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1. Inleiding 
 
In dit handboek staat beschreven hoe het team van de openbare basisschool 

Liereland voor daltononderwijs invulling geeft aan het daltononderwijs. 

Alle gemaakte afspraken zijn erin vastgelegd. Elke leerkrachtheeft een eigen 

daltonhandboek, zodat er teruggelezen kan worden hoe er gewerkt wordt en wat de 

gemaakte afspraken zijn. Verder staat het daltonhandboek ook op de website van de 

school zodat ouders kunnen lezen hoe het daltononderwijs op Liereland vorm 

gegeven wordt. 

 

Het daltononderwijs is altijd in ontwikkeling, het handboek dus ook. Wanneer er 

nieuwe afspraken zijn vastgelegd of worden gewijzigd, dan zullen deze aan het einde 

van het schooljaar of zo nodig eerder in het handboek worden opgenomen.  

 

Dit handboek is bedoeld voor: 

 Het team van Liereland 

 Nieuwe leerkrachten 

 Invalleerkrachten 

 Studenten/toekomstige collega’s 

 Visiteurs van de Nederlandse Dalton Vereniging 

 Het bestuur van Ronduit 

 

Het beleidsplan met de jaarplanning op het gebied van dalton is een los document. 

Dit is aanwezig op school. 

 

 

Namens de werkgroep Dalton, 

Margriet Hoekstra 

 
 
 

  



Daltonhandboek OBS Liereland 

6 
 2018 - 2019 

2. Daltonvisie en Daltonprincipes OBS Liereland 

2.1 De visie van onze school 
Onze school heeft bij de oprichting bewust gekozen voor het Daltononderwijs. 
 
Helen Parkhurst was de eerste die in de praktijk gestalte heeft gegeven aan een 
manier van werken met kinderen, waaraan bovengenoemde principes ten grondslag 
lagen. Het plaatsje Dalton in Massachusetts heeft zijn naam aan deze werkwijze 
gegeven. 
Wij hebben voor de Daltonwerkwijze gekozen, om het starre klassikale systeem te 
doorbreken en omdat we op deze manier beter kunnen individualiseren en 
differentiëren. 
Essentieel is dat een deel van de leerstof met behulp van taken/opdrachten wordt 
aangeboden. 
In het werken met taken/opdrachten, projecten en thema’s, wordt gestalte gegeven 
aan onze uitgangspunten en proberen we door de hele school een doorgaande lijn te 
creëren 
(zie verder ook onder Daltononderwijs). 
Daarnaast worden er in alle groepen regelmatig kringgesprekken gehouden. Hierin 
worden verschillende onderwerpen behandeld, zoals De Vreedzame School, de 
boekenkring.  
 
2.1.1 Visie op ontwikkeling en leren 
Wij richten ons op de ontwikkeling van het kind in de breedste zin van het woord, 
waarbij wij rekening houden met de individuele mogelijkheden. Daarbij is niet alleen 
het onderwijsinhoudelijke van belang, maar ook de sociaal-maatschappelijke 
aspecten. 
 
2.1.2 Visie op onderwijs 
Wij hebben met het team en alle geledingen van Liereland, visies geformuleerd op 
mens, kind, samenleving/maatschappij, opvoeding en onderwijs en daaruit 
consequenties getrokken. Op gezette tijden zijn/worden deze visies geëvalueerd en 
aangepast. 
Wat wij willen: 
 De doelen van het basisonderwijs realiseren inclusief de daaraan gekoppelde 

opbrengsten. 
 Wij willen dat een ieder op Liereland zich welbevindt, daarvoor maken wij ook 

gebruik van het "programma" van De Vreedzame School om het als zeer positief 
ervaren schoolklimaat (zie Verslag Daltonvisitatiecommissie) te borgen. 

 Wij willen dat een ieder op Liereland het begrip zelfstandigheid onderschrijft en 
daar ook zo veel mogelijk gestalte aan geeft (Daltonprincipe) 

 Wij willen dat een ieder op Liereland het begrip samenwerking en coöperatief 
leren onderschrijft en daar ook zo veel mogelijk gestalte aan geeft 
(Daltonprincipe) 

 Wij willen dat een ieder op Liereland het begrip vrijheid- keuzevrijheid 
/verantwoordelijkheid en zelfverantwoordelijkheid onderschrijft en daar ook zo 
veel mogelijk gestalte aan geeft (Daltonprincipe) 
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 Wij willen dat een ieder op Liereland een positief kritische houding onderschrijft 
ten behoeve van het schoolklimaat. 

 
Dit geldt voor kinderen en personeel en hopelijk ook voor de ouders/verzorgers. 
Deze missie/visie is de leidraad voor ons onderwijskundig beleid, personeelsbeleid en 
relationeel beleid. Ook bij het vormgeven van ons financieel en materieel beleid en 
de kwaliteitszorg speelt onze missie een rol. 
 
Wij zijn een onderdeel van Stichting Ronduit. De stichting heeft voor alle 
stichtingsscholen een visie/missie opgesteld. Deze onderschrijven wij. De missie en 
visie van Ronduit is te vinden in het eerste hoofdstuk onder `Uitgangspunten van het 
bestuur` van dit schoolplan. 
 
2.1.3 Visie op opbrengsten van het onderwijs 
De school voldoet aan de bij de wet en door de inspectie en het bestuur 
gecontroleerde en gestelde voorwaarden voor de opbrengsten behorend bij ons 
cohort van scholen. Daltononderwijs en goed onderwijs naar de richtlijnen van de 
Inspectie – liggen in elkaars verlengde.  
 
2.1.4 Visie op schoolklimaat 
Het schoolklimaat is er een van openheid en toegankelijkheid. Dat geldt voor alle 
geledingen waarmee wij te maken hebben. 
Dit schoolklimaat wordt actief geborgd door het Vreedzame School idee. 
De Vreedzame School wil kinderen opvoeden tot verantwoordelijke en actieve leden 
van de gemeenschap. Daartoe beschouwen we de klas en de school als oefenplaats. 
Kinderen leren dat zij deel uitmaken van de gemeenschap die de klas en school 
vormt en leren daar een bijdrage aan te leveren. Ze leren oog en oor te hebben voor 
anderen, zich verantwoordelijk te voelen voor het algemeen belang: initiatiefrijk, 
zorgzaam en betrokken. 
Een concreet werkend voorbeeld is onze leerlingenraad. 
 
Ons pedagogische schoolklimaat is gebaseerd op de Daltonuitgangspunten: 
zelfstandigheid, samenwerking en medeverantwoordelijkheid. 
 
2.1.5 Visie op maatschappelijke positionering 
In onze maatschappelijke positionering speelt de brede school en de vreedzame 
school een belangrijke rol. Zo geven wij ook werkelijk gestalte aan het begrip actief 
burgerschap. 
De school hoort het spilpunt in de wijk te zijn, dat betekent dat er meer dan alleen 
schoolse activiteiten worden ontwikkeld. Wij participeren daartoe in allerlei 
wijkgerichte samenwerkingsverbanden en zijn daar ook facilitair in. 
Samenwerking en betrokkenheid bij sportieve en culturele activiteiten spelen daarbij 
ook een rol. Liereland maakt deel uit van een IKC. 
In de buitenschoolse activiteiten zijn er contacten met sportclubs en verstrekkers 
en/of verzorgers van culturele activiteiten. 
Verder wordt er op Liereland elk schooljaar een goed doel gekozen door de 
leerlingen van de leerlingenraad. Meerdere momenten in het jaar wordt er aandacht 
besteed aan dit goede doel. De afgelopen jaren hebben wij o.a. “Stichting de 
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Opkikker”, “kinderboerderij het Beestenboetje” en “Stichting de hulphond” 
ondersteund. 
 
2.2 Kernwaarden van het daltononderwijs: 
Het daltononderwijs in Nederland kent 5 kernwaarden. Vanuit deze waarden geven 
daltonscholen vorm en inhoud aan het onderwijs. De kernwaarden geven richting 
aan het professioneel handelen van docenten en de ontwikkeling van 
docententeams. De waarden vormen voor scholen bouwstenen voor een eigen visie 
op goed onderwijs en een efficiënte en effectieve daltonpraktijk. 
 
In de afgelopen decennia zijn we in het Nederlandse daltononderwijs vertrouwd 
geraakt met het hanteren van drie kernwaarden: Vrijheid in 
gebondenheid/Verantwoordelijkheid en vertrouwen (1), Samenwerken (2) en 
Zelfstandigheid (3). Deze waarden zijn en blijven van belang en worden aangevuld 
met twee kernwaarden: Effectiviteit/doelmatigheid (4) en Reflectie (5). 
Daarnaast is het belangrijk om te zorgen voor de borging van deze waarden. 

 

 

 
 

 

2.3 Daltonprincipes 
De genoemde basisprincipes worden door alle daltonscholen onderschreven. De 
uitwerking hiervan verschilt echter per school. Hieronder beschrijven wij de wijze 
waarop wij invulling geven aan de genoemde basisprincipes. 

 
2.3.1 Vrijheid in gebondenheid / Verantwoordelijkheid en vertrouwen 
“Freedom and responsibility together perform the miracle” 

 
Vrijheid is noodzakelijk om eigen keuzes te kunnen maken en eigen wegen te 
vinden. Vrijheid in het daltononderwijs is de gelegenheid krijgen om het taakwerk 
zelf te organiseren. De opgegeven leerstof en de eisen die daaraan worden gesteld, 
de tijdslimiet, de werkafspraken en de schoolregels vormen de grenzen waarbinnen 
de leerlingen hun vrijheid leren gebruiken. Een leerling leert verantwoordelijkheid 
voor zichzelf en zijn omgeving te dragen, als zijn omgeving hem daarvoor de ruimte 

Vrijheid in 
gebondenheid. 

Zelfstandigheid. 
Samenwerken. 
Effectiviteit en 
doelmatigheid. 

Reflectie. 

Borging. 
 



Daltonhandboek OBS Liereland 

9 
 2018 - 2019 

en mogelijkheden biedt. Door leerlingen meer vrijheid te bieden kunnen zij eigen 
keuzes maken en een actieve leerhouding ontwikkelen.  
Maar vrijheid betekent niet dat alles zomaar kan en mag. Het is een taak van de 
leerkracht om iedere leerling een structuur te bieden om vrijheid binnen grenzen te 
leren hanteren. 
Leerlingen krijgen de ruimte om te ontdekken en te experimenteren, maar worden 
tegelijk ook geconfronteerd met de relatie tussen wat ze doen en wat dat oplevert. 
Dat is voor leerlingen een geleidelijk leerproces, waarin zelfkennis en zelfinschatting 
een grote rol spelen.  
 
Delegeren van verantwoordelijkheid voor het leren naar de kinderen toe betekent; 
kinderen verantwoordelijk stellen voor het eindproduct, maar ook voor de wijze 
waarop dat eindproduct tot stand is gekomen. 
De leerkracht volgt nauwlettend het totale proces.  
Wij vinden het van belang dat onze kinderen zich medeverantwoordelijk voelen; voor 
de sfeer, voor de omgang met elkaar en voor het materiaal. 
Verantwoordelijkheid komt vooral tot uiting in het werken met de dag-en weektaken. 

Voorbeelden van de kernwaarde “Vrijheid, verantwoordelijkheid en vertrouwen” vindt 
u in de daltonbladen van het team. 

2.3.2  Zelfstandigheid  
“Experience is the best and indeed the only real teacher” 
 
Zelfstandig leren en werken op een daltonschool is actief leren en werken.  
Een leerling wil doelgericht een klus klaren en is in staat om tijdens dit leerproces 
hulp te zoeken indien noodzakelijk. Deze manier van werken stimuleert het 
probleemoplossend denken van een leerling. Om later als volwassene goed te 
kunnen functioneren, moet een leerling leren beoordelen welke beslissingen hij/zij 
moet nemen en wat de gevolgen daarvan zijn. De keuzevrijheid dwingt een leerling 
tot het nemen van zelfstandige beslissingen die voor hem effectief en verantwoord 
zijn.  

 De leerlingen leren verantwoording te dragen voor hun werk, werkindeling en 
verzorging. 

 De leerlingen krijgen voldoende tijd om hun doelstelling zelfstandig te bereiken. 
 De leerlingen kunnen omgaan met uitgestelde aandacht. 
 De leerkrachten bereiden lessituaties voor, waarin zelfstandig werken en leren 

van kinderen uitgangspunt is. 

 De leerkrachten bieden voldoende hulpmiddelen om zelfstandig te kunnen werken 
en te registreren (takenbord, weektaakformulier en handelingswijzers). 

 De le 

Voorbeelden van de kernwaarde “Zelfstandigheid” vindt u in de Daltonbladen van het 
team. 
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2.3.3 Samenwerken 
“The school functions as a social community” 
 
Een daltonschool is een leefgemeenschap waar leerlingen, leerkrachten, ouders, 
schoolleiding en bestuur op een natuurlijke en gestructureerde wijze samen leven en 
werken. Een daltonschool is ook een leeromgeving waar leerlingen en leerkrachten 
iets van en met elkaar leren. Doordat leerlingen samen met leerkrachten en 
medeleerlingen aan hun leertaken werken, leren zij met elkaar om te gaan en leren 
zij dat zij elkaar kunnen helpen. Het verwerven van kennis en vaardigheden in 
samenwerking met anderen kan het leren vergemakkelijken. 
Leerlingen leren dat er verschillen bestaan tussen mensen. Ze leren naar elkaar te 
luisteren en respect te hebben voor elkaar. Als leerlingen met elkaar samenwerken, 
ontwikkelen ze sociale vaardigheden en leren ze reflecteren op de manier waarop ze 
leren, zoals het beoordelen van een eigen inbreng en die van een medeleerlingen, 
het aangaan van de dialoog, het leren omgaan met teleurstellingen en het ervaren 
van een meeropbrengst uit de samenwerking. 
Het uiteindelijke doel is democratisch burgerschap. Een daltonschool is een oefenplek 
voor democratisering en socialisering. 

In een samenleving is het belangrijk, dat je kunt samenwerken met anderen. Je kunt 
niet altijd kiezen of je dingen alleen oplost. Samenwerken leer je door vaak met 
anderen te spelen en werken. Dit kunnen opdrachten zijn, die je met 
leeftijdsgenootjes uitvoert of met kinderen van verschillende leeftijden. Wij gebruiken 
daarbij in de groepen, het maatjessysteem, hierbij vindt het samenwerken plaats in 
tweetallen maar er wordt ook gewerkt aan groepsopdrachten waarbij meerdere 
kinderen betrokken zijn. 

Wanneer leerlingen elkaar helpen komt dit niet alleen de leerling ten goede die wordt 
geholpen. De helper heeft hier ook profijt van. Hij leert complexe zaken eenvoudig in 
stappen uit te leggen. Daardoor wordt de leerstof nog beter begrepen. Al doende 
leren de kinderen om te luisteren naar elkaar en respect te hebben voor elkaar. Ieder 
mens is immers verantwoordelijk voor zichzelf en zijn omgeving. 

Voorbeelden van de kernwaarde “Samenwerken” vindt u in de Daltonbladen van het 
team. 

2.3.4 Effectiviteit/ doelmatigheid    
“Efficiency measure “ a simple and economic reorganization of the school” 

 
Het daltononderwijs is gericht op een effectieve inzet van tijd, menskracht en 
middelen.  
Een taak als drager van de te leren vaardigheden en kennis biedt optimaal 
gelegenheid om tot een doelmatige inrichting te komen. Een taak op maat houdt een 
leerling doelmatig en functioneel bezig.  

Effectiviteit is een vraag die bij alle uitgangspunten van ons onderwijs aan de orde 
komt. Bijvoorbeeld: hoe effectief is het samenwerken in de groepjes of met de 
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maatjes? Hoe verlopen de planningen die de kinderen maken? Het is heel belangrijk 
om dit steeds in de gaten te houden en bij te stellen. 

In de bovenbouw staat aangegeven op welk tijdstip van de dag bepaalde instructie 
wordt gegeven en de kinderen kunnen dan aanschuiven als ze behoefte hebben aan 
deze instructie. 

Ook bij het geven van instructie is het van belang in de gaten te houden dat deze 
tijd effectief wordt besteed. Wij werken daarom veel met niveaugroepen zodat alle 
kinderen de instructie en hulp krijgen, die ze nodig hebben. Kinderen die de stof al 
beheersen kunnen verder werken of krijgen verrijkingsstof, kinderen die nog extra 
uitleg of herhaling nodig hebben kunnen zo ook geholpen worden. Om dit goed te 
kunnen uitvoeren is regelmatig bijstellen van groepsplannen en evalueren 
noodzakelijk. 

Voorbeelden van de kernwaarde “Effectiviteit/doelmatigheid” vindt u in de 
Daltonbladen van het team. 

2.3.5 Reflectie 
“I would be the first to hear welcome criticism” 

 
Het kritisch benaderen van onderwijskundige ontwikkelingen en inzichten is op een 
daltonschool vanzelfsprekend. De leerlingen reflecteren op elkaars gedrag en taken. 
Iedere docent, werkend op een daltonschool, reflecteert op zijn/haar 
onderwijspraktijk en professioneel handelen. Ook op schoolniveau vindt reflectie over 
het onderwijs voortdurend plaats. 
Reflectie en evaluatie dragen in hoge mate bij tot een verkenning van de leerweg om 
het beoogde doel te bereiken. 

Reflectie draagt bij tot het behalen van gestelde doelen.Het kritisch benaderen van 
onderwijskundige ontwikkelingen en inzichten is op een daltonschool 
vanzelfsprekend.Iedere leerkracht, werkend op een daltonschool, reflecteert op 
zijn/haar onderwijspraktijk en professioneel handelen.Ook op schoolniveau vindt 
reflectie over onderwijs voortdurend plaats. Reflectie leert je nadenken over je eigen 
functioneren; je houdt jezelf een spiegel voor.Bij reflectie gaat het niet om de vraag 
of je iets goed of niet goed hebt gedaan maar hoe je iets gedaan hebt. Er wordt 
teruggeblikt op het handelen. Ook werken we op Liereland met een portfolio dat 
meegaat met de leerlingen van groep 1 t/m groep 8. 

Voorbeelden van de kernwaarde “Reflectie” vindt u in de Daltonbladen van het team. 

2.3.6 Borging 
“Door verschillen te delen, vermenigvuldigt de kwaliteit” 
 
Daltonscholen in Nederland werken samen aan kwalitatief goed daltononderwijs door 
allemaal deel te nemen aan planmatige zelfevaluatie en visitatie.  
Een daltonschool is een lerende organisatie, die haar leerkrachten ondersteunt bij 
het zich permanent scholen en bij het experimenteren in en reflecteren op hun 
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praktijk. Teamleren heeft op een daltonschool hoge prioriteit. Verantwoordelijkheden 
voor dalton liggen in het team van docenten. Het daltononderwijs zet ook sterk in op 
het maatjesleren van scholen binnen en buiten een regio.  
Daltonscholen borgen hun kernwaarden door middel van een planmatige 
zelfevaluatie en visitatie. De Nederlandse Dalton Vereniging geeft licenties en 
certificaten af aan instituten, scholen en personen als zij er blijk van geven de 
kernwaarden op goede wijze in de praktijk vorm en inhoud te hebben gegeven.  
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3 Inrichting onderwijsruimte 

3.1 Lokaal 

Om de onderwijsruimte optimaal in te richten is er een kijkwijzer (bijlage 2) 
ontwikkeld. Deze kijkwijzer is ontwikkeld om de indeling van het lokaal te 
controleren. De groepsleerkracht richt het lokaal in aan de hand van de kijkwijzer. De 
kijkwijzer wordt gebruikt bij klassenconsultaties. 
 
Een lid van de daltonwerkgroep bespreekt de ingevulde kijkwijzer met de leerkracht. 
De kijkwijzer wordt door beiden ondertekend. Het origineel van de kijkwijzer wordt 
opgeslagen in de map “kijkwijzers” bij de daltoncoördinator (IB-kamer). De 
leerkracht krijgt een kopie. Indien nodig wordt er met de leerkracht een tweede 
bezoek afgesproken. 

3.2 Werkzones op de gang 

In de gangen of nevenruimtes zijn twee soorten werkplekken te onderscheiden. 

 Samenwerkplek 

Hier mag zachtjes (fluister niveau) worden overlegd. De leerlingen werken aan 

een tafel die geschikt is voor meerdere leerlingen. 

 Bouw/constructie plek in de onderbouw. 

Hier mag met acceptabel geruis en op acceptabel overlegniveau worden gewerkt. 

De leerlingen werken op de vloerbedekking in de gang bij groepen 1-2 en komen 

daar niet buiten. 

 
De werkzones worden duidelijk in de gangen aangegeven, d.m.v. een bordje. 
 

3.2.1  Werkwijze kijkwijzer inrichting gangen 
 
Het doel van deze kijkwijzer (bijlage 3) is de verantwoordelijkheid per bouw te delen 
voor de gangen en openbare ruimtes. 
De werkwijze is als volgt: 

 
 Twee tot vier keer per jaar wordt de kijkwijzer gehanteerd, tijdens een 

bouwvergadering. 
 De daltoncoördinator maakt aan het begin van het schooljaar een overzicht 

waarop is aangegeven wie welke maand aan de beurt is om de kijkwijzer in te 
vullen. 

 De ingevulde kijkwijzer wordt aan de daltoncoördinator gegeven. Deze bewaart 
de kijkwijzers in een map. Indien nodig wordt dit punt op een bouwvergadering 
besproken. 

 Het gebruik van de zones wordt in bouwvergaderingen geëvalueerd. 
 Elk jaar wordt de kijkwijzer geëvalueerd door de dalton werkgroep. 
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4 Instructie 

4.1 Directe instructiemodel 

Op basisschool Liereland wordt onderwijs gegevens volgens het directe 
instructiemodel (DIM). De kijkwijzer die regelmatig, door de intern begeleider, 
gebruikt wordt bij de klassenconsultaties is terug te vinden in bijlage 4. 
 

4.1.1 Theoretische achtergrond 
Het ontstaan 
Dit onderwijsmodel bezit elementen van de cognitieve psychologie en het 
behavioristische denken. De cognitieve psychologie toont aan dat kinderen effectief 
leren als zij nieuwe informatie kunnen verbinden aan aanwezige kennis. 

Enkele hoofdkenmerken van het directe instructiemodel zijn: 
- Basiskennis -en vaardigheden op een krachtige wijze ontwikkelen. 
- Aansluiten op het individueel tempo van de leerling. 
- Duidelijke doelen stellen. 
- Een heldere leerstofopbouw. 
- Directe feedback geven. 

Fasen van het Directe instructiemodel 
Het Directe instructiemodel is opgebouwd uit zes fasen: 
 

1. Dagelijkse terugblik. Elke les start met het terugblikken op de leerstof van de 
vorige les en/of met het ophalen van voorkennis. 

2. Presentatie. Deze fase begint met een overzicht wat je deze les wilt bereiken. 
Daarna introduceert de leerkracht de nieuwe stof stapsgewijs, met gebruik 
van voorbeelden. Er wordt regelmatig gecontroleerd of de leerlingen de stof 
begrijpen. 

3. (In) Oefening. Tijdens het begeleid inoefenen stelt de leerkracht veel vragen. 
De betrokkenheid van alle kinderen wordt in de gaten gehouden. Er wordt 
geprobeerd hoge successcores te halen, van zo’n 75 à 80 %. Dat bevordert 
het zelfvertrouwen. Lage scores frustreren, te hoge scores vervelen. 

4. Individuele verwerking. De leerlingen verwerken de leerstof zelfstandig. De 
leerkracht creëert een leeromgeving waarin de leerlingen hun leertijd effectief 
gebruiken. Het leerlingenwerk wordt zo snel mogelijk gecontroleerd, zodat er 
direct feedback kan worden geven op hun werk. 

5. Periodieke terugblik. Bijvoorbeeld na elk leerstofonderdeel of een keer per 
week. 

6. Terugkoppeling. De leerkracht geeft veel feedback, vooral procesfeedback. Zet 
de leerling aan het denken: Hoe komt het dat dit goed/fout ging? De 
leerkracht moedigt veel aan. 
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Directe instructie gecombineerd met zelfstandig werken 
Het directe instructiemodel biedt een mogelijkheid te differentiëren naar niveau. 
 
De dagelijkse terugblik dient voor de snelle leerlingen (zelfontdekkers) als een 
oriëntatie op de stof om vast te stellen of ze de stof begrijpen. Voor de basis 
leerlingen (directe instructie kinderen) betekent de dagelijkse terugblik een reflectief 
moment t.a.v. wat reeds behandeld is. De zorgleerlingen (modelleerders) kunnen 
ook meedoen aan de dagelijkse terugblik of tijdelijk werken aan een opdracht op het 
eigen niveau. 
 
In de presentatiefase krijgen de zelfontdekkers een korte instructie van wat gemaakt 
moet worden. De directe instructie kinderen en de modelleerders krijgen een korte 
presentatie van de lesdoelen. 
 
In de fase van de begeleide oefening wordt de te behandelen stof geoefend onder 
begeleiding van de leerkracht. Hier kunnen de leerlingen naast het individueel 
uitvoeren van opdrachten ook samenwerken. 
 
De periodieke terugblik is voor alle leerlingen. 
 
4.1.2 DIM op Liereland 

 
A. DAGELIJKSE TERUGBLIK 

1. Geef een samenvatting van de voorafgaande lesstof. 
2. Bespreek het (huis)werk voor zover dit nog niet als eindronde in de 

voorgaande les is gedaan. 
3. Haal de benodigde voorkennis op en controleer of die voorkennis in de 

presentatie weer aan de orde moet komen. 
4. Spreek een hoge (realistische) verwachting uit. 

 
B. PRESENTATIE 

1. Geef een schematisch overzicht van de les. Daarin worden de lesdoelen 
aangegeven. 

2. Onderwijs in kleine stappen. 
3. Geef voorbeelden, Zorg daarbij dat taal en handelen gekoppeld worden. 
4. Vermijd uitweidingen. 
5. Zorg voor een samenvatting en of een schriftelijke neerslag 

(“geheugensteun”) aan het einde van deze fase. 
 

C. INOEFENING 
1. Laat de leerlingen onder nauwgezette begeleiding oefenen en ga na of ze de 

stof begrepen hebben. 
2. Geef korte, duidelijke opdrachten. 
3. Stel veel vragen waarbij veel verschillende leerlingen betrokken worden. 
4. Zorg voor hoge successcores. 
5. Geef duidelijke feedback; geef een tweede kans bij een fout antwoord door 

het antwoord te herhalen of een aanwijzing te geven of een nieuwe vraag te 
stellen. 
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6. Ga zoveel mogelijk door met oefenen tot alle kinderen die tot de doelgroep 
horen de stof zo goed begrijpen dat ze over kunnen gaan naar individuele 
verwerking. 

