nodig met ouder(s)/verzorger(s). Deze observatie wordt
gedaan a.d.h.v. van een uniform observatie instrumentatrium (zie bijlage 1). De
eindresultaten worden gepresenteerd in een teamsessie-zorg.
Van het huiswerksysteem wordt jaarlijks door de collega‟s uit groep 6, 7 en 8 schriftelijk
verslag uitgebracht tijdens een plenair teamoverleg. Het huiswerksysteem staat beschreven
in bijlage 2.

Bijbehorende documenten
Bijlage 1:
Bijlage 2:
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Bijlage 1: OBSERVATIE-INSTRUMENT TAAKGERICHTHEID
Om een indicatie te verkrijgen van de gemiddelde taakgerichtheid van individuele kinderen
en de groep als geheel kan een vrij eenvoudige werkwijze worden gevolgd.
Groep:
Op een observatielijst (zie blad hierna) worden de namen van de kinderen ingevuld. Gedurende een tiental observatiemomenten van elk 2 minuten binnen één les, wordt nagegaan
hoe het is gesteld met de taakgerichtheid van de leerlingen.
Individueel:
Op een observatielijst (zie blad daarna) wordt de naam van de leerling ingevuld.
Gedurende meerdere observatiemomenten van elk 2 minuten binnen één les wordt
nagegaan hoe het is gesteld met de taakgerichtheid van de leerling. Per observatiemoment
wordt de datum ingevuld.
Onderscheid wordt gemaakt tussen:

Met de taak bezig zijn (niets invullen)
Spreekt voor zich

Wachten op de leerkracht (‘w’ invullen)
Een leerling wacht op hulp of aanwijzingen van de leerkracht. Wanneer de leerling
tijdens de instructie zijn vinger opsteekt, valt wacht-gedrag erbuiten.

Met procedurele en organisatorische zaken bezig zijn (‘p’ invullen)
De leerling is bezig met zaken die voorwaarde zijn om met de opgegeven taak te
kunnen beginnen of verder te gaan. De leerling zoekt boeken, schriften, slijpt een
potlood etc.

Overig niet-taakgericht gedrag (‘x’ invullen)
De leerling is niet met zijn taak bezig. De leerling droomt, kletst, loopt wat rond, is de
klas uit, enz.
Met de observatielijst kan een overzicht worden verkregen van de besteding van de leertijd
in de groep of van de individuele leerling. Bijvoorbeeld:
1. Halverwege de les zijn er veel kinderen uit de klas.
2. 35% van de kinderen zijn gedurende 50% van hun tijd bezig met organisatorische
zaken als zoeken naar het goede
boek, slijpen van een potlood, uitdelen van materiaal etcetera.
3. In de observatie-periode 8-10 vertonen veel leerlingen wachtgedrag.
4. Peter zit 70% van zijn tijd te wachten op de leerkracht.
Afhankelijk van de analyse kunnen maatregelen worden voorgesteld om de taakgerichtheid
van de leerling(en) te verhogen (80% is redelijk tot goed te noemen, 60% is laag).
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OBSERVATIEFORMULIER TAAKGERICHTHEID GROEP
Naam

1
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Taakgerichtheid

OBSERVATIERONDE
2

3

4

5

6

Christelijke daltonschool De Rank 2014 - 2017

7

8

9

10

P = procedureel

W

= wacht op leerkracht X

= niet met taak bezig

OBSERVATIEFORMULIER TAAKGERICHTHEID LEERLING
Taakgerichtheid

OBSERVATIERONDES
LEERLING:
Datum:

1

P = procedureel
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W

2

3

4

5

6

= wacht op leerkracht X
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7

8

9

10

= niet met taak bezig

Huiswerk
Na de basisschool stromen leerlingen uit naar diverse niveaus, van praktijkonderwijs tot
gymnasium. De school is er zich van bewust dat er bij deze stromingen onderscheid wordt
gemaakt in de hoeveelheid huiswerk en de attitude ten opzichte hiervan.
Met het geven van huiswerk beoogt de school bij alle leerlingen een goede
(huis)werkhouding te ontwikkelen. Om dat te bereiken zijn huiswerkafspraken gemaakt,
waarbij de hoeveelheid en inhoud per leerjaar verschilt.
Doelen:
1. De leerling ontwikkelt een huiswerkattitude; schoolwerk wordt een stukje huiswerk.
2. De leerling automatiseert lesstof. Voorbeelden: tafels, woordjes en topografie.
3. De leerling oefent leervaardigheden die op school zijn aangeleerd, zoals plannen,
samenvatten, informatie zoeken en verwerken. Voorbeelden: werkstuk en boekverslag.
In de groepen 1 tot en met 3 geven wij geen huiswerk.
Voor de andere groepen gelden de volgende afspraken:
Groep 4:
tafels van 1 t/m 10
1 spreekbeurt (vrijwillig)
Groep 5:
tafels van 1 t/m 10 (herhaling)
1 boekenbeurt (spreekbeurt en werkstuk worden op school gemaakt)
Voor de zaakvakken wordt het huiswerk meegegeven, maar er is op school voldoende
gelegenheid om te leren.
Kinderen maken kennis met huiswerk.
Groep 6:
tafels en deeltafels 1 t/m 10
topografie
Voor de vakken van wereldoriëntatie (natuur en techniek, aardrijkskunde, geschiedenis)
worden toetsen gemaakt.
Voor elke toets worden op school samenvattingen geleerd.
Na de kerstvakantie krijgen de leerlingen de samenvattingen als huiswerk mee naar huis.
Per week wordt er niet meer dan één samenvatting meegegeven.
1 spreekbeurt
1 werkstuk
1 boekenbeurt
Kinderen leren hoe ze hun werk kunnen instuderen.
Groep 7:
Vak Engels: woorden Engels-Nederlands
topografie
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samenvattingen van wereldoriëntatie
werkwoordspelling
1 spreekbeurt
2 werkstukken, waarvan één een door de leerling zelfgekozen onderwerp heeft en de ander
een onderwerp dat door de leerkracht bepaald is
1 boekenbeurt
Groep 8:
Vak Engels: woorden Engels-Nederlands en Nederlands-Engels
topografie
samenvattingen van wereldoriëntatie
werkwoordspelling
1 spreekbeurt
2 werkstukken, waarvan één een door de leerling zelfgekozen onderwerp heeft en de ander
een onderwerp dat door de leerkracht bepaald is
1 boekenbeurt
Vanaf groep 5 krijgen de leerlingen een huiswerkmap. Deze map moet dagelijks mee naar
school genomen worden. Op school wordt het huiswerk aangevuld.
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