
1 
 

 

 

 

 

DALTONBOEK WERKMANCOLLEGE 

             

                

 

         SCHOOLJAAR 2013-2014 

 

 

 

 

http://www.google.nl/imgres?q=dalton&start=144&num=10&hl=nl&tbo=d&biw=1280&bih=930&tbm=isch&tbnid=Z03Blc7-42KKRM:&imgrefurl=http://www.ouder-en-kind.nl/tag/dalton-onderwijs/tag.html&docid=NUmI2NjW_L6Y-M&imgurl=http://www.ouder-en-kind.nl/multisites/oudere/images/stories/Daltonschool.jpg&w=226&h=213&ei=KJm8UImzN9TI0AWW94CwBQ&zoom=1&iact=hc&vpx=485&vpy=139&dur=1899&hovh=170&hovw=180&tx=104&ty=114&sig=100179730267484119069&page=4&tbnh=143&tbnw=152&ndsp=46&ved=1t:429,r:69,s:100,i:211


2 
 

 
HET DALTONVISITATIEBOEK 

 

1. Visie, missie. Waar staan wij voor? 

 

2. Schoolkenmerken 

2.1 Het personeel 

2.1.1 De docent 

2.1.2 Het OOP 

 

2.2 De leerling die we willen afleveren 

2.2.1 Daltonattitude bij leerlingen 

2.2.2 Ontwikkellijnen per leerjaar 

2.2.3 Leerlingparticipatie 

 

2.3 De ouders 
 
2.4 De inrichting van het gebouw 
 

3. Het onderwijs 
 

             3.1 De kenmerken van de taak 
             3.2 De lesdag-lesrooster 
             3.3 De daltonuren 
             3.4 De lesstructuur/ het klassenmanagement 
             3.5 Gebruik van de lesruimtes en van de open ruimtes 
             3.6 Introductieprogramma: Werken volgens Dalton 
 
 

4. Begeleiding en ondersteuning  
 

            4.1 Visie op de inrichting van de begeleiding en ondersteuning  
            4.2 Rol en taak van de mentor en studiecoaches 
 
 

5. Professionalisering 
 
5.1 Scholing 
5.2 DOP groepen 
5.3 Consultatie-kijkwijzer 

 
       
 
 



3 
 

6. De externe omgeving 
 

6.1 de  Kluiverboom 
6.2 Basisscholen 
     
 
7. Ontwikkelplan in relatie tot het perspectief 

 
7.1 Doelen  
7.2 De Dop groepen 
7.3 Schooljaarplan 
 
 
8. Borgen 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



4 
 

 
1. Waar staan wij voor? 
 

 

De kern van ons onderwijskundig beleid is leerlingen in zelfredzaamheid de weg naar volwassenheid 

bieden. Daar willen we graag aan bijdragen. De school heeft een heldere keuze gemaakt voor het 

daltonconcept. We werken vanuit de daltonprincipes verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, kunnen 

samenwerken en reflecteren op eigen handelen. We willen de leerlingen vormen tot ‘mensen zonder 

vrees’ die zelf verantwoordelijkheid durven te nemen en te dragen. 

De introductie van het daltononderwijs op deze locatie heeft een aantal zichtbare veranderingen in 

gang gezet. Het zijn niet langer de afzonderlijke teams die het onderwijs binnen de eigen gelederen 

vorm geven.  Er wordt vanuit een gezamenlijke visie gepraat over de inhoud en vorm van ons 

onderwijs.  Docenten wisselen  ideeën en ervaringen uit met experimenten.  Bij successen wordt 

besproken of deze ook kunnen worden ingevoerd. Op deze manier wordt er echt vanuit de teams 

bijgedragen aan de ontwikkeling van ons daltononderwijs. Docenten inspireren en enthousiasmeren 

elkaar. 

Een belangrijk aspect van Dalton vinden wij de effectiviteit van het onderwijs. Wij zien in de taak een 

manier om een groot deel van onze leerlingen de mogelijkheid te geven om meer zelfstandig te 

kunnen werken.  Veel (sport) leerlingen zien hier het voordeel van en nemen daarin ook hun 

verantwoordelijkheid. De vrijheid die leerlingen krijgen, bijvoorbeeld het zelfstandig laten nakijken 

op het moment dat een leerling daar aan toe is, vergroot ook de verantwoordelijkheid van de 

leerling. Leerlingen die niet goed om kunnen gaan met de gegeven vrijheden  werken veel  meer 

binnen door de docent gestelde kaders. 

In de afgelopen twee jaar is de taak uitgangspunt geworden voor ons onderwijs. Deze taak is in de 

volle breedte inzetbaar, zowel in de vaklessen als tijdens de daltonuren. De daltonuren staan dus niet 

los van de lessen. Daltontijd is ook verweven in de reguliere lesstructuur. 

We bieden de leerlingen veel structuur. Het leerproces is overzichtelijk  voor ouders en leerlingen, 

het is duidelijk wat verwacht wordt. Er zit een prettige vorm van voorspelbaarheid in. Binnen een 

heldere structuur kunnen leerlingen in vrijheid eigen verantwoordelijkheid opbouwen.  

 Doordat de structuur helder is en er ruimte is voor zelfstandig werken, kunnen leerlingen 

bijvoorbeeld school combineren met sport. 
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2.  Schoolkenmerken 
 

 

2.1 Het personeel 

2.1.1 De docent.  

In de daltonpedagogiek is de rol van de docent meer coachend en begeleidend en minder alleen 

gericht op kennisoverdracht. Deze taakopvatting vloeit voort uit het mensbeeld dat ten grondslag ligt 

aan dalton. 

 

 

Dalton gaat uit van het gegeven dat ieder mens in staat is tot het dragen van verantwoordelijkheid 

voor zichzelf en voor zijn omgeving. Dit is een voorwaarde om goed te kunnen functioneren in een 

democratische samenleving. Volgens de daltonpedagogiek zijn kinderen in principe in staat om 

verantwoordelijkheid te dagen, bijvoorbeeld voor hun eigen ontwikkeling. Dat gebeurt stap voor 

stap, met heldere afspraken tussen docent en individuele leerling. De docent biedt veiligheid en 

structuur; een klimaat dat de leerling uitdaagt tot leren. Daardoor krijgt deze de ruimte om zich 

persoonlijk, sociaal en cognitief te ontwikkelen. 

Een docent die lesgeeft op het Werkmancollege locatie Dalton heeft kennis van de kernwaarden van 

Dalton en bezit de daarbij horende competenties. Een aantal van deze ‘daltoncompetenties’ hebben 

wij opgenomen in onze gesprekscyclus (zie bijlage 1). Hieronder volgen per kernwaarde voorbeelden 

van het daltonderwijs zoals wij dat hebben vormgegeven binnen onze school. 
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Vrijheid (in gebondenheid) , verantwoordelijkheid en vertrouwen op onze school 

De docent kan loslaten en schenkt vertrouwen. Hij maakt voor de leerlingen een taak waarbinnen 

ruimte is voor eigen keuze en invulling door de leerling. Zo kan de leerling bij verschillende, meer 

exacte vakken kiezen voor een snelle of een langzame route en binnen iedere taak is er een periode 

vastgesteld waarin de lesstof verwerkt moet zijn. Leerlingen kunnen er (in overleg met de docent) 

voor kiezen om buiten het lokaal te werken. Zij kunnen hiervoor een “zelfstandig werken kaart” 

ophalen bij de docent. 

De docenten houden rekening met verschillen tussen leerlingen. Zo wordt er naast snelle en 

langzame routes ook onderscheid gemaakt tussen basisstof en verdiepingsstof en binnen de derde 

klas wordt ook rekening gehouden met verschillende typen leerlingen.  

Met de gesprekscyclus komen de daltoncompetenties en afspraken aan bod. Lesbezoeken worden 

gedaan aan de hand van onze Dalton-kijkwijzer. De lesobservaties zijn onderdeel van de voortgangs- 

en functioneringsgesprekken. 

Wij willen een lerende organisatie zijn. Dit doen wij door het periodiek samenstellen van nieuwe 

dop-groepen. Materiaal en opgedane kennis over verschillende onderwerpen op het gebied van 

dalton wordt tijdens plenaire bijeenkomsten met elkaar gedeeld en in veel gevallen ook 

geïmplementeerd in ons onderwijs. 

 

Zelfstandigheid op onze school 

De docenten dragen er zorg voor dat er voor elke klas en elk niveau een aparte taak is. Leerlingen 

weten hierdoor wat er van hen wordt verwacht en kunnen met deze taak zelfstandig aan het werk 

tijdens daltontijd en daltonuren. Door het beschikbar stellen van nakijkboekjes kan de leerling zelf 

zijn werk nakijken en is daardoor niet afhankelijk van de docent of zijn/haar klasgenoten. 

De inrichting van de lokalen is zodanig dat elke  plek een functie heeft. Van leerlingen wordt 

verwacht en gevraagd de plek te kiezen die dat uur voor hen het beste is. Dat kan een plek zijn 

waarbij je samen kunt werken, een plek waar je juist stil en alleen kunt (door)werken of een plek 

waar je extra instructie van de docent kunt krijgen.  Tijdens de daltontijd zorgt de leerling zelf voor 

een invulling van deze tijd. 
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Leerlingen worden op onze school gemotiveerd om zelf oplossingen te bedenken voor problemen 

waar ze tegenaan lopen. Docenten geven sturing, maar leerlingen moeten het zelf doen. Dit is terug 

te zien in het inplannen van specifieke daltonuren, het zelf regelen van uitvoering van extra 

begeleiding (bovenbouw), het aanvragen van buspasjes, het regelen van de eigen inhaaltoetsen en 

vrijstellingen voor de sport en het aandragen van zelf bedachte oplossingen tijdens een 

confrontatiegesprek dat tussen de betrokken leerlingen wordt gevoerd na een ruzie. 

Onze slogan is “Oog voor talent”. Aan de start van het schooljaar 2013-2014 is een workshop over 

talent gehouden. Wij willen als school leerlingen bewust maken van hun talent en ze aanspreken 

vanuit hun talent. De workshop heeft de docenten hierin gesterkt. In de gesprekscyclus komt het 

onderwerp talent ook terug. De vragen die wij onszelf stellen zijn; hoe herken je talent bij de leerling, 

bij een collega en bij jezelf? 

De docenten tonen veel initiatieven op deze school. De school ondersteunt docenten hierin en geeft 

ruimte voor initiatieven en experimenten, zoals de experimenten die zijn ontstaan vanuit de dop-

groepen. We willen dit ook meer meenemen in de gesprekscyclus door aan de docenten te vragen 

welk experiment zij graag zouden willen uitvoeren en wat zij daarvoor nodig hebben. 

 

Samenwerken 

Als school willen wij met en van leerlingen leren. Zo worden leerlingen uitgenodigd tijdens onze 

daltonmiddagen zodat docenten kunnen leren hoe zij goede coach- en reflectiegesprekken met de 

leerlingen kunnen voeren. Samenwerken komt ook terug in de leefstijllessen die door de mentoren 

worden verzorgd. Het creëren van een veilig klimaat binnen de klas waarin samengewerkt kan 

worden, omgaan met verschillen en respect hebben voor elkaar  zijn  uitgangspunten van de 

mentorlessen. Op het moment dat leerlingen een conflict hebben verwachten wij van hen dat zij het 

er samen over hebben (onder begeleiding) en samen tot een oplossing komen. 

 

De docenten die lesgeven aan 

dezelfde klassen, hanteren ook 

dezelfde regels en afspraken. 

Hierdoor geven zij duidelijkheid 

en structuur aan de leerlingen. 

Door wederzijds lesbezoek  aan 

de hand van een dalton-kijkwijzer 

(zie bijlage 2) wordt gestimuleerd 

om elkaar aan de gezamenlijke 

afspraken te houden en worden 

ideeën opgedaan voor de eigen 

lessen. Binnen een vakgroep als science is samenwerking ook goed terug te zien. De vakken techniek, 

verzorging en science richten  zich in de basisberoeps klassen  op een project  “leren ondernemen”. 

De uren van deze vakken zijn het schooljaar 2013-2014 zo geroosterd dat zij ruim een dagdeel voor 

dezelfde klassen staan en daardoor met elkaar een uitgebreider programma kunnen aanbieden aan 
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de leerlingen. Leerlingen kunnen makkelijker van het ene lokaal naar het andere lokaal als zij 

behoefte  hebben aan de uitleg van een andere docent  en er is meer ruimte voor excursies. 

Tot slot is er een leerlingenraad die wordt voorgezeten door een docent en er wordt groepsgewijs 

met leerlingen gesproken over de daltonontwikkeling binnen de school. 

 

Reflectie 

De leerlingen worden op verschillende manieren gestimuleerd tot reflectie. Er worden binnen de 

taken van de verschillende vakken diagnostische toetsen opgenomen. Via deze manier van toetsen 

krijgen de leerlingen inzicht in het eigen kennen en kunnen. Een leerling kan concluderen dat hij de 

stof beheerst of kan inzien dat hij nog aan verschillende onderdelen van de leerstof moet werken. 

Aan het eind van een toets staan ook reflectievragen; heb ik het proefwerk goed gemaakt? Hoe lang 

heb ik geleerd? Vond ik het moeilijk?  

In de daltonuren voor de bovenbouw wordt gebruik gemaakt van de kleurenwaaier. Leerlingen geven 

middels een kleur aan of zij de stof begrijpen en ongestoord door kunnen/willen werken (groen), of 

zij wel aan het werk kunnen, maar toch wel een vraag hebben (oranje) of dat ze echt zijn vastgelopen 

en zo snel mogelijk hulp van een docent nodig hebben (rood). Op het moment dat de leerling voor 

een bepaalde kleur kiest heeft hij al gereflecteerd op het eigen werk. Het voordeel voor de docent is 

dat hij/zij in één oogopslag kan zien welke leerling direct hulp nodig heeft.  

 

 

 

De onderbouw klassen kennen een periode reflectie. In de daltontakenmap was tot afgelopen 

schooljaar  een formulier opgenomen waarop de leerling kon aangeven hoe hij/zij zichzelf scoort op 

het gebied van tempo, werkhouding en zelfstandigheid voor elk vak. Vervolgens vulde de docent dit 

ook in voor de leerling. (zie bijlage 3) 
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Dit jaar zetten we in op het uitzetten van een aantal ontwikkellijnen; reflectie, zelfstandigheid en 

verantwoordelijkheid. Elke leerling wordt hierop beoordeeld door zichzelf, een medeleerling, een 

docent en een ouder. 

De eigen reflectie van de docent komt terug in de gesprekkencyclus.  

 

Effectiviteit / doelmatigheid 

De secties bepalen de inhoud van de taken voor hun vak. In de taken staan alle leerdoelen voor de 

leerling voor een bepaalde periode. De secties leggen verantwoording af aan de schoolleiding door 

middel van sectiegesprekken en sectieplannen. 

Er is een vaste lesstructuur in de onderbouw. Elke les kent een opbouw in daltontijd, instructietijd en 

werktijd/verlengde instructie tijd. Leerlingen krijgen de ruimte om de tijd binnen de les zo efficiënt 

mogelijk te benutten. Dit kan tijdens de daltontijd, door zelf na te kijken maar ook door het kiezen 

van een bepaalde leerroute (een snelle of langzame route) of de keuze voor het maken van 

verdiepingsstof naast de basisstof.  

Er is een vaste dop-groep activerende didactiek die docenten  stimuleert om activerende didactiek 

toe te passen tijdens de les. Er worden periodiek  voorbeelden van collega’s gedeeld ter inspiratie. 

In de combi sprintklassen is geen ruimte voor veel zelfstandig werken tijdens de les. Buiten de les 

wordt van deze leerlingen een grote zelfstandigheid verwacht en er worden meer keuzes 

aangeboden binnen de taak. 

De docenten motiveren en stimuleren de leerlingen door een goede interactie tussen docent en 

leerling. De docent complimenteert en enthousiasmeert. Bij de start van het schooljaar 2013-2014 is 

een workshop gehouden waarbij het herkennen van talent centraal stond. De docenten waren hier 

erg enthousiast over. Het gesprek over het “anders” kijken naar leerlingen leeft hierdoor meer en er 

kan ook makkelijker aan het onderwerp gerefereerd worden. Dit komt ook terug in de gesprekscyclus 

waarbinnen  daltoncompetenties voor docenten zijn vastgesteld die op dit moment voor ons 

belangrijk zijn.  

Op het moment dat een leerling de leerdoelen niet haalt, ook niet na intensievere begeleiding van de 

vakdocenten binnen de lessen, wordt in samenspraak met mentor, ouders en leerling een actieplan 

opgesteld waarin de gemaakte afspraken tussen leerling, ouders en school staan omschreven.  

 

Borging 

Wij zijn onderdeel van het Werkmancollege maar profileren ons duidelijk als locatie Dalton tijdens 

voorlichtingen en open dagen.  Het schoolbestuur heeft een aantal jaar terug de opdracht tot het 

ontwikkelen van een daltonschool gegeven. Zij prijst inmiddels de ontwikkeling die in gang is gezet, 

maar er is verder geen sprake van steun. 

Wij hebben de afgelopen vier jaar sterk ingezet op de daltonontwikkeling van deze school. Meer dan 

80% van onze docenten heeft de cursus tot daltondocent gevolgd en succesvol afgerond. Wanneer er 
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zicht is op een nieuwe groep docenten zal er voor deze docenten ook een cursus worden 

georganiseerd, wellicht in samenwerking met de daltonscholen van regio Noord. Als school zitten wij 

in het netwerk van regio Noord. Binnen dit netwerk is er een cursus “train de trainer’ georganiseerd 

waaraan wij ook hebben deelgenomen. Jaarlijks gaan er ook docenten naar de Nunspeetse 

Tweedaagse. 

Binnen de school worden inmiddels jaarlijks een aantal daltonbijeenkomsten georganiseerd. Op deze 

bijeenkomsten worden dalton -ontwikkelgroepen samengesteld. De onderwerpen/vraagstukken 

waar deze groepen mee aan de slag gaan zijn deels voorgelegd door de daltoncoördinator en 

schoolleiding, maar komen ook deels van onderaf. De opbrengsten van de dop-groepen worden 

tijdens de middagbijeenkomsten gepresenteerd aan alle docenten. Bij een positieve ontvangst 

worden ideeën verder uitgewerkt en vervolgens overgenomen door alle lesgevende docenten. 

De ouderraad wordt betrokken bij de daltonontwikkeling en wordt gezien als zogenaamde ‘critical 

friend’. Dit jaar worden er ook leerlingen betrokken bij onze “daltonmiddagen”. 

 

 

2.1.2 Het onderwijs ondersteunend personeel 

Op 10 september  2013 was de kick off van het tweejarig scholingstraject voor het OOP: Werken aan 

werk.  

Dit traject is gericht op professionalisering en positionering van al het OOP van het H.N. Werkman 

College en het Heyerdahl College.  

Deze gezamenlijke aftrap vormde de basis voor het verdere traject. In de rest van het jaar zullen er 

per functiegroep vier bijeenkomsten worden gehouden rondom thema’s die voor de betreffende 

groep belangrijk zijn in het dagelijks werk. Het is voor ons belangrijk dat het OOP op een 

verantwoorde wijze leert omgaan met de diverse leerlingen die bij ons onderwijs volgen. Vanuit het 

pedagogisch handelen wordt ook gevraagd om het geven van duidelijkheid en vertrouwen binnen 

een vast kader.  
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2.2 De leerling  

Op locatie Dalton kunnen wij een onderscheid maken tussen twee soorten leerlingen. Leerlingen die 

op deze locatie starten en ook een einddiploma zullen halen (havo en vwo leerlingen) en er zijn 

leerlingen die hier starten maar na twee jaar onderbouw de locatie verlaten (alle vmbo leerlingen). 

Wij willen alle leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op de volgende stap in hun schoolcarrière. 

Wij vinden dat een leerling die geleerd heeft om zelfstandig te zijn en zich verantwoordelijk te voelen 

voor hetgeen hij doet, voldoende toegerust is om de juiste keuzes te maken.  

Het merendeel van onze leerling populatie bestaat uit vmbo- leerlingen. De groep bestaat voor een 

groot deel uit basis beroeps (met en zonder  LWOO) en kader beroeps leerlingen.  Door middel van 

het daltononderwijs willen wij deze leerlingen vooral weerbaar en wegwijs maken in de huidige 

maatschappij. 

 

 

2.2.1 Daltonattitude bij leerlingen 

De ontwikkeling van de daltonattitude van de leerlingen begint in de eerste mentorlessen. Leerlingen 

maken tijdens deze lessen kennis  met de uitgangspunten van het onderwijs van Helen Parkhurst. 

Daarna wordt er tijdens de mentorlessen gewerkt met de ontwikkellijnen. De leerling zal tijdens deze 

lessen de tijd kunnen nemen om met de mentor te reflecteren op zijn ontwikkeling op het gebied van 

zelfstandigheid, vrijheid/verantwoordelijkheid en reflectie. Deze reflectiegesprekken met de mentor 

worden gevoerd met behulp van de ingevulde scoreformulieren op de ontwikkellijnen. De leerling 

heeft zichzelf laten scoren door een docent (trainer), een medeleerling en een ouder (zie bijlage 4) 
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2.2.2 Ontwikkellijnen per leerjaar 

Aan het einde van schooljaar 2012-2013 hebben verschillende dop-groepen een aantal 

ontwikkellijnen ontworpen op het gebied van zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en reflectie. Aan 

het begin van schooljaar 2013-2014 zijn de ontwikkellijnen verder gespecificeerd. We staan nu voor 

de uitdaging om de ontwikkellijnen te integreren in ons onderwijs. Dat gaan we doen door te starten 

met de ontwikkellijn zelfstandigheid. Wij vinden zelfstandigheid bij de leerlingen belangrijk.  Het is 

een onderdeel dat bijvoorbeeld terugkomt bij de lesstructuur. Om goed gebruik te maken van de 

daltontijd en daltonuren moeten leerlingen een zekere mate van zelfstandigheid aangeleerd krijgen. 

Wat doe je bijvoorbeeld als de docent even niet beschikbaar is voor de vraag die je wilt stellen en 

wat doe je als je een opdracht niet begrijpt?         

Onze locatie kent een grote verscheidenheid aan leerjaren en niveaus  doordat wij een breed 

instroompunt zijn en werken met dakpanklassen. Alleen al in de onderbouw zijn er  vijf verschillende 

niveaus variërend van basis beroeps met leerwegondersteuning tot en met atheneum. Omdat wij de 

introductie van het werken met ontwikkellijnen graag overzichtelijk willen houden hebben wij ervoor 

gekozen om  één lijn uit te werken, die toepasbaar is voor alle niveaus. Je kunt als leerling de 

vaardigheden op het gebied van zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, reflectie en samenwerken  op 

a, b, c of d niveau hebben. Als een leerling in jaar 1 op c of d niveau handelt dan wil dat nog niet 

zeggen dat hij/zij in jaar twee of drie dezelfde vaardigheden laat zien. De ontwikkellijn van de leerling 

kan onderbroken worden of er kan zelfs een terugval plaatsvinden die verklaard kan worden door de 

puberteit. Een d-score in leerjaar 1 is dus niet perse haalbaar in leerjaar 2. 

Hoe komt de score op de ontwikkellijn tot stand? Elke leerling scoort zichzelf en laat zich ook scoren 

door een docent, een medeleerling en een ouder. Hierdoor ontstaat er een compleet beeld van de 

leerling en vergroot je de participatie van leerlingen en hun ouders. Aangezien veel van onze 

leerlingen sportleerlingen zijn kunnen ook trainers worden gevraagd door de leerling om feedback/ 

een beoordeling. Veel sportleerlingen reflecteren namelijk constant op het eigen presteren. 
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Ontwikkellijn zelfstandigheid 

 

 

 

 

 

Zelfstandigheid 

A.  B.  C.  D.  

Ik kan in de les een opdracht 
die door de leerkracht is 
opgegeven afmaken 

Ik kan in de les en 
thuis  een opdracht 
die door de leerkracht 
is opgegeven 
afmaken.  

Ik kan in de les en 
thuis een opdracht 
afmaken waarbij ik 
eigen initiatief 
neem/toon. 

Ik kan in de les en thuis 
een opdracht afmaken 
waarbij ik mijn 
leerproces  evalueer en 
reflecteer.  

Ik heb moeite mij te houden 
aan mijn planning. Ik kan niet 
zonder de hulp van mijn 
ouders of de leerkracht.  

Voor veel vakken heb 
ik wekelijks mijn taken 
af. Werken met de 
‘Daltontaak’ gaat mij 
goed af. Mijn ouders 
of de leerkracht 
helpen mij hier af en 
toe bij. 

Voor alle vakken heb 
ik wekelijks mijn taken 
af. Als ik mijn planning 
niet dreig te halen pas 
ik zelf de planning aan. 
Ook kom ik af en toe 
aan de verdiepingsstof 
toe.  