7. Bespreek de uitvoering ven de individuele verwerking voor als te verwachten 
is dat kinderen problemen hebben met het identificeren van de behandelde 
stof in de opgaven. 

 
D. INDIVIDUELE VERWERKING 

1. Zorg dat de leerlingen onmiddellijk beginnen. 
2. Laat ze aan het begin een verwachting uitspreken van wat ze denken af te 

krijgen. 
3. Zorg dat de opdrachten overeenkomen met de inhoud van de voorafgaande 

lesfasen. 
4. Laat de leerlingen weten dat hun werk wordt gecontroleerd maar laat de 

leerling zoveel mogelijk zijn eigen gedrag en/of werk beoordelen. 
5. Kijk het werk van de leerling zo snel mogelijk na maar laat de leerling dit 

zoveel mogelijk zelf doen. 
6. Maak een onderscheid naar “hulp” en “instructie” geven. Geef alleen kort hulp 

tenzij er tijd gepland is voor een extra instructiegroepje. 
7. Geef individueel gericht aandacht zodat er een duidelijk onderscheid in klimaat 

is tussen deze fase en de vorige klassikale fasen (presentatie en inoefenen). 
8. Laat de leerlingen (onder goede afspraken) elkaar helpen. 

 
E. PERIODIEKE TERUGBLIK 

Deel de lessen in naar de grotere eenheden, lesblokken. Kijk regelmatig terug op 
wat er al in het blok gedaan is en wat nog komt. 

 
F. TERUGKOPPELING 

1. Geef vaak en regelmatig terugkoppeling. 
2. Corrigeer fouten onmiddellijk. 
3. Geef aan waarom iets fout of goed is. 
4. Geef veel aanmoediging. 

 
4.2 Gebruik instructietafel op Liereland 

De instructietafel staat in het klaslokaal en hieraan kan de leerkracht kinderen extra 
instructie of begeleiding geven. Dat is van belang bij gedifferentieerd werken. Een 
voordeel is dat het kind op dat moment niet uit de klas hoeft, bijvoorbeeld naar een 
onderwijsassistent/ondersteuner. Als de instructietafel in gebruik is, werken de 
andere kinderen zelfstandig en weten ze dat ze de juf of meester niet mogen storen. 
Het aantal kinderen dat tegelijk aan de instructietafel uitleg krijgt, varieert van één 
tot zes kinderen. Meestal gaat het om leerlingen die verlengde instructie nodig 
hebben, maar het kunnen ook meerbegaafde kinderen zijn, die uitleg krijgen over 
hun verrijkingsopdrachten. 

 

 
 

http://www.wij-leren.nl/differentiatie-uitleg.php
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5 Weekplanning 

 

5.1 Dag- en weektaak  
Dagtaken zijn de opdrachten die op die dag gedaan moeten worden; zo zijn 
weektaken de opdrachten voor de week.  
De vorm van de opdrachten verschilt: in de kleutergroepen en groep 3 wordt 
gewerkt met plaatjes (pictogrammen), vanaf groep 2 wordt er (ook) gewerkt met 
formulieren. De jongste kinderen plannen en registreren hun werk op het takenbord, 
de oudere kinderen gebruiken daarbij het weektaakformulier.  
Kinderen mogen zelf beslissen in welke volgorde ze de taken maken, eventueel ook 
met wie als het samenwerkopdracht is.  
Hiermee willen we de kinderen leren dat ze vooraf nadenken over wat ze gaan doen; 
op die manier willen we ze leren planmatig te werken. 
 
5.2 Doorgaande lijn: Plannen van vakken op de weektaak 

 

Groep 1 Groep 2 

- Vanaf de zomer tot 
herfstvakantie plannen de 
kinderen één taak; zij hangen 
een magneet op het 
weektaakbord.  

- De kinderen krijgen hulp van de 
leerkracht bij het plannen. 

- Wanneer de taak af is, hangen de 
leerlingen een magneetje bij 
“taak af”. 

 

- Vanaf de zomer tot 
herfstvakantie plannen de 
kinderen één taak; zij hangen 
een magneet op het 
weektaakbord. 

- Na de herfstvakantie plannen de 
kinderen twee taken. 

- Na de kerstvakantie plannen de 
kinderen drie taken. 

- De kinderen plannen zelfstandig. 
- Wanneer de taak af is, hangen de 

leerlingen een magneetje bij 
“taak af”. 

- De kinderen van groep 2 hebben 
een weektaakformulier 

Groep 3 Groep 4 

- Tot de meivakantie wordt het 
werk gepland op het 
weektaakbord; op dezelfde 
manier als in groep 1/2. 

- Wanneer de taak af is, hangen de 
leerlingen een magneetje bij 
“taak af”. 

- Elke week krijgen de kinderen 
een weektaakformulier mee naar 
huis. 

- Na de herfstvakantie bepalen de 
leerlingen zelf de volgorde van 
het werk.  
Taal      
Spelling   
Schrijven    

- Leerlingen plannen op het 
weektaakformulier: 
Taal 
Spelling (plus-groep) 

- Op het “weektaakformulier 
rekenen” wordt de 
rekenweektaak gepland. 

-  
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Groep 5 Groep 6 

- Leerlingen bepalen zelf  volgorde 
van het werk. 
Taal 
Rekenen 
Spelling  
Schrijven 

- Leerlingen plannen op het 
weektaakformulier: 
Taal 
Spelling  

- Op het “weektaakformulier 
rekenen” wordt de 
rekenweektaak gepland. 

- Leerlingen bepalen zelf volgorde 
van het werk. 
Taal 
Rekenen 
Spelling 
Schrijven 

- Leerlingen plannen op het 
weektaakformulier 
Taal 
Rekenweektaak 
Spelling 

- Op het “weektaakformulier 
rekenen” wordt de 
rekenweektaak gepland. 

Groep 7 Groep 8 

- Leerlingen bepalen zelf de 
volgorde van het werk. 
Taal 
Rekenen 
Spelling   
Schrijven 

- Leerlingen plannen op het 
weektaakformulier   
Taal  
Rekenweektaak 
Spelling 
Weektaak 
Schrijven 

- Leerlingen bepalen zelf de 
volgorde van het werk en of ze 
wel of geen instructie nodig 
hebben: 
Taal 
Rekenen 
Spelling  
Schrijven 

- Leerlingen plannen op 
weektaakformulier  
Taaltaak 
Rekenweektaak. 
Spellingtaak 
Weektaak  
Schrijven 
Wereldoriëntatie 

 

5.3 Dagkleuren  
Ter ondersteuning van het plannen gebruiken we dagkleuren; deze zijn door de hele 
school hetzelfde.  
Met de kleuren geven kinderen aan op welke dag ze aan een bepaalde opdracht 
willen gaan werken. Ook geven ze met de dagkleuren aan dat een opdracht af is. Zo 
houden de kinderen en de leerkrachten overzicht over de voortgang van het werk.  
 
Maandag   Blauw 
Dinsdag   Geel 
Woensdag   Groen 
Donderdag  Bruin 
Vrijdag  Rood 
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In de klassenmap plannen de leerkrachten de hele week. Tevens staat hier allerlei 
relevante klas- en schoolinformatie in. Invallers hebben zo ook een snel overzicht 
van werkzaamheden. 
 
 

5.4 Afspraken over de weekplanning 

 

Doel Werkvorm waarbij het zelfstandig werken van de kinderen wordt 
ontwikkeld.  

Afspraken - De weekplanning is al het werk dat gedurende de week door de 
leerling wordt verwerkt en dat zichtbaar wordt gemaakt voor 
elke leerling op een uniform format. 

- In de weekplanning zijn twee categorieën met werk opgenomen 
te weten; opdrachten horende bij de dagtaak/methodewerk en 
gedifferentieerd opdrachten volgens beredeneerd aanbod. 
 

Leerlingen - De leerlingen kennen de betekenis van de symbolen op de 
weekplanning. 

- De leerlingen kunnen de taken die op hun weekplanning staan 
zelfstandig verwerken. 

- Taken op de weekplanning geven de leerlingen de ruimte om 
samen te kunnen werken. 

- Taken op de weekplanning kunnen door de leerlingen buiten de 
groep uitgevoerd worden. 

- Leerlingen weten dat het gedifferentieerd beredeneerd aanbod 
een vast onderdeel is van de weekplanning en plannen dat ook 
als zodanig in. 
 

Leerkracht - De leerkracht stelt de inhoud van de weekplanning samen. 
- De leerkracht kan leerlingen betrekken in de samenstelling van 

de weekplanning. 
- De leerkracht houdt rekening met de leerbehoefte van de 

leerling bij de samenstelling van de weekplanning. 
- De leerkracht begeleidt de leerlingen in het leren plannen van 

een weekplanning. 
- De leerkracht bewaakt het werkproces bij de leerlingen door 

middel van aftekenen. 
- De leerkracht evalueert met regelmaat het werken met de 

weekplanning. Dit kan groepsgewijs of individueel gebeuren. 

 
 

5.5 Voorbeelden weekplanning  
In bijlagen 5, 6, 7  en 8 zijn de weektaakformulieren terug te vinden die op Liereland 
worden gebruikt. In groep 2 wordt er gestart met het werken met een papieren 
weektaak. In de groepen 1 en 2 wordt ook gewerkt met een taak die op het 
takenbord zichtbaar is. De weektaakformulieren zijn verschillend van aard. Zij 
beginnen in groep 2 heel eenvoudig en richting de bovenbouw komen er steeds 
meer elementen bij. In de groepen 5 t/m 7 wordt hetzelfde weektaakformulier 
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gebruikt. In groep 8 zijn de leerkrachten een nieuw formulier aan het testen waarbij 
meer planmogelijkheden voor de leerlingen ontstaan. 
 
 
5.6 Keuze werk 

 

Doel: 
Het doel voor de leerkracht en de leerlingen is om met behulp van de reeds 
aanwezige intelligenties (gebaseerd op de acht intelligenties van Gardner) bij de 
leerlingen te versterken en de intelligenties te ontwikkelen die nog niet zo sterk 
aanwezig zijn. De leerlingen leren zelfstandig, of met een medeleerling werk te 
kiezen. 
 
Middel: 
Het werken met de keuzekast is een middel voor de leerlingen om zelfstandig of met 
een medeleerling succeservaringen op te doen en om met een verhoogde motivatie 
en een positieve leerhouding te werken aan hun eigen ontwikkeling. 
 
Beschrijving: 
In de gang bij de onderbouw staat een keuzekast die wordt gebruikt door de 
groepen 1 t/m 4 en in bovenbouw staat een keuzekast die wordt gebruikt door de 
groepen 5 t/m 8.  
 
De volgende intelligenties zijn in de keuzekast terug te vinden: 
– woordknap  
– getalknap 
– natuurknap 

 
– zelfknap 
– samenknap 
– muziekknap 
– beweegknap 
– beeldknap 

 
Voor de eerste 3 knappen zijn er voldoende materialen aanwezig. Voor de andere 5 
knappen, zoeken wij nog aanvullende materialen.  
 
Werkwijze: 
 
Onderbouw 

De kinderen uit de groepen 1 en 2 maken elke maandag een keuze en hangen 

hiervoor een icoontje op het takenbord in de klas op. De kinderen uit de  groepen 1 

en 2 plannen in de ochtend en de kinderen uit de groepen 3 en 4 in de middag. 

 
Bovenbouw 
Bij de start van het schooljaar geeft de leerkracht een toelichting op de spellen in de 
knapkast en worden het doel, de regels en afspraken over het werken met de 
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keuzekast herhaald.De kinderen uit de groepen3 t/m 8 de maken één keer in de 
week een keuze uit één van de kasten en geven hun keuze aan op hun 
weektaakformulier onder het kopje “weektaak”. 
 
 
Als de leerling het werk af heeft, laat hij/zij het aan de leerkracht zien. Die geeft dan 
een paraaf op de aftekenlijst. De leerkracht controleert of alles compleet is en weer 
teruggezet wordt in de knapkast. 
Als een van de materialen incompleet is, wordt dat gemeld bij de leerkracht. 
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6 Samenwerken 
 

6.1 Wat is samenwerken? 

Het gezamenlijk inzetten om een bepaald doel te bereiken. 
Dit kan met 2 personen maar ook met een groep. Er zijn allerlei vormen van 
samenwerken mogelijk. Wij hebben hier op school een doorgaande lijn samenwerken 
voor ontwikkeld.In elke groep zit deze doorgaande lijn in de klassenmap. Deze 
doorgaande lijn is terug te vinden in bijlage 8. 
 

Samenwerken in de klas. 

 
 

 

maatjesbord in groep 1/2 . 
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6.2 Daltonateliers 
 
Om ons daltonconcept verder uit te diepen en onze school met onze sterke kanten te 
profileren zijn we in het schooljaar 2013-2014 begonnen met het draaien van 
“daltonateliers”. Tijdens deze daltonateliers wordt in elke groep een activiteit 
aangeboden waaruit de leerlingen kunnen kiezen. Kinderen kunnen op inschrijving 
intekenen voor een atelier. Tijdens de daltonateliers worden de kinderen van de vier 
groepen (onderbouw en bovenbouw) door elkaar gemengd.   
In de onderbouw (groep 1 t/m 4) worden de daltonateliers op een andere wijze 
georganiseerd dan in de bovenbouw (groep 5 t/m 8); 

 De onderbouw doet twee keer per jaar een cyclus van 4 weken achter elkaar. De 
kinderen werken vier weken aan hetzelfde onderdeel. 

 De bovenbouw doet  4 keer per jaar een workshop waarvan tenminste 1 x 
techniek. 

 

Binnen het atelier werken de kinderen in groepjes aan een uitdaging. Kinderen 
werken soms aan een gezamenlijk en soms aan een individueel product. In het 
groepje zijn de taken verdeeld. 
Tijdens de daltonateliers zijn de kinderen enthousiast aan het werk, het is leuk om te 
zien hoe de oudere kinderen samenwerken met de jongere kinderen. Na afloop 
komen de kinderen terug in hun eigen groep. Zij vertellen elkaar daar wat ze hebben 
gedaan. De producten worden na afloop kunnen tentoongesteld in klassen, gangen 
of aula. 
 
 

 
 
Daltonatelier onderbouw
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7 Zelfstandig werken 

7.1 Wat is zelfstandig werken? 
Zelfstandig leren en werken op een daltonschool is actief leren en werken.  
Een leerling wil doelgericht een klus klaren en is in staat om tijdens dit leerproces 

hulp te zoeken indien noodzakelijk. 

 
7.2 Uitgestelde aandacht 

 
7.2.1 Smile in groep 1 en 2 
In de groepen 1 en 2 wordt gebruik gemaakt van een grote smile, die op rood staat 
als de leerkracht niet gestoord mag worden omdat er met een groepje gewerkt 
wordt. Kinderen kunnen elkaar dan om hulp vragen… 
 
7.2.2 Blokjes in groep 3 t/m 8 
In de groepen 3 en 4 maken we gebruik van dalton blokjes tijdens het zelfstandig 
werken. De kinderen leggen deze blokjes op tafel, groen: je mag me storen, rood ik 
wil niet gestoord worden, ? ik heb een vraag. De leerkracht probeert tijdens de start 
en tussen ronde deze vragen op te lossen. Kinderen kunnen elkaar ook helpen als de 
leerkracht met een groepje aan de instructie tafel zit. De leerkracht heeft een groot 
blok waarop dezelfde symbolen staan. Er wordt niet met een stoplicht gewerkt. 
In de groepen 5 t/m 8, wordt ook gebruik gemaakt van deze blokjes. Er wordt 
gewerkt met de 0 stem, (er kan dan niet samen gewerkt worden). Na de pauze is er 
tijd om samen te werken. 
 
Afspraken met de kinderen:  
 Zelf verantwoordelijk voor het blokje (kost € 1,20 per blokje) 
 Graag in het laatje bewaren! 
 Het blokje goed bewaren, gaat mee naar de volgende groep! In groep 8 gaat het, 

aan het einde van het schooljaar, mee naar huis! 
 Het blokje netjes houden, dus geen gekras, viltstift, witsel etc. erop! 
 
7.3 Gebruik van de geluidsmeter 
Doel 
Op Liereland wordt in de groepen 1 t/m 8 gewerkt met een geluidsmeter. Het doel 
van deze geluidsmeter is: 
 
De leerlingen kunnen hun stemvolume aan passen aan de situatie door het gewenste 
stemgebruik concreet te maken. 
 
Geluidsmeter invoeren: 
Om kinderen te leren omgaan met de geluidsmeter is het belangrijk om het 
gewenste geluidsniveau goed aan te leren. Dit aanleren gebeurt in een aantal 
stappen en wordt in alle groepen regelmatig herhaald. 
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1. Er zijn vijf verschillende “stemmen”; 0-stem, 3-stem, 6-stem, 9-stem en 12-stem. 
Deze stemmen staan op gelamineerde kaarten en zijn in alle groepen aanwezig. 

2. De uitleg van de geluidskaarten in de groepen wordt gedaan d.m.v. voorbeelden 
en/of rollenspelen. 

3. Er is een opbouw in tijd; van 10 minuten (onderbouw) tot maximaal 60 minuten 
(bovenbouw). 

4. De leerkrachten geven het goede voorbeeld; wanneer we met een 3-stem 
werken, loopt de leerkracht naar het kind toe en roept niet door de groep.  

5. Ook het gebruik van het uitgestelde aandacht wordt regelmatig onder de 
aandacht gebracht. Wanneer kinderen met een 0-stem werken of elkaar helpen 
moeten zij weten hoe luid zij mogen praten. 

 
* uitzondering: V.a. groep 5 wordt er tot de pauze gewerkt met een 0-stem, de 
leerkracht zit op dat moment met kinderen aan de instructietafel. Daar wordt niet 
met een 0-stem gewerkt. 
 
Uitleg van verschillende stemmen; 
STEM 0 
 Je praat tegen jezelf en niemand hoort je. 

 Tijdens toetsen, bieblezen en zelfstandig werken tot de pauze (bovenbouw). 
STEM 3 

 Je praat tegen je buurman. Een plaats verder kan niemand je verstaan. 
 Tijdens allerlei leeropdrachten. 
STEM 6 

 Je praat tegen je groepje. Een ander groepje kan het niet verstaan. 
 Tijdens groepsopdrachten. 
STEM 9 

 Je praat tegen de klas. Op de gang kan niemand je verstaan. 
 Tijdens boeken-en hobbykring en spreekbeurten. Ook de leerkrachten gebruiken 

deze stem tijdens de instructies. 
STEM 12 

 Op de gang mag iedereen je verstaan! Deze stem gebruiken we eigenlijk nooit, 
soms ontstaat het spontaan… 

 Tijdens verjaardagen etc. 

 Op het schoolplein om iemand te roepen die aan de andere kant van het plein 
staat. 

 
Overzicht van de diverse geluidskaarten is terug te vinden in bijlage 9 en 10. 
 
Positieve kanten 
1. Wanneer de kinderen de geluidsmeter goed toe kunnen passen ontstaat er een 

goede werksfeer. 
2. Het is voor leerkrachten mogelijk om aan de instructietafel te werken. 
3. Kinderen kunnen op een goede manier samen werken en elkaar helpen. 
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Aandachtspunten 
1. Regelmatige herhaling van de geluidsmeter is belangrijk om het gebruik ervan te 

borgen. 
2. De leerkrachten halen de kaart weg wanneer er niet meer mee gewerkt hoeft te 

worden. 
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8 Coöperatieve werkvormen 
 

8.1 Tweepraat: 
De kinderen staan op en lopen vrij door de klas tot er een sein wordt gegeven. 
Bijvoorbeeld het stoppen van muziek.  
Vervolgens zoeken de kinderen iemand op die het dichtst bij hen in de buurt staat. 
Ze gaan rug tegen rug staan en luisteren naar de opdracht. Vervolgens draaien zij 
zich om en voeren de opdracht uit. De leraar kan een tijd vaststellen of een seintje 
geven. Tevens geeft de leraar aan wie er begint. (degene met de grootste 
schoenmaat, de kleinste hand, de donkerste trui etc.) 
Wanneer de opdracht afgerond is, kan de leraar de kinderen individueel benaderen. 
(“wie stond bij iemand die…?”) 
De kinderen gaan tot slot weer terug naar hun plaats. 
 
8.2 Tafeltweepraat: 
De kinderen zitten in hun groepje en krijgen de opdracht om in tweetallen iets te 
overleggen. Het kan zijn dat de kinderen met de schouderpartner gaan praten 
(degene die naast hen zit) of met hun gezichtspartner (degene die tegenover hen 
zit). 
 
8.3 Tafel-schrijf-rondje: 
In deze structuur werken de vier kinderen in een team samen. Zij zitten op hun 
plaats en geven een tekenblaadje of schrijfblaadje rond. Elk kind moet er om de 
beurt iets op tekenen of over schrijven over een bepaalde opdracht. 
Het vervolg kan op verschillende manieren worden aangepakt. Een voorbeeld is dat 
de vier kinderen op staan en dat de leraar elk groepje iets laat noemen dat ze 
hebben getekend. Degene die luistert naar een ander groepje met tekengerei of 
schrijfgerei en papier, zet een kruisje bij wat zij ook hebben getekend of geschreven. 
Een ander tekent of schrijft op een blaadje wat zij zelf niet hadden. Wanneer alles 
van hun blaadje is opgenoemd, gaat het groepje zitten. Het aanvullen blijft echter 
wel doorgaan. 
Uiteindelijk hebben alle groepjes dus het zelfde onderwerpje getekend of 
geschreven. De vormgeving kan wel steeds anders zijn. Het is weer leuk om daar 
met elkaar naar te kijken. 
 
8.4 Tafel-praat-rondje: 
Deze structuur lijkt op de vorige. De kinderen tekenen nu niets, maar praten om de 
beurt. Het is handig om een bepaald voorwerp in elk groepje door te geven aan 
degene die mag praten. Deze structuur is te gebruiken bij het verwoorden van een 
mening. Of bij een vraag waar meerdere antwoorden mogelijk zijn. Ook bij deze 
structuur kan de leraar aan het eind vragen naar opvallende meningen of ideeën.  
Een leuke werkvorm hierbij is bijvoorbeeld: ‘popcorn’. Willekeurig in de klas staat 
om de beurt een kind op die iets met de klas wil delen.  
Het gaat erom dat je elkaar in de gaten houdt en wanneer er ruimte is iets kan 
zeggen. Voor jonge kinderen is dat erg moeilijk. Veel oefenen is van belang. 
Vaak zijn kinderen gewend dat ze pas mogen praten als ze de beurt krijgen. Hierbij 
gaat het om rond kijken wanneer je kunt. 
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8.5 Hoofden-bij-elkaar: 
Een structuur waarbij de kinderen in een groep een nummer hebben. In het groepje 
bespreken de kinderen een bepaalde opdracht en ze zorgen ervoor de ze alle vier 
alle kennis hebben.  
Deze opdracht is heel geschikt bij de introductie van een nieuw onderwerp. Je kunt 
per groep een praatplaatje geven. Later moeten ze aan de anderen gaan vertellen 
wat er op dat plaatje stond. 
Dan noemt de leerkracht een nummer. De kinderen met dat bewuste nummer lopen 
naar een ander groepje en delen hun opgedane kennis met de andere kinderen. 
Wanneer alles goed is wordt dat gevierd of wanneer het niet goed gaat wordt de 
verteller geholpen. Waarna ook gevierd kan worden. 
Daarna gaat iedereen weer terug naar zijn eigen groepje. 
De leerkracht noemt weer een nummer en zodoende komen alle groepen aan de 
beurt om aan anderen te vertellen wat ze hebben gezien op hun plaatje. 
vaardigheden hierbij: 

 kijken  

 verwoorden 
 overleggen 
 delen 
 onthouden 
 vertellen op een leuke manier 

 informatie koppelen 
Het vieren kan door middel van een applaus o.i.d., maar het is leuker wanneer 
kinderen zelf een manier kunnen bedenken. 
 
8.6 Team-loop-en-deel: 
Stel je voor dat je als leerkracht wilt dat na een onderwerp de kinderen iets 
bedenken om te presenteren wat ze geleerd hebben. 
De teams zoeken een ander team op en laten zien wat ze hebben bedacht, gemaakt, 
geoefend etc. Het andere team kijkt toe en geeft complimenten of tips (al naar 
gelang de opdracht). Vervolgens mag het andere team hun resultaat tonen. 
 
8.7 Paar-loop-en-deel: 
Het bovenstaande kan ook in tweetallen. Wanneer een koppel de opdracht heeft 
uitgevoerd, zoeken zij een ander koppel op en delen hun informatie. Bijvoorbeeld: In 
tweetallen hebben ze hun weekendbelevenissen verteld. Het team zoekt een ander 
team en de een vertelt wat de ander heeft gedaan aan het andere team. 
Ook hierna kan de leraar vragen aan de kinderen wie iets wil delen met de groep. 
 
8.8 Binnen-buiten-kring: 
Er worden in deze structuur twee kringen gemaakt. Een kring is de buitenkring en de 
andere kring zit of staat daarbinnen. De kinderen in de beide kringen kijken elkaar 
aan, waardoor er weer koppels zijn gevormd.  
De kinderen stellen elkaar een vraag of delen bepaalde informatie. Vervolgens geeft 
de leraar aan hoeveel plaatsen de binnenkring moet opschuiven en herhaalt de 
opdracht zich. 
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8.9 Laat-maar-zien: 
Elk kind heeft een blad voor zich en een potlood. De leraar stelt een vraag en elk 
kind tekent of schrijft waaraan het denkt. Na een tijdje zegt de leraar: “Laat maar 
zien”. De kinderen tonen elkaar het getekende of geschrevene en kijken wat de 
verschillen zijn. Kinderen leggen aan elkaar uit waarom ze dit getekend/ geschreven 
hebben. 
 
8.10 Carrousel: 
Dit is een manier waarbij de klas de werkstukken van elkaar kan beoordelen. Alle 
werkstukken worden overzichtelijk in de ruimte geplaatst. Daarbij wordt een papier 
gelegd waar alle kinderen een smiley op mogen inkleuren. Of waar alle kinderen iets 
positiefs mogen schrijven bij het werk van de ander. 
Ieder begint eerst bij zijn eigen werk. Wat vind je er zelf van? De kinderen mogen 
daarna allemaal iets positiefs bedenken over een werkje van een ander. Je stroomt 
door naar het volgende. Je kunt dit ook in groepen laten gebeuren, zodat iedere 
groep bezig is met de werkjes uit die groep. Het gaat erom dat kinderen de 
complimenten ook echt ‘ontvangen’. 
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9. Leerlingenraad 

 

9.1 Draaiboek leerlingenraad Liereland 
Op Liereland is een leerlingenraad. Deze leerlingenraad bestaat uit leerlingen (twee 
kinderen uit de groepen 1 t/m 8) en een ouder van de ouderraad. In het draaiboek 
van de leerlingenraad staat precies omschreven waarom er op Liereland een 
leerlingenraad is opgericht, wie erin zitten, wat het doel ervan is en welke activiteiten 
er ondernomen worden. Hieronder is de inhoud van het draaiboek weergegeven. 
 

Inleiding 
De leerlingenraad (LLR) van Liereland is opgezet in 2009. 
Uit een kwaliteitsonderzoek gehouden onder leerlingen (mei 2009), ouders en 
personeel kwam de behoefte naar voren om meer input van leerlingen op 
schoolzaken te krijgen. Met name de leerlingen hadden dit aangegeven.  
In de eerste jaren vergaderden de leerlingen in twee groepen. Iedere groep was 
een dwarsdoorsnede van de school. Sinds het schooljaar 2013-2014 wordt er in 
één groep vergaderd. 
 
Waarom een LLR? 
Als daltonschool vinden wij het belangrijk dat leerlingen inbreng en inspraak 
hebben op verschillende zaken binnen de school. Op deze wijze leren zij 
verantwoordelijkheid dragen en samenwerken. 
Wij willen de leerlingen leren verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leren, 
maar ook voor elkaar en voor de school. Dat betekent onder andere, dat je niet 
passief blijft, maar ook zelf meedenkt over hoe de dingen beter of leuker kunnen 
worden. 
Bij daltononderwijs zijn de leerlingen (mede) verantwoordelijk voor de school. Het 
doel van de leerlingenraad is om de leerlingen nog meer bij het onderwijs te 
betrekken. Tevens is het een mogelijkheid voor de leerlingen om kennis te maken 
met (democratische) besluitvorming in het kader van “actief burgerschap”.  
 
De leden van de LLR 

 
Onder begeleiding van 2 OR leden wordt er 4x per jaar een vergadering gehouden. 
Uit alle groepen zijn 2 vertegenwoordigers op de vergadering aanwezig. Ieder 
schooljaar zijn er "verkiezingen" voor de LLR. Een leerling is in principe 2 jaar lid 
van de LLR. Steeds een oud en een nieuw lid, dit om de continuïteit te behouden. 
Echter, bij groep 3 is het anders vanwege meerdere kleutergroepen. Groep 1-2, gr 
2 "oud" en gr 1 nieuw. Groep 3; van de leerlingen die lid waren van de LLR wordt 
er 1 gekozen en er komt een nieuw lid bij. Aan het begin van het schooljaar 
kunnen de kinderen aan de leerkracht kenbaar maken dat ze lid willen worden van 
de LLR. De leden van de leerlingenraad worden gekozen door de klas. In de 
onderbouw helpt de leerkracht waar nodig is. 
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De leden van de LLR vertegenwoordigen de hele klas, niet alleen hun eigen 
mening telt. De leerkracht bespreekt de notulen en agenda in de klas, zodat alle 
kinderen hun idee kunnen inbrengen. Daar waar nodig, noteert de leerkracht de 
ideeën uit de klas (gr 1/2 en 3) 
 
Data 
Op de eerste vrijdagmiddag na een vakantie vergadert de LLR. Er wordt uitgelegd 
wat de LLR is en de voorzitter, notulist en penningmeester worden benoemd. Dit 
gebeurt met alle groepen tegelijk. 
De evaluatie van het schooljaar vindt plaats in juni met de hele groep. 
Indien er bij een groot project, zoals het schoolfeest een extra overleg nodig is 
wordt een commissie samengesteld van enkele LLR leden. De datum voor een 
extra overleg wordt later bepaald. 
 
De vergaderingen 
De agenda van de LLR vergadering wordt een week van tevoren op share point 
gezet. De leerkracht bespreekt de agenda in de groep en de leerlingen nemen op 
de dag van de vergadering de agenda en de klassen ideeën mee. Na de 
vergadering wordt de actielijst in de klas besproken. 

 

 rondvraag 
 
Jaarevaluatie 
Ieder jaar levert de LLR een evaluatie van het afgelopen jaar aan voor de 
evaluatiedag. Hier staan de ondernomen activiteiten in. Ook krijgen wij een kort 
verslag van de penningmeester. 
 
Foto 
Aan het begin van het schooljaar wordt er een foto van de leden van de LLR 
gemaakt. Deze wordt opgehangen in de aula. (+ namen eronder en het woord 
“Leerlingenraad Liereland’’) 
 
Algemene ouderavond 
Op de algemene ouderavond aan het begin van het schooljaar doen twee 
leerlingen van de LLR verslag van het afgelopen jaar en presenteren zij de plannen 
voor het nieuwe schooljaar. 
 
PR 
Bij festiviteiten worden de leerlingen van de LLR betrokken. Zo heeft een leerling, 
samen met de directeur, de Lustrumweek in mei 2014 geopend met een toespraak 
op het plein. 
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Open dag 
Op een woensdag in februari houden alle basisscholen in Alkmaar een open dag. 
Twee leerlingen van de LLR leiden belangstellenden rond. 
 
Vergadering leerlingenraad Liereland 
Datum : vrijdag 
Aan     : de leerlingen uit de leerlingenraad 
Plaats  : in de aula 
Tijd     : 13:00 – 14:00 uur 
Voorzitter:    
Notulist   :    
Punten     : 

welkom 

klassenidee, alle groepen om de beurt 

projecten: ·zoals; Sinterklaas en kerst 

 rondvraag 

sluiting 

 

 
9.2 Evaluatie leerlingenraad 
Aan het eind van elk schooljaar evalueren de leden van de leerlingenraad het 
schooljaar. Van deze evaluatie wordt een verslag gemaakt. Hieronder staat een 
voorbeeld van zo’n evaluatieverslag. Het betreft hier het schooljaar 2013/2014. 
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Evaluatie leerlingenraad 

 
Wie zitten er in de leerlingenraad 2013/2014: 
1/2a Isabella en Damian 
1/2b Dean en Amira 
3 Leon en Aimee 
4 Robin en Celine 
5 Pascal en Lorena 
6a Joey en Romy 
6b Joel en Lars 
7 Romeo en Sabine 
8 Gideon en Timo 
 
We vergaderen met één groep elke vrijdag na een vakantie, van 14.30 uur tot 15.15 
uur 
 
Voorzitter is Gideon 
Penningmeester is Timo met hulp van Lars 
Notulist is Sabine (en Romy) 
 
Activiteiten leerlingenraad schooljaar 2013/2014  

o Nieuwe boeken voor in de schoolbibliotheek 
o Samen met twee leerkrachten en twee ouders een goed doel gekozen: De 

dierenambulance 
o Een bedankje voor het ondersteunend personeel 
o Een basketbal om te kunnen basketballen 
o Een pot gemaakt zodat een ieder die daar behoefte aan heeft zijn verhaal kan 

doen op papier en dat dit door de vertrouwenspersoon kan worden gelezen. 
o Er zijn nieuwe laptops aangeschaft 
o De jaarlijkse disco met gezonde snack 
o Op de algemene ouderavond een woordje over de leerlingenraad 
o Op de opendag een rondleiding gegeven aan nieuwe ouders 
o Tijdens de feestweek 2 nieuwe films aangeschaft 
o En tijdens de feestweek naast de burgemeester op het podium gestaan om 

een woordje te doen. 
o Een presentatie over pesten gegeven in alle groepen 
o Stoepkrijt, spijker en hout voor de onderbouw 
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10  Taken en competenties van het team 
 
10.1 Rol en taak van een dalton leidinggevende 
1. De dalton leidinggevende heeft een sturende en coachende taak. Leiding geven 

waar het moet, begeleiden waar het kan! 
2. Samen met de coördinator en het team houdt hij/zij de visie van de daltonschool 

levendig. 
3. De schoolleider creëert voor leerkrachten en andere medewerkers de ruimte om 

hun talenten te laten zien en te ontwikkelen. De schoolleider stimuleert de 
mensen initiatieven te nemen en te tonen.  
Dit komt bv tot uitdrukking in de werkgroepen die wij hebben. 

4. De schoolleider draagt bij alle voorkomende werkzaamheden de dalton identiteit 
uit. Dit is gekoppeld aan de zes kernwaarden van het daltononderwijs. (zie blad in 
Daltonhandboek) 

5. De dalton leidinggevende houdt nieuwe ontwikkelingen binnen Dalton bij en 
vertaalt deze kennis en inzichten naar de praktijk. 

 
10.2 Rol en taken van de daltoncoördinator 
Taken en rol van de daltoncoördinator 
Een daltoncoördinator heeft een specifieke rol en diverse taken binnen de school. 
Deze taken worden in overleg met de directie uitgevoerd; 
 
1. De daltoncoördinator heeft een sturende en coachende taak. Hierbij wordt 

gedacht aan het inspireren, mobiliseren, samenwerken en waarderen van/met  
een team/individuele leerkracht.  

2. De daltoncoördinator bewaakt de schoolontwikkeling door, vanuit de 
daltonprincipes in dialoog met de collega’s samenwerkend te leren en te werken 
aan een gedeelde visie en een lerende cultuur. 

3. De daltoncoördinator houdt zich bezig met de verbreding en verdieping van de 
competenties op het gebied van vakkennis, inzichten en leervaardigheden vanuit 
de cultuurhistorische benadering van het daltonconcept. 

4. De daltoncoördinator houdt nieuwe ontwikkelingen binnen Dalton bij en vertaalt 
deze kennis en inzichten naar de praktijk; informatieavonden, nieuwsbrieven, 
vergaderingen etc. 

5. De daltoncoördinator vertegenwoordigt de school tijdens regiobijeenkomsten. 
6. De daltoncoördinator onderhoudt contacten met andere daltoncoördinatoren van 

“collega daltonscholen”. Binnen de stichting Ronduit profileert de leidinggevende 
zich met het daltononderwijs. Zij zorgt, samen met de directie van de 
OGO/Montessori en Jenaplanscholen dat deze onderwijsvernieuwsvormen 
onderde aandacht blijven. 
 

10.3 Rol en taken van de daltonleerkrachten, onderwijs ondersteunend 
personeel en ouders 
Op Liereland zijn we van mening dat alle betrokkenen heel goed in staat zijn om zelf 
aan te geven wat hoe hun rol en taken eruit zien. Er is aan alle personeelsleden, een 
groep ouders (ouderraad en medezeggenschapsraad) en een groep leerlingen 
(leerlingenraad) gevraagd om zelf aan te geven hoe zij de vijf kernwaarden van 
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Dalton terug laten komen op onze school. Deze omschrijvingen zijn terug te vinden 
in hoofdstuk 11. 
 
10.4  Werkgroepen 
M.i.v. schooljaar 2012-2013 vormen wij werkgroepen. De vergaderstructuur wordt 
hier op aangepast. In elke werkgroep zit minimaal één persoon uit gr. 1/2, één 
persoon uit de groepen 3 t/m 5 en één persoon uit de gr. 6 t/m 8. De werkgroep 
komt één keer per maand bij elkaar. Er vindt regelmatig een terug koppeling in TV 
plaats. 

Er is begonnen met vijf werkgroepen, dit is in het schooljaar 2014-2015 

teruggebracht naar vier. Op dit moment hebben we een: 

1. Werkgroep sociaal emotioneel 
2. Werkgroep rekenen 
3. Werkgroep weredoriëntatie  
4. Werkgroep Dalton 
 
10.4.1 Taak van de werkgroepen 
De werkgroepen hebben als taak om alle zaken die met de bovengenoemde 
vakgebieden te maken hebben te bespreken. Elke werkgroep heeft een coördinator, 
zij leidt de werkgroep en zorgt dat zaken worden kort gesloten met de 
internbegeleider en/of het managementteam. 
   De werkgroepen krijgen input om hun doelstellingen en acties voor een schooljaar 
te formuleren. Aan het eind van het jaar worden deze doelstellingen binnen de 
werkgroepen geëvalueerd. Vervolgens vindt er een terugkoppeling naar het team 
plaats tijdens de evaluatiedag. 
 
10.4.2  Doel van de werkgroepen 
Binnen de scholen werken competente leraren, is er een diversiteit aan kennis en 
specialismen en is er sprake van functie- en taakdifferentiatie. Dit leidt tot; 

 Gedeelde verantwoordelijkheid. 
 Ontwikkeling vanuit het team=draagvlak in het team. 
 Onderwijs inhoudelijke ontwikkelingen vanuit de werkgroep op de 

teamvergaderingen. 

 Gebruik maken van elkaars expertise/van elkaars kwaliteiten. 
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11 Dalton op Liereland 

11.1 Ideeën en beleving van alle betrokkenen 
In dit hoofdstuk is een impressie te zien van de daltongedachten van alle mensen op 
basisschool Liereland. De leerkrachten, het onderwijsondersteunend personeel, de 
leden van medenzeggenschapsraad en ouderraad en de leerlingenraad hebben hier 
aangegeven hoe zij de kernwaarden terug zien in hun activiteiten op Liereland. 
Daarnaast is aan iedereen gevraagd om een ontwikkelpunt op het gebied van dalton 
te formuleren. 
Deze doelen zijn opgenomen in het dalton jaarplan. 
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11.2 Dalton volgens de leerkracht van groep 1/2a; Linda van Wonderen 
 

  
Zelfstandigheid:  
 

De kinderen leren hun taken te plannen en te organiseren.  
  
Wanneer ga ik de taak doen?  
Met een magneet plannen de kinderen op het taakbord, op welke dag 
van de week ze de taak gaan doen.  
In groep 2 gaan de kinderen uiteindelijk over op het plannen op papier, 
een weektaakformulier.  
Op dit formulier wordt gepland wanneer ze de taak gaan doen, kleuren 
ze wanneer de taak af is en met een smiley stempel geven ze aan hoe 
de taak is gegaan.   
Wanneer een kind zijn taak gaat uitvoeren, kan het zelf de spullen 
pakken die hij/zij ervoor nodig heeft en gaat aan de slag.  
  
  
 

Samenwerken:  
 

In de klas werken we veel samen.  
Door met elkaar samen te werken en te spelen leren de kinderen van elkaar, ze leren met elkaar om 
te gaan en rekening met elkaar te houden.  
Ze kunnen elkaar helpen en stimuleren en ze leren om naar elkaar te luisteren.  
Dit zien we niet alleen terug in de klas, maar ook tijdens de Dalton 
ateliers. De groepen 1 t/m 4 werken groepsdoorbroken aan een 
activiteit. De oudere en de jongere kinderen leren van elkaar!  
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Verantwoordelijkheid:  
 

Door met de kinderen duidelijke regels en afspraken te maken, ontstaat er ruimte voor de kinderen 
om eigen keuzes te maken en om daar ook zelf verantwoordelijk voor te zijn.  
Zo hebben de kinderen ook taken in de klas. Ze zijn verantwoordelijk voor een taak die uitgevoerd 
moet worden, bijvoorbeeld elke week de planten water geven, of de gang controleren.  
Als je hulp bent in de klas heb je die dag meer taken. Onder andere bekers uitdelen, plastic 
opruimen, juf helpen!   
 
 

  

 
Effectiviteit:   
 

Het is goed om als leerkracht goed van tevoren te weten wat je doel van de les is.  
Ook voor de kinderen moet het doel duidelijk zijn.  
  
Bij een taak; als kinderen een taak krijgen waar zij verantwoordelijkheid voor dragen is het onderwijs 
effectiever.  
  
 
 

Reflectie:  
 

We maken tijd vrij om met elkaar te evalueren en om feedback te krijgen en te geven.  
Nadenken over je eigen handelen en je eigen werk. We bespreken met elkaar wat er goed is gegaan 
of wat er beter kan. We geven elkaar tips en complimenten en we maken gebruik van de 
reflectiebak.   
 

  

 
Borging:  
 

We moeten er samen voor zorgen dat we de kwaliteit van onze school borgen. Dat betekent 
overleggen in het team, kijken bij elkaar, praten met elkaar en nascholen. 
 
Linda van Wonderen, groep 1-2A  
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11.3 Dalton volgens de leerkracht van groep 1/2a; Marianne v.d. Laan 
 

 

Dalton groep 1-2a 

Marianne v.d. Laan 

 
Zelfstandigheid;  
Kinderen plannen hun taken op het planbord. De 
kleuren van de magneten geven aan op welke 
dag(en) ze hun taak plannen. Het aantal taken 
wordt in de loop van het schooljaar uitgebreid van 
1 naar 3 per week. Na de voorjaarsvakantie 
gebruiken de kinderen van groep 2 een 
planformulier om ze alvast voor te bereiden op 
groep 3. Kinderen weten waar ze de materialen 
kunnen vinden om hun      taak te doen en ruimen 
ook zelf hun spullen weer op. 
 
 

Verantwoordelijkheid;kinderen zijn 
verantwoordelijk voor hun eigen weektaak. Ze 
houden zelf in de gaten op welke dag ze hun taak 
gepland hebben. Ook zijn ze verantwoordelijk voor 
de materialen die ze gebruiken. De leerlingen 
hebben een klassentaak, zoals puzzelkast netjes 
maken, tafels schoonmaken. 
 
 
 
Samenwerken; 
Kinderen leren in groep 1-2 samenwerken met elkaar. Ze doen dit 
met samenwerkingsopdrachten, spelletjes, maatjeswerk. Tijdens 
de Daltonateliers werken kinderen ook samen met leerlingen uit 
andere groepen. 
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Reflectie; 
Op verschillende momenten reflecteren wij met 
de kinderen. Leerlingen bespreken wat goed 
gaat en wat nog beter kan. Er zijn allerlei vormen 
om te reflecteren. Uit de bak “reflectie” kiezen 
we samen een manier. 
We leren elkaar om complimentjes (opstekers) en 
tips te geven. Hier gebruiken we de methode van 
de Vreedzame School voor. Kinderen leren ook 
hoe conflicten op de goede manier op te lossen. 

 
Effectiviteit; 
Tijden de instructie bij de verschillende taken benoemen we de 
doelen van de les. Ook wordt uitgelegd wat de leerlingen nodig 
hebben om hun doel te bereiken. We werken met een beredeneerd 
aanbod aan de hand van thema’s en de methode Kleuterplein. De 
doelen worden hierin beschreven en de resultaten worden 
bijgehouden. 
 
Borging; 
Door als team met elkaar in gesprek te blijven, te kijken bij elkaar 
en nascholing zorgen we er als school voor om de kwaliteit te 
borgen. Ook met de kinderen blijven we gesprekjes houden over 
het plannen, samenwerken en zelfstandig werken. We maken ook 
de kinderen verantwoordelijk voor de inhoud van hun portfolio. 
A.d.h.v. gesprekjes kiezen de kinderen zelf wat er per thema aan 
de portfoliomap wordt toegevoegd; waar ben je trots op, of wat 
vond je nog moeilijk. 
 
Ik wil mij nog graag ontwikkelen op het creëren van een 
uitdagende kleuterklas , zodat alle kinderen op hun eigen niveau 
kunnen werken, leren en ontdekken. 
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11.4 Dalton volgens de leerkracht van groep 1/2B; Linda Grisnigt 
Dalton… 

Groep 1-2 b  obs “Liereland” 
 
Zelfstandigheid: 
De kinderen plannen zelf hun taak, na de instructie op maandag. Eerst op het 
takenbord, later in het jaar gaat groep 2 plannen op een weektaakformulier. Verder 
kiezen ze hun activiteiten voor de dag, wisselen ze zelfstandig als ze klaar zijn. Ze 
pakken de materialen die ze nodig hebben.  
 

 

Samenwerken: 
De kinderen leren samenwerken met alle kinderen tijdens samenspel, maatjeswerk, 
inloop, samenwerkingsopdrachten. Je leert van elkaars kwaliteiten, maar leert elkaar 
ook kennen.    
 

Verantwoordelijkheid: 
De kinderen zijn verantwoordelijk voor hun weektaak. Je plant hem zelf, maar zorgt 
wel dat de taak op vrijdag af is. Verder ben je in de klas natuurlijk verantwoordelijk 
voor de materialen en het opruimen als je ergens mee gewerkt hebt. De kinderen 
hebben ook in 2-tallen een huishoudelijk taakje als planten water geven, prullenbak 
pakken etc. 
We zijn gestart met kindportfolio’s. Een paar keer per jaar houden we een gesprekje 
met het kind, waarin het een eigen leerdoel probeert te formuleren. 
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Effectieve doelmatigheid/Borging: 
We werken in groep 1-2  met een beredeneerd aanbod rond een thema, waarin we de 
doelen voor groep 1 en 2 beschrijven en bijhouden hoe de vorderingen zijn.  

 
Reflectie: 
Tijdens kringgesprekken praten we over bovenstaande kernwaardes als zelfstandig 
werken (lukte de taak zelfstandig, wat doe je als het niet lukt, aan wie kun je hulp 
vragen), samenwerken (hoe ging het, wie deed wat, ging dat goed, hoe zou je het 
anders kunnen doen de volgende keer…), maar ook over verantwoordelijkheid ( 
voor werk en gedrag). Verder doen we reflectiespelletjes: wat vond ik van de taak, 
wie heeft goed geholpen, wat heb ik geleerd? 
 
 

 
 
 
Ik wil mij graag ontwikkelen op…verder met de kinderen werken aan hun eigen 
leerdoelen, n.a.v. het portfolio wat we vorig jaar zijn gestart. Kinderen bedenken een 
leerdoel voor de komende periode. 
 
 
 
Linda Grisnigt 
Groep 1-2b 
September 2018 
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11.5 Dalton volgens de leerkracht van groep 3; Femke Beekma 
 
Dalton in groep 3 

 
Samenwerken:In groepjes tijdens de lees- en rekencircuits, tweetal opdrachten van de weektaak, 

energizer, beweegoefeningen. 
Verantwoordelijkheid: Klassentaken, weektaak plannen (welke dag ga ik mijn taak maken en 

wanneer), werk afmaken binnen een bepaalde tijd (timer). 

Zelfstandigheid:Als het werk af is pak ik een spelletje, of ga ik aan mijn weektaak, materialen 
opruimen,weektaak maken magneetje afhangen. 

Reflectie: Terugkijken op de dag,wat ging er goed en wat kan er beter, hoe netjes heb ik 
geschreven. 

Wat gaan we leren en hoe? Wat wil je nog meer leren? portfolio gesprekken, portfoliomap. 
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11.6 Dalton volgens de leerkracht van groep 4 ; Marije Rabenberg 
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11.7 Dalton volgens de leerkracht van groep 4; Anne Elshout
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11.8 Dalton volgens de leerkracht van groep 5; Lideke van Riel 
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11.9 Dalton volgens de leerkracht van groep 5; Jolanda v/d Wal  
 

DALTONBLAD 

 
Groep 5 komt op school en ziet dat voor alle leerlingen een laptop of vaste computer klaar staat. Op 
het digibord kunnen ze lezen dat we eerst allemaal gaan werken aan Nieuwsbegrip XL, het onderdeel 
dat deze methode tot een complete methode voor Begrijpend Lezen maakt. Ik lees ook dat juf eerst 
een korte instructie geeft. Als ik klaar ben met deze taak gebruik ik de computertijd ook om rekenen 
te oefenen. Ben ik klaar? Dan werk ik aan mijn rekenweektaak, plustaak of levelwerk. 
Motivatie voor deze keuze: 

1. Ik creëer voor de leerlingen een effectieve omgeving die hen in staat stelt om een taak te 

doen. Ze  hebben zelf in de hand of ze die tijd ook effectief gebruiken want oortjes en muizen 

moeten ze zelf pakken. Waar vind ik wat in de klas? Weet ik dat nog? Voel ik mij 

verantwoordelijk? Ik hoop dat ik ze aanzet tot de volgende denkstappen: Als ik mijn 1e taak 

vlot verwerk heb ik genoeg tijd voor rekenen. En ik weet dat juf aan het eind van het 

rekenblok met ons reflecteert op de vraag of ik voldoende heb geoefend met de stof die ik 

moet beheersen. Laat ik mij van mijn verantwoordelijke kant zien? 

 
2. Op donderdag heb ik het eerste uur ondersteuning van Dewy (onderwijsassistent) en Gijs 

(stagiair). Zij zijn beschikbaar om leerlingen te helpen bij inhoudelijke en technische vragen. 

Ik heb zodoende tijd om leerlingen die extra uitleg bij het verbeteren van werk of 

preteaching nodig hebben. Zo kan ik mijn eigen inzet ook effectief aanbieden. De leerlingen 

die kort bij mij aan tafel werken, krijgen op een ander moment van de dag tijd om hun 

computerwerk af te ronden (indien nodig). 

 
Mijn eerste instructie van vandaag is rekenen. Ik gebruik som 1 om leerlingen te laten reflecteren op 
hun tempo en hun kennis. Na een korte uitleg – hoe reken je snel kleine verschillen uit en hoe 
gebruik ik de ene som om de volgende te maken – zet ik de wekker op mijn telefoon op 5 minuten. 
Na die 5 minuten geef ik de goede antwoorden, die ze zelf moeten controleren. Al snel rumoer want 
“hij schrijft nu pas antwoorden op” en “zij verbetert”. Ik roep de klas om hun verantwoordelijkheid te 
laten zien. Leer je iets van overschrijven? Of van verbeteren zonder te weten wat je verbetert? Hmm, 
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nee. Na 1 minuut vertel ik hoe ze hun werk gaan beoordelen. Als eerste de vraag hoeveel sommen ze 
af hadden: 5 of 10 of 15? Dat levert een o, v of g op. En dan de vraag hoeveel had ik er goed: 5, 10 of 
15. Ook dit levert een o, v of g op. 
Het doel van deze oefening? Inzicht krijgen in de vraag of je snel en goed rekent (ga zo door!), 
langzaam en goed (oefen je tempo, bijvoorbeeld op de computer), snel en slordig (neem meer tijd 
en/of gebruik een hulpmiddel zoals de getallenlijn) of vind ik het allemaal erg lastig (vraag hulp aan 
juf).  