Voor alle vakken heb ik 
wekelijks mijn taken af. 
Ik hoef mijn planning 
nooit aan te passen. 
Daarnaast plan ik 
zelfstandig mijn 
verdiepingsstof in en 
houd ik mij hier ook 
aan.  

Als iets niet lukt geef ik snel op. 
(komt uiteindelijk bij reflectie) 

Als iets niet lukt 
probeer ik het nog een 
keer voordat ik 
opgeef. 

Als iets niet lukt 
probeer ik het nog een 
meerdere keren 
voordat ik opgeef. 

Als iets niet lukt 
probeer ik het net zo 
lang totdat het wel lukt. 

Een goed cijfer halen is voor 
mij niet erg belangrijk.   

Een goed cijfer halen 
is voor mij bij 
sommige vakken wel 
belangrijk, bij ander 
vakken minder.  

Ik streef ernaar voor 
alle vakken/toetsen 
goede cijfers te 
behalen.  

Voor alle 
vakken/toetsen haal ik 
goede cijfers. Als het 
mis dreigt te gaan pas 
ik mijn leerproces aan. 

Als ik een vraag heb stel ik 
hem bijna nooit.  

Als ik een vraag hebt 
stel ik hem aan 
iemand in mijn 
groepje 

Als ik een vraag hebt 
stel ik hem aan 
iemand in mijn 
groepje, of aan de 
leerkracht als hij hier 
initiatief in neemt 

Als ik een vraag heb stel 
ik hem eerst aan 
iemand in mijn groepje 
en daarna eventueel 
aan de leerkracht. Ik wil 
mijn ‘probleem’ hoe 
dan ook oplossen.  

Ik heb moeite met 
zelfstandig/geconcentreerd 
werken in een groepje. Ik ben 
snel afgeleid 

Ik heb moeite met 
zelfstandig/geconcent
reerd werken in een 
groepje. Als ik afgeleid 
raak probeer ik mij 
weer te concentreren. 

Ik heb geen moeite 
met 
zelfstandig/geconcentr
eerd werken in een 
groepje. Ik kan mij 
goed concentreren op 
mijn taak. 

Ik heb geen moeite met 
zelfstandig/geconcentr
eerd werken in een 
groepje. Ik kan mij goed 
concentreren op mijn 
taak en hulp bieden aan 
anderen als dat nodig 
is. 
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Ontwikkellijn  Vrijheid/ Verantwoordelijkheid 

Vrijheid is een van de pijlers van het Daltononderwijs hoewel het een lastig begrip is dat veel beelden 

oproept . Verantwoordelijkheid wordt er in één adem bij genoemd omdat vrijheid krijgen gekoppeld 

is aan verantwoordelijkheid nemen. Vrijheid is het middel en verantwoordelijkheid is het doel wat je 

wilt bereiken. Zo wordt op school vrijheid gecreëerd  in de vorm van daltonuren, daltontijd, 

zelfstandig nakijken en  zelfstandig werken buiten het lokaal. Op het moment dat leerlingen deze 

vrijheid krijgen kunnen zij laten zien of zij de verantwoordelijkheid bezitten die bij de gekregen 

vrijheid past. We hebben gekozen voor vaardigheden die concreet leerlinggedrag laten zien op het 

gebied van verantwoordelijkheid. Zo is het voor de leerling zichtbaar wat op de lange termijn van 

hem verwacht wordt. 

 

 
 
 
 
 

  



15 
 

 

Vrijheid/verantwoordelijkheid 

 Wat sta jij nu? 

E. Je bent 
nog 
niet 
begon-
nen 

F. Je bent 
op weg 

G. Je bent 
er 
bijna 

H. Je bent 
een 
expert 

Omschrij-
ving 
Vaardighe-
den 

A. Je 
bent 
nog 
niet 
begon
nen 

B. Je 
bent 
op 
weg 

C. Je 
bent 
er 
bijna 

D. Je 
bent 
een 
ex-
pert 

Ik schrijf 
over van 
anderen 

Ik schrijf de 
moeilijke 
opgaven 
over van 
anderen 

Alleen in 
uitzonderlij
ke gevallen 
schrijf ik 
over van 
anderen 

Ik maak al 
het werk 
zelf 

1. Maak-
werk 

    

Ik kijk mijn 
werk niet 
na 

Ik kijk mijn 
werk soms 
na 

Ik kijk mijn 
werk altijd 
na 

Ik kijk mijn 
werk altijd 
na en 
verbeter de 
fouten 

2. nakijken 

    

Ik doe mijn 
werk niet 

Ik loop 
achter met 
mijn werk 

Ik ben bijna 
altijd bij 
met mijn 
werk 

Ik hou mij 
aan 
deadlines 

3. houden 
aan 
afspra-
ken 

    

Ik klets veel 
over 
andere 
dingen 

Ik ben snel 
afgeleid 
tijdens het 
doen van 
een 
opdracht 

Ik ben 
nauwelijks 
afgeleid 
tijdens het 
doen van 
een 
opdracht 

Ik ben 
aldoor met 
mijn 
opdracht 
bezig 

4. concen-
tratie 

    

Ik let niet 
op tijdens 
de 
instructie 

Ik let soms 
op tijdens 
de 
instructie, 
maar ik 
maak 
hierin geen 
bewuste 
keuze 

Ik let op 
tijdens  
elke 
instructie 

Ik bepaal 
per 
instructie of 
ik het nodig 
heb en op 
ga letten, of 
dat ik het 
niet nodig 
heb en 
doorwerk 

5. houding 
tijdens 
instructie 

    

Ik kies het 
daltonuur 
waar mijn 
vriend(in) 
heen gaat 

Ik kies voor 
de 
daltonuren 
die ik leuk 
vind 

Ik kies 
daltonuren 
voor 
vakken 
waarvoor 
ik mijn 
werk nog 
niet af heb 

Ik kies de 
daltonuren 
die ik nodig 
heb omdat 
ik een 
bepaald vak 
moeilijk 
vind 

6. dalton-
uur 
kiezen 
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Ontwikkellijn reflectie        

 
Reflecteren is de vierde en nieuwste pijler van het Daltononderwijs geworden en het is, doordat het 

nog maar recent is toegevoegd, lastig hier eenduidige informatie over te vinden die bruikbaar is voor 

een ontwikkellijn. Reflecteren kan op allerlei manieren, heeft meerdere invalshoeken en is een 

behoorlijk breed begrip.  Wel is het duidelijk hoe enorm belangrijk reflecteren is. 

Door regelmatig te reflecteren krijgen de leerlingen een beter inzicht in hun eigen persoonlijkheid en 

hun handelen. Het vergroot de betrokkenheid van leerlingen bij hun eigen leerproces. Het versterkt 

de motivatie van leerlingen en het ontwikkelt het zelfregulerend vermogen. Tot slot komt het de 

effectiviteit van het leren ten goede. Binnen het daltononderwijs wat wij willen geven is effectiviteit 

van het onderwijs de kern. 

Het verschil tussen evalueren, feedback geven en reflecteren is in onze ogen het volgende: bij 

evalueren bekijkt een leerling wat hij goed kan en wat niet, bij feedback geven komt een 

medeleerling of docent kijken, terwijl reflecteren een stapje verder gaat: een leerling kent de huidige 

situatie en kan van daaruit een plan voor de volgende les/ week maken. 

Bij het reflecteren draait het om de drie momenten: voor, tijdens en na. Verder is (leren) reflecteren 

een cirkel die de leerling herhaalt en zodoende beter in wordt. Wij hebben met reflectie het gevoel 

dat het aan het ‘eind’ van de andere ontwikkellijnen zit  en we zullen onze matrix misschien nog 

moeten aanpassen om de verschillende ontwikkellijnen er (beter) in te kunnen verwerken.  
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 Reflectie    

Criteria reflectie Je bent nog niet 
begonnen 

Je bent op weg Je bent er bijna Je bent een 
expert 

VOOR Ik weet zelden 
waar ik mee bezig 
ben en waarom ik 
iets doe.  

Ik weet soms 
waar ik mee bezig 
ben en waarom ik 
iets doe.  

Ik weet 
regelmatig waar 
ik mee bezig ben 
en waarom ik iets 
doe.  

Ik weet altijd 
waar ik mee bezig 
ben en waarom ik 
iets doe.  

 Ik weet zelden 
wat ik wil en 
waarom ik dat 
wil.  

Ik weet soms wat 
ik wil en waarom 
ik dat wil. 

Ik weet vaak wat 
ik wil en waarom 
ik dat wil.  

Ik weet altijd wat 
ik wil en waarom 
ik dat wil.  

TIJDENS Als ik een 
opdracht lastig 
vind, stop ik met 
de opdracht. 

Als ik een 
opdracht lastig 
vind, vraag ik de 
docent om hulp. 

Als ik een 
opdracht lastig 
vind, vraag ik een 
medeleerling om 
hulp 

Als ik een 
opdracht lastig 
vind, probeer ik 
d.m.v. het 
stappenplan zelf 
tot een oplossing 
te komen. 

NA Ik vind het lastig 
mijn sterke en 
zwakke punten te 
noemen en hier 
de volgende keer 
rekening mee te 
houden. 

Ik kan soms mijn 
sterke en zwakke 
punten noemen 
en houd hier de 
volgende keer 
soms rekening 
mee. 

Ik kan vaak mijn 
sterke en zwakke 
punten noemen 
en houd hier de 
volgende keer 
vaak rekening 
mee. 

Ik kan vrijwel 
altijd mijn sterke 
en zwakke 
punten noemen 
en hier de 
volgende keer 
rekening mee 
houden. 

 Ik vind het 
moeilijk het doel 
te bereiken en 
een vervolgplan 
te maken. 

Soms lukt het me 
het doel te 
bereiken en een 
vervolgplan te 
maken. 

Regelmatig lukt 
het me het doel 
te bereiken een 
vervolgplan te 
maken. 

Het lukt me 
vrijwel altijd het 
doel te bereiken 
en een 
vervolgplan te 
maken. 

 Ik gebruik het 
doel van iemand 
anders. 

Ik gebruik 
meestal het doel 
van iemand 
anders, soms 
maak ik mijn 
eigen doel. 

Ik maak vaak mijn 
eigen doel, soms 
gebruik ik die van 
iemand anders.  

Ik maak mijn 
eigen doel en 
handel hier in het 
vervolg naar.  
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Ontwikkellijn Samenwerken 

Samenwerken is onvermijdelijk. Leerlingen zullen moeten leren samenwerken, omdat ze nu eenmaal 

met elkaar in een klas zitten en ook in hun verdere leven (studie, beroep, relatie) in 

samenwerkingsverbanden actief zullen zijn. Hierbij is het belangrijk dat er gebruik wordt gemaakt 

van de kansen die er liggen in de vak lessen, samenwerkingsopdrachten moeten betekenis krijgen in 

deze vak essen. 

Het is goed om het samen leren te stimuleren. Dit draag uiteindelijk bij aan het eigen leren van de 

leerling. 

Goede samenwerkingsopdrachten zijn context gebonden. Hoewel samenwerkend leren en leren 

samenwerken erg belangrijk is, is het geen doel op zich. Je kan het niet los zien van de activiteit of de 

te leren les. Samenwerken dient gekoppeld te worden aan leeractiviteiten, resultaatgericht. Het 

eindproduct, het leerresultaat staat voorop. Samenwerking kan daarin een krachtige bijdrage 

leveren, geëvalueerd en ook beoordeeld worden. Als het daarin betekenis krijgt, wordt het een 

krachtig middel. Want dat is het: een middel om tot een resultaat te komen. 

 

De te leren vaardigheden: 

 actief kunnen luisteren 

 op je beurt wachten 

 dankjewel kunnen zeggen 

 materiaal kunnen delen 

 bij de groep kunnen blijven 

 oneens kunnen zijn met een idee in plaats van met een persoon 

 kan zijn/haar mening onderbouwen 

 kan een ander gerichte vragen stellen 

 kan een ander tips geven om een betere oplossing te formuleren, maar kan deze ook 
ontvangen 

 anticiperen op/ontlokken van andermans creativiteit 

 complimenten maken en ontvangen 

 elkaar aanmoedigen 

 werkruimte kunnen delen 

 de leerlingen maken gebruik van elkaars kwaliteiten 

 kan  met een ander taken verdelen  

 kan met een groepje presenteren aan de klas 

 kan feedback geven en ontvangen 

 kan op een positieve manier met kritiek omgaan 

 

Voor het schooljaar 2013-2014 is er wel een ontwikkellijn voor samenwerken ontworpen, maar deze 

gebruiken wij vooralsnog alleen binnen de organisatie. Dit jaar zetten we de leerligcompetenties nog 

niet in. We moeten als school namelijk  de randvoorwaarden voor samenwerken kunnen bieden. Zo 

worden dit jaar de mentoraatslessen aangepast en wordt er ingezet op toename van het gebruik van 

activerende werkvormen onder leiding van de dop-groep activerende didactiek.  
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Samenwerken Wat sta jij nu? 