 
 
Na een aantal onderdelen die de kinderen zelfstandig en in de 0-stem hebben gedaan, bied ik ook 
vandaag natuurlijk ruimte om samen te werken. Spelling en Station-Zuid lenen zich dit keer goed 
voor deze Dalton kernwaarde. Bij spelling om elkaar te herinneren aan de categorie ( we oefenen 
met molen- en pandawoorden) en één van de Station-Zuid opdrachten is het voorlezen van een 
gedicht aan je maatje. 

 
 
Net als de vorige keer heb ik ervoor gekozen om een schooldag te gebruiken als illustratie van de 
wijze waarop de Dalton kernwaardes een rol spelen in mijn organisatie en aanpak van de dag.  
 
Jolanda van der Wal 
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Het werken op een daltonschool 
gebeurt volgens de kernwaarden van 
het daltononderwijs.  
In het volgende stuk zal ik beschrijven 
hoe ik daar op onze school vorm aan 
geef.   

  

Op school proberen we de taken zo in 
te richten dat kinderen zo zelfstandig 
mogelijk kunnen werken. Het ene kind 
heeft meer sturing nodig dan het 
andere kind. Door goed naar een kind 
te kijken en in gesprek te gaan wordt 
gekeken wat elk kind nodig heeft. 
Hierbij is het belangrijk dat afspraken 
gemaakt en nageleefd worden door 

kind èn leerkracht. Een duidelijke organisatie  is voor kinderen belangrijk, zo kan iedereen goed 
functioneren.   

  

De kernwaardes  vrijheid en verantwoordelijkheid. De  kinderen zijn verantwoordelijk voor hun 
eigen materialen, maar ook voor dat van anderen en school . Het lokaal waarin wij werken valt onder 
de verantwoordelijkheid van ons allemaal. Iedere week heeft een groepje kinderen klassendienst. 
Samen formeren zij een groepje en spreken zij af wie wanneer, welke taak doet en wanneer iemand 
een dagje vrij heeft.  
Vrijheid en het ervaren daarvan, is voor ieder kind verschillend.  Het is wel voor ieder kind belangrijk 
welke grenzen er zijn aan de vrijheid. Het is niet vrijblijvend! Vrijheid kan bijvoorbeeld terugkomen in 
het bepalen wanneer, welk werk gemaakt wordt. Vandaag meer rekenen morgen meer taal ook dat 
is vrijheid.    

  

  

Om goed te kunnen werken heb je soms even iemand 
nodig om mee te overleggen.  Hier komen we bij de 
kernwaarde samenwerken. Samenwerken is niet 
voorzeggen, maar het moet meer gezien worden als 
coaching. Als de vorm coaching besproken wordt in de 
klas kijken kinderen vaak eerst even vreemd op. Als er 
dieper op ingegaan wordt, wat doet een coach 
bijvoorbeeld bij de voetbal, en het wordt vertaald naar 
coaching in de klas snappen kinderen heel goed wat er 
bedoeld wordt. Dit resulteert in waardevol samenwerken. 
Als je iets uitlegt aan een ander kind, begrijp je de stof zelf 
dus ook goed!! Het gebruiken van coöperatieve 
werkvormen levert goede resultaten op wat betreft 
samenwerken.   
Na een spreekbeurt of boekbespreking geven we tips en top aan elkaar, ook dit is samenwerken, of 
liever gezegd  leren van en met elkaar.  

  

11.10  Dalton volgens de leerkracht van groep 6; Thea Knop 
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Tijdens de lessen proberen we zo effectief en doelmatig mogelijk te 
werken. Door gebruik te maken van weektaken waar de doelen voor 
taal, lezen, spelling en rekenen op staan, worden kinderen en 
leerkrachten zich bewust waar de les over gaat en wat er verwacht 
wordt. Aan het begin van de week hangen de kinderen gekleurde 
magneten op het planbord, om het werk zo goed mogelijk verdeeld 
over de week te plannen, als de taak klaar is wordt het magneetje 
weggehaald. Hier zien we de kernwaardes vrijheid, 
verantwoordelijkheid, plannen en zelfstandigheid heel duidelijk terug.   

Om inzicht te krijgen in tijd vragen we de kinderen hoe lang ze 
nodig denken te hebben voor hun taak, dit kan genoteerd 

worden op het weektaakformulier om kinderen te leren plannen.  Kinderen kleuren de taak 
die af is op hun weektaak in en kijken het werk (zoveel als mogelijk) zelf na.   
  

Op de weektaak geven de kinderen  in het vakje  "Ik kan het"  aan, of het werk begrepen wordt en 
goed gemaakt is.  
Een foutje maken kan natuurlijk altijd, maar het is wel belangrijk om je daarna af te vragen of je nog 
hulp nodig hebt!  Het mooiste is natuurlijk als een leerling het werk heeft nagekeken en tot de 
ontdekking komt dat het niet helemaal goed is en dan zelf aan iemand extra uitleg vraagt.  Dit valt 
onder de kernwaarde reflecteren. Snap ik het, ben ik tevreden, wat heb ik vandaag geleerd en wat 
wil ik graag leren? Deze vragen worden gesteld en beantwoord op de weektaak. De leerkracht heeft 
tijd voor (extra) instructies tijdens het zelfstandig werken.  
   

Iedere vrijdag nemen de kinderen de weektaak mee naar huis en kunnen ouders samen met hun 
kind (samenwerken)  het formulier bespreken en geven het maandag ondertekend  mee terug naar 
school. Op het weektaakformulier kunnen ouders ook opstekers en vragen noteren, dit motiveert 
kinderen enorm.  
  

 

  

Door een goede  borging via het leerlingvolgsysteem, gesprekken met collega’s, intern begeleider, 
leerlingen en ouders, worden alle resultaten en ontwikkelingen goed in de gaten gehouden. Wie 
heeft wat en wanneer nodig?  Dit kan alleen door de kernwaarden in de hele school toe te passen.   
  

Leerlingen, ouders en leerkrachten, we doen het samen!!  
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Deze fot o laat zien wat   een gesprek met kinderen   
heeft opgeleverd .   
  
Na het  speelkwartier   ontstond er regelmatig een  
conflict onder de voetballers . Er werden over en  
weer opmerkingen gemaakt die resulteerde in  
"gedoe". In de klas hebben we de tijd genomen  
om uit te zoeken wat er precies gebeurde. De  
oplossing om de wedstrijd goed af te sluiten  
kwam uit de klas, na de wedstrijd geven we  
elkaar  hand  en een opsteker!    
Trots op deze kinderen.   
  
  
  

Thea Knop, gro ep 6 .   
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11.11  Dalton volgens de leerkracht van groep 6 en 7; Petra Konijn 
 

De 6 kernwaarden van het Daltononderwijs 
  

 

Zelfstandigheid  
De kinderen werken zelfstandig aan hun dag/weektaak. 
Op maandagochtend plannen ze de weektaak op het weektaakbord en hangen de 
gekleurde magneten op. In de weektaak kan zitten: MLO 2x, TOM, SOM, verkeer, Engels, 
NB XL. Als de taak klaar is, halen ze het magneetje weg. 

 

 

 Verantwoordelijkheid 
Op maandag plannen de kinderen op hun weektaakformulier bij elke dag van de week hun 
rekenweektaak. Ze zijn zelf verantwoordelijk voor deze planning en de uitvoering daarvan.   

In de klas hangt er een takenbord. Op dit takenbord staan er verschillende taken die de 
kinderen tijdens school of na schooltijd vervullen. Denk aan uitdelen, vegen, kopjes 
wegbrengen, ramen dichtdoen enz. Iedere twee weken worden de taakjes veranderd, zodat 
ze elke taak een keer gaan doen.   
Elk kind heeft een portfolio. 
 

Samenwerken 

Er wordt op allerlei vakgebieden samengewerkt. In verschillende methodes komen 
verschillende samenwerkingsvormen aan bod. Met Speurtocht maken de kinderen in 
groepjes van 4 een presentatie. Dit kan een PowerPoint presentatie zijn, maar ook een 
muurkrant of een toneelstukje.   
Ze leren naar elkaar te luisteren en respect te hebben voor elkaar. 
 
 

Effectiviteit  
De tijd moeten we zo effectief mogelijk indelen, bijvoorbeeld  effectieve instructies. 
Aan het begin van een les wordt het doel benoemd.  
Op het weektaakformulier staan de doelen al vermeld bij taal, spelling, rekenen en lezen. 
 

Reflectie  
De kinderen vullen aan het einde van de dag altijd een dagoordeel in (o-m-v-rv-rvg-g). Ze 
beoordelen hun gedrag en hun werkeffectiviteit. De leerkracht geeft ook een oordeel. Elke 
week stellen ze op maandag een doel en op vrijdag reflecteren ze of dat doel behaald is. 
In de klas evalueren/reflecteren we vaak met de kinderen hoe iets is gegaan.  
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Borging   
Op de bouwvergadering staat het onderwerp Dalton op de agenda. De verschillende 
groepen vertellen hoe zij bepaalde zaken vormgeven  of gebruiken in de klas (zoals het 
weektaakbord) 
Het Daltonblokje, de weektaak, de dagtaak, de stemhoogte (0,3,6 stem), vakinhoudelijke 
afspraken en doorgaande lijn. 
 

 

 

 

 

Petra Konijn 
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11.12  Dalton volgens de leerkracht van groep 7; Mieke Drullman      

 
Hoe zie je in groep 7 de kernwaardes van het Daltononderwijs? 
Door Mieke Drullman 
 
 
1. Zelfstandigheid:  

Elke vrijdag plannen de kinderen met hun 5 magneetjes de taken die ze de volgende week 
gaan doen. Ze hangen de magneetjes, die de kleuren hebben van de dagen van de week, 
op een magneetbord. Wanneer een taak af is, halen ze dat magneetje weg. Zo is er een 
duidelijk overzicht wie welk werk al gemaakt heeft. 
 
De kinderen leveren het werk in dat ze hebben afgemaakt. Voordat ze het inleveren, kijken 
ze een aantal vakken zelf na . De leerkracht controleert aan het einde van de dag of tijdens 
het nakijken of dit allemaal goed verloopt.  
 
 
2. Samenwerken: 
In verschillende methodes komen verschillende samenwerkingsvormen aan bod, wat vaak in 
tweetallen of kleine groepjes wordt uitgevoerd. Met de vakken van Wereldoriëntatie maken 
de kinderen een presentatie. Dit kan een PowerPoint presentatie zijn, maar ook  bijv. een 
muurkrant of een quiz. 
 
 
3. Doelbewustheid/effectiviteit 
De tijd die we hebben in de klas is kostbaar, omdat er vaak veel moet gebeuren op een dag. 
Er is een lesoverzicht gemaakt van de lestijden waarom welk onderwijs wordt aangeboden. 
Soms kunnen we een aantal vakken combineren, zodat we effectief met onze tijd omgaan. 
Aangezien de kinderen nu tot 14.00 uur op school blijven i.v.m. het continurooster merk ik 
dat ze meer in een “werkflow” blijven en kunnen we na een korte pauze weer verder met het 
werk. Zo gaan we effectief met onze tijd om. 
 
 
4. Verantwoordelijkheid: 
Op maandag plannen de kinderen op hun weektaakformulier bij elke dag van de week een 
aantal vakken. Ze zijn zelf verantwoordelijk voor deze planning en de uitvoering daarvan.   
In de klas hangt er een takenbord. Op dit takenbord staan er verschillende taken die de 
kinderen tijdens school of na schooltijd vervullen. Denk aan uitdelen, vegen, kopjes 
wegbrengen, ramen dichtdoen enz. Iedere twee weken worden de taakjes veranderd, zodat  
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ze de meeste taken een keer gaan doen. 

 
De kinderen nemen elke dinsdag en donderdag fruit mee naar school, hier moeten ze zelf 
aan denken. Gymspullen gaan mee op maandag en vrijdag, en op maandagochtend nemen 
ze hun weektaakmapje mee. 
 
Reflecteren: 

 
 
Aan het begin van een les wordt het doel van die les  benoemd. Dit staat op de dagtaak van 
de kinderen en wordt ook op het digibord getoond bij de software van de methodes. Enkele 
malen per week reflecteren we met de kinderen die doelen. Hier hebben we verschillende 
reflectiemiddelen voor. 
 
6. Borging 
Op de bouwvergadering komt het onderwerp Dalton regelmatig ter sprake. De verschillende 
groepen vertellen hoe zij bepaalde zaken vormgeven  of gebruiken in de klas. 
Elk jaar zijn er dan ook een aantal Dalton gerelateerde zaken die weer terugkomen in de 
nieuwe klas. Het Daltonblokje gebruiken ze bijvoorbeeld in elke groep, de weektaak, de 
dagtaak, de stemhoogte, maar bijvoorbeeld ook het zitten in groepjes. 
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Eén collega is bezig met de opleiding van Daltoncoördinator. Zij zal de doorgaande lijn in de 
school bewaken. 
 
 
Portfolio’s: 
Vorig schooljaar zijn wij gestart met het werken met portfolio’s. 
De kinderen verzamelen werk waar ze trots op zijn in een map, hun portfolio. Deze map gaat 
van groep 1 mee naar de volgende klassen. Dus in groep 8 is het een mooi gevuld portfolio 
geworden. 
2 keer per jaar voeren de leerkrachten een individueel gesprek met alle kinderen. Daarin 
vertellen ze waarom ze een bepaald werk hebben uitgekozen om in het portfolio te doen. 
Ook bespreekt de juf de doelen die de kinderen hebben gekozen om de komende periode 
aan te gaan werken, hun persoonlijke doel. Dit kan gedaan worden n.a.v. het ingevulde Ik-
rapport. 
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11.13 Dalton volgens de leerkracht van groep 8; Joke Nooder 
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             Dalton in groep 8 
 
 

Zelfstandigheid: 
De kinderen plannen zelf hun taak op het weektaakformulier. 
Ze weten wat het doel is van de les en kunnen bepalen of ze instructie nodig hebben 
van een les of niet. Vrijheid in gebondenheid dat betekent dat kinderen die dit nog 
niet goed kunnen inschatten hierbij geholpen worden. 
Ze kunnen zelf materialen pakken en een plek kiezen in de klas of één van de 
andere werkplekken. 
 

 
Samenwerken: 
De kinderen werken op verschillende momenten 
samen. We doen dit met 
samenwerkingsopdrachten voor maatjes of 
groepsopdrachten.  
Ook maken we geregeld gebruik van coöperatieve 
werkvormen. De kinderen leren met en van elkaar.
  
 

 
 
 
 

11.14 Dalton volgens de leerkracht van groep 8; Daniela Reemnet 
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Verantwoordelijkheid: 
De kinderen zijn verantwoordelijk voor hun 
weektaak. Ze plannen zelf, moeten daarbij de 
doelen in de gaten houden. Doe je wel of niet 
mee met de instructie? 
Ze kijken zelf hun werk na.  
Eigenaarschap is belangrijk. We gebruiken ook 
een portfolio waardoor de kinderen zicht krijgen 
op hun eigen ontwikkeling/leerproces en wat ze 
nodig hebben. Ze stellen eigen leerdoelen. De 
kinderen hebben ook een huishoudelijke taak, 
samen zijn we verantwoordelijk voor de klas. 

Reflectie: 
Op verschillende momenten vindt er reflectie plaats. 
Over het gemaakte werk, het proces, de werkhouding. 
Dit kan vooraf, tijdens of na afloop van iets zijn. 
We gebruiken in de klas ook verschillende materialen om te reflecteren. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Effectiviteit: 
De nadruk ligt meer op het behalen van de doelen, dan op het afkrijgen van al het 
werk. Hierdoor kan de leerling zelf keuzes maken, waar meer tijd voor nodig is en 
waarvoor minder. Dit wordt gevolgd door middel van reflectie op het gemaakte werk 
en op het proces en ook door middel van de portfoliogesprekken. 
 

Waar wil ik me verder in ontwikkelen? 
Ik ben bezig met de opleiding tot daltoncoördinator. 
In de klas wil ik me verder ontwikkelen op het gebied van de portfoliogesprekken en 
het zelfstandig plannen aan de hand van de doelen door de kinderen en hoe ik de 
kinderen hierbij kan ondersteunen. 
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11.15 Dalton volgens de vakleerkracht bewegingsonderwijs; Esmaralde 
Wokke 
 

 

DALTON BINNEN HET BEWEGINGSONDERWIJS. 
 

 SAMENWERKING. 

Uiteraard is samenwerken essentieel bij bewegingsonderwijs. Zonder samenwerken is het bij de 
meeste onderdelen lastig om je te kunnen ontwikkelen. Is een spel geen spel zonder samenspel 
tussen je medespelers, zo kunnen de leerlingen elkaar hulp bieden bij turnonderdelen en kan je van 
elkaar leren bij bewegen op muziek. Je leert vanaf de kleutergroepen om achteraan in de rij te gaan 
staan en op je beurt wachten, je leert te communiceren wat je wel en niet wilt van je mede- of 
tegenstander.  
Wedstrijdvormen stimuleren we niet, maar alles is juist bedoeld om samen plezier te maken, samen 
een team te vormen, elkaar accepteren in ieders kwaliteit en dat het een spannende pot is. Door 
samenwerken en elkaar daarin stimuleren kun je de ‘wedstrijd’ winnen. 
Groepen maken wordt van te voren over nagedacht en kan belangrijk is zijn in het slagen of niet 
slagen van de activiteit. Er worden zowel homogene als heterogroepen gemaakt, afhankelijk van het 
doel van de les. Op niveau werken of van elkaar leren en helpen.   
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 BORGING 

Er zijn regelmatig bijscholingen op bewegingsonderwijs gebied. Naast dat ik in het bestuur van de Koninklijke 
Vereniging Lichamelijke Opvoeding,  afdeling Noord Holland zit, volg ik vaak landelijke georganiseerd 
studiedagen betrekking hebbend op het primair onderwijs. De afdeling organiseert elke maand een bijscholing 
op het gebied van 1 van de leerlijnen van bewegingsonderwijs en 1 keer in de 2 jaar een driedaagse op Texel 
met verschillende workshops. Bijv. een workshop nieuwe spelvormen. 
Tijdens de gymles worden er voorbeelden gegeven en vertel ik erbij wat haar/zijn ontwikkeling is en dat ik daar 
juist blij van wordt. Het hoeft geen perfecte uitvoering te zijn van de activiteit, maar wel het zichtbaar maken 
van het leerproces. 
 

 VERANTWOORDELIJKHEID 

Kinderen hebben de vrijheid om de situaties te veranderen, zodat zij de activiteit beter/anders 
kunnen uitvoeren. Zij mogen die verantwoording nemen, waarbij de veiligheid uiteraard van belang 
is. De nieuwste ontwikkelingen binnen het motorische leren is dat de aanwijzingen niet meer gericht 
moeten zijn op puur de techniek, maar meer de vrijheid in bewegen laten waardoor het kind zelf 
beter beweegt. De situatie moet zo uitnodigen dat automatisch de juiste techniek naar voren komt. 
Door meer vrijheid te geven aan de vorm van bewegen, en door veel herhalingen van de activiteit te 
realiseren is de leerontwikkeling het grootst. 
Bij het begin van de gymles hebben de leerlingen ook altijd even de vrijheid om zelf te kiezen wat ze 
willen doen. Even de eerste energie eruit en plezier met vrienden te maken. 
 

 EFFECTIVITEIT. 

Differentiatie is een belangrijke pijler binnen de gymlessen. Iedereen heeft z’n eigen kwaliteit en kan 
zich ontwikkelen op haar/zijn niveau. Tijdens het bewegen is mijn streven om iedereen op z’n eigen 
niveau beter te maken of op een andere manier de activiteit te benaderen. Het visueel maken welke 
vormen ook goed zijn heeft zo een duidelijk effect op de individu. Een groei mindset bij een leerling 
heeft dan het grootste effect. 

 
 

 REFLECTIE 

Naast dat we na afloop kunnen reflecteren hebben ze ook weleens de laatste 10 minuten eigen 
keuze. Op deze manier kan ik zien wat de populaire onderdelen waren, dat sommige leerlingen toch 
nog even extra tijd hebben om de ‘borst-waarst-om’ te oefenen of de vrijheid te krijgen om samen 
met je eigen vrienden te spelen. Een mooiere reflectie is er niet! 
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Bovendien werken we vaak in groepen en voor de wissel naar een ander onderdeel bespreken we 
het samen of geef ik advies over de onderdelen. “hoe kan je juist niet getikt worden?” “Hoe kan je 
iemand sneller tikken?” “Wie heeft een tip om hoger te zwaaien in de ringen?” 
 

 
 

 ZELFSTANDIGHEID 

Een gymles betekent dat er zoveel mogelijk kinderen aan het bewegen zijn, er moet zo min mogelijk 
wachttijd zijn, weinig ‘af tijd’ , kleine groepjes, snelle wisselingen, etc. Dit vergt veel organisatie en 
kan onmogelijk overal aanwezig zijn. De leerlingen zullen dus zelfstandig een spel op gang moeten 
houden (zelfregulerend spelen), zelfstandig groepjes moeten kunnen maken, beslissingen nemen en 
samenwerken zodat iedereen met plezier kan spelen. Vanaf de kleuters maak ik de spelvormen 
regulerend, zodat de leerlingen in principe mij niet nodig hebben om te wisselen van tikker, lopers en 
opnieuw starten van het spel.  

 
Hierboven bij het item effectiviteit heb ik al beschreven dat kinderen in hun eigen tempo leren en dat 
ieder z’n talent heeft. Ze zullen zelfstandig keuzes moeten maken wat ze willen leren en waar ze 
beter in willen worden. Effectieve beslissingen nemen, doorzettingsvermogen en hulp vragen als het 
nodig is. Daarnaast proberen we vanaf groep 3 te stimuleren dat kinderen hun eigen gymtas thuis Inpakken. 

Vanaf groep 5 spreken we ze op vergeten gymspullen duidelijk aan en zijn er consequenties. 
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11.16 Dalton volgens onderwijsassistent; Priscilla Eiselin 
 
 
Bij de begeleiding van leerlingen als onderwijsassistent op Liereland zijn de daltonkernwaarden van 
belang en niet altijd vanzelfsprekend. Ze vormen een onderdeel van het leerproces. 
 

 
SAMENWERKING 
"The school functions as a social community" 
Een daltonschool is een leefgemeenschap waar leerlingen, leerkrachten, ouders, schoolleiding en 
bestuur op een natuurlijke en gestructureerde wijze samen leven en werken. Een daltonschool is ook 
een leeromgeving waar leerlingen en leerkrachten iets van en met elkaar leren. Doordat leerlingen 
samen met leerkrachten en medeleerlingen aan hun leertaken werken, leren zij met elkaar om te 
gaan en leren zij dat zij elkaar kunnen helpen. Het verwerven van kennis en vaardigheden in 
samenwerking met anderen kan het leren vergemakkelijken. Leerlingen leren dat er verschillen 
bestaan tussen mensen. Ze leren naar elkaar te luisteren en respect te hebben voor elkaar. Als 
leerlingen met elkaar samenwerken, ontwikkelen ze sociale vaardigheden en leren ze reflecteren op 
de manier waarop ze leren, zoals het beoordelen van een eigen inbreng en die van een 
medeleerlingen, het aangaan van de dialoog, het leren omgaan met teleurstellingen en het ervaren 
van een meeropbrengst uit de samenwerking. Het uiteindelijke doel is democratisch burgerschap. 
Een daltonschool is een oefenplek voor democratisering en socialisering. 
Praktijkvoorbeeld: 

Woolfy (coöperatief spel). D. had het spel al vaker gespeeld, maar vond het toch lastig om de regels aan 
B. uit te leggen. Het overleggen vergde nog wat aansturing. Uiteindelijk had de wolf van de biggetjes 
gewonnen. Ze hadden het muurtje v.h. huisje v.d. biggetjes al aardig hoog gebouwd. 

 

 
VRIJHEID en VERANTWOORDELIJKHEID 
"Freedom and responsibility together perform the miracle" 
Vrijheid is noodzakelijk om eigen keuzes te kunnen maken en eigen wegen te vinden. Vrijheid in het 
daltononderwijs is de gelegenheid krijgen om het taakwerk zelf te organiseren. De opgegeven 
leerstof en de eisen die daaraan worden gesteld, de tijdslimiet, de werkafspraken en de schoolregels 
vormen de grenzen waarbinnen de leerlingen hun vrijheid leren gebruiken. Een leerling leert 
verantwoordelijkheid voor zichzelf en zijn omgeving te dragen, als zijn omgeving hem daarvoor de 
ruimte en mogelijkheden biedt. Door leerlingen meer vrijheid te bieden kunnen zij eigen keuzes 
maken en een actieve leerhouding ontwikkelen. Maar vrijheid betekent niet dat alles zomaar kan en 
mag. Het is een taak van de leerkracht om iedere leerling een structuur te bieden om vrijheid binnen 
grenzen te leren hanteren. Leerlingen krijgen de ruimte om te ontdekken en te experimenteren, 
maar worden tegelijk ook geconfronteerd met de relatie tussen wat ze doen en wat dat oplevert. Dat 
is voor leerlingen een geleidelijk leerproces, waarin zelfkennis en zelfinschatting een grote rol spelen. 
Praktijkvoorbeeld: 
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Toen ik X. kwam halen, vertelde hij dat hij al zijn werk af had. Toen ik dat op zijn rode rekenweektaakblad 
naging, kwam hij hierop terug; toch niet af. Dus samen gewerkt aan weektaakopdrachten die nog niet af 
waren, zoals een opdracht met tijden en een oppervlakte opdracht. 

 

 
EFFECTIVITEIT 
Dalton is een "Efficiency measure"  
Dalton is een maatregel om effectiever te werken: 'a simple and economic reorganization of the 
school'. Parkhurst wil met haar Dalton Plan het schoolse leren doelmatiger maken. Daarom zijn 
effectiviteit en efficiency al vanaf het begin twee belangrijke begrippen. Effectiviteit en efficiency 
vooronderstellen duidelijkheid over de onderwijsopbrengsten. Parkhurst vindt dat het onderwijs een 
brede functie heeft. Onderwijs behoort kinderen en jeugdigen ook cultureel en moreel te vormen, 
zodat ze zelfredzaam en sociaal verantwoordelijk worden: geoefend in, gewend aan en voorbereid 
op leven, werken en samenleven. Het daltononderwijs is gericht op een effectieve inzet van tijd, 
menskracht en middelen. Parkhurst wil omwille van de efficiency leerlingen juist 
verantwoordelijkheid in handen geven. Zij stelt dat als leerlingen een taak krijgen, waar zij 
verantwoordelijkheid voor dragen en die ze in vrijheid zelf plannen en uitvoeren, het onderwijs dan 
veel effectiever is dan het stilzit- en luisteronderwijs dat zij zelf doorlopen heeft. Parkhurst maakt in 
haar Dalton Plan van kinderen als het ware kleine ondernemers, die verantwoordelijkheid leren 
dragen voor het schoolwerk, hun eigen werk, dat ze in vrijheid uitvoeren. 
Praktijkvoorbeeld: 

Tijdens de instructie, was X.  de rollen al aan het verdelen. Hij had moeite daar even mee te wachten, 
waardoor hij een deel van de instructie miste en ook de anderen in zijn groepje daarmee stoorde. Dat hij 
een deel van de instructie miste, was ook te merken in de uitvoering van de opdracht. De instructie 
moest deels herhaald worden. Dat kost tijd. Verder hadden ze goed samengewerkt. 

 

 
ZELFSTANDIGHEID 
"Experience is the best and indeed the only real teacher" 
Zelfstandig leren en werken op een daltonschool is actief leren en werken. Een leerling wil 
doelgericht werken aan een taak of opdracht en is in staat om tijdens dit leerproces hulp te zoeken 
indien noodzakelijk. Deze manier van werken stimuleert het probleemoplossend denken van 
leerlingen. Om later als volwassene goed te kunnen functioneren, moet een leerling leren 
beoordelen welke beslissingen hij/zij moet nemen en wat de gevolgen daarvan zijn. De keuzevrijheid 
dwingt een leerlingen tot het nemen van zelfstandige beslissingen die voor hem effectief en 
verantwoord zijn. 
Praktijkvoorbeeld: 

-Ik heb X. een overzichtelijke tafelkaart gegeven om de tafels te oefenen. Voor aankomende vrijdag de 
tafel van 2. 
-Hij kende de tafel van 2, nu gaat hij de tafel van 3 oefenen, vrijdag zet zijn juf dat op zijn 
weektaakformulier voor thuis. 
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-Tafels van 3 en 4 ‘overhoord’. Hij had de tafel van 4 niet geoefend, dat gaf hij pas later toe. Hij zei, dat 
hij die moeilijk vond. Hij had de witte oefenkaart niet mee naar huis genomen. Hij gaat die tafel alsnog 
oefenen voor vrijdag. 

 

 
REFLECTIE 
"I would be the first to hear welcome criticism" 
Reflectiviteit, nadenken over je eigen gedrag en je eigen werk, is op daltonscholen belangrijk. Op veel 
daltonscholen maken leerlingen vooraf een inschatting van de moeilijkheidsgraad en de tijd van de 
opdrachten. Achteraf wordt hierover ook een feitelijke beoordeling gegeven en worden in gesprekjes 
regelmatig de inschattingen vooraf en de feitelijke beoordelingen achteraf met elkaar vergeleken. In 
zulke gesprekjes kan er dan bijvoorbeeld aandacht geschonken worden aan het feit waarom een kind 
steeds de rekenopgaven in de weektaak vooraf moeilijker inschat dan ze (achteraf) blijken te zijn. Op 
andere aspecten van het werken in de klas wordt op een soortgelijke wijze gereflecteerd. Zo wordt 
geleidelijk de vaardigheid in het zelfstandig werken en het samenwerken opgebouwd. Het kritisch 
benaderen van onderwijskundige ontwikkelingen en inzichten is op een daltonschool 
vanzelfsprekend. Iedere docent die werkt op een daltonschool reflecteert op zijn/haar 
onderwijspraktijk en professioneel handelen. Ook op schoolniveau vindt reflectie over de kwaliteit 
van het daltononderwijs voortdurend plaats. 
Praktijkvoorbeeld: 

J. laten lezen, waarom zijn supporters denken dat hij de vaardigheid Bliksemschicht onder de knie zal 
krijgen. Zij spraken op 3 manieren vertrouwen uit: zijn/haar vertrouwen in J., J’s zelfvertrouwen en dat J. 
op zijn vrienden kan vertrouwen. 

 
 
Met deze daltonpijlers komt het daltononderwijs ruim tegemoet aan de 3 basisbehoeften van 
leerlingen qua functioneren en ontwikkeling, te weten: relatie, autonomie en competentie (volgens 
Luc Stevens). 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Priscilla Eiselin. 
 
Voor de Daltonkernwaarden zie www.dalton.nl. 

 

  

http://www.dalton.nl/
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11.17 Dalton volgens de onderwijsassistent; Dewy Dragtsma  

 
Zelfstandigheid 

Op Liereland plannen de leerlingen de 
opgegeven taken en werken hier zelfstandig 
aan. De leerlingen weten wat er van hen 
verwacht wordt en vragen zelf om extra 
instructie als zij dit nodig hebben. Daarnaast 
leren de leerlingen, om tijdens het zelfstandig 
werken, om te gaan met uitgestelde 
aandacht. Als ik bijvoorbeeld tijdens het vak 
Nieuwsbegrip een groepje kinderen verlengde 
instructie geef kunnen de andere leerlingen 
mij niet storen.  
 

Ontwikkelpunt: Ik zou de leerlingen meer ruimte willen geven, zodat zij zelfstandiger worden 
en hulp zoeken wanneer zij dat nodig vinden. Zelf dus een stapje terugnemen en niet alles 
voor de leerlingen invullen.  
 
Samenwerking: 
De leerlingen werken gedurende de dag veel met elkaar samen, zo ook tijdens Station Zuid. 
In tweetallen lezen de leerlingen de woorden, verbeteren elkaar en leggen de betekenis van 
moeilijke woorden aan elkaar uit. Ook tijdens sociaal-emotionele spellen zijn de kinderen op 
elkaar aangewezen. Zonder samenwerken lukt het namelijk niet om de opdracht, zoals op de 
foto hieronder, uit te voeren. 
Ontwikkelpunt: Ik zou de samenwerking met de collega’s willen voorzetten en daarbij meer 
aandacht willen besteden aan het verkrijgen van hun kennis op het gebied van 
Daltononderwijs.  
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Verantwoordelijkheid 

Iedere week begeleid ik leerlingen uit groep 7, bij de leesmethode Station Zuid. De leerlingen 
zijn dan verantwoordelijk voor het meenemen en klaarzetten van de spullen en voor het 
opruimen. Zelf ben ik verantwoordelijk voor het op tijd verschijnen in de juiste klas, met de 
juiste materialen.  
Ontwikkelpunt: Ik zou de leerlingen meer vrijheid willen geven tijdens de werkboeklessen 
van Station Zuid. De leerlingen de opdrachten zelf laten organiseren, binnen de gestelde 
tijdslimiet en de gemaakte werkafspraken.  
 
Effectiviteit 

De leerlingen op Liereland werken op verschillende niveaus.  Als onderwijsassistent geef ik 
daarom vaak in kleine groepjes, of individueel extra instructie en hulp die ze nodig hebben. 
Om efficiënt te kunnen blijven werken en de juiste begeleiding te kunnen geven vinden er 
evaluaties met de leerkracht plaats.  
Tijdens het werken aan de taken gebruiken de leerlingen hun Daltonblokje, als een leerling 
een vraag heeft legt hij/zij het blokje op het vraagteken en werkt vervolgens door aan een 
volgende opdracht. Als ik mijn ronde door de klas loop en het vraagteken zie, beantwoord ik 
de vraag van de leerling. Omdat de leerling verder kan werken en niet met een vinger in de 
lucht te hoeft te wachten tot zijn/haar vraag wordt beantwoord, wordt de tijd effectief 
gebruikt. 
 

Ontwikkelpunt: Ik zou effectiever om willen gaan met de tijd, door taken efficiënter te 
plannen.  
 
Reflectie 

Omdat ik pas sinds het begin van schooljaar 2018-2019 werkzaam ben op Liereland heb ik 
veel geobserveerd met betrekking tot het Daltononderwijs, zo ook op kernwaarde Reflectie. 
Op de weektaakformulieren beoordelen de kinderen dagelijks hun werkhouding en gedrag. 
Daarnaast wordt klassikaal gereflecteerd. Leerlingen laten door het tonen van een smiley 
zien hoe de samenwerking verliep, zij lichten hun keuze toe en stellen zo nodig een doel.    
Ik heb mij vooral beziggehouden met het eindresultaat: het gemaakte werk van de 
leerlingen nakijken, de scores noteren en bespreken met de leerkracht. Omdat ik mij meer 
wil richten op het proces en het handelen van de leerlingen heb ik een ontwikkelpunt 
geformuleerd.  
Ontwikkelpunt: Ik zou de kinderen vaker willen vragen naar hun mening over hun 
werkhouding en gedrag.  
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11.18  Dalton volgens de onderwijsassistent; Ivonne 
 
 
DALTON volgens onderwijsassistent Ivonne…..  
 
Sinds september 2018 ben ik als onderwijsassistent werkzaam in de onderbouw van Liereland. Vier 
ochtenden in de week ondersteun ik de leerkrachten bij het verrichten van onderwijsinhoudelijke 
taken, begeleid ik leerlingen bij de verwerving van vaardigheden en lever ik een praktische 
bijdrage aan het klasse management (bijv. materialen klaarzetten en  lesmateriaal maken). 
Op aanwijzing van de leerkracht doe ik heel veel verschillende activiteiten. Tijdens mijn werk ben ik 
in de klas aanwezig om te assisteren, werk ik op de gang met individuele kinderen, of groepjes en 
bereid ik zelfstandig dingen voor. Zo zie, hoor, voel en “proef” ik heel goed de sfeer in de school.  
De 5 kernwaarden van Daltononderwijs kom ik elke dag op verschillende manieren tegen en 
regelmatig word ik verrast of leer ik weer iets nieuws; 
Zelfstandigheid 
Al vanaf groep 1/2 worden de kinderen gestimuleerd om zelfstandig te werken. Bij het begeleiden 
van kinderen bij hun zelf geplande taken is het mooi om te zien dat ze na een duidelijke instructie 
van de juf prima zelf de benodigde spullen kunnen pakken en aan het werk kunnen gaan. Aan mij als 
assistent de taak om ze de ruimte, rust en tijd te geven om zelfstandig te ontdekken en indien nodig 
(op verzoek) hen hulp te bieden. Er zijn ook momenten dat ik doelgericht leerlingen extra instructie 
geef of een bepaalde vaardigheid één op één ga oefenen, zodat ze vervolgens weer zelfstandig aan 
het werk kunnen. 
Ontwikkelpunt voor mij is om leerlingen (nog) langer de tijd te geven om zelf tot een antwoord of 
oplossing te komen. Ik geef ze zeker de tijd, maar door net iets langer te wachten kunnen leerlingen 
je verrassen met de mooiste antwoorden en oplossingen. De moeite waard! 
Samenwerken 
Wat mij opvalt tijdens mijn werk op Liereland is, dat leerlingen elkaar graag willen helpen.  Als ik een 
leerling een bepaalde vaardigheid wil aanleren, is het soms ook effectief om er een tweede leerling 
bij te betrekken. Door te kijken en luisteren naar anderen kunnen leerlingen ook veel leren.  Zo vroeg 
een leerling laatst aan mij : ”Juf mag P.. bij mij afkijken?”.  
Bij het begeleiden van reken- en taalspelletjes is voor mij ook goed zichtbaar wat er in een groepje 
kinderen gebeurt bij een samenwerkopdracht. Wie neemt de leiding? Hoe gaat men om met 
winnen/verliezen? Wie drukt zijn snor? Hoe worden beslissingen genomen? Aan mij de taak om mijn 
observaties met de leerlingen te bespreken en leerlingen te stimuleren om bijvoorbeeld actiever deel 
te nemen aan de activiteit of meer rekening te houden met anderen. 
 
Verantwoordelijkheid 
Ik vind het heel interessant om het met leerlingen te hebben over het verantwoordelijk zijn  voor je 
eigen gedrag. Ik zie leerlingen hier soms letterlijk mee stoeien. Best lastig hoor om je niet steeds met 
een ander te bemoeien of de schuld van iets steeds bij een ander te leggen. Wie is waar 
verantwoordelijk voor? Wat doet mijn gedrag met mijzelf én met anderen? 
Tijdens mijn begeleiding van leerlingen zie ik leerlingen heel verschillend omgaan met leerstof waar 
zij moeite mee hebben. De één neemt een “slachtoffer- rol” aan en de ander wil niets liever dan elke 
dag oefenen om iets (ook) te kunnen. Het is altijd prachtig om te zien dat leerlingen door zelf goed te 
oefenen vorderingen maken. Zo gaf een leerling die veel moeite heeft met lezen, na het lezen van 
een rijtje woordjes zichzelf een compliment: “Dat heb ik toch maar even goed gelezen!” Als ik haar 
vraag of ze thuis heeft geoefend, zegt ze trots: “Ja, de hele dag!”. Lachend gaven we elkaar 
vervolgens een “high five”. 
Ontwikkelpunt: Leerlingen met “weerstand” effectief begeleiden is soms lastig. Ik zou hier graag nog 
meer kennis over vergaren. 
Effectiviteit 
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Tijdens alle activiteiten wordt het doel uitgelegd en weten de leerlingen hoeveel tijd ze voor de 
opdracht hebben. Voor mij is het goed te realiseren dat het doel bereiken vaak belangrijker is dan 
dat een bepaalde opdracht helemaal af is.  
Leerkrachten houden zich strikt aan de tijden die voor activiteiten staan. Hierdoor is een goede 
planning noodzakelijk. Ook ik probeer mijn tijd zo in te delen dat de 2 uren die ik per groep per keer 
heb, zo effectief mogelijk benut worden.  Als er bij een groep even geen assistentie nodig is, 
informeer ik bij een andere groep of ik daar van nut kan zijn. Er is altijd wel iets te doen! 
Reflectie 
Regelmatig werk ik met individuele leerlingen aan bijvoorbeeld rekenvaardigheden waar zij moeite 
mee hebben. Door met leerlingen te reflecteren op hun werk kun je er achter komen waar een 
“probleem” of de weerstand zit. Door de leerlingen zelf te laten vertellen wat ze moeilijk vinden of 
door ze hardop te laten nadenken kom je soms tot de meest opmerkelijke zienswijzen of oplossingen 
van leerlingen. Als ik dan eenmaal weet waar het “schuurt” kunnen we samen het probleem gaan 
aanpakken.  
Als ik tijdens het nakijken van werk opvallende dingen zie of als ik in gesprekken met leerlingen 
belangrijke informatie te horen krijg, bespreek ik dit uiteraard altijd met de betreffende leerkracht.  
Ter inspiratie …. 
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11.19 Dalton volgens de leerkracht levelwerk/plusgroep;Bianca Jillissen
    

   

Reflectie 

Iedere week kijken de kinderen terug 

op hun werk en plannen een nieuwe 

week in. Aan het einde van een blok 

(vlak voor de vakantie) vullen de 

leerlingen een evaluatieblad in en de 

leerkracht doet dat ook. Daarna wordt 

het samen besproken. 

 

Zelfstandigheid 

Levelwerk vraagt een grote 

zelfstandigheid. De leerlingen 

plannen zelf en gaan zelf in de 

klas verder werken aan 

levelwerk wanneer het 

reguliere  werk af is. Daarbij is 

het heel belangrijk dat zij 

weten wat te doen als het 

moeilijk wordt. 

 

Dalton volgens leerkracht levelwerk/plusgroep: Bianca Jillissen 

 

 

 

 

  

Borging 

In overleg met collega’s, ib en 

directie vindt afstemming 

plaats over levelwerk. 

Evaluatieformulieren aan het 

einde van het blok zorgen 

onder andere voor borging 

levelwerk in de klas doordat 

de leerkracht dit zelf 

evalueert met de leerlingen.  

Elke week kunnen de 

leerlingen terecht met vragen 

bij mij over  de lesstof. 

 

Verantwoordelijkheid 

De leerlingen leren 

verantwoordelijkheid nemen voor 

hun eigen leerproces. Ik gebruik 

daarbij de leerkuil om inzicht te 

geven in hoe leren voelt en hoe het is 

om door te zetten.  

 

Effectiviteit 

De leerstof taal en rekenen voor 

de leerlingen die aan levelwerk 

mee doen wordt gecompact. 

Daardoor wordt zo effectief 

mogelijk gebruik gemaakt van de 

tijd die een leerling ter 

beschikking heeft en heeft hij/zij 

tijd om zich met levelwerk bezig 

te houden. 

 

Samenwerking 

De leerlingen werken samen aan de levelwerk opdrachten in de klas 

en bij mij. Ook met de plusopdrachten wordt regelmatig 

samengewerkt om een opdracht te voltooien. Zoals bijvoorbeeld een 

overleg van de jury die bepaald wie gewonnen heeft bij een debat. 

Of een opdracht in science waarbij samengewerkt moet worden om 

een raket de lucht in te krijgen. 

 

Dalton 
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11.20 Dalton volgens congiërge; Corry van Veenen 
 
Beste mensen, 
 
Mijn functie is conciërge.  
Ook ik werk volgens de Daltonprincipes. 
Hierbij mijn bijdrage. 
 
ZELFSTANDIGHEID  
Wanneer ik met kinderen lees, laat ik de kinderen zelf het volgende boek halen 
 
SAMENWERKING 
Wanneer ik met een groepje lees, dan let op goed op samenwerking. Ze moeten 
naar elkaar luisteren, blijven opletten als een ander leest, geduld hebben als een 
ander wat meer tijd nodig heeft. 
 
DOELMATIGHEID 
Wanneer we lezen accepteer ik dat er tussendoor even wordt gepraat, maar daarna 
zijn we weer doelbewust met het lezen bezig. 
 
VERANTWOORDELIJKHEID 
De kinderen zijn zelf verantwoordelijk voor een netjes toiletgebruik. 
 
 
REFLECTIE 
Ik vind het belangrijk om bewust bezig te zijn met mijn eigen gedrag, gevoelens en 
gedachten. Ik vraag soms om feedback over een gebeurtenis aan een collega. 
 
VRIJHEID 
Vanuit mijn functie zoek ik met de kinderen de gulden middenweg tussen streng zijn 
en loslaten. 
 
DOELEN om aan te werken; 
-Samenwerking verfijnen. 
-Zelfreflectie blijft erg belangrijk voor mij. 
 
Hartelijke groet,  
Corrie van Veenen 
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11.21 Dalton volgens de intern begeleider  

 
1. Verantwoordelijkheid 
Voor mij betekent deze kernwaarde dat het eigenaarschap van de diverse zaken die in het onderwijs 
uitgevoerd worden, voor een groot deel bij de leerkrachten ligt. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor het 
doen en laten binnen hun groep. Mijn rol hierin is een sturende. Het team heeft de vrijheid, binnen 
duidelijke kaders, om hier een eigen invulling aan te geven. Mooi uitgangspunt hierbij is; “Je hebt 
altijd een keuze in hoe je je werk doet, ook al is er geen keuze in het werk zelf!” 
 
2. Zelfstandigheid 
Zelfstandigheid staat bij mij hoog in het vaandel! De leerkrachten hebben, zoals hierboven 
omschreven, zelf de verantwoordelijkheid voor hun groep. Als intern begeleider vraag ik een grote 
mate van zelfstandigheid van hen. Ik geeft hen richtlijnen en handvatten waarmee zij zelfstandig aan 
de slag gaan. Verder waardeer ik het wanneer leerkrachten zelf met ideeën komen en eigen initiatief 
tonen.  
 
3. Samenwerking 
Een team kan in mijn beleving alleen goed functioneren wanneer de leerkrachten in staat zijn om 
met elkaar samen te werken. Een voorwaarde hiervoor is dat de teamleden de verschillen in 
(aanpak) gedrag van elkaar kennen en vooral ook erkennen. Als intern begeleider is het belangrijk dat 
ik deze verschillende rollen van collega’s ook (her)ken. Dit zie je terug tijdens vergaderingen waarbij 
er vaak in subgroepen overlegd wordt over bepaalde onderwerpen. Verder is ons team opgedeeld in 
een aantal “werkgroepen”. Deze werkgroepen stellen aan het begin van het schooljaar een aantal 
doelen vast, werken hier gedurende het schooljaar aan en evalueren aan het eind van het schooljaar. 
 
4. Reflectie 
Ik probeer de leerkrachten eens in de zoveel tijd te spreken; vaak is dit op verzoek van de leerkracht 
maar ook wel op verzoek van mij. We blikken dan terug (stukje evaluatie) maar ook vooruit. 
Reflecteren probeer ik te doen zonder ergens een waardeoordeel aan te koppelen; door middel van 
het stellen van de juiste vragen houd ik de ander een spiegel voor.  
Er zijn diverse  instrumenten die ingezet kunnen worden om te reflecteren, deze worden op 
Liereland ook ingezet. Dit zijn persoonlijke ontwikkelplannen, intervisiegesprekken, (collegiale) 
klassenconsultaties, vergaderingen, bezoeken aan andere scholen en werken in werkgroepen. Door 
het inzetten van deze instrumenten blijft Liereland een lerende school. 
 
5. Effectiviteit 
Wat is het effect van ons handelen? Dit is voor mij het belangrijkste bij deze kernwaarde. Als intern 
begeleider houdt je je bezig met de zorg om leerlingen maar ook met de resultaten die de leerlingen 
behalen bij de toetsen. Het is de taak van de leerkrachten om er voor te zorgen dat de leerlingen 
voldoende vooruitgaan in hun ontwikkeling. Als leerkracht houdt je nauwlettende in de gaten wat 
het effect van je onderwijs is. Mijn rol als intern begeleider is hierbij belangrijk; ik zorg ervoor dat het 
onderwijs op heel Liereland effectief is, zet de doelen (die de leerkrachten zichzelf stellen) op een rij 
en evalueer of deze behaald zijn. 
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11.23  Dalton volgens de leerlingenraad 

 
De 5 kernwaarden van het Daltononderwijs en borging volgens de 
leerlingenraad 
 
 
 
 
 
 
Inleiding 
OBS Liereland heeft zijn eigen leerlingenraad. Uit elke klas zijn twee vertegenwoordigers gekozen om 
in deze raad deel te nemen.  De kernwaarden van het daltononderwijs volgens de leerlingenraad zijn; 

Vrijheid/verantwoordelijkheid 
Als leerlingenraad zijn we vrij om te bepalen hoe wij dingen organiseren, bijvoorbeeld de jaarlijkse 
disco. We beschikken over een budget en maken beslissingen over wat er aangeschaft kan worden. 
Als leerlingenraad zijn we verantwoordelijk om als klankbord te fungeren voor de andere leerlingen. 
De leerlingenraad is verantwoordelijk om de ideeën uit de klassen te verzamelen en te kijken welke 
mogelijkheden er zijn. In groep 1/2 krijgen de leerlingen hulp van de juf.  Er zijn 3 verantwoordelijke 
taken binnen de leerlingenraad die door middel van een stemming verdeeld worden, voorzitter, 
notulist en penningmeester. Deze taken worden elk jaar opnieuw verdeeld. 

Zelfstandigheid 
De leerlingenraad is zelfstandig en werkt doelgericht aan een taak of opdracht, mocht er hulp nodig 
zijn dan is er altijd de mogelijkheid dit te vragen.  Indien er bij een groot project, zoals de jaarlijkse 
disco, een commissie is samengesteld en er een extra overleg nodig is, plannen de leden zelf een 
datum om bij elkaar te komen. 

Samenwerking 
De leerlingenraad werkt samen met ouders uit de OR en leerkrachten. Wanneer er dingen 
georganiseerd moeten worden stelt de leerlingenraad een commissie samen door middel van een 
stemming. Wanneer er ideeën uit de klas komen, bijvoorbeeld over het schoolplein, worden deze 
voorgelegd aan de OR. De OR neemt het mee in de vergadering en koppelt het antwoord terug, via 
het OR lid die de leerlingenraad begeleidt.  

Effectiviteit 
Het effect van de leerlingenraad is dat er bewust wording is onder de leerlingen, wat de 
leerlingenraad doet. Zo hebben de leerlingen op school het idee gehad voor een voetbalkooi. De 
leerlingen nemen dit idee mee naar de raad, waar er over gesproken wordt hoe dit te realiseren. Er is 
vervolgens een sponsorloop georganiseerd en met die opbrengsten wordt er een voetbalkooi op het 
plein gerealiseerd. Dit is een mooi voorbeeld van de effectiviteit van de leerlingenraad. 

Reflectie 
Reflectie wordt gedaan door aan het eind van elk schooljaar een evaluatie te plannen.                                   
Hoe het afgelopen jaar is geweest, wat heeft de leerlingenraad gedaan en zijn er 
aanpassingen/veranderingen nodig. Aan het begin van het schooljaar tijdens de algemene 
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ouderavond, wordt door 2 leerlingen uit de leerlingenraad aan de ouders verteld wat de 
leerlingenraad het afgelopen jaar heeft bereikt.  

Borgen 
De leerlingenraad zorgt voor borging door middel van een draaiboek, welke de richtlijnen beschrijft 
van de leerlingenraad. Onder andere hoelang een leerling in de leerlingenraad kan zitten en hoe de 
stemming voor een nieuw lid gaat in de klas. Een leerling is in principe 2 jaar lid van de LLR. Steeds 
een oud en een nieuw lid, dit om de continuïteit te behouden. Aan het begin van elk schooljaar 
wordt er een foto gemaakt van de leerlingenraad, deze komt op de schoolsite en hangt in de aula. 
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11.24 Dalton volgens de medezeggenschapsraad 
 
De MR Liereland - Cilinder herkent zich in de 5 kernwaarden binnen Dalton 
onderwijs en probeert deze als volgt uit te dragen: 
 

 

Verantwoordelijkheid  
De Mr voelt zich medeverantwoordelijk voor het welzijn van de leerlingen en het team en bewaakt 

mede de kwaliteit van het onderwijs. De MR wil voor een klimaat van openheid en transparantie 

zorgen. 
  

Samenwerking 
Binnen de MR is er veel samenwerking tussen ouder- en personeelsafvaardiging van zowel De Cilinder 

als Liereland. De gesprekspartners van de MR zijn: leerkrachten, ouders, de ouderraad, directie, 
algemeen directeur en het schoolbestuur van beide scholen. Met deze gesprekspartners neemt de MR-

standpunten in, waarbij het belang van de school als geheel centraal staat. Dit schoolbelang staat 

boven alle andere eventuele individuele belangen. 
 

Effectiviteit 
Tijdens de vergaderingen en activiteiten richt de MR zich op een effectieve inzet van tijd, menskracht 

en middelen. In de vergaderingen werken met een agenda en tijdsafspraken daarbuiten pakken we 

zaken op in werkgroepen en zijn er contactpersonen benoemd. 
 