A B C D Afspraken: A B C D 

Ik wacht af 
of wil niet 
met 
sommigen 
samen-
werken  

Ik werk 
met zelf 
gekozen 
leerlingen 

Ik werk 
met aange-
wezen 
leerlingen 

Ik zoek juist 
verschillen-
de 
leerlingen 

7. Keuzes 
maken 

    

Ik werk 
zoveel 
mogelijk in 
mijn eentje 

Ik werk 
samen om 
een beoor-
deling te 
halen 

Ik werk 
samen 
voor 
plezier en 
beoor-
deling 

Ik werk 
samen voor 
plezier en 
verbetering 

8. Samenwe
rken en 
plezier     

Ik overleg 
niet of 
mopper 
juist op 
anderen 

Ik zeg 
rustig wat 
ik niet leuk 
vind 

Ik luister 
en geef 
tips voor 
ver-
betering 

Ik stel 
vragen, 
geef tips en 
compli-
menten 

9. Communi
catie  

    

Ik weet dat 
er ver-
schillende 
rollen zijn 

Ik ken mijn 
eigen 
sterke rol 
bij groeps-
werk 

Ik ken de 
sterke 
rollen van 
mijn 
groeps-
leden 

Ik ben 
bereid een 
andere rol 
in het 
groepswerk 
op me te 
nemen 

10. 
Rekening 
houden 

 
 

    

Ik wacht af 
wanneer ik 
in een 
groep 
moet 
werken 

Ik neem 
soms 
initiatief in 
een groep 

Ik neem 
volledig 
het 
voortouw 
bij groeps-
werk 

Ik zorg in 
de groep 
ervoor dat 
iedereen 
evenveel 
verant-
woordelijk-
heid draagt 

11.Samen -
werken 
met 
anderen     

Ik kan 
anderen 
geen hulp 
geven 

Ik help  
anderen 
soms 

Ik geef 
hulp aan 
degene in 
mijn 
“eigen 
groepje” 

Ik kan hulp 
geven 
buiten mijn 
“eigen 
groepje” 

12. 
Anderen 
helpen     
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2.2.3 Leerling participatie 

Op dit moment is er een actieve leerlingenraad die onder leiding van een docent bijeenkomt. Er zijn 

drie klankbordgroepen voor onder- en bovenbouwleerlingen. Zowel in de leerlingenraad als in de 

klankbordgroepen wordt leerlingen gevraagd naar hun mening en ideeën  over de 

daltonontwikkeling(en) op onze school. We starten dit jaar ook met de aanwezigheid van leerlingen 

op onze daltonmiddagen. De leerlingen kunnen op deze manier een bijdrage leveren aan de 

ontwikkeling van de docenten op bijvoorbeeld het gebied van gesprekstechnieken. 

 
 
2.3 De ouders 
 
Jaarlijks zijn er drie contactmomenten met ouders opgenomen. Op elk van deze drie moment kan de 

ouder met de mentor spreken over de vorderingen van het kind en op twee van de drie momenten 

kunnen ouders ook met docenten van het kind spreken. Wij nodigen voor deze ouderavonden zowel 

ouders als kind uit. 

Vanuit de dopgroep PR verschijnt drie keer per jaar een nieuwsbrief over Dalton met daarin 

informatie over de vorderingen verschijnen. De eerste brief informeert ouders over wat Dalton 

inhoudt voor onze school (zij bijlage 5), want de nieuwe ouders moeten zich (elk jaar) inlezen. Wat is 

bijvoorbeeld het verschil met andere, gewone scholen. Voor gevorderde ouders wordt er  uitleg 

gegeven over o.a. het profielwerkstuk.  Verder is het belangrijk dat wordt uitgelegd welke lijnen er 

voor het komend schooljaar worden uitgezet en wat onze doelen zijn. Voor het schooljaar 2013-2014 

is het noodzakelijk om een toelichting te geven op het derde klas project en wat wij daarmee 

beogen. De tweede brief gaat  over inhoud. Wat merken leerlingen in de les? Is er verschil tussen 

onder- en bovenbouw? We geven een update over ontwikkelingen; kinderziektes en successen. De 

derde brief staat  in het teken van verantwoording. Er kan een analyse van de vorderingen worden 

gegeven. Zijn onze doelstellingen bijvoorbeeld gehaald? Het is een verantwoording van hetgeen wel 

of niet bereikt is tijdens het schooljaar. Ideeën  voor  het komende schooljaar kunnen tot slot alvast 

worden ingeleid. 

 

2.4 De inrichting van het gebouw. 

Op dit moment worden de leshuizen binnen het gebouw ingezet als  “zelfstandig werken pleinen”. 

Leerlingen die met deze vrijheid om kunnen gaan, mogen buiten het lokaal werken met toestemming 

van de docent. Een leerling kan hiervoor een “zelfstandig werken kaart”  vragen bij de docent. 

Momenteel wordt de kantine ingezet tijdens de daltonuren als opvangruimte voor leerlingen die niet 

hebben gekozen voor een daltonuur. Wie niet heeft gekozen blijft 

dat uur onder begeleiding van een docent in de kantine stil en 

zelfstandig werken.  
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Een andere ruimte die wordt ingezet tijdens de daltonuren is de mediatheek. In tegenstelling tot de 

kantine moeten leerlingen hier wel voor kiezen. 

We zijn erg trots op het schoolplein dat in de zomer van 2013 geheel vernieuwd is. School is meer 

dan alleen lessen volgen. Het is ook een ontmoetingsplek. Het nieuwe plein levert daar zeker een 

bijdrage aan. De mogelijkheid voor sport en spel in de pauzes en voor en na schooltijd brengt 

verschillende leerlingen op een andere manier bij elkaar.  
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3.  Hoe richten we het onderwijs in? 
 

 

3.1 De kenmerken van de taak 

Een goede taak is de kern van goed dalton onderwijs. De afgelopen drie jaar is de ontwikkeling van 

de taak op onze school aan een behoorlijke verandering onderhevig geweest. Het vertrekpunt drie 

jaar geleden was dat leerlingen een overzicht per vak hoorden te krijgen over een langere periode,  

zodat zij inzicht kregen in het werk waar zij verantwoordelijk voor waren. Dit is vergelijkbaar met een 

reguliere planner voor een vak. Wij wilden de leerling echter meer verantwoordelijkheid geven voor 

het eigen leerproces. Door per week uit te schrijven wat de (leer)doelen van de lessen zijn is een 

leerling nog beter in staat om in te schatten wat er behandeld gaat worden tijdens de lessen en in 

hoeverre hij de leerdoelen al beheerst.  

In de taak was een aparte kolom voor de docent opgenomen waarin hij een paraaf kon zetten 

wanneer de leerling het werk af had. Inmiddels zijn wij afgestapt van het individueel aftekenen. 

Docenten kunnen nog wel opmerkingen plaatsen in de taak van de leerling, maar het bleek voor de 

docenten praktisch niet haalbaar om alle taken van alle leerlingen op tijd af te tekenen. We vragen 

nu aan de leerling om voor zichzelf af te tekenen wat niet wegneemt dat de docent het huiswerk ook 

controleert. Leerlingen moeten namelijk altijd het gemaakte en geleerde werk verantwoorden. 

Na de opgedane ervaring met het werken met en maken van een taak zoals hierboven beschreven, 

bleek er behoefte aan het aanbrengen van keuze voor leerlingen. Dit heeft geleid tot een keuze voor 

leerlingen die bestaat uit het maken van alleen basisstof of ook verdiepingsstof, het kiezen voor een 

snelle of korte route (vooral in de bovenbouw), het maken van een extra opdracht of  een 

facultatieve toets. Met het weglaten van het aftekenen door de docent kwam er ook meer vraag 

naar diagnostische toetsen. Leerlingen krijgen hierdoor meer  inzicht in de eigen beheersing van de 

lesstof.  

De taak voor onze leerlingen heeft de volgende kenmerken gekregen. Er moet instaan wat er van de 

leerling wordt verwacht, wanneer het af moet zijn, er moet iets te kiezen zijn en de leerling moet 

kunnen checken of hij de lesstof beheerst (zie bijlage 6). 

 
3.2 Het lesrooster 
 
Het lesrooster op onze locatie is zeer gecompliceerd. Dit heeft te maken met de roostering van 

zogenaamde sportklassen en het combineren van dalton en sprint leerlingen in de bovenbouw.  In 

elk leerjaar en op elk niveau zijn er klassen die uit meerdere of geheel uit sporters bestaan. Onze 

sportleerlingen trainen onder schooltijd en daarvoor in de plaats krijgen zij vrijstelling voor bepaalde 

vakken zoals lichamelijke opvoeding. De trainingsochtenden vallen op de dinsdag, woensdag en 

donderdag. De “harde” vakken kunnen op die momenten niet worden ingeroosterd. Aangezien wij 

lesuren van zestig minuten aanbieden, hebben wij maximaal zeven lesuren per dag. Er is dus minder 

ruimte binnen het reguliere rooster om de vakken voor sportklassen zo goed en volledig mogelijk in 

te roosteren.  



23 
 

       
3.3 De Daltonuren  

Op het rooster staan drie daltonuren. Op maandag het zesde uur, op woensdag en vrijdag het derde 

uur. Onderbouwleerlingen kunnen tot op de ochtend van de dag waarop het daltonuur wordt 

gegeven intekenen via magister. Zij kiezen voor een bepaald vak of voor een huiswerkklas.  

Sportleerlingen die door trainingen lessen missen voor een bepaald vak kunnen zich vast laten 

inschrijven voor dat vak tijdens een daltonuur.  

Bovenbouwleerlingen schrijven niet in maar kiezen daltonuren naar eigen behoefte of in overleg met 

de mentor en/ of vakdocent. Sportleerlingen die door trainingen lessen missen voor een bepaald vak 

kunnen zich standaard laten inschrijven voor dat vak tijdens een daltonuur.  

Leerlingen kunnen altijd zelf kiezen waaraan zij willen werken tijdens een daltonuur. Van ouders en 

leerlingen krijgen wij terug dat de leerlingen de daltonuren over het algemeen goed benutten. Er 

wordt aangegeven dat het meeste maakwerk hierdoor op school kan worden gedaan.   

 
 3.4 De lesstructuur/ het klassenmanagement 

Iedere les verloopt volgens een vaste structuur(zie bijlage7). Er is sprake van organisatietijd, 

daltontijd (tien minuten zelfstandig en stil werken ongeacht de tafel waar je zit), instructie en tijd 

voor verlengde instructie of verdieping. Bij binnenkomst van het lokaal moet de leerling bepalen 

waar hij gaat zitten. Hij kan aan een tafel apart zitten, aan de instructietafels dichter bij de docent of 

aan een tafel in groepsopstelling. Ieder lokaal kent een eigen daltonopstelling. Bij een bepaalde tafel 

wordt bepaald gedrag verwacht. Als een leerling voor een aparte tafel kiest dan werkt hij die les 

alleen en praat hij niet met andere leerlingen. De instructietafel kies je als je behoefte hebt aan extra 

uitleg en je zit aan een groepstafel wanneer je met klasgenoten wilt overleggen over de te verwerken 

stof. Veel leerlingen kiezen hun plek op basis van gewoonte (“daar zat ik vorige week ook”) of 

baseren hun keuze op die van vrienden/vriendinnen (“ik ben naast mijn vriendin gaan zitten”). De 

docent kan altijd besluiten om een leerling naar een andere plek te verwijzen dan de plek waar de 

leerling voor gekozen heeft. De docent kan ook al bij binnenkomst bepaalde plekken aan leerlingen 

toewijzen. 

 
 
3.5 Gebruik van de lesruimtes en de open ruimtes  

De leerlingen die gebruik mogen maken van de leshuizen of de kantine krijgen hiervoor toestemming 

van de docent. Daartoe wordt de “ zelfstandig werken kaart”  ingezet (zie bijlage 8). Dat maakt het 

mogelijk dat ook andere docenten kunnen controleren of het zelfstandig werken geoorloofd is. Het 

gaat dan om leerlingen die hebben laten blijken dat zij de stof af hebben, en alle taken voor het vak 

op een bepaald tijdstip af hebben en/of begrepen.  