Zelfstandigheid 
De MR functioneert als zelfstandig inspraakorgaan binnen de scholen Liereland en Cilinder. De MR 

denkt mee met de directie, toetst de besluiten en heeft bij bepaalde besluiten instemmings- of 
adviesrecht. Los van de wettelijke mogelijkheden geeft de MR de directie gevraagd en ongevraagd 

advies over zaken die op school spelen. De MR vergadert ca. 6 keer per jaar, maar soms zijn er 

situaties of veranderingen in het beleid, die het nodig maken dat de MR vaker samen komt. Daarnaast 
is er sinds 2018-2019 gestart met vaste MR-werkgroepen. Deze werkgroepen komen, indien nodig, 

ook zo’n 6 keer per jaar samen. De invulling van de vergadering wordt zelfstandig door de MR 
vormgegeven. 

 

Reflectie 
De MR is bezig met de beleid gerelateerde zaken. Hierbij heeft de MR de ouders en leerkrachten van 

de scholen nodig. De kritische geluiden, goede ideeën en gemeende complimenten – eigenlijk alle 
feedback over de organisatie en aansturing van de school – wil de MR horen! De MR is zeker voor 

ouders de link naar het schoolbeleid. Door middel van vragen om evaluatie bij grote veranderingen, 
terugkerende agendaonderwerpen en het in cycli evalueren van protocollen, ondersteunt de MR de 

scholen om lerend te kunnen en willen blijven. 

 

 

 
 
December 2018 
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11.25 Dalton volgens de ouderraad 

 
Dalton binnen de Ouderraad van OBS Liereland 
 
De Ouderraad (OR) van OBS Liereland levert een bijdrage aan de positieve ontwikkeling 
van de school en het optimaal functioneren van het onderwijs. Tevens is de raad de 
schakel tussen ouders, school en MR. Vanuit verschillende groepen zijn ouders 
vertegenwoordigd. 
 
Zelfstandigheid: 
De OR is een zelfstandig orgaan binnen obs Liereland. De zittende leden werven zelf 
nieuwe en kiezen zelf een dagelijks bestuur. De raad beheert zijn gelden zelfstandig en 
stimuleert de ouderparticipatie. Ouderinitiatieven worden serieus besproken, overwogen 
en uitgevoerd. Zij dragen zelf ideeën aan bij de directie en/of leerkrachten om 
activiteiten beter c.q. anders te laten verlopen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samenwerken: 
De OR draagt bij aan de 
samenwerking tussen verschillende partijen zoals: team leerkrachten, directie, MR, 
kinderen en ouders. De OR organiseert, coördineert en begeleidt verschillende activiteiten 
binnen school samen met team en directie. Hierbij wordt samengewerkt met de 
klassenouders en hulpouders. 
Tevens is de OR de bedenker, uitvoerder en 
drijvende kracht van de leerlingenraad. Wij als 
ouders vinden het belangrijk dat onze kinderen 
leren samenwerken met anderen en leren 
organiseren. De leerlingenraad wordt dan ook 
ondersteund door twee ouders uit de OR. 
De Ouderraad zoekt de samenwerking ook buiten de 
school. Voorbeelden van deze samenwerking zijn: 

- Veilig verkeer Nederland/ANWB 

- Gemeente  

- Gastsprekers  

- Wijkagent 

- Sponsoring door ondernemingen 

-  
 
 
Verantwoordelijkheid:  
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De OR is verantwoordelijk voor het verloop van vele activiteiten binnen school en de 
communicatie daarover tussen ouders en school. Daarnaast is de OR verantwoordelijk voor 
het innen van de ouderbijdrage en een juiste besteding hiervan. Via de algemene 
ouderavond/jaarvergadering legt de OR verantwoording af over genomen beslissingen en 
uitgaven. Tevens voelt de OR zich verantwoordelijk voor het stimuleren van 
ouderparticipatie en communicatie. De raad draagt graag bij aan een positieve 
ontwikkeling van de school en optimaal functioneren van de kinderen.. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Effectiviteit/doelmatigheid: 

Het doel van de OR is het stimuleren van een prettige leeromgeving voor de 
kinderen en het vergroten van de betrokkenheid van ouders. Hierbij sluiten we aan 
bij de ontwikkeling van het onderwijs op school. De OR werkt met commissies, 
iedere commissie heeft als doel het realiseren van een bepaalde activiteit. Dit doel 
behalen zij door te werken met een draaiboek. Na afloop van een activiteit wordt 
deze geëvalueerd, zo nodig bijgesteld en aangepast in het draaiboek.  
 
Reflectie:  
Dagelijks krijgen we gevraagd en ongevraagd reflectie en advies op de activiteiten en het 
functioneren van de OR. Doordat de leden van de raad regelmatig wisselen en ieder jaar 
nieuwe leden aantreden, kijkt de raad steeds met een frisse blik naar de eigen uitvoering 
van activiteiten. Ook dwingen maatschappelijke discussies tot reflectie van eigen 
handelen. Hierdoor blijft de OR scherp en dicht bij de school, ouders, kinderen en het 
team staan. Tevens evalueert de raad elke activiteit en leert van eigen ervaring. Hierdoor 
blijft de OR zich verbeteren. 
 

  

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://42bis.nl/wp-content/uploads/2013/01/Discours-en-samenwerken.jpg&imgrefurl=http://www.42bis.nl/2013/01/wetenschappelijk-recept-voor-een-soepele-samenwerking/&h=1066&w=1600&tbnid=pMQZMlDQhXRpUM:&zoom=1&docid=3Haxb35MdttkjM&hl=nl&ei=AyyXVJnDKYOAUcH-gqAL&tbm=isch&ved=0CFwQMygdMB0&iact=rc&uact=3&dur=969&page=2&start=11&ndsp=2
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://42bis.nl/wp-content/uploads/2013/01/Discours-en-samenwerken.jpg&imgrefurl=http://www.42bis.nl/2013/01/wetenschappelijk-recept-voor-een-soepele-samenwerking/&h=1066&w=1600&tbnid=pMQZMlDQhXRpUM:&zoom=1&docid=3Haxb35MdttkjM&hl=nl&ei=AyyXVJnDKYOAUcH-gqAL&tbm=isch&ved=0CFwQMygdMB0&iact=rc&uact=3&dur=969&page=2&start=11&ndsp=2
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BIJLAGES 
 
Bijlage 1: Visitatieverslag en verlenging van daltonlicentie (10-2-2015) 
 

 

Visitatie lidscholen  
Nederlandse Dalton Vereniging 

 
 
 
 
 

Zie handleiding visitatie lidscholen 
(Gebaseerd op Toetsingskader Erkenning Daltoninstellingen) 

 
Naam school OBS Liereland 

Adres Toscanestraat 4 

Postcode en plaats 1827DMAl
kmaar 

 

E-mailadres school info@obsliereland.nl 

 www.obsliereland.nl 

Directeur Margriet Hoekstra   

Adjunct-directeur Maaike Swart-Troost,voornamelijkop andere locatie 

Daltoncoördinator  Marloes Klaassen Hendrikse-de Jong 

Aantal groepen/ klassen (VO)  9 

Aantal leerlingen 240 

Populatie (PO)/ schoolsoort (VO)  gemengd 

Aantal leraren 15 

In bezit van Daltoncertificaat 13 

Bezig met Daltoncursus  2 leerkrachten + directeur + dalton coördinator, voor 
nadere specificatie zie bladzijde 20) 

1.1.1.1 Nevenvestigingen 
Ja, montessorischool De Cilinder 

1.1.1.2 Stand van zaken 
inspectie 

basisarrangement 

Visitatieteam  

Voorzitter dhr. Han de Bruin 

Lid 1. mevr. Ingrid Zuidgeest 

Lid 2.  

Lid 3.  

Datum visitatie 10     -  02    - 2015 

Soort visitatie  licentieverlenging 
 

Commissiesvisitatie PO en VO 
Nederlandse Dalton Vereniging 

Bezuidenhoutseweg 251-253 
2594 AM Den Haag 
Tel. 070 - 331 52 81 

bestuursbureau@dalton.nl 

V i s i t a t i e v e r s l a g 

mailto:info@obsliereland.nl
mailto:bestuursbureau@dalton.nl
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niet van toepassingbij  1e licentieaanvraag 
 
 
 

Van leerkracht gestuurd naar leerling gestuurd m.b.t. de planning van de dagtaak naar 
weektaak een doorgaande lijn opzetten van groep 3 t/m 8. 
 

 
 
 

Wij hebben op schoolniveau afspraken gemaakt over het omgaan met taken, het door 
leerlingen plannen van taken. 
Wij hebben een doorgaande lijn hiervoor gemaakt voor de groepen 1 t/m 8. Deze 
afspraken zijn opgenomen in het daltonhandboek (H 5.2). 
Vanaf groep 1/ 2 plannen kinderen taken voor een week. Er is een duidelijke opbouw door 
de school heen. 
 

 
 
 

De aanbeveling is wel opgepakt, maar kan o.i. nog verder worden uitgebouwd. Het team 
heeft al aangegeven de taak nader te gaan bekijken, onderzoeken. 
 

 

 
 
 
 

Zorg voor verdieping in het samenwerkend leren om te komen tot coöperatief leren. Borg 
dit in de doorgaande Daltonlijn binnen de school. 
 

 
 
 

Op Liereland hebben wij een doorgaande lijn in het samenwerkend/coöperatief leren. 
Deze lijn is terug te vinden in het daltonhandboek (H6 en H8). 
 
Sept 2009 hebben we een studiemiddag gevolgd met als thema “Coöperatief werken, de 
doorgaande lijn”, o.l.v. Ineke Bruning van de OBDNoordwest. Hierin hebben wij een stuk 
informatie over het onderwerp gekregen, doorgaande lijnen bekeken en  in gesprek met 
elkaar het belang van coöperatieve werkvormen besproken. 
Na deze studiedag hebben wij meer werkvormenin de groepen ingezet. Er staat een 
doorgaande lijn op papier, zie daltonhandboek. In de groepen worden coöperatieve 
werkvormen ingezet. De doorgaande lijn is bekend bij iedereen (bijlage 8 in 
daltonhandboek). 
 

 
 
 

Deze aanbeveling is goed opgepakt en uitgevoerd. 
 

 

0. Realisering aanbevelingen vorige visitatie 

aanbeveling 1. 1. 

evaluatie school 
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Advies: Maak een handboek, Daltonwerkboek OBS Liereland, waarin je beschrijft hoe jullie 
vorm en inhoud geven aan het daltononderwijsop OBS Liereland. Dat is handig voor de 
borging, invallers, natuurlijk ook voor het team, visitatie Dalton en inspectie. 
 

 
 
 

De Daltonwerkgroep, bestaande uit een leerkracht uit iedere bouw en de 
daltoncoordinator,heeft dit op zich genomen. Zij hebben een informatief boek 
samengesteld met veel foto’s zodat externen(ouders en andere belangstellenden) een 
idee krijgen hoe op Liereland het daltononderwijs vorm krijgt. 
 
Daarnaast hebben wij een daltonhandboek gemaakt waarin de onderwijsinhoudelijke visie 
en onze werkwijze naar voren komen.  
 

 
 
 

Het Daltonhandboek Liereland is een prima document geworden. Niet alleen op papier, 
maar ook in de uitvoering. De bladen “Dalton “ volgens de leerkrachten is een echte 
aanrader, leuk om zo de reacties van het team te lezen. 
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1.1 De leerling neemt verantwoordelijkheid voor de verwerking van zijn taak. 

1.2 De leerling legt waar nodig verantwoording af aan zijn leraren, zijn medeleerlingen 
en zijn ouders over de verwerking van zijn taak. 

1.3 De leerling is actief betrokken bij zijn eigen (leer)werk. 

1.4 De leerling draagt zorg voor zijn leeromgeving. 
 

 
 
 

Groepen 1/ 2: 

 Door met de kinderen duidelijke regels en afspraken te maken ontstaat er ruimte 
voor de kinderen om eigen keuzes te maken en om daar zelf verantwoordelijk voor 
te zijn. 

 Planning van de taken op het takenbord. 

 Verdeling van de (huishoudelijke) taken in de groep. 
Groepen 3/ 4: 

 De kinderen zijn zelf verantwoordelijk voor hun materialen. 

 De kinderen leveren hun werk in op de nakijktafel. 

 De (huishoudelijke) taken zijn verdeeld en worden door de kinderen zelfstandig 
uitgevoerd. 

 De kinderen plannen hun weektaken op het takenbord. 
Groepen 5/6: 

 Door gestapelde instructie hebben de kinderen de gelegenheid om hun werk zelf in 
te delen 

 De kinderen zijn verantwoordelijk voor het afmaken van hun werk in de 
aangegeven tijd 

 De kinderen plannen hun weektaak op hun formulier en hangen het af op het 
weektaakbord. 

 Via de takencirkel, waarop alle namen van de kinderen en alle taken staan, zijn de 
(huishoudelijke) taken verdeeld, de kinderen voeren deze zelfstandig uit. 

Groepen 7/8: 

 De kinderen plannen een deel van hun werk op maandag voor de rest van de 
week. 

 Via de takencirkel zijn de (huishoudelijke) taken verdeeld, de kinderen voeren deze 
taken zelfstandig uit. 

bevindingen  visitatieteam 
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 De kinderen zijn verantwoordelijk voor het fruit/de gymspullen meenemen op de 
fruitdagen/gymdagen. 

 De kinderen geven elkaar feedback bij wereld verkenning. 

 Vrijheid in kiezen van werkplek. 

 Vrijheid in keuze om een taak alleen of met een maatje te doen. 

 De kinderen zijn, deels, verantwoordelijk voor het zelf nakijken van hun werk. 

 De kinderen moeten de weektaken die ze af hebben zelf afhangen op het 
weektaakbord. 

 Regelmatig worden de verantwoordelijkheden op individueel niveau en op 
groepsniveau besproken. 

 De kinderen hebben keuze vrijheid om mee te doen met de verlengde instructie. 

 De kinderen kijken, deels, hun eigen werk na. 
N.B. 
Zie ook bladen per groep/functie. 
 

 
 
 

Het visitatieteam heeft vandaag gezien, dat leerlingen verantwoordelijk zijn voor hun taken 

en het pakken van materialen. Ze krijgen ruimte daarvoor. Er is ook een basis van 

vertrouwen bij de leerlingen onderling, dit is duidelijk te merken en te zien. Leerlingen 

geven elkaar ook verantwoordelijkheid dmv samenwerken. Mooi voorbeeld was dat groep 

8 verantwoording dmv presentaties aflegde aan de visiteurs en de groep. 

 

Er wordt nu bewust gekozen voor een aantal taken zodat leerling succeservaring krijgen. 

Tip: geef de leerling ook de verantwoording om zelf terug te komen voor een instructie in 

de klas. 

 

 
 
 

1.5 De leraar kan loslaten en schenkt vertrouwen aan zijn leerlingen. Hij biedt hiervoor 
een kaderwaarbinnen de leerlingen hun eigen leerproces kunnen vormgeven.  

1.6 De leraar houdt rekening met verschillen en creëert maatwerkdat zichtbaar is in de 
taakinhoud. 

1.7 De leraar begeleidt zijn leerlingen en geeft waar nodig sturing, op zo'n manier dat 
de leerlingen zich vaardigheden eigen kunnen maken om de leerdoelen te behalen 
en  de taak te kunnen volbrengen. 

 

 
 
 

De meeste indicatoren zijn zichtbaar in het deel dat beschreven is op leerlingniveau. De 
vrijheden en verantwoordelijkheden die de kinderen krijgen, geven de leerkrachten. De 
leerkrachten houden rekening met de taken die kinderen krijgen, deze moeten zelfstandig 
te maken zijn en op verschillende niveaus uitgevoerd kunnen worden. 
De leraar begeleidt, motiveert, stuurt, kan loslaten en schenkt de leerlingen vertrouwen. Dit 
is de basis van het daltononderwijs. 
 
N.B. 
Zie ook bladen per groep/functie. 
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“Loslaten” 
Jullie kijken en luisteren naar de leerlingen. Zij mogen gedeeltelijk aangeven wat zij willen 
leren. Er zijn parels te vinden in jullie school! Jullie geven aan dat jullie bij elkaar kijken, 
gebruik elkaars expertise! 
 

 
 
 

1.8 Op de school heerst een cultuur van vertrouwen.  

1.9 Leraren en overige medewerkers kunnen omgaan met verantwoordelijkheid en het 
aangeven van grenzen.  

1.10 Leraren en overige medewerkers komen de afspraken na. 

1.11 De brede algemene vorming van leerlingen is richtinggevend.  

1.12 Het onderwijs wordt gegeven in een lerende organisatie waar leerlingen en 
leerkrachten zich kunnen ontwikkelen naar hun mogelijkheden. 

 

 
 
 

 Op school heerst een sfeer van vertrouwen 

 De leerkrachten en andere medewerkers zijn verantwoordelijk voor hun eigen werk 
en groep. Dit wordt besproken tijdens de groepsbesprekingen met IB en tijdens de 
klassenobservaties door de directie. 

 Afspraken worden vastgelegd in notulen en in een map op Share Point, dit is een 
digitale omgeving waarin documenten en mededelingen gedeeld worden. Over het 
algemeen komen mensen hun afspraken na. 

 Binnen de gesprekkencyclus/functioneringsgesprekkengeeft de medewerker aan 
op welk gebied hij/zij zich wil ontwikkelen. Er wordt gezocht naar een passende 
nascholing. 

 De leerlingen uit de leerlingenraad helpen mee met de rondleidingen op de open 
dag. Zij organiseren sinds een paar jaar een disco, dit is ondernemend leren. 

 De leerlingen van de leerlingenraad maken acties van punten uit het KMPO, 
bijvoorbeeld vloeibare zeep in toiletten/w.c.- rolhouders/ anti-pest-presentatie in de 
groepen. 

 We werken met werkgroepen, iedere groep stelt zelf doelen(met input uit het 
team), evalueert deze doelen. Zij krijgen de vrijheid om onderwerpen uit te werken 
en zijn verantwoordelijk voor hun deel van het jaarplan. 

 We maken de leerlingen medeverantwoordelijk voor de schoolomgeving en voor de 
orde en discipline op school, bijvoorbeeld fietsencontrole op het plein. Ook binnen 
de groepen krijgt iedere leerlingen een taak waar hij/zij verantwoordelijk voor is. 

 In alle groepen wordt aan het begin van het jaar, samen met de kinderen, een 
positief geformuleerde lijst met regels gemaakt voor die groep. 

 
N.B. 
Zie ook bladen per groep/functie (directie/ib/or/…) 
 

 
 
 

 
Er is een zeer goede werksfeer en open structuur. Zowel op bestuurniveau bij  
leerkrachten en ouders was dit zichtbaar. Dit is een kracht van jullie. Ook is er aandacht 
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voor de persoonlijke ontwikkeling en inzet van talenten op basis van vertrouwen. Jullie 
kunnen hier “loslaten”. 
Complimenten! 
 

 
 

 
 
Ontwikkelpunten Liereland: 

We willen dat leerlingen nog meer eigenaar worden van hun eigen leerproces en dat zij zich 
bewust zijn van de verantwoordelijkheid die gepaard gaat bij de vrijheid die de leerlingen krijgen.  
Probeer ‘los te laten”. Jullie hebben expertise genoeg om dit als team aan te kunnen en in te 
grijpen waar nodig is. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 De leerling neemt zelf initiatieven om zijn leerdoelen te bereiken.  

2.2 De leerling vraagt hulp van anderen en helpt anderen als zij hem/ haar om hulp 
vragen. 

2.3 De leerling bepaalt mede hoe ( werkvorm, tempo, plaats, tijd) hij/zij werkt aan de 
gestelde doelen. 

2.4 De leerling kan omgaan met uitgestelde aandacht. 

2.5 De leerling krijgt de gelegenheid het gemaakte werk zelfstandig na te kijken. 
 

 
 
 

Groepen 1/ 2: 

 De kinderen leren hun taken te plannen en te organiseren. 

 De kinderen pakken zelf hun materialen die ze nodig hebben en ruimen dit, na 
afloop, weer netjes op. 

 De kinderen kiezen hun activiteiten m.b.v. de kiesmandjes. 

 De kinderenkijken naar de dagritme kaarten en zien welke activiteiten in welke 
volgorde gedaan worden op een dag. 

 De kinderen kleden zichzelf om voor de gym. 

 De kinderen gaan zelfstandig naar het toilet. 

 De kinderen voeren hun (huishoudelijke) taken zelfstandig uit. 

 De kinderen vragen hulp aan hun maatje/juf als zij dit nodig hebben en kunnen 
omgaan met uitgestelde aandacht. 

Groepen 3/ 4: 

 De kinderen kiezen zelf wanneer ze hun weektaak doen. 

 De kinderen kunnen de materialen zelf pakken en opruimen. 

 De kinderen vullen vanaf groep 4 ’s ochtends zelfstandig hun dagtaak in, zij 
kleuren de taken die zij afgemaakthebben af. 

 De kinderen kijken, deels, zelfstandig hun werk na. 

 De kinderen zien, in groep 3, de volgorde van de activiteiten d.m.v. de dagritme 
kaarten. 

 De kinderen vragen hulp aan hun maatje/juf als dit nodig is (daltonblokje), zij 
kunnen omgaan met uitgestelde aandacht. 

Groepen 5/6: 

2. Zelfstandigheid  
 

evaluatie school 
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 De kinderen plannen zelf hun werk. 

 De kinderen kijken zelfstandig na. 

 De kinderen pakken hun materialen en ruimen het op. 

 De kinderen vragen hulp aan hun maatje/juf als dit nodig is (daltonblokje), zij 
kunnen omgaan met uitgestelde aandacht. 

 De kinderen vullen ’s ochtends hun dagtaak in, zij kleuren de taken die ze af 
hebben af. 

 De kinderen zien op het bord wanneer er instructie wordt gegeven, hier houden ze 
rekening mee tijdens het plannen van hun taken. 

Groepen 7/8: 

 De kinderen kunnen m.b.v. magneten zelf inplannen wanneer zij naar de 
bibliotheek/het ICT-lokaal, het toilet gaan. 

 De kinderen leveren hun werk in en kijken het zelf, deels, na. 

 De kinderen bepalen zelf de volgorde van hun werk, ze plannen verschillende 
vakken in voor de week. 

 De kinderen vullen ’s ochtends hun dagtaak in, zij kleuren de taken die ze 
afgemaakt hebben af. 

 De kinderen zien op het bord wanneer er instructie wordt gegeven, hier houden ze 
rekening mee tijdens het plannen van hun taken. 

 Het zelf oplossen van problemen en nadenken over hoe te handelen wordt 
gestimuleerd. Dit komt aan de orde bij de lessen uit de Vreedzame School. 

 
N.B. 
Zie ook bladen per groep/functie 
 

 
 
 

 
De leerlingen gaan gestructureerd en zelfstandig aan het werk. Dit gebeurt op 

verschillende werkplekken. 

De leerlingen mogen zelf deze keuze maken. Vandaag hebben wij de verschillen gezien in 

tempo en niveau. 

De eigenheid van het kind staat centraal, probeer dit uit te bouwen. 
 

 
 
 

2.6 De leraar creëert de randvoorwaarden (taakgerichte werksfeer, organisatie, 
opdrachten/taken, materialen) die de leerlingen in staat stellen zelfstandig te 
kunnen werken, zodat zij in hun eigen tempo en op hun eigen wijze kunnen leren.  

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

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

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

 

 
 
 

Door de voorwaarden te creëren stellen de leerkrachten de leerlingen in staat om 
zelfstandig keuzes te maken en hun taken uit te voeren. 
De leerkrachten organiseren het groepsgebeuren zo, zodat er goed zelfstandig gewerkt 
kan worden. Dit is terug te zien in de indeling van de lokalen en gangen, maar ook in de 
indeling van de kasten. Zie ook hoofdstuk 3 daltonhandboek Liereland. 
De dag is zo verdeeld dat er voldoende tijd is om zelfstandig aan de taken te werken. 
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De leerkrachten waarderen de inbreng van hun leerlingen. Zij gaan uit van de talenten van 
hun leerlingen. Dit komt tot uiting bij de verdeling van de taken bij samenwerken en bij de 
taken in het lokaal.  
 
N.B. 
Zie ook bladen per groep/functie 
 

 
 
 
 

Jullie geven de leerlingen tijd en ruimte om de instructie wel/ niet te volgen. 

Bereikbaarheid materialen: duidelijk en overzichtelijk. 

De doorgaande lijn hebben wij gezien vandaag.  

 

Tip: Ga met elkaar in gesprek hoe een leerling nog zelfstandiger kan worden. In de 

doorgaande lijn `zelfstandigheid` zit nog verschil. Maak meer gebruik van 

handelingswijzers waar nodig. 

 

 
 
 

2.10 De school creëert voor de leraren en overige medewerkers de ruimte om hun 
talenten te laten zien en te ontwikkelen. 

2.11 De school stimuleert leraren en overige medewerkers initiatieven te nemen en te 
tonen.  

 

 
 
 

 Leiding geven op een Daltonschool zie ik als: Leiding geven waar het moet, 
begeleiden waar het kan! 

 De school creëert voor leerkrachten en andere medewerkers de ruimte om hun 
talenten te laten zien en te ontwikkelen. De school stimuleert de mensen 
initiatieven te nemen en te tonen.  

 Dit komt bijvoorbeeld tot uitdrukking in de werkgroepen; Dalton, lezen, rekenen, 
Engels, die wij hebben. 

 In het taakbeleid hebben we mensen die bijvoorbeeld veel sporttaken hebben, ICT 
taken hebben, creatieve taken hebben. Hiermee maken we gebruik van de 
talenten. 

 Bij een intake gesprek met mogelijk toekomstige ouders vertellen wijaltijd dat wij 
daarin een wisselwerking verwacht tussen thuis en school. Als een ouder 
regelmatig bijvoorbeeld het stoeltje van een kind in de kring zet, bespreken wijdit. 
Ook als een kind in de middenbouwzegt: Mijn moeder is vergeten mijn gymspullen 
mee te geven, dan vragen wij “ Wie moet er gymmen vandaag?”     

 
N.B. 
Zie ook bladen per groep/functie (directie/ib/or/…) 
 

 
 
 

 
Leerkrachten krijgen ruimte om bij elkaar te kijken. Leerkrachten krijgen ruimte om hun 

talenten te gebruiken. 

bevindingen  visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 



Daltonhandboek OBS Liereland 

90 
 2018 - 2019 

 
 

 
 
Ontwikkelpunten Liereland: 
 

In de jongere leerjaren wordt meer beroep gedaan op het eigen initiatief van de leerlingen. Kijk 
hoe je dit nog duidelijker kan doorzetten naar de hogere leerjaren.  Het ‘eigen keuze’ biedt 
hiertoe mogelijkheid, maar wordt nog te weinig door leerlingen ingezet voor eigen onderzoek en 
leren vanuit eigen interesse. 

 
 
 
 
 
 
 

3.1 De leerling benut de gegeven tijd en gelegenheid om te oefenen en zich te 
bekwamen in samenwerkingsvaardigheden. 

3.2 De leerling werkt op respectvolle wijze samen met leraar en medeleerlingen. 
 

 
 
 

Groepen 1/ 2: 

 De kinderen leren van elkaar en leren tegelijkertijd met elkaar om te gaan en 
rekening te houden met elkaar. 

 Tijdens de Daltonateliers (zie ook in het dalton handboek)werken de oudere en 
jongere kinderen met elkaar samen. 

 Vier keer per jaar vindt er een activiteit met de peuters en kleuters samen plaats. 

 We werken met een maatjesbord. De maatjes wisselen regelmatig. Zo heb je de 
ene keer een maatje die jou veel kan leren en de andere keer is het andersom. 

 Wij geven regelmatig samenwerk opdrachten. 
Groepen 3/ 4: 

 Tijdens het lezen en de spelling werken we in drie niveaugroepen. Binnen iedere 
groep zijn kinderen aan een maatje gekoppeld (zie maatjesbord) zodat ze samen 
de opdracht kunnen maken en elkaar kunnen helpen. 

 Met creatieve vakken kiezen de kinderen regelmatig met hun maatje een opdracht 
of krijgen ze een groepsopdracht. 

 Bij de Daltonateliers, zie handboek,werken kinderen uit verschillende groepen 
samen. 

 Er vinden dagelijks groepsopdrachten plaats (3/4). 
Groepen 5/6: 

 Er worden coöperatieve werkvormen ingezet bij diverse vakgebieden. 

 Kinderen presenteren samen iets voor de klas, dit gebeurt bij wereld oriëntatie, bij 
een boekbespreking en/of spreekbeurt. 

 Bij een open podium ontstaan verschillende groepjes die een optreden verzorgen. 

 Samenwerken is ook hulp vragen en geven (daltonblokje). 

 Bij de Daltonateliers werken kinderen uit verschillende groepen samen. 
Groepen 7/8: 

 Er wordt op allerlei vakgebieden in de week samengewerkt. 

 Bijvoorbeeld bij de gymles. 

 Bij wereld oriëntatie werken de kinderen per groep een thema uit en presenteren 
dit aan de groep. 

3. Samenwerking 
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 Er worden coöperatieve werkvormen ingezet (zie doorgaande lijn in het 
daltonhandboek). 

 Bij de (huishoudelijke) taken wordt samengewerkt. 

 Samenwerken is ook hulp vragen en geven (daltonblokje). 

 Bij de Daltonateliers werken kinderen uit verschillende groepen samen. 

 De kinderen geven elkaar uitleg als er hulp gevraagd wordt. 
 

N.B. 
Zie ook bladen per groep/functie 
 

 
 
 

 
Samenwerking staat als een huis. In alle groepen is dat goed terug te zien. Sfeer 
verhogend en een veilige omgeving om tot samenwerken te komen. 
 

 
 
 

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

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

3.5 De leraar kanverschillende vormen en niveaus van samenwerken toepassen. 

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

 

 
 
 

Samenwerking zie je door de hele school heen binnen alle geledingen. Het is terug te 
vinden in de groepen, in de gangen, bij de werkgroepen en onder de ouders en andere 
vrijwilligers binnen de school. 
Ook tijdens de naschoolse activiteiten, zie aanbod in het BSA boekje, gaan de mensen op 
respectvolle wijze met elkaar om en wordt er vanzelfsprekend samen gewerkt. 
Voorwaarde is vertrouwen en veiligheid binnen de school (en daarbuiten). 
N.B. 
Zie ook bladen per groep/functie 
 

 
 
 

De school is een echte gemeenschap, er zijn geen drempels of andere obstakels. Alle 
geledingen werken met elkaar samen, niet omdat het voorgeschreven is, maar vanuit een 
innerlijke behoefte zo gaan we met elkaar om. 
 

 
 
 

3.7 De school is een leefgemeenschap waarbinnen leerlingen, leraren en overige 
medewerkers op een zichtbare wijze samen leven en werken. 

3.8 De school is een leerplek waar leerlingen en leraren al samenwerkend van en met 
elkaar leren. 

3.9 De school is een veilige oefenplek voor democratisering en socialisering.  
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 Liereland is een veilige plek waar iedereen zich prettig voelt en kan samenwerken. 

 In de leerlingenraad en in de ouderraad/MR wordt goed samengewerkt. 

 Leren van en met elkaar in het team; collegiale klassenbezoeken, in de 
werkgroepen zitten collegae met meer kennis van zaken op dit gebied. Minimaal 
drie keer per jaar zetten zij een item op de agenda voor een vergadering. 

 Samenwerking in de bouw, met een parallel groep, binnen het taakbeleid en met 
ouders. 

 De directie, directeur en adjunctdirecteur, en IB participeren in bovenschoolse 
overlegorganen. 

 Een intervisiegroep met 5 daltondirecteuren, binnen de regio, komt regelmatig 
bijeen voor intervisie en collegiale consultatie 

 Stagiaires van MBO en HBO functioneren binnen het team. Zij overleggen en 
pakken ook klassen overstijgende taken op binnen de school. Zoals het 
organiseren van de sportdag, de presentatie van de playbackshow. 

 
N.B. 
Zie ook bladen per groep/functie (directie/ib/or/…) 
 

 
 
 

 
Een veilige school is een sfeervolle school. Dat zou je kunnen bereiken door de methode 
de Vreedzame school, maar Liereland gaat verder dan die methode. Het is gewoon eigen 
geworden, net als ademhalen, doen zonder bij na te denken. Zo hoort het! 
 

 
 

 
 
 
Ontwikkelpunten Liereland: 
Vooral zo verder gaan. Een parel die je niet in een tijdschrift kan laten zien, maar wel door 
andere scholen uit te nodigen deze fijne sfeer te proeven, te ruiken, te zien. 
Op bepaalde momenten is samenwerkend leren ook aanwezig, probeer dit uit te breiden. 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 De leerling maakt een planning voor zijn taakwerk. 

4.2 De leerling stuurt zijn planning bij door de voortgang te overzien. 

4.3 De leerling beziet het behaalde eindresultaat kritisch en neemt leerpunten mee 
naar een volgende planning van zijn taak. 

4.4 De leerling reflecteert op zijn eigen gedrag en dat van zijn medeleerlingen. 
 

 
 
 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 

4. Reflectie 
 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 



Daltonhandboek OBS Liereland 

93 
 2018 - 2019 

 
 
 

Groepen 1/ 2: 

 Wij maken tijd vrij om met elkaar te evalueren en om feedback te geven en te 
ontvangen. 

 De kinderen bespreken wat er goed is gegaan en wat er de volgende keer beter 
kan. 

 Complimenten/opstekers geven is onderdeel van de Vreedzame School 

 Nadenken over je eigen handelen. 

 Tijdens de kringgesprekken komt dit dagelijks terug. 
Groepen 3/ 4: 

 Aan het einde van de les bespreken we hoe het gegaan is; wat ging er goed, wat 
kon beter? 

 De kinderen beoordelen hun eigen werk regelmatig met een stempel of smile. 

 Op het weektaakformulier kijken de kinderen terug naar hun werkhouding de 

afgelopen dag, zij beoordelen zichzelf met een smile () 

Groepen 5/6: 

 Wij kijken iedere dag terug naar ons werk, naar ons eigen gedrag en formuleren 
dan doelen voor de toekomst. 

 Spiegelen, kijken naar je eigen werk. 

 Wij kijken kritisch naar ons eigen werk. 
Groepen 7/8: 

 De kinderen vullen aan het einde van de dag hun dagoordeel in op het formulier, 
dit gaat over werkhouding en gedrag. 

 Er wordt dagelijks gereflecteerd op de regel van de week die op het 
weektaakformulier staat 

 Bij de Vreedzame School bespreken we hoe zaken zijn gegaan, hoe je kan 
reageren, wat een reactie van een ander met je doet, … 

 In de ELO Birdy, dit is een electronische leeromgeving waarin kinderen opdrachten 
maken,geven leerlingen en leerkrachten elkaar feedback 

N.B. 
Zie ook bladen per groep/functie 
 

 
 
 

 
Tip: pak reflectie op – vooraf – tijdens en achteraf – 
Nu nog wat teveel gericht op achteraf. 
 

 
 
 

4.5 De leraar zet verschillende reflectiemethoden in. 

4.6 De leraar laat leerlingen reflecteren op de samenwerking. 

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

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

 

 
 
 
 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 
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De nieuwe kernwaarde Reflectie kan op Liereland worden uitgebreid. In alle groepen wordt 
er wel mee/aan gewerkt. Reflectie is nog vaak “bespreken hoe iets gegaan”. Er wordt 
gereflecteerd op samenwerking, gedrag, prestaties, werkhouding. 
De rapporten worden altijd met de leerling besproken en ook met de ouder. 
N.B. 
Zie ook bladen per groep/functie 
 

 
 
 

We hebben in enkele groepen reflectiekaartjes gezien. Een goede stap. Laat de leerlingen 
een kritische houding ontwikkelen met betrekking tot hun eigen 
persoonlijkheidsontwikkeling. 
 

 
 
 

4.9 De school stelt leraren en overige medewerkers in de gelegenheid van en 
met elkaar te leren. 

4.10 De school hanteert een doorgaande lijn m.b.t. reflectie op leerlingniveau. 
 

 
 
 
 

 Klassenbespreking n.a.v. toetsen en nascholingsthema’s door de IBer 

 Flitsbezoeken door directie en IBer gevolgd door een reflectieve vraag 

 Collegiale klassenconsultaties, leren van en met elkaar. 

 In de gesprekkencyclus wordt de werknemer gevraagd om te reflecteren op zijn 
werk 

 De leerlingen reflecteren iedere dag op hun werk/weektaakformulier. V.a. groep 5 
is de leidraad de regel van die week. Deze staat op de weektaak. De leerlingen 
geven elkaar reflectie/feedback n.a.v. presentaties en spreekbeurten. In de 
groepen 7 en 8 zijn we begonnen met het werken in een ELO, zie ook reflectie, 
evaluatie school; hier is reflectie op je eigen werk en op elkaars werk een belangrijk 
onderdeel. 

 
 
Zie ook bladen per groep/functie (directie/ib/or/…) 
 

 
 
 

 
Een duidelijke lijn in ontwikkeling naar reflecteren is zichtbaar op Liereland. 
Met de inzet van dit team kan deze lijn zeker sterker worden. 
 

 
 

 
 
 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 
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Ontwikkelpunten Liereland: 
Reflectie in het rapport zou kunnen gaan naar kindgesprekken/portfolio waarin het kind 
vertelt, terugkijkend, maar ook toekomstgericht.  
Mooie start zou kunnen zijn om de  dalton kernwaarde te reflecteren in het rapport.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1 De leerling behaalt zijn leerdoelen die passen bij zijn persoonlijke 
ontwikkeling. 

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

5.3 De leerling is actief bezig met de taak en maakt efficiënt gebruik van zijn 
keuzemogelijkheden. 

 

 
 
 

Groepen 1/ 2: 

 Voor de les is het doel bij de leerkracht en de leerlingen bekend. 

 Wij werken met een beredeneerd aanbod rond een thema, hierin staan de doelen 
beschreven en worden de vorderingen bijgehouden. 

Groepen 3/ 4: 

 Bij bijna elke les wordt het doel van de les benoemd. 

 De kinderen vragen hulp aan hun maatje of aan de leerkracht d.m.v. het 
daltonblokje, zie daltonhandboek. 

 De timetimer geeft de tijd( regelmatig) aan hoe lang de kinderen nog hebben voor 
hun werk. Dit is een soort klok waarop je kunt zien hoeveel tijd over is van de 
vooraf ingestelde tijd. 

 In de verlengde instructie krijgt een groep extra instructie van de leerkracht. De 
onderwijsassistent of stagiaire houdt toezicht/helpt. 

 Na de les bespreken we regelmatig wat het doel was en of wij dat doel behaald 
hebben. 

Groepen 5/6: 

 Wij werken met en bij een instructietafel. 

 Benoemen het lesdoel. 

 Terugblik aan het einde van de les/dag op de gestelde doelen. 

 Individuele doelen op bijvoorbeeld gedrag bespreken we met individuele leerlingen. 

 Effectieve inzet van tijd, menskracht en middelen. 
Groepen 7/8: 

 Effectieve inzet van tijd, bijvoorbeeld eten en drinken tijdens het kijken van 
schooltelevisie/voorlezen. 

 Doel benoemen aan het begin van de les. 

 Bij de Vreedzame School benoemen we de bedoeling van de les. 

 De leerkracht beschrijft het doel bij de lessen tijdens de voorbereiding in de 
planningsmap. 

 Opbrengsten worden geregistreerd. 

 Tijdens het reflecteren met de kinderen bespreken we de daltonkernwaarden. 

 Differentiatie is een effectief middel om doelen te behalen. 

5. Effectiviteit/ doelmatigheid 
 

evaluatie school 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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 Het werken met “ stemmen” (zie daltonhandboek H7.3) is effectief. 

 Een taak hoeft niet altijd af te zijn, als het doel maar behaald is. 
 
N.B. 
Zie ook bladen per groep/functie 
 

 
 
 

 
De school vindt het doel belangrijker dan een taak die af is. Prima ontwikkeling, maar gaat 
dit op voor alle leerkrachten? 
 

 
 
 
 

5.4 De leraar behaalt zijn leerdoelen. 

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

5.6 De leraar zorgt voor afwisseling van leeractiviteiten tijdens de les. 
5.7 De leraar stemt de instructie en het leerstofaanbod af op de leerbehoeften 

en leermogelijkheden van zijn leerlingen. 
5.8 De leraar daagt leerlingen uit het beste uit zichzelf te halen. 

5.9 De leraar geeft leerlingen een uitdagende motiverende taak die past bij het niveau, 
de interesse en het (werk)tempo van de individuele leerling. 

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

 
 
 

Ook de inspectie van Onderwijs vindt het benoemen van lesdoelen erg belangrijk. De 
leerkrachten benoemen de doelen. Bij bijvoorbeeld de methode WIG(Wereld in getallen) is 
het een standaard onderdeel van de les om het doel op het digibord te tonen. In het kader 
van opbrengst gericht werken worden doelen steeds belangrijker. Ook in de 
groepsplannen worden gedifferentieerd doelen voor een periode aangegeven. 
Door analyseren van toetsresultaten en observaties past de leerkracht de doelen aan. Zo 
houd je rekening met de mogelijkheden van ieder kind. 
In het schooljaar 2013-2014 hebben we voor iedere groep de lestijden bekeken. Dit was 
verhelderend. Hoeveel tijd staat er voor beweging/creatieve vakken? Wij hebben toen 
gekozen om blokken “ zelfstandig werken” te maken. In die blokken kunnen kinderen 
werken aan verschillende taken/vakgebieden. 
N.B. 
Zie ook bladen per groep/functie 
 

 
 
 

 
Leerdoelen en ontwikkelingsdoelen. Hoe breng je deze in evenwicht? Met passend 
onderwijs zal steeds meer een beroep gedaan worden op de leerkracht om instructie op 
maat te geven. 
 

 
 
 

bevindingen  visitatieteam 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 
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5.11 Het onderwijs is door een efficiënte inrichting van tijd, ruimte en middelen 
doelmatig en gericht op het behalen van de noodzakelijke opbrengsten. 

5.12 De school hanteert eendoorgaande lijn van de daltoncompetenties van 
leerlingen en personeel. 

5.13 De school biedt leerlingen ondersteuning en/of passende zorg als zij de 
leerdoelen niet halen.  

 

 
 
 

 De werkgroepen en de OR  stellen zelf hun doelen voor een jaar 

 In de groepen wordt gewerkt met een urenverdeling over de verschillende vak- en 
vormingsgebieden. Dit leidt tot de noodzakelijke opbrengsten. Inspectiebezoek mei 
2014: basisarrangement. 

 Er wordt gedifferentieerd les gegeven. In iedere groep is een instructietafel waar 
verlengde instructie wordt gegeven. Op de weekplanning schrijven de leerkrachten 
of alle leerlingen de doelen hebben behaald. Voor de IV en V leerlingen (dit zijn 
leerlingen die het laagste scoren bij de CITO toetsen) staan specifieke doelen in 
het groepsplan. 

 Streven naar hoge opbrengsten, zowel op gebied van leeropbrengsten als op 
gebied van persoonsvorming. 

 De leraar geeft taakgerichte feedback. 

 Uitgangspunt is vertrouwen in de leraar en de leerlingen. 

 Effectieve inzet van tijd, menskracht en middelen. We maken keuzes bij het 
inzetten van de formatie en de financiën. 

 Het team, de ouders en de leerlingen worden betrokken bij het formuleren van 
doelen. 

 
N.B. 
Zie ook bladen per groep/functie (directie/ib/or/…) 
 

 
 
 

 
Alle tijd is Daltontijd. Met deze uitspraak zou je als school moeten gaan overleggen of jullie 
daltonateliers ook toegepast kunnen worden op de cognitieve vaardigheden. 
 

 

 
 
Ontwikkelpunten Liereland: 
Geen afzonderlijke blokken met zelfstandig werken of daltontijd maar een school waar vanaf 
het begin tot het eind van de dag aan dalton wordt gewerkt. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 
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6.1 De school werkt planmatig aan de daltonontwikkeling en beschrijft dit in een 
daltonbeleidsplan. 

6.2 De school geeft aan hoe de daltonontwikkeling wordt aangestuurd, bv. door een 
daltoncoördinator. 

6.3 De school draagt haar daltonidentiteit uit. (schoolgids, website, folders etc). 

6.4 De school heeft daltonscholing in het scholingsplan opgenomen. 

6.5 De school benut de daltonmogelijkheden van het gebouw.  

6.6 De school enquêteert regelmatig de leraren, de ouders en de leerlingen over de 
daltonontwikkeling en de kwaliteit van het daltononderwijs. 

6.7 De school is actief betrokken bij dalton-regioactiviteiten, waarbinnen zij 
vertegenwoordigd is. 

6.8 De leerlingen worden betrokken bij de daltonontwikkeling van de school. 

6.9 De ouders worden betrokken bij het ondersteunen van de dalton-ontwikkeling van 
de school. 

6.10 Het schoolbestuur ondersteunt de school in haar daltonontwikkeling. 
 

 
 
 

 Leerpunten uit eerdere jaren, zoals begrijpend lezen, komen dit jaar minimaal drie 
keer terug als agendapunt. 

 Onderdeel van het jaarplan is Dalton, hierin staat de ontwikkeling op dat gebied per 
jaar vermeld. 

 De trekker van de daltonwerkgroep was de daltoncoördinator. Omdat zij zich ook 
ontwikkelt op het gebied van OPLIS, opleiden in de school, hebben wij, m.i.v. dit 
schooljaar een dalton coördinator die de nascholing ook volgt. 

 In de schoolgids, op de website en op PR-materialen stralen wij onze dalton- 
identiteit uit. Binnen het directie overleg van Ronduit benadruk ik regelmatig de 
waarde van de verschillende onderwijsconcepten binnen Ronduit. 

 Ieder jaar beleggen wij een studiemiddag op het gebied van Dalton. Daarnaast 
komt het thema maandelijks terug op bouwvergadering/ teamvergadering. Hier kijkt 
de werkgroep ook op toe. 

 In 2013-2014 is de directeur gestart met de opleiding tot dalton leidinggevende, dit 
na positieve reacties binnen de intervisie. 

 In 2014-2015 zijn twee collegae gestart met de dalton opleiding voor leerkracht. Zij 
hadden zich het jaar ervoor al opgegeven maar toen waren er te weinig 
aanmeldingen in de regio. 

 In 2014-2015 is de coördinator gestart met de opleiding tot daltoncoördinator.  

 De kinderen werken in de lokalen, in de gangen, het ICT lokaal en de aula. 

6. Borging 
 

evaluatie school 

Indicatoren op schoolniveau 
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 Dit jaar heeft iedere medewerker het verzoek gekregen om een daltonblad te 
maken, hoe breng jij de daltonkernwaardes in jouw werkzaamheden. Waar wil je je 
op ontwikkelen. Dit stond al wel centraal in de gesprekkencyclus. 

 Liereland is, zo mogelijk binnen de jaarplanning, vertegenwoordig op de 3 Dalton 
regiodagen per jaar.  

 Iedere week staat een daltonregel/Vreedzame Schoolregel centraal. Hier wordt in 
de groepen over gesproken en op gereflecteerd. Binnen de leerlingenraad wordt 
dalton ook besproken. 

 Binnen de OR is gekeken hoe wij meer Dalton konden worden. Zij hebben toen 
een taak : “begeleiden leerlingenraad” bij hun activiteiten gezet. Binnen de 
vergadering is besproken hoe de kernwaarden vorm krijgen bij de ouders. 

 De contributie voor de Daltonvereniging wordt bovenschools betaald, net als de 
opleiding tot daltonschoolleider. De algemeen directeur staat positief t.o.v. 
Daltononderwijs, hij ziet dat het goed werkt!  
 

N.B. 
Zie ook bladen per groep/functie (directie/ib/or/team) 
 

 
 
 

Planmatige daltonontwikkeling van alle geledingen en aangestuurd door directie en de 
daltoncoördinator zorgt voor vertrouwen in de toekomst. De school staat zeker niet stil, 
maar is volop in beweging. 
Ruimte voor proeftuinen, ruimte voor reflectie en verbetering van de daltonontwikkeling zijn 
aanwezig. 
 

 

 
Ontwikkelpunten Liereland: 
Onderzoek eens of de daltonindentiteit ook in het rapport kan terug komen. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

De leerlingenraad is nauw betrokken bij de school. De raad heeft leuke ideeën en weet deze 
, na terugkoppeling  naar de achterban, om te zetten in de uitvoering. De kinderen kunnen 
goed uitleggen hoe ze werken op school, wat ze vinden van de sfeer en het omgaan met 
elkaar. 
Leuk dat een OR lid deze leerlingenraad begeleidt. 
 

bevindingen visitatieteam 

Uit de gesprekken met leerlingen 

Overige opmerkingen school 
(nog niet in zelfevaluatie opgenomen, maar wel relevant) 

 



Daltonhandboek OBS Liereland 

100 
 2018 - 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Een leuk en enthousiast team. De neuzen staan dezelfde kant op, ondanks de individuele 
verschillen die er zijn in aanpak en het durven loslaten. 
Dit team kan veel bereiken en wil ook vooruit gaan. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
De ouders zijn erg tevreden met de school en met het team, de directie. Laagdrempelig, 
goed bereikbaar, er wordt niet alleen naar je geluisterd, maar ook gehandeld. 
Ouders hebben wat te kiezen mbt het onderwijs. Liereland met Dalton erg fijn, inbreng van 
de kinderen o.a. zichtbaar met de open dag.  De kinderen verzorgen de rondleiding. 
Samenwerking wordt genoemd als sterk punt. Meehelpen, meedenken het is gewoon op 
deze school. 
Als aandachtspunt wordt genoemd dat de PR als Dalton sterker kan worden aangezet. 
 

 
 
 
 
 

naam bestuurslid: 

 
 

Vooraf een gesprek gehad met Margriet  Hoekstra( de directeur) en Marloes Klaassen de 
daltoncoördinator. 
Fijne school om leiding aan te geven; oppassen dat er niet voor de troepen wordt 
uitgegaan.  De daltonontwikkeling van drie naar 5 kenmerken is op een juiste manier 
aangepakt. 
Veel van de teamleden werken al een langere tijd op deze school. Het gevaar dat de school 
ook al lang Daltonschool is met een vast team en daardoor ingedut raakt, leeft niet. 
Iedereen wil en kan zich ontwikkelen. 
Als knelpunt wordt genoemd de dag-weektaak in relatie tot de opbrengsten die van de 
inspectie geëist worden. 
 

Uit de gesprekken met ouders 

Uit de gesprekken met het bestuur 

Uit de gesprekken met leraren en ondersteunend personeel 

Uit de gesprekken met de schoolleiding 
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Gesproken is met Jan Zijp, algemeen directeur van de stichting Ronduit en met Marielle 
Hol, onderwijskundig medewerker van Ronduit. 
Binnen Ronduit is er 1 Daltonschol, 1 Montessorischool, een OGOO school en een 
Jenaplanschool. Breed geaccrediteerd door het bestuur. Heb je een onderwijskundige 
visie, prima, laat maar zien en ga er voor. 
De Liereland staat goed aangeschreven, groeit nog steeds. 
De directie krijgt het vertrouwen van het bestuur en is uitgegroeid tot een brede school met 
ook diverse naschoolse activiteiten voor de kinderen. 

 
 
 

  ontwikkeling 

nr kernwaarden O V 
0 Realisering aanbevelingen vorige visitatie *  X 
1 Vrijheid in gebondenheid / Verantwoordelijkheid en 

vertrouwen 
 X 

2 Zelfstandigheid  X 
3 Samenwerking  X 
4 Reflectie  X 
5 Effectiviteit- doelmatigheid  X 
6 Borging   X 

* niet van toepassing bij licentieverlening 

 
 
 
 
 

 Advies 

2 Criteria 

 Licentie verlenen 
 

Maximaal één onvoldoende kernwaarde. 

 Over twee jaar versnelde visitatie voor 
licentieverlening 

Twee of meer onvoldoende kernwaarden 

 Geen licentie verlenen Na versnelde visitatie licentieverlening twee of meer 
onvoldoende kernwaarden 

X Licentie voor vijf jaar verlengen 
 

Maximaal één onvoldoende kernwaarde inclusief 
realisering aanbevelingen vorige visitatie  

 Over twee jaar versnelde visitatie  
(bij de vijfjaarlijkse visitatie) 

Twee of meer onvoldoende kernwaarden inclusief 
realisering aanbevelingen vorige visitatie 

 Licentie intrekken Na versnelde visitatie twee of meer onvoldoende 
kernwaarden inclusief realisering aanbevelingen vorige 
visitatie 

 
 
 
 
 
 
 

Advies aan het algemeen bestuur van deNDV 
 

beoordeling 

1.1.1.1.1.1.1 Aanbevelingen die met een plan van aanpak 
opgenomen worden in de schoolreactie 
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Aanbeveling 
2.1.1.1.1.1.1.1 Omschrijving 

Nr.1 Voor de komende periode nadenken en handelen over de nu gebruikte dag-en 
weektaak. Alle tijd is daltontijd! Pas de instructie tijd aan en de daarbij 
behorende differentiatie 
 

Nr.2 Geef de leerlingen meer vertrouwen en maak hem eigenaar van zijn persoonlijke 
ontwikkeling. Zorg voor duidelijke doelen, waar de leerling naar toe kan werken. 
 