Het werken in de leshuizen bevordert de zelfstandigheid en het verantwoordelijkheidsgevoel van de 

leerling.  Ze kunnen met het betreffende vak (bijvoorbeeld met een extra opdracht) of met een vak 

naar keuze aan het werk gaan.  Van de leerlingen wordt verwacht dat zij er rustig werken, en niet 

storend zijn voor andere leerlingen in die ruimte of voor de leslokalen.  
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Eén van de problemen waar we als docenten tegen aan lopen is het computergebruik: te weinig in 

het klaslokaal, of het klaslokaal op te grote afstand van computers. Voor sommige opdrachten is dit 

een groot probleem.  

 

   
 
 
 
 3.6  Introductieprogramma: Werken volgens Dalton  

We zijn dit jaar gestart met een nieuw mentoraatsprogramma in de onderbouw. Per periode wordt 

er een mentormap samengesteld voor klas 1 en 2. Tijdens de mentorlessen in periode A wordt ook 

aandacht besteed  aan het ontstaan van het daltononderwijs. Wie was Helen Parkhurst? Wat houdt 

dalton onderwijs in? (Zie bijlage 9). Het is lastig om dit voor alle niveaus te duiden en daarmee 

leerlingen bewust te maken van het type onderwijs waarvoor zij gekozen hebben.  We moeten nog 

goed nadenken hoe wij alle leerlingen hierin kunnen meenemen. Dit geldt ook voor nieuwe (sport) 

instromers in klas 3 en hoger. 

 

 

 
4.  Begeleiding en ondersteuning 
 

 

4.1  Visie op de inrichting van de begeleiding en ondersteuning 

De kern van het onderwijskundig beleid is leerlingen in zelfredzaamheid de weg naar volwassenheid 

bieden waarbij leerlingen zelf verantwoordelijkheid durven te nemen en te dragen. De mentor speelt 

hierin een belangrijke rol als begeleider en ondersteuner. 

In het ontwikkelen van het Dalton concept besteden we aandacht aan de ontwikkellijnen 

zelfstandigheid, vrijheid en verantwoordelijkheid, keuzes maken en reflecteren. Het “leren leren” 

wordt hierbij niet vergeten. Zeker na de basisschool moeten leerlingen erg wennen aan de 

systematiek van het voortgezet onderwijs. De mentor heeft een spilfunctie in het begeleiden van de 

leerling. Naast de sociaal-emotionele begeleiding van de leerling besteedt de mentor in de 

onderbouw aandacht aan het “leren leren”, de Dalton principes en de attitude die daar bij hoort.  

In de bovenbouw wordt aandacht besteed aan studie coaching en loopbaanbegeleiding. 
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Bovengenoemde functies /rollen vragen  inzicht in pedagogisch handelen, organisatietalent,  

gesprekstechnieken en altijd begrip voor de leerling  en de docenten. Er zijn in de onderbouw twee 

mentorlessen  per week: één uur wordt besteed aan dalton, organisatie en één les aan Leefstijl en 

studievaardigheden. 

Doel: leerlingen zijn zelfstandig en verantwoordelijk en gaan verstandig om met keuzevrijheid. 

 

4.2  Rol en taak van de mentor en studiecoaches 

De mentor is de spil van de begeleiding van zijn/haar mentorleerlingen. De mentor heeft een 

signalerende en ondersteunende rol naar de mentorleerlingen daar waar het hun leven/leren 

betreft.  Daarnaast is de mentor een collega van de vakdocenten die lesgeven aan zijn klas, 

aanspreekpunt voor de ouders en  belichaamt de mentor de visie van de school.  

De mentor is lid van een team. Samen met de teamleider en de andere teamleden en lesgevende 

docenten wordt er zorg gedragen voor de voortgang van de leerling waarbij de kerntaak van de 

mentor vooral een begeleidings- en bewakingstaak is: kiest de leerling goed, heeft de leerling hulp 

nodig op weg naar het dragen van eigen verantwoordelijkheid, welke vorderingen maakt de leerling 

in de ontwikkeling aan de hand van de leer- en ontwikkellijnen. De reflectiegesprekken zijn hierbij 

van groot belang en worden minimaal vier keer per jaar gehouden. Er wordt gereflecteerd op de 

keuzes die de leerling maakt, de vrijheden/verantwoordelijkheden die erbij horen en de 

vervolgstappen. 

De mentor vraagt en geeft advies en informeert het team en de lesgevende docenten in de 

leerlingbespreking. Indien blijkt dat een leerling niet het gewenste resultaat behaalt, op welk niveau 

of onderwerp/vak dan ook, dan maakt de mentor samen met de ouders en de leerling een actieplan 

met concreet geformuleerde doelen en acties van elke partij: ouders, leerling en school. 

De mentor reflecteert elke periode met de leerling op de leer- en ontwikkellijnen. 

De mentor heeft kennis van de bijzonderheden van elke leerling waaronder specifieke stoornissen 

en/of sociaal emotionele problematiek. De mentor informeert de docenten hierover, nodigt externe 

experts uit indien nodig, om het lesgevende team goed te informeren, en geeft handvatten hoe te 

handelen en hoe niet te handelen. De mentor maakt een handelingsplan voor zorgleerlingen, samen 

met teamleider of zorg coördinator.  

In het Mentoraatsboek worden methodes en materialen voor het hele schooljaar aangereikt. 

De mentor is de eerste persoon in contact met de ouders. 

 

Signalerende rol 

 

De mentor heeft een signalerende rol als het gaat om het welzijn, de voortgang en de ontwikkeling 

van de leerling op individueel niveau voor wat betreft de studieresultaten per vak waarbij het 

aanleren van de juiste studievaardigheden een grote rol spelen, anderzijds wat betreft onderwerpen 

die kunnen spelen in de klas zoals spanningen, pesterijen, etc. 
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Taken hierin: 

 De mentor signaleert, wint informatie in, informeert docenten en overlegt met leerling, 

vakleerkracht, leerlingbegeleider en ouders, om te komen tot een juiste begeleiding.  

 De mentor houdt tweewekelijks het leerlingvolgsysteem in Magister bij: absentiecontrole, 

invoeren van bijzonderheden waaronder oudercontacten, opmerkingen uit het team, evt. 

actieplannen, etc. 

 De mentor geeft twee mentorlessen per week aan de klas naast de vak lessen. 

 De mentor heeft bij elke leerlingbespreking de adviezen van de basisschool, de cito-score, de 

behaalde resultaten d.w.z., de cijfers en de score op ontwikkellijnen bij de hand en deelt ze uit aan 

de docenten in het team en bewaakt zo de leerresultaten. Een voorbeeld staat in de Mentormap. 

 De mentor stimuleert collega-docenten gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen voor de groep 

leerlingen en blijvend aandacht te schenken aan keuzevrijheid, vertrouwen geven en de andere 

daltonprincipes. 

 De mentor kijkt wekelijks in Magister voor de absentiegegevens van zijn klas en onderneemt actie 

indien nodig. 

 De mentor maakt een Actieplan in overleg met het team, de ouders en de leerling als de leerling 

dreigt af te stromen  

 De mentor kent de thuissituatie van de leerling en de specifieke behoeftes van een leerling met 

een specifieke stoornis. 

 De mentor neemt contact op met het Zorgteam ( na toestemming te hebben van de ouders) als 

daar aanleiding voor is, vult een intakeformulier in met hulpvraag die geformuleerd wordt door de 

mentor in samenwerking met het team. De mentor blijft samen met de teamleider eerste 

aanspreekpunt voor het zorgteam en de ouders. 

 De mentor neemt invloed op het vormen van een positieve mentorklas door effectief voeren van 

groepsmanagement, zich onder meer uitend in het kunnen creëren van een positief groepsklimaat 

en het kunnen hanteren van groepsweerstand. Centraal hierbij staat het werken aan veiligheid en 

motivatie door Leefstijl lessen. 

 

De mentor heeft gesprekken met de leerling met als doel: 

 Vaststellen hoe de leerling in het leerproces zit en hoe de leerling zich voelt op onze school, resp. 

in de klas. 

 Leerlingen formuleren eigen doelen en voeren deze uit 

 Aanpak vaststellen en evt. borgen van resultaten n.a.v. de cijferlijst (1ste rapport), ontwikkellijnen 

die in deze periode centraal staan en het scoreformulier uit takenmap. 
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 Nieuw doel vaststellen d.m.v. reflectie n.a.v. rapporten, de ontwikkellijnen en het scoreformulier 

uit de takenmap. 

 

Wat moet de mentor kunnen? 

De mentor voert effectieve gesprekken gericht op het verbeteren van de studieresultaten waarbij de 

mentoren een methodiek aangeleerd krijgen waarmee de leerling zijn eigen motivatie leert vinden 

en de leerling zelf laat formuleren hoe dat te bereiken. 

De mentor bevordert het taakgericht werken van zijn leerlingen. 

De mentor heeft oog voor het sociaal emotionele welzijn van leerlingen en weet binnen die context 

leerlingen tot gewenste studieresultaten te brengen. 

 

Indeling mentorlessen: per leerjaar en per periode 

 

Leerjaar 1:  periode A : communiceren 

          periode B : organiseren en samenwerken 

          periode C : reflecteren 

         periode D: waarderen/evalueren 

 

leerjaar 2:    periode A:  communiceren en organiseren 

         periode B:  doelen stellen en reflecteren 

         periode C:  determineren 

         periode D:  waarderen/evalueren  

 

 

Leerlingbegeleiding en -ondersteuning (Zorg Visie) 

Op het Werkman staat het leren van leerlingen centraal onder zo optimaal mogelijke 

omstandigheden. We weten dat schoolsucces niet alleen wordt bepaald door kennisoverdracht maar 

ook in hoge mate door het welzijn en het welbevinden van de leerlingen. Dit betekent dat het 

Werkman College: 

 een begeleidingsverantwoordelijkheid heeft 
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 de begeleiding en ondersteuning volgens een overzichtelijke structuur organiseert en die bekend is 

bij alle deelnemers in de school. 

 een zichtbaar aanbod van ondersteuning kent 

 dit ondersteuningsaanbod in overeenstemming brengt met de (veranderende) hulpvragen van 

leerlingen. 

 de route in de zorg, van signaleren tot en met het uitvoeren van de begeleiding, goed 

communiceert tussen de verschillende partners zodat dit het primaire proces ten goede komt. 

In het Zorgplan staat de volledige zorgstructuur uitvoerig beschreven.  

 

 

 

Bij een goede verdere uitwerking van het zorgplan in de praktijk werken we consequent vanuit een 

ontwikkelperspectief: waar staat de leerling? Ligt de leerling op schema? Wat is nodig? 

Om de leerlingen goed in beeld te hebben, hebben we een methodiek van vier “niveaus” van 

begeleiding en ondersteuning, te weten: 

leerresultaten 

 studievaardigheden 

 diagnostiek, ook van de context (bijvoorbeeld sociaal-emotioneel) 

 specifieke en specialistische zorg, samenwerking met externe zorgstructuur 
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Leerlingen die binnen onze eigen reguliere setting in de problemen komen en niet meer passen 

binnen de reguliere klassen verdienen begrip en kansen om terug te kunnen keren in de gewone 

setting. Voor deze leerlingen is een time-out voorziening gecreëerd, een schakelopvang waar deze 

leerlingen kansen krijgen aan zichzelf te werken onder deskundige begeleiding van een collega die 

verbonden is aan het zorgteam. Op deze manier kan de leerling na verloop van tijd terugkeren 

binnen het normale klassenverband of geschakeld worden naar een ander, passend vervolgtraject. 

 

Enkele doelstellingen: 

 een niet vrijblijvende kans bieden om aan de eigen ontwikkeling te werken onder adequate 

begeleiding 

 inzicht verkrijgen in de problematiek van de leerling 

 het bewerkstelligen van gedragsverandering door dagelijkse monitoring en extra aandacht 

 inzet van hulpverlening bewerkstelligen 

 

Taak van de sportstudiecoaches 

De sportstudiecoach is de schakel tussen sport en school voor de leerling. Hij begeleidt de leerling bij 

het regelen van vrijstellingen, inhaaltoetsen en aanpassingen van roosters. Hierin heeft hij ook een 

signalerende rol. Hij helpt de leerling zijn schoolloopbaan succesvol te doorlopen in combinatie met 

zijn/haar sport. 
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5. Professionalisering 
 

 

5.1 Scholing 

Schooljaar 2009-2010 zijn wij gestart met de daltonscholing vanuit Saxion Hogeschool Deventer. De 

docenten uit de onderbouwteams hebben deze cursus twee jaar gevolgd en afgesloten met het 

daltoncertificaat. 