Nr.3 Treed als school nog meer op naar buiten als Daltonschool. Zet hier je PR op in.  
Tip: Noem je voortaan Openbare Daltonschool Liereland 
 

Nr.  
 

Nr.  
 

 
 
 
 

 
We hebben als visitatieteam met veel plezier deze school bekeken en beoordeeld. Een 
goede ontvangst, een gezellige ontvangst met een team dat enthousiasme uitstraalt en 
bereid is naar je te luisteren en te verbeteren. De lunch was klaargemaakt door de 
leerlingen zelf en wat voor een lunch! Complimenten hoor! 
Parels 

1. De samenwerking ( zie ook verslag) 
2. De Daltonateliers. Een leuke en goede vorm om anders bezig te zijn met de 

creatieve vakken. 
 
 
Tip: Zet Dalton ook duidelijk boven de deur aan de kant van het plein. En bij binnenkomst 
Dalton is Vreedzame school. 
 

 
 
 
 
 
 
 

naam handtekening datum 

 
Han de Bruin 
 

 15 februari 2015 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

slotopmerkingen 
 

Ondertekening voorzitter visitatieteam 
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Bijlage 2 Kijkwijzer: Inrichting lokalen en ruimtes  
 
Naam te bezoeken leerkracht: 

Groep:      Datum: 

Bezoek gedaan door: 

 

 

L
u
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t 
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A
a
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Opmerkingen 

De opstelling van de leerling tafels is zo dat 
leerlingen kunnen samenwerken en 
zelfstandig kunnen werken 

   

De opstelling van de leerling tafels is zo dat 
de leerkracht (vaste) looprondes kan doen 

   

Er wordt gewerkt met een instructietafel    

Bij de instructietafel staan krukjes/stoelen    

Op de instructietafel ligt alleen materiaal 
bestemd voor de te geven instructie 

   

Het lesmateriaal is goed bereikbaar en ligt op 
vaste plaatsen op overzichtelijke plekken 

   

De leerlingen kunnen zelf materiaal pakken 
en leveren hun werk in op de afgesproken 
plaats 

   

De opstelling van de leerling tafels stelt de 
leerlingen in staat instructies te volgen 

   

De tafel van de leerkracht is dusdanig 
opgesteld dat hij/ zij kan observeren 

   

Een overzicht van de kleuren van de dagen 
van de week hangt zichtbaar in de klas 

   

De dagindeling is gevisualiseerd in 
pictogrammen of in tekst 

   

Het symbool voor uitgestelde aandacht is 
zichtbaar voor de leerlingen in het lokaal 
geplaatst 

   

In de groepen 1 t/m 5 wordt een extra klok 
(timetimer, kleurenklok) gebruikt om het 
tijdsbesef te ontwikkelen 

   

De afspraken t.a.v. het samenwerken hangen 
zichtbaar in het lokaal 

   

 
Afspraken: 
 
Handtekening leerkracht:    Handtekening lid wg Dalton: 
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Bijlage 3 Kijkwijzer: Inrichting gangen  
 

Bouw: 

Datum: 

Bezoek gedaan door: 

 

 

L
u

k
t 

g
o

e
d

 

A
a

n
d

a
c
h

ts
p

u
n

t 

Opmerkingen 

De werkplekbordjes hangen goed zichtbaar in 
de gang. 

   

Alle werkplekken  zijn in de gang aanwezig ( 
stiltewerkplek, constructiewerkhoek in OB, 
samenwerkzone). 

   

Er zijn voldoende tafels met bijbehorende 
stoelen. 

   

De werkplekken zien er opgeruimd en schoon 
uit. 

   

Dee constructiehoek is opgeruimd en schoon.    

De kasten op de gang zijn opgeruimd en 
magazijnendeuren zijn gesloten. 

   

De kapstokken zien er verzorgd en opgeruimd 
uit. 

   

Het is duidelijk voor leerkrachten en leerlingen 
hoeveel kinderen er per groep op de gang 
mogen werken. 

   

Voor de leerkracht en leerlingen is zichtbaar 
welke leerlingen op de gang werken. 

   

werkwijze    

De afspraken over de verschillende 
werkplekken  worden nageleefd en alle 
leerkrachten houden toezicht en zijn 
verantwoordelijk. 

   

De werkplekken worden na gebruik netjes 
achter gelaten en stoelen worden 
aangeschoven. 

   

Ieder schooljaar ( of tussentijds ) worden de 
afspraken herhaald over het werken op de 
gang. 

   

 
Afspraken: 
 
 
Handtekening leerkracht:    Handtekening lid werkgroep Dalton: 
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Bijlage 4 Kijkwijzer: Directe instructiemodel  
 
Naam: …………………………………….  Groep: ………………….……..   Datum: ……………...……….. 
 
Ingevuld door:…………………………………. 
 

A. De dagelijkse terugblik gezien opmerkingen 

1. geeft een samenvatting van de 
voorafgaande stof 

  
 

2. haalt de benodigde voorkennis op    

 

B. Presentatie gezien opmerkingen 

1. geeft lesdoel en/ of een lesoverzicht    

2. maakt de kinderen warm voor het 
onderwerp 

   

3. onderwijst in kleine stappen    

4. geeft concrete voorbeelden    

5. gebruikt heldere taal    

6. gaat na of de leerlingen de stof 
begrijpen 

   

7. daagt de leerlingen uit    

 

C. Begeleide (in) oefening gezien opmerkingen 

9 laat de leerlingen onder begeleiding 
oefenen 

   

10 geeft korte en duidelijke opdrachten    

11 stelt veel vragen    

12 zorgt dat de leerlingen betrokken 
blijven 

   

13 zorgt voor hoge successcores    

14 uitvallers maken gebruik van de 
instructietafel 

   

 

D. Individuele verwerking gezien opmerkingen 

1. zorgt dat de leerlingen onmiddellijk 
beginnen 

  
 

2. zorgt dat de inhoud gelijk is aan de 
voorafgaande fase (kan natuurlijk ook 
dat er een deel van de inhoud hetzelfde 
is en dat de rest herhaling is ) 

  

 

3. zorgt voor een ononderbroken les fase    

4. laat de leerlingen elkaar helpen (hangt 
af van de les en van de stip die je kiest) 

  
 

5. laat de leerlingen weten dat het werk 
wordt besproken (individueel, samen 
en/of met de leerkracht, etc.) 

  
 

 

E.Periodieke terugblik/Lesafsluiting 
(Indien sprake is van een klassikale activiteit) 

gezien opmerkingen 

1. sluit de les af    

2. kijkt samen terug op de les    
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3. bespreekt wat ze geleerd hebben    

4. bespreekt wat moeilijk was / waar liep je 
tegenaan en dit zowel voor de lesstof als 
voor praktische dingen als materiaal 
pakken, slijpen etc. 

  

 

 

F. Algemeen gezien opmerkingen 

1. geeft duidelijke opdrachten    

2. geeft veel positieve aanmoediging     

3. laat kinderen elkaar uitleg geven, vragen 
stellen en corrigeren 

  
 

4. vraagt hoe leerlingen aan het antwoord 
komen 

  
 

5. biedt gelegenheid tot vergelijken van 
verschillende oplossingsstrategieën 
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Bijlage 5 Weektaakformulier groep 2 
 

 
 

Weektaak groep 2 

 

Naam: 

Week:  
 

     

vak 
 

Wat ga je doen? dag  af Zo ging het  

 

 

taal 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

rekenen 
 

 

 

 

 

   

 

motoriek 
 

 

 

 

   

 
extra 

    

 

  



Daltonhandboek OBS Liereland 

108 
 2018 - 2019 

Bijlage 6 Weektaakformulier groep 3; eerste halfjaar 
 

 
 

Weektaak groep 3 

Naam: 

Week:  13 

 

     

vak 
 

Wat ga je doen? dag  af Zo ging het  

 
 

lezen 

 

Sinterklaas boekje 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

rekenen 
 

 

 
 

Na de toets blz 38,39(40) 

 

   

 
extra 

 

Sinterklaas spel 

 

   

 

Doel van de week: ruim je spullen netjes op! 
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Bijlage 7 Weektaakformulier groep 3; tweede half jaar 
 

Weektaak van:                       Groep: 3    Week:      
Opmerkingen van de leerkracht: 
 

 

Toets: 
 
 

Kring: 

extra hulp: 

Opmerkingen van de ouders: 
 
 
 
 

Paraaf/ handtekening van de ouders: 
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Week 26  

 

  

 Maandag 
blauw 

Dinsdag 
geel 

Woensdag 
groen 

Donderdag 
bruin 

Vrijdag 
rood 

Kring  
 

vertel    materialen  boeken  hobby  

 
lezen 

          

 
spelling / WS 

          

 

          

 

          

Andere 
activiteiten 
 

          

Weektaak 
 

          

Dagoordeel  
leerling      

Dagoordeel 
leerkracht      

Opmerkingen 
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Bijlage  8 Weektaakformulier groep 4 

 

Weektaak van:                        Groep:   4   Week: 
Opmerkingen van de leerkracht: 
Rekenen: 
 
Even onthouden: 
 
 
 
 

Toets: 
 

Kring: 

R.T.: 

Samenwerken/zelfstandigheid/zelfverantwoordelijkheid (vrijheid): 

Opmerkingen van de ouders: 

Paraaf/ handtekening van de ouders: 
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Weektaak van:      Groep: 4 Week: 
 

 Maandag 
blauw 

Dinsdag 
geel 

Woensdag 
groen 

Donderdag 
bruin 

Vrijdag 
rood 

Kring  vertel      boekenkring  spreekbeurt  

Lezen  blz.66-67  blz.68-69  NB  blz.72-73  blz.74-75  

 -je,-tje,-pje  -je,-tje,-pje    stomme e  stomme e  

Spelling  WB blz.40-
41 

 WB 
blz.42-43 

 WB 
blz.44 

     

 struik/worst  struik/worst  dictee      

Taal WB. 
blz.34-35 

 TB.blz. 
46-47 

 WB.blz.36-37  TB. blz. 48-49  WB. blz. 
38-39 

 

 wat staat er op 
de achterkant 
van een boek 

 woorden bij 
ziek zijn 

 woordbetekenissen  eind van verhaal 
schrijven 

 eind van 
verhaal 
schrijven 

 

Schrijven blz. 27  blz. 28    blz.29  blz.30  

 herhalen 
V,W,M en I 

 hoofdletter J    oefenen J en I  hoofdletter H  

Rekenen  blz. 26  blz. 27  blz.28  blz. 29  weektaak 
af 

 

 getallen tot 
100 

 tafel van 2  meten/wegen/kg  gertallen tot 100    

WO VS      Verkeer 
 

  
 

 

           

Andere 
activiteiten 

Gym 
 

 Knutselen 
Muziek 

   Knutselen  Gym 
Kieskast 
NB XL 

 

Weektaak 
1. MLO 
2. Bloon 
3. Station Zuid 
4. NB XL 

 

          

Dagoordeel  
leerling      

Dagoordeel 
leerkracht      

Opmerkingen 
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Bijlage 9 Weektaakformulier groep 5 t/m 8 
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Taakbrief groep: 8 (dit is een pilot en nog in ontwikkeling sinds schooljaar 2018-2019)  
Naam:  Datum: 10 t/m 14 december  Week: 15  

Aandachtspunt van de week:  
Open podium 14 december  
  planning  les  Doel: Je weet aan het eind van de les 

(hoe je) …  
Behaald?  

rekenen  Blok 3: week 4  

  

 

  
    

  1  Procenten kunnen uitrekenen met de 
rekenmachine.  

    

    2  Je leert hoe je moet delen metr breuken.      

    3  Je kunt coördinaten invullen en aflezen in een 
assenstelsel.  

    

    4  In een verhaaltje de som zien en kunnen 
uitrekenen.  

    

    5  weektaaksommen      

   

Taal                   Blok 2: week 4, blok 3  

 

    11  Een nieuwsbericht schrijven      

    12  Een nieuwsbericht kunnen schrijven met W+H 
vragen en alleen feiten.  

    

    13  Een journaal presenteren.      

    14  Gebiedende wijs en trappen van vergelijking.      

    15  Hoofdtekens en leestekens kunnen gebruiken.      

   

Spelling              Blok 4  

  

      Kopieerbladen met herhaling      

    2  werkwoordsvormen      

    3  dictee      

    4  Herhalen categorieën       

   

Begrijpend lezen  Blok   

    
  

    Nieuwe tekst      

  
  

          

woordenschat    

              

            

            

   

Wereldoriëntati e en verkeer  

BP/GE/NA        Toets blok 1      
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 planning les Thema 

Persoonlijke ontwikkeling 

TE/HA/TEX     

Muziek     

Gym     

Vreedzame 
school 

    

Schrijven   12 Creatief schrijven, keuzeles 

Extra     

Huiswerk     

 

Engels  Sia – Santa's coming for us 

 
 
 
 
 

   Kerstwensen in het Engels kunnen opschrijven. 

    

   
 

 

Computer   
 

    Nieuwsbegrip XL  

    Nieuwsbegrip woorden 

    TOM woordmaatje 

    Geschiedenis  

    MLO  

keuzewerk  

   15 m Werken aan een portfoliodoel met Varia/Picolo/werkbladen 

  30 m Keuzeopdracht: 

Reflectie     

Eigen aantal reflectiezinnen: 
 
 
 

Reflectiezinnen leerkracht: 
 
 
 

Oordelen toetsen en/of kringen: 
 
 

Handtekening ouder(s)/verzorger(s):                        Eventuele opmerkingen: 
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Bijlage 11: Doorgaande lijn samenwerken. 
groep 1-2 3-4. 5-6 7-8 
Doelen 
samen-

werken 

 rustig en duidelijk praten 
 elkaar aankijken 
 elkaars naam noemen 
 luisteren naar elkaar 
 elkaar uit laten praten 
 materiaal delen 
 om de beurt praten 
 hulp vragen/geven 

 bij je groep blijven 
 
 
 
 

idem+ 
 meewerken aan de 

groepsopdracht 
 vriendelijk reageren op 

elkaar 

idem+ 
 kennismaken met 

verschillende rollen  
 (voorzitter: beurten verdelen, 

bedanken voor inbreng, )  

 inbreng durven hebben en 
geven 

 inbreng van een ander 
accepteren 

 elkaar complimenten geven 
 samenwerking evalueren 

 elkaar vragen stellen/om 
verduidelijking vragen 

idem + 
 elkaar helpen zonder voor te 

zeggen 
 werkafspraken maken en je 

daaraan houden 

 met alle groepsleden 
samenwerken 

 reageren op wat een ander 
zegt  

 samenvatten wat een ander 
zegt. 

 bewustwording van de 
meerwaarde van 
samenwerken 

groeps 
over-stijgend 

 thema opening/afsluiting 
 open podium 
 Daltonateliers 
 tutorleren 
 leerlingenraad 
 voorleeskring 

idem Idem+  
kinderredactie 

idem 
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organisatie  kiezen in/met tweetallen 
(kiesbord) -huishoudelijke 
taken in tweetallen 

 maatjesbord 
 buiten de klas gericht 

samenwerken (gang en 
buiten) 

 groeps –en bouw 
doorbrekend (tutor + 
ondernemend leren) 

 huishoudelijke taken 

 kiezen in/met tweetallen 
(kiesbord)-huishoudelijke 
taken in tweetallen  

 maatjesbord 
 ook buiten de klas gericht 

samenwerken in tweetallen 
 groeps –en bouw 

doorbrekend (tutor + 
ondernemend leren) 

 huishoudelijke taken 

 takenbord in tweetallen 
 maatjessysteem 
 ook buiten klas goed en 

gericht samenwerken in 
groepjes 

 groeps –en bouw 
doorbrekend (tutor + 
ondernemend leren) 

 huishoudelijke taken  
 Elkaars werk nakijken 
 

idem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coöperatieve 
werkvormen 

 tweepraat 
 tafel tweepraat 
 tafel-praat-rondje 
 binnenkring-buitenkring 
 samenwerkings-opdrachten 

in hoeken en 
ontwikkelingsmateriaal 

 samenwerkings-opdrachten 
als taak 

 tweepraat 
 tafel tweepraat 
 tafel-praat-rondje 
 binnenkring-buitenkring 
 paar-loop-deel 
 genummerde hoofden 
 rondpraat 

 samenwerkings-opdrachten 
als taak 

Idem+ 

 tafelschrijfrondje 
 hoofden bij elkaar 
 carrousel 
 laat maar zien 

 

Idem+ 

 Spinnenweb 
 Feedback geven (Birdy) 

hulp geven 

hulp vragen 
hulp geven en vragen bij 
eten/drinken/om- en aankleden  

hulp geven en vragen 
(blokje) 

idem idem 

uitleg  
geven 

vragen 

uitleg vragen over activiteit aan 
een ander/uitleg geven  

idem idem idem 

lezen in tweetallen 

 boekjes (voor)lezen  
 opdrachten  Kleuterplein 

in tweetallen 

 lezen (ringboekjes) 
 maatjes: Lijn 3/Station Zuid 
 leesspelletjes in tweetallen 
 duo/koorlezen 

in tweetallen 

 lezen woordjes/teksten 
 duo/koorlezen 

 
in drietallen 
 Nieuwsbegrip 
 

in tweetallen 

 teksten lezen 
 maatjes bij taal-en 

zaakvakken (zwak-sterk) 
 

in drietallen 

 Nieuwsbegrip 
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taal 

spelling 
 In tweetallen: 

 spelling opdrachten 
(plusgroep) 

 twee keer per week keuze 
taak van taal 

 maatjesdictee 

 maatjes bij taal-en 
zaakvakken (zwak-sterk) 

 opdrachten 
 spelen met spellen 
 maatjesdictee 

idem 

schrijven  reflecteren op elkaar idem idem 
rekenen  rekencircuit  in groepjes 

 
spellen automatiseren, inoefenen Idem+ 

werken met maatjes bij 
complexere rekenopdrachten 
(materialen (hoog) begaafde 
leerlingen) 

plus   plusopdrachten idem 

zaakvakken  Kleuterplein 
 thematisch werken 

 vreedzame school 
 

 thema WO 
 vreedzame school 

 

In twee, drie of viertallen 

 quizmeester: Blauwe Planeet 
 thema’s geschiedenis en 

Naut 

 muurkrant + andere   
verwerkingsopdrachten. 

 presenteren(ppp) 
 vreedzame school 
 
 

Idem+ 
Computer opdrachten 

Creatieve 
vakken 

 groepswerk 
knutselen/tekenen 
 

idem idem idem 

Gym Wim 
van Gelder 

opdrachten in groepjes in 
circuitvorm 

idem idem idem 

keuzekast 
 

  In twee, drie of viertallen werken 
aan diverse keuzetaken. 

idem 
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Bijlage 12: Doorgaande lijn Reflectie 
 

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

Doelen 

reflecteren 

 Kinderen krijgen inzicht in 

het eigen kennen en 

kunnen; hierin is een 

opbouw. Sommige leerlingen 

zullen dit eerder kunnen dan 

anderen. 

 Kinderen worden zich bewust 

van hun eigen leerproces. 

 Kinderen kunnen aangeven 

wat ze geleerd/ontdekt/ 

gezien/onthouden hebben 

over een bepaald onderwerp. 

 Kinderen kunnen aangeven 

wat ze interessant vonden 

aan een les. 

 Kinderen kunnen aangeven 

wat zij makkelijk/moeilijk 

vinden. 

 Kinderen zijn trots op het 

eigen werk. 

 Kinderen weten wat het doel 

is van een opdracht. 

 

 

 

Idem+ 

 Kinderen kunnen een tip/top 

geven aan hun leerkracht. 

 Kinderen kunnen aangeven 

waar ze goed/niet goed in 

zijn; dit is in ontwikkeling 

want niet alle kinderen zullen 

dit kunnen. 

 Kinderen kunnen aangeven 

hoe ze gewerkt hebben en 

hoe het anders/beter zou 

kunnen. 

 Kinderen kunnen aangeven 

of ze tevreden zijn 

over….(samenwerking, 

eindresultaat, werkhouding 

etc.) 

 kinderen kunnen aangeven 

wat zij nog meer zouden 

willen weten over een 

bepaald onderwerp. 

 Kinderen kunnen een 

compliment voor zichzelf, 

klasgenoot of leerkracht 

bedenken. 

Idem+ 

 Kinderen kunnen aangeven 

wat zij nodig hebben om een 

opdracht te kunnen maken 

(instructie, materiaal, 

internet etc.) 

 Kinderen kunnen aangeven 

waar ze tegenaan lopen met 

het samenwerken. 

 kinderen kunnen aangeven 

welke problemen zij zelf al 

op kunnen lossen. 

 Kinderen kunnen aangeven 

hoe ze het best iets kunnen 

onthouden/leren. 

 Kinderen kunnen aangeven 

met wie ze het best kunnen 

samenwerken en waarom. 

 Kinderen kunnen aangeven 

hoe ze het beste geholpen 

willen worden en hoe ze 

iemand anders kunnen 

helpen. 

 Kinderen kunnen aangeven 

hoe ze het gestelde doel 

willen bereiken. 

Idem+ 

 Kinderen kunnen aangeven 

wat kritiek hen doet en hoe ze 

het best kritiek willen 

ontvangen. 

 Kinderen kunnen zelf 

aangeven wat hun doel is en 

hoe ze dat willen bereiken. 

 Kinderen dragen de volledige 

verantwoording voor hun 

eigen werk; met hulp van 

leerkracht. 
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 kinderen herkennen hun 

eigen vorderingen (meer dan 

binnen de toetsing alleen). 

groeps 

over-stijgend 

 reflectiemandjes Idem+ 

 dagtaakformulier 

Idem+ 

 aanwezig bij 

rapportgesprekken; kind 

vertelt aan ouders hoe het 

vindt dat zijn leerproces 

verloopt (eigenaarschap 

eigen leerproces); leerkracht 

vult aan. Dit wordt in 

groepen 5-6 opgestart. 

Idem 

In groepen 7-8 zal dit verder 

uitgebreid worden. Kinderen 

zullen steeds beter hun eigen 

leerproces in beeld kunnen 

brengen. 

organisatie  Minimaal twee keer per week 

wordt er een opdracht 

gedaan uit het reflectie- 

mandje. 

 Leerkracht bedenkt de 

reflectievorm. 

 Leerkracht geeft op lijn met 

dagritmekaarten aan waarop 

reflectie wordt gegeven. 

 Toepasbaar op alle 

vakgebieden. 

 Minimaal twee keer per week 

wordt er een opdracht 

gedaan uit het reflectie -

mandje. 

 Leerkracht bedenkt de 

reflectievorm. 

 Leerkracht geeft op het bord 
aan waarop reflectie wordt 
gegeven. 

 Minimaal twee keer per week 

wordt er een opdracht 

gedaan uit het 

reflectiemandje. 

 Leerkracht bedenkt , soms in 

overleg met de kinderen, 

welke reflectievorm er 

toegepast zal worden. 

 Leerkracht geeft op 
dagplanning aan waarop 
reflectie wordt gegeven. 

 

 Minimaal twee keer per week 

wordt er een opdracht gedaan 

uit het reflectiemandje. 

 Kinderen bedenken af en toe 

een reflectievorm; leerkracht 

bewaakt de afwisseling. 

 Leerkracht bedenkt , soms in 
overleg met de kinderen, 
welke reflectievorm er 
toegepast zal worden. 
(en bewaakt de afwisseling). 

Inhoud van 

reflectie 

mandje 

 kaartje rood/groen 

 reflectiestrandbal 

 kaart met drie smiles 

 sleutelring met diverse smiles 

 denk placemat 

 kaartje rood/groen  

 reflectiestrandbal 

 sleutelring met diverse smiles 

 happertje 

 kleurenlineaal 

 kaartje rood/groen 

 reflectiestrandbal 

 sleutelring met diverse smiles 

 kleurenlineaal 

 stempeldoos+diverse kleuren 
stempelinkt 

 reflectiestrandbal 
 sleutelring met diverse smiles 
 stempeldoos+diverse kleuren 

stempelinkt 

 reflectiekaartjes  
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 happertje 

 kleurenlineaal 

 stempeldoos+diverse 

kleuren stempelinkt 

 Stempels voor 

weektaakformulier 

 stempeldoos+diverse kleuren 
stempelinkt 

 “mijn dag was….”kopieerblad 
 popcornbakje 
 denk placemat (3) 
 placemat om te reflecteren 

(3) 

 reflectiekaartjes (4) 
 reflectiecirkel met 

dobbelstenen (4) 

 evaluatievel 

 reflectiecirkel met 
dobbelstenen  

 inzetmeter 
 Hoe kan ik goed kaartje 
 Cirkel om problemen op te 

lossen. 

 reflectiecirkel met 

dobbelstenen  

 Inzetmeter 

 Hoe kan ik goed 
leren….kaartje. 

 Cirkel om problemen op te 

lossen. 

 Mijn dag was 

vandaag…kaartje 

 Heb ik mijn doel 

behaald….kaartje 



Daltonhandboek OBS Liereland 

 

Bijlage 13: Geluidsmeter Liereland groep 1 t/m 5 
 

0 stem 

 

 
 

 
 
 

 

Het is stil! 

 
 
 
 



Daltonhandboek OBS Liereland 

124 
 2018 - 2019 

 

3 stem 

 
 

 
 

 
 
 

Je buurman/-vrouw kan je goed verstaan! 
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6 stem 

 
 

 

Je groepje kan je goed verstaan! 
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9 stem 

 

 

 

De klas kan je goed verstaan! 
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12 stem 

 

 

 

De hele school kan je horen! 

  



Daltonhandboek OBS Liereland 

128 
 2018 - 2019 

Bijlage 14: Geluidsmeter Liereland groep 6 t/m 8 
 
 

0 stem 

 

Het is stil! 

 

 

 

 

 



Daltonhandboek OBS Liereland 

129 
 2018 - 2019 

 

3 stem 

 

 

Je buurman/-vrouw kan je goed verstaan! 
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6 stem 

 

 

 

 

Je groepje kan je goed verstaan! 
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9 stem 

 

 

 

De klas kan je goed verstaan! 
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12 stem 

 

 

 

De hele school kan je horen! 

 