Schooljaar 2011-2012 is het bovenbouwteam samen met nieuwe docenten gestart met dezelfde 

daltonscholing. Begin 2013 hebben zij ook het daltoncertificaat behaald. De scholing bestond deels 

uit theorie en deels uit experimenten in de eigen onderwijspraktijk. 

In 2012 zijn er 5 daltonstudiemiddagen georganiseerd onder leiding van Hans Wolthuis. In 2013 

waren dat vijf bijeenkomsten. Onderwerpen van deze middagen zijn onder andere literatuur, 

intervisie en dopgroep thema’s.  

Binnen het netwerk regio Noord is er een cursus “train de trainer’ georganiseerd waaraan een 

docent van onze locatie heeft deelgenomen.  

In 2012 en in 2013 hebben docenten deelgenomen aan de Nunspeetse Tweedaagse. 

Er vindt collegiale consultatie plaats aan de hand van de dalton kijkwijzer. 

 

5.2 Dopgroepen 

Sinds de start van de daltonscholing zijn wij bekend gemaakt met de term dalton ontwikkelgroep. 

Tijdens de cursus deden de docenten individuele experimenten in de eigen klassen, maar namen ze 

ook deel aan een dopgroep. De onderwerpen  van deze dopgroepen waren eerst vrij algemeen en 

gericht op hoe wij onze school wilden ‘ daltoniseren’.  Er startte onder ander een onderzoek naar 

ontwikkellijnen, er werd gekeken naar de rol van de mentor, de taak en taakinhoud voor de 

verschillende vakken. Vanaf het moment dat alle docenten de cursus hadden afgerond zijn we 

doorgegaan met het inzetten van dopgroepen. Een aantal onderwerpen zijn van te voren vastgelegd, 

maar docenten hebben altijd de vrijheid om een eigen dopgroep op te zetten. De docenten bezitten 

een grote ontwikkelkracht en dragen daardoor ook de ontwikkeling van het daltononderwijs  op onze 

school. 
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Schooljaar 2012-2013 waren de volgende dop groepen actief: 

- Ontwikkellijn reflectie 

- Ontwikkellijn vrijheid en verantwoordelijkheid 

- Ontwikkellijn zelfstandigheid 

- Ontwikkellijn samenwerken 

- Mentoraatsgedeelte takenmap 

- Taak (lay out) 

- Groene ruimtes 

- PR 

- Rekenen 

- Activerende didactiek 

Sommige dopgroepen worden in het jaar afgerond, andere groepen zijn permanent. Voor het jaar 

2013-2014 zijn de dopgroepen opgenomen in een werkagenda( zie bijlage 10). Onderwerpen van 

deze dopgroepen zijn: 

- Gesprekken met leerlingen 

- Docentcompetenties 

-  Activerende didactiek, 

- Daltontijd 

- PR  

- Integratie science 

- Visitatie 

 

 

5.3 Consultatie – kijkwijzer 

Door wederzijds lesbezoek  aan de hand van een dalton-kijkwijzer (zie bijlage 2) wordt gestimuleerd 

om elkaar aan de gezamenlijke afspraken te houden en worden ideeën opgedaan voor de eigen 

lessen. 

Docenten kunnen van te voren aangeven wat zijn of haar persoonlijke doelen zijn en waarover hij of 

zij feedback wenst te ontvangen.  

 De docent kan de kijkwijzer ook langs de eigen les houden en reflecteren op de les. Vragen die de 

docent zichzelf kan stellen zijn dan o.a. “ Hadden de leerlingen de daltonmap op tafel, heb ik daar 

duidelijk  om gevraagd?”, “ Heb ik een spoorboekje op het bord gezet?” en “ zat elke leerling wel op 

de juiste plek?”. De kijkwijzer dient in dat opzicht ook als houvast. 
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6. De externe omgeving 
 

 

6.1 De Kluiverboom 

De bovenbouw van het gehele vmbo is gevestigd op de Kluiverboom. Om de aansluiting van onder- 

op bovenbouw zo soepel mogelijk te laten verlopen is er een interne oriëntatie op Dalton geweest en 

is er op sectieniveau overleg. Op de Kluiverboom wordt inmiddels gewerkt met planningen en 

zogenaamde “Kluiverboomuren”. De verdere ontwikkeling van de doorgaande leerlijnen heeft  dit 

jaar prioriteit. Het sectie overleg wordt om deze reden een aantal keer in het jaar schoolbreed 

georganiseerd. 

 

6.2 Basisscholen  

De contacten met het primair (dalton) onderwijs lopen via Netwerk Noord. Vanuit de dopgroep PR 

vindt deelname plaats aan het overleg met po dalton Noord. Met de reguliere basisscholen vindt 

jaarlijks een uitwisseling plaats in het teken van het wederzijdse po/vo bezoek. Om het jaar bezoeken 

docenten van locatie Dalton basisscholen in Groningen en docenten vanuit het primair onderwijs 

brengen een bezoek aan het voortgezet onderwijs. Tijdens deze bezoeken staat de manier van 

werken centraal.  

Jaarlijks vinden in november/december de voorlichtingen van het voortgezet onderwijs voor 

leerlingen en ouders van groep 8 plaats op de basisscholen. Tijdens deze voorlichtingen profileren wij 

ons als dalton vo school en leggen onze manier van werken uit. 

Elk jaar zijn er naar aanleiding van de open dagen ook open lessen voor basisschoolleerlingen op de 

locatie. Zij kunnen op een woensdagmiddag twee lessen naar keuze volgen en krijgen op die manier 

een eerste indruk van onze werkwijze. 
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7. Ontwikkelplan in relatie tot het perspectief 

 

 

7.1 Doelen 

 

Wij zien dat er verschillen zijn tussen leerlingen op onze school. Deze verschillen worden doorgaans 

zichtbaar gemaakt door een indeling naar het niveau van de leerling.  Wij maken een onderscheid in 

het leveren van maatwerk voor leerlingen op drie gebieden: maatwerk naar niveau, maatwerk voor 

tijd en plaats en maatwerk naar sturingsbehoefte. 

Het belangrijkste instrument voor het leveren van maatwerk naar niveau is de taak. Hierin staan per 

niveau de doelen omschreven en wordt rekening gehouden met de leerling die behoefte heeft aan 

verdieping. Dit gebeurt doordat elk vak voor de leerling een basisroute opneemt in de taak. De 

basisroute omvat het minimum aan lesstof en opdrachten om een vak goed af te kunnen sluiten. Al 

naar gelang de resultaten van de leerling kan er worden afgeweken van de basisroute. Een leerling 

kan dan kiezen voor aanvullende oefeningen, zodat hij/zij de lesstof beter beheerst. Dit kan ook 

worden opgelegd door de docent als hij van mening is dat de leerling gebaat is bij extra oefening. Het 

kan ook zijn dat de leerling verdieping voor het vak krijgt aangeboden omdat hij/zij goede resultaten 

heeft behaald. Het maken van verdiepingsopdrachten is een keuze van de leerling. Hij/zij kan op het 

moment dat hij/zij aan verdiepingsopdrachten toe is er ook voor kiezen om voor een ander vak te 

werken. 

Door maatwerk te bieden naar tijd en plaats geven  we leerlingen meer keuze over het moment 

waarop en waar ze werken. Dit kan dus ook buiten de school zijn door gebruik te maken van It’s 

learning. Voor het leveren van maatwerk naar sturingsbehoefte onderscheiden wij binnen een groep  

drie typen leerlingen: 

 -De  leerling die zelfstandig is; houdt zichzelf aan het werk, plant goed, kijkt zelf na en corrigeert, 

vraagt zelf om hulp/ondersteuning. 

- De leerling die structuur nodig heeft; heeft weinig zelfsturing, toont vermijdingsgedrag en 

afleidingsgedrag, is zwak in plannen, heeft weinig zelfreflectie en zelfcorrigerend vermogen. 

-De leerling die ondersteuning nodig heeft; is wel aan het werk, doet wat gevraagd wordt maar de 

kwaliteit van het werk is niet hoog. 

Hoe krijg je deze leerlingen nu  in beeld en wat kun je ze bieden? De komende twee jaar willen wij 

ons ontwikkelen op het gebied van  maatwerk. Hoe organiseer je het leveren van maatwerk  (meer 

dan alleen op basis van een taak per niveau) voor leerlingen? Hoe maak je het zichtbaar? Hoe maak 

je het werkbaar?  Een eerste aanzet hiertoe is de start van een cursus groepsplannen maken(zie 

bijlage 11) in schooljaar 2013-2014 en een experiment in de huidige derde klas (zie jaaragenda). 
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7.2 Schooljaaragenda 

We hebben voor het schooljaar 2013-2014 voor het eerst een jaaragenda opgesteld waarin de 

ontwikkelingen ten behoeve van dalton staan die worden opgepakt. Deze jaaragenda is bijgevoegd 

(bijlage 12). 

 
7.3 De Dop-groepen 

 
Elk jaar werken we met dopgroepen. Deze dopgroepen zijn meestal tijdelijk, variërend van een paar 

maanden tot ruim een jaar,  maar kunnen ook een permanent karakter hebben. Op het moment dat 

een dop groep een eindproduct heeft opgeleverd wordt de groep ontbonden. Dat betekent dat er 

weer ruimte is voor het opzetten van nieuwe dopgroepen. De thema’s worden deels aangeleverd en 

deels door docenten zelf aangedragen. Om het overzicht te bewaren is er een werkagenda opgesteld 

voor de dopgroepen (zie bijlage 10). 

 
 
 

 
8. Borgen  

 

Wij willen de manier waarop wij invulling geven aan het daltononderwijs op onze school en de 

ontwikkeling ervan borgen door middel van het daltonboek. Alle gemaakte afspraken met betrekking 

tot onze werkwijze alsmede de lopende experimenten en ontwikkelingen staan hierin omschreven. 

De werkagenda van de dopgroepen en de jaaragenda voor de ontwikkelingen per schooljaar dragen 

bij aan het borgen van de daltonontwikkeling die op school plaatsvindt. 

Op dit moment missen wij nog een kwaliteitskalender. Het streven is om deze voor volgend jaar klaar 

te hebben.  Een actieve borging in de vorm van periodieke terugkoppeling, lesbezoeken etc. zal zeker 

bijdragen aan het verder uitbouwen en verbeteren  van het daltonderwijs op onze school. 
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Bijlagen: 

1) Daltoncompetenties gesprekscyclus 

2) Daltonkijkwijzer 

3) Periode reflectie formulier 

4) Huidige scoreformulier 

5) Nieuwsbrief ouders 

6) Voorbeeld van een taak 

7) Daltonlokaal/lesstructuur 

8) Zelfstandig werken kaart 

9) Daltonlessen mentor map 

10) Werkagenda dopgroepen 

11) Format groepsplan 

12) Jaaragenda 

 

 

 

Fotomateriaal:  Richard van der Woude (excl. foto pagina 11) 
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Bijlage 1  

Overzicht competenties LB-, LC- en LD-docenten 

 

Onderstaand een overzicht van taken en competenties van docent (LB, LC en LD). Dit 

overzicht kun je gebruiken als ruggensteun bij het bespreken van de benodigde 

competenties met je docent. 

 

Competenties LB LC LD 

1. Periodeplannen maken X X X 

2. Lessen voorbereiden X X X 

3. Creëren ordelijke en veilige leer-/werkomgeving X X X 

4. Lesgeven X X X 

5. Bevorderen samenwerken en communicatie in de klas X X X 

6. Ontwikkelen en beoordelen toetsen en opdrachten X X X 

7. Begeleiden (mentoraat) X X X 

8. Leren plannen en leren leren X X X 

9. Samenwerken met collega’s X X X 

10. Samenwerken met omgeving X X X 

11. Reflecteren X X X 

12. Coachen van docenten  X X 

13. Ontwikkelen leerlijnen (meerjarenplan)  X X 

14. Organiseren vakoverstijgende initiatieven en projecten  X X 

15. Initiëren van onderwijsvernieuwing  X X 

16. Onderhouden (structurele) externe contacten  X X 

17. Coördineren en aansturen van onderwijsvernieuwing   X 

18. Wetenschappelijke kennis en inzichten integreren in het 

onderwijs 

  X 

  

 

Daarnaast zijn er voor docenten die lesgeven op de vestiging Dalton, de volgende 

competenties van belang: 

 

 De leerkracht kan loslaten en vertrouwen schenken. 

 De leerkracht hanteert diverse werkvormen om leerlingen zelfstandig te laten werken 
en leren. 

 De leerkracht creëert voor de leerlingen de ruimte om hun talenten te ontdekken en 
te ontwikkelen. 

 De leerkracht werkt op respectvolle wijze samen met leerkracht en medeleerlingen. 

 De leerkracht hanteert diverse werkvormen voor zijn leerlingen om te kunnen 
reflecteren. 

 De leerkracht gaat op een efficiënte en verantwoorde wijze om met zijn tijd, ruimte en 
middelen. 

 De leerkracht zorgt voor afwisseling van leeractiviteiten tijdens de les waarbij de 
leerlingen keuzes kunnen maken. 

 De leerkracht stemt zijn instructie en leeraanbod af op de leerbehoeften en 
leermogelijkheden van zijn/haar leerlingen. 
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Bijlage 2 

                                                       

 
 
 

 
Datum:        
Vak:             Docent:  
Klas:             Observator: 
 
 
Vooraf: 
Vraag vooraf aan de docent bij wie je gaat observeren, of hij eventueel  
punten (persoonlijke doelen) heeft waarover hij graag jouw feedback ontvangt. 
Vul die hieronder in. 
 
 

 Observatiedoel + + – Observatie (wat zie ik?) Mening / advies (wat vind ik?) 

Persoonlijke doelen 

a   wa  

b     

c     

  

1 Verwelkomt de docent bij binnenkomst 
de leerlingen?  

   

2  Kiest elke leerling de juiste plek in het 
lokaal? 

 Is het lokaal ingedeeld conform de 
daltonopstelling op de plattegrond in 
het lokaal ? 

 

   

3 10’ daltontijd. Lukt dat? 

 Is het echt stil ?  

 Gaan de leerlingen aan het werk ? 

 Boeken, daltonmapje open op tafel ? 

 Spoorboekje van de les op het bord ? 

  

   

4  Wordt de instructie gevolgd door elke 
leerling, die daaervoor gekozen heeft 
? 

 Wordt in de instructie naar de taak 
verwezen ? 

 Kwaliteit van de instructie van de 
docent? 

     (Tempo, sluit aan bij vragen 

   

 

Als mijn collega op 

klassenbezoek komt, wil ik 

dat hij/zij op de volgende 

dingen gaat letten: 
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leerlingen,    
     Leidt ertoe dat de leerling erna 
zelfstan 
     dig aan het werk kan met zijn taak? 

 Zijn de andere leerlingen (zelfstandig, 
samenwerkend) gericht aan het 
werk? 

  

5  Wordt er goed zelfstandiog gewerkt? 

 Is er een instructietafel? 

 Kiezen de goede leerlingen voor 
verlengde instructie? 

 Zijn de andere leerlingen goed aan 
het werk? 

 Houden de andere leerlingen zich 
aan de afspraken: stil werken, zacht 
samenwerken waar dat mag) 

   

6  Wordt de les goed afgesloten? 

 Reflecteert de docent met de 
leerlingen op de inhoud van de les 

 Reflecteert de leerkracht met de 
leerlingen op proces en de 
persoonlijke inzet ? 

 Maakt de leerling een plan voor de 
volgende les? 

 Blijft het lokaal achter in de 
daltonopstelling? 

 Is het lokaal nog steeds schoon en 
opgeruimd? 

   

7 Interessepunt observant: 

  

   

 
 
 

 Algemene vragen 

8  Is er voor alle leerlingen sprake van 
effectieve leerlijd?  

   

9  Draagt de docent bij aan een prettig 
werkklimaat? 

 Heldere taak, 

 Goede afspraken 

 Lichaamstaal, toon, etc. 

 Heeft de docent contact gehad met 
alle leerlingen/ Alle leerlingen gezien? 

  

   

10  Gebruikt de docent effectieve 
werkvormen? 

  

   

 
 
 

 Welke goede ideeen / werkwijzen, tips voor zichzelf neemt de observant mee?  

a  

b  

c  
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Bijlage 3 

 
 
Deze vaardigheden worden als volgt beoordeeld: 

1. Onvoldoende 
2. Zwak/Matig 
3. Voldoende 
4. Goed 

Naam: …………………………………….  Klas: …………………………… Periode: …………………………….. 
 

 
vak 

tempo zelfstan- 
digheid 

werk- 
houding 

 
opmerkingen, datum en paraaf vakdocent 

L D L D L D 

NE 
 

       
 
 

EN 
 

       
 
 

DU 
 

       
 
 

GS 
 

       
 
 

AK 
 

       
 
 

WI 
 

       
 
 

SC 
 

       
 
 

 

Bovenstaand schema geeft een impressie van de weergave van de vakken. Per niveau en leerjaar zijn 

deze vakken verschillend. 
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Bijlage 4 

Naam: ……………………………………. Klas: ………………… Periode: ……………… 

 
Je beoordeelt je zelf in deze periode op de volgende vaardigheid: 
 
 
Verantwoordelijkheid 

 
Je laat deze vaardigheid ook beoordelen door een ouder/verzorger, een zelfgekozen docent 
en een klasgenoot. 
 
 
  Ingevuld door: __________________________________  
 
 
 

 

 Verantwoordelijkheid             a    b   c   d Toelichting, tips en tops 

1 Maakwerk 
 

     

2 Nakijken 
 

    

3 Houden aan afspraken 
 

    

4 Concentratie 
 

    

5 Houding tijdens instructie 
 

    

6 Daltonuur kiezen 
 

    

 

  Ingevuld door: __________________________________  

 
 

 Verantwoordelijkheid             a    b   c   d Toelichting, tips en tops 

1 Maakwerk 
 

     

2 Nakijken 
 

    

3 Houden aan afspraken 
 

    

4 Concentratie 
 

    

5 Houding tijdens instructie 
 

    

6 Daltonuur kiezen 
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  Ingevuld door: __________________________________  

 

 Verantwoordelijkheid             a    b   c   d Toelichting, tips en tops 

1 Maakwerk 
 

     

2 Nakijken 
 

    

3 Houden aan afspraken 
 

    

4 Concentratie 
 

    

5 Houding tijdens instructie 
 

    

6 Daltonuur kiezen 
 

    

 

 
 Ingevuld door: __________________________________  

 

 Verantwoordelijkheid             a    b   c   d Toelichting, tips en tops 

1 Maakwerk 
 

     

2 Nakijken 
 

    

3 Houden aan afspraken 
 

    

4 Concentratie 
 

    

5 Houding tijdens instructie 
 

    

6 Daltonuur kiezen 
 

    

 

Reflectie: 

Mijn doelen de afgelopen periode waren: 

 
 
 
 

Resultaat: wat heb ik bereikt? 
 
 
 
 
 

Waaraan ga ik de komende periode werken? Wat wil ik bereiken? 
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Bijlage 5 
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Bijlage 6 

 
Vak: Deutsch 

 
Klas:TH2 

                
               Periode A 

WEEK WAT MOET IK KENNEN EN KUNNEN  en TAAK AF? 
 WAT MOET IK LEREN EN MAKEN?  

IK 
 

OPM 
Week 36 
2 sept – 
6 sept. 

 Kennismaken met elkaar, het boek en Duitsland   

 Basisroute  
 
Maken: AB: die erste 
Stunde: 1,3, 4 en 5 
AB: Kapitel 1: 1,2ab, 3a, 
8 

 

Verdieping Extra hulp  

Week 37 
9 sept-  
13 sept 

Kapitel 1: Ik kan de klanken ä, ö, ü en u uitspreken 

Ik ken de werkwoorden wohnen en heiβen 
 

 Basisroute  
 
Maken: AB: Kapitel 1: 9, 
10, 11, 13, 15, 18 
Leren: Lernliste t/m C 
Redemittel E 
 

Verdieping 
 
Opdracht “der Pass” 
 

Extra hulp 
 
Maak het oefenblad 
werkwoorden 

 

Week 38 
16 sept- 
20 sept 

Ik kan in het Duits tellen t/m 20 
Ik kan getallen t/m 100 maken 
Ik weet wat mannelijke, vrouwelijke en onzijdige woorden zijn en waar er/sie/es 
bij hoort 

 

 Basisroute  
 
Maken: AB: 19, 21, 25, 
26, 29, 31, 32 
Leren: Lernliste F en 
Redemittel E 
 
Toets Lernliste t/m F, 
getallen t/m 20 
 

Verdieping 
 
Opdracht “der Pass” 

Extra hulp 
 
Maak het oefenblad 
der/die/das 
 
Vind je woordjes leren 
lastig en weet je niet 
precies hoe je dit het 
beste kan doen? 
Vraag je docent! 

 

Week 39 
23 sept- 
27 sept 

Ik kan mezelf en iemand anders voorstellen 
Ik ken de werkwoorden sein, wohnen en heiβen 
Ik kan een zelfstandig naamwoord en persoonlijk voornaamwoord benoemen 
Ik kan een Duits filmpje kijken en daarbij een opdracht maken 

 

 Basisroute  
 
Maken: AB: 33, 34, 36, 
38, 40 
Leren: Lernliste t/m H 
(behalve *G) 
Redemittel M 
 
Video 
 

Verdieping 
 
Maak een interview. 
De opdracht haal je bij 
de docent 

Extra hulp 
 
Maak het oefenblad 
zelfstandige 
naamwoorden 
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Bijlage 7 

De daltonles  
heeft een voorspelbare structuur: 
 

                                                        

 

Duur 
(+/-)  

Activiteit  De leerling  De docent  

5  Binnenkomst  Weet waar hij wil gaan zitten, 

pakt spullen.  

Staat bij de deur, helpt leerlingen bij 

keuze.  

10  Daltontijd  

- Stilte  

Bekijkt zijn planner en gaat aan  

het  werk. Meldt (eventueel)  

vergeten spullen.  

Kijkt in het begin samen met klas 

 naar de taak. Herinnert de klas er  

daarna alleen nog aan. 

 Absenten opnemen.  

10-15  Uitleg  

- Klassikaal  

Luistert, maakt aantekening etc.  Geeft uitleg en verwijst steeds  

terug naar de taak. Leerwerk,  

maakwerk, kennen en kunnen.  

10-15  Extra hulp  (aan de extra hulp tafel)  

luistert naar extra uitleg,  

maakt een extra oefening etc.  

Is nu alleen aanwezig bij deze groep.  

Zorgt dat er extra oefenmateriaal is  

en helpt op dit moment alleen deze 

leerlingen.  

15-30  Werktijd  Werkt aan de taak, extra op- 

drachten of een ander vak.  

Hij overlegt alleen als hij aan  

een  tafel zit waar dit mag,  

Anders: werken in stilte.  

Loopt rond.  

Beantwoordt vragen.   

Controleert voortgang,  

maakt afspraken bij achterlopen  

5  Afsluiting  Reflecteert op de les, op zijn  

werk. Zijn de doelen gehaald? 

Is deze plek goed gekozen? 

Maakt een plan voor de volgen- 

de keer.  

Stelt een aantal reflectie vragen.  

 Manier van werken 

 Doelen 

En denkt mee over de keuze van de  

volgende les.  
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Bijlage 8 
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Bijlage 9                                                                                                                                                                               
Les 1 Daltononderwijs  
 
Doelen  

 Aan het eind van de les kennen de leerlingen de hoofdpunten van de geschiedenis van 
dalton.  

 Ze weten met welk doel het daltononderwijs is opgezet.  

 Ze weten wat we op onze school verstaan onder de verschillende onderdelen van dalton: 
de leerling centraal, kernkwaliteiten, vertrouwen in de leerlingen, de taak, de docent, de 
gemeenschap en efficiëntie.  

 
Beginsituatie  
Leg uit dat de eerste 5 tot 10 minuten een rustsituatie vormen. De leerlingen komen binnen 
en nemen hun spullen voor zich en gaan in stilte aan de slag. Deze rustsituatie komt bij ieder 
vak en iedere les weer terug. In de rustsituatie bepaal je dus zelf waar je was gebleven en 
wat je moet doen. Schrijf nu eerst je naam en je klas op deze reader.  
De beginsituatie van de leerlingen met betrekking tot kennis over daltononderwijs zal heel 
verschillend zijn. Een deel van de leerlingen weet niet dat het op een daltonschool zit terwijl 
andere leerlingen misschien zelfs Parkhurst kunnen noemen.  
 
Materiaal  
Een woordweb per groepje van 3 of 4. Voor een leeg woordweb, zie bladzijde 13.  
 
Inleiding  
In elk vaklokaal hangt een poster met de lesopbouw. Geef kort een uitleg.  
Allereerst is het belangrijk de leerlingen aan het woord te laten. Wat weten zij al van dalton? 
Vervolgens ga je met hen in gesprek. De volgende onderwerpen moeten aan bod komen:  

 Dalton is al heel oud, “Onderwijs volgens het Daltonplan” is van 1922  

 Helen Parkhurst (kort)  

 Anderen dan Parkhurst hebben invloed gehad op het daltononderwijs  

 Daarom nu drie principes: zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en samenwerking, deze 
behoren tot onze kernkwaliteiten.  

 Een leerling die bijvoorbeeld goed is in wiskunde krijgt op andere scholen evenveel uren 
wiskunde als iemand die minder goed is in wiskunde. Dit is onlogisch. Daarom hebben 
wij daltonuren. In deze uren krijg je de mogelijkheid om aan die vakken te werken, waar 
je nog niet zo goed in bent. 

 Maatjes maken + achtergrondinformatie doornemen.   

 

Kern  
De leerlingen gaan in groepjes elk één onderdeel van het daltononderwijs verkennen met 
behulp van een woordweb. Er zijn zes onderdelen:  

 De leerling centraal  

 De kernkwaliteiten  

 Vertrouwen in leerlingen  

 De taak  

 De docent  

 De gemeenschap  
 
Nummer de leerlingen. Laat ze het onderwerp noteren in het middelste wolkje van het 
woordweb. Neem eerst de opdracht met de leerlingen door. Geef een voorbeeld. Geef ook 
een tijd mee. (8 min.)  
Ze beantwoorden eerst allemaal individueel de onderstaande vragen. 
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1. Wat denk je dat het onderdeel betekent?  

2. Wat denk je van dit onderdeel te zien in je lessen?  

3. Wat vind je goed aan dit onderdeel?  

4. Wat vind je minder goed aan dit onderdeel?  
 
Extra tekstballontje over, voor eigen invulling.  
Geef aan als de tijd verstreken is. De groepsleden zoeken elkaar op.  
Daarna kunnen ze met elkaar in discussie gaan en moeten ze komen tot één gezamenlijk 
groepsantwoord per vraag. De mentor loopt rond tijdens de opdracht en luistert of de 
groepjes de goede richting op gaan. Hij of zij stelt vragen om de leerlingen op het juiste pad 
te brengen als dit nodig is. En zorgt voor een prettig en rustig werkklimaat.  
 
Afsluiting 
Elk groepje laat kort horen wat hun gezamenlijke antwoorden waren. Na elk groepje is er 
ruimte voor discussie gestuurd door de mentor. Hij of zij stelt vragen als: denkt de rest er ook 
zo over? Denken jullie iets anders? Etc.  
Voor de volgende les krijgen de leerlingen de opdracht om individueel drie feiten over Helen 
Parkhurst op te zoeken. Weten de leerlingen wat een feit is? HW dus, leerlingen noteren dit 
in hun agenda (check).Neem de reader aan het einde van de les in. 
 
Tijd  
50 minuten    
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Les 2 Helen Parkhurst  
Doelen  
Aan het eind van de les kennen de leerlingen de volgende feiten over Helen Parkhurst:  

 Ze heeft het boek “Onderwijs volgens het Daltonplan” geschreven.  

 Ze is geboren en heeft geleefd in Amerika, maar ze heeft veel gereisd.  

 Ze is juf geweest en directrice van “The Dalton School” in New York.  
 
Aan het eind van de les hebben de leerlingen voor het eerst kennis gemaakt met de taak.  
 
Beginsituatie  
De beginsituatie van de leerlingen met betrekking tot kennis over Helen Parkhurst zal heel 
verschillend zijn. Om de beginsituatie meer gelijk te maken, hebben de leerlingen in de 
vorige les de opdracht gekregen om drie feiten over Helen Parkhurst op te zoeken.  
De eerste 5 tot 10 minuten vormen een rustsituatie. De leerlingen komen binnen en nemen 
hun spullen voor zich en gaan in stilte aan de slag. Deze rustsituatie komt bij ieder vak en 
iedere les weer terug. In de rustsituatie bepaal je dus zelf waar je was gebleven en wat je 
moet doen. Schrijf nu eerst je naam en je klas op deze reader.  
 
Materiaal  
Een powerpoint presentatie over Helen Parkhurst.  
 
Inleiding  
Optie 1:  
Een samenwerkingsvorm waarbij de leerling zijn drie feiten opgeschreven heeft en verteld 
aan een hem toegewezen of door hem gekozen partner. Vervolgens wordt er gewisseld van 
partner en steeds vertelt de leerling zijn drie feiten door en probeert hetgeen zijn vorige 
partner verteld heeft te onthouden en ook te vertellen aan zijn nieuwe partner. Er wordt vier 
keer gewisseld.  
Optie 2:  
Laat de leerlingen ervaren wat de ideeen van Helen Parkhurst zijn. Dit doen ze d.m.v. een 
opdracht. Vraag b.v. naar een hobby of sport. Er zullen veel verschillende hobbies en 
sporten zijn in de klas. Als een leerling zijn sport, b.v. voetbal, moet gaan uitleggen aan de 
klas, merkt hij/ zij al gauw dat een groepje leerlingen de spelregels al weet, sommigen weten 
niks, anderen kunnen er maar niks van snappen of interesseert het niet. Hoe kan je dan 
uitleggen met al die verschillen in een groep?  
 
Kern  
Het bespreken van de power point d.m.v. de computer. Leerlingen gaan dus zelf de power 
point doornemen en leveren een kort verslagje in over wie Helen Parkhurst was en wat ze 
heeft gedaan voor het onderwijs.  
 
Afsluiting  
Reflectie op de power point.  
 
Tijd  
50 minuten  
 
Tips  
De doelen van de lessen zijn uitgangspunt. De les zelf is een voorbeeld. De les is aan te 
passen aan het niveau van de leerling en met andere leuke lesopzetten kunnen de doelen 
ook bereikt worden.  
Leerlingen van de bovenbouw kunnen bijvoorbeeld een website of een video maken over 
Parkhurst en daltononderwijs. Van deze opdracht, kun je een taak maken, zodat de eisen 
aan de video duidelijk zijn. De beste video of website wordt het volgend schooljaar gebruikt 
in de eerste en eventueel de tweede klas.  
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Les 3 Taken 
 
Doelen  
Aan het eind van deze les hebben de leerlingen het werken met een taak besproken. Ze 
weten dat je de volgende stappen moet zetten bij het maken van de taak:  
 
1. Je leest de inleiding, de doelen en de opdracht.  

2. Vervolgens maak je de opdracht(en).  

3. Bij vragen of moeilijkheden lees je eerst de tips en bekijk je de naslagwerken. Kom je er 
dan nog niet uit dan vraag je een medeleerling. Pas daarna vraag je de docent.  

4. Na het maken van de opdrachten ga je na of je het doel van de taak bereikt hebt en 
reflecteer je op het maken van de taak.  
 
De leerlingen weten dat ze er zelf verantwoordelijk voor zijn dat ze een taak afkrijgen, maar 
dat alle docenten hen willen ondersteunen.  
 
Beginsituatie  
De leerlingen moeten nog leren hoe ze met een taak op onze school om moeten gaan.  
 
Materiaal  
Uitleg blz.19 en 23  
 
Inleiding  
Na de uitleg over taken en instructie kunnen leerlingen aan de slag. Samen of zelfstandig het 
stuk lezen over de voordelen van taken en het werken met taken.  
 
Kern  
Bespreken van een taak aan de hand van de volgende vragen: Wat zie je? Welke 
onderdelen zullen belangrijk zijn bij een taak? Wie moet de taak uitvoeren? Wie is er 
verantwoordelijk voor het uitvoeren van de taak?  
(De taak kan samen met de klas gelezen worden als de taak nieuw is.)  
De volgende onderwerpen komen aan bod:  

 Lezen van de taak  

 Verantwoordelijkheid voor de taak  

 Samenwerken binnen de taak, feedback geven, discussiëren en compromissen sluiten  

 Bronnen  

 Reflecteren (weten leerlingen wat dit is?) 
 
Begeleid de leerlingen tot de conclusie die ook in de doelen van deze les beschreven staat.  
 
Afsluiting  
Tijdens de afsluiting wordt geconcludeerd hoe de leerlingen de taak aan moeten pakken. We 
willen leerlingen ervan doordringen dat ze moeten durven en dat ze mogen vallen als ze 
maar weer opstaan. Leren van fouten.  
 
Tips  
Bespreek regelmatig met de leerling hoe hij of zij een taak aanpakt.  
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Bijlage 10 

Werkagenda DOP groepen schooljaar 2013-2014 

 Dop groep Doel Activiteiten Periode Betrokkenen Resultaat Evaluatie 

1 Mentoraat Begeleiden van 

leerlingen op de 

ontwikkellijnen. 

Aanpassen 

mentoraatsgedeelte 

daltonmap. 

September-

Maart 

Ilse vd Bosch 
Henk Peters 
Jaap 
Bredenhoff 
Hetty Lüder 
Hans de Wolf 
Henny Smit 
 

Scoreformulier voor 

de ontwikkellijnen. 

In oktober af. 

 

Januari  

Maart 

Tijdens 

mentoren- 

overleg. 

2 Activerende 

didactiek 

Stimuleren van het 

gebruik van 

activerende 

werkvormen in de klas. 

Versturen van 

nieuwsbrief 

activerende didactiek 

(3x per jaar) 

Geven van “ good 

practices” 

September-

Juni 

Permanent 

Bernadette 
Bodewes 
Iepie van der 
Meer 
Milenka v/d 

Zee 

Leerlingen merken 

dat er afwisseling van 

werkvormen is tijdens 

de lessen. 

December 

3 Docent-

competenties 

Docentcompetenties 

van een dalton docent 

terug laten komen in 

de HRM cyclus. 

Opstellen van 

docentcompetenties 

September-

oktober 

Frank de 

Leeuw 

Roos van 

Klaveren 

Helma Rohof 

Een lijst van niet meer 

dan tien 

competenties 

waarover een docent 

op onze locatie moet 

beschikken. 

September 

2014 
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Ina Habers In oktober af. 

4 Gesprekken met 

leerlingen 

Van en met leerlingen 

op onze locatie leren. 

Organiseren van 

studiemiddag 

“gesprekken met 

leerlingen”. 

September-

December 

Barbara 
Kildsen 
Yotka kroeze 
Roely Heida 
Renate 
Plantinga 
 

Docenten hebben 

feedback gekregen 

van leerlingen op hun 

gespreksvaardigheden 

 

December 

5 Daltontijd De daltontijd voor  

leerlingen (en 

docenten) zo effectief 

mogelijk maken. 

Idee kleurenwaaier 

uitwerken voor de 

onderbouw. 

Plan maken voor 

benutten 

leshuizen/daltonzones 

September-

Juni 

Siebrand 
Solinger 
Jakob Boetje 
Ine Schröder 
Jacqueline 
Zwaal 
Jeroen 
Cooiman 
Peter de Jong 
 
 

  

6 PR Ouders en 

basisscholen 

informeren over 

dalton(ontwikkelingen) 

 

 

Opstellen van 

nieuwsbrieven voor 

ouders  

Organiseren van 

ouderavonden 

September-

juni 

 

Permanent 

Trea Pestman 
Bianca 
Dusseljee 
Monique 
Heeres 
Durk-Rein 
Lokema 
Peter Hoexum 
Willem van 
Ulsen 
Paul Inklaar 

Drie keer in het jaar 

een nieuwsbrief. 

 

Een workshop avond 

voor ouders en/of 

leerkrachten po 

Oktober 

December 

Maart 
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7 Integratie 

science/verzorging/ 

Techniek in BB1 

Leerlingen van vmbo 

bb actiever maken 

voor het vakgebied. 

Stimuleren van 

ondernemend leren. 

Lessenserie op elkaar 

afstemmen. 

Rooster aanpassen. 

Excursies organiseren. 

September-

juni 

Aleida Wind 
Aaron 
Severina 
Peer Besselink 
Lina 

Corlemeijer 

Gezamenlijk 

lesprogramma voor 

Science, Verzorging 

en techniek binnen en 

buiten school 

Februari 

Mei 

 

8 Visitatie Voorbereiden van de 

visitatie maart 2014 

Ontwikkelen van een 

borgingsdocument 

September-

December 

Frank de 

Leeuw 

Helma Rohof 

Ina Habers 

Maurits 

Dijkstra 

Carel 

Hegeman 

Roos van 

Klaveren 

Daltonboek 

In november af. 

Juni  
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Bijlage 11 

Groep:                                       Docent:          Periode:     Versie: 

Subgroep/ 

Namen 

DOEL 

Wat wil ik met deze 

leerlingen in deze periode 

bereiken? 

 

INHOUD  

Wat bied ik de 

leerlingen aan? 

 

AANPAK/METHODIEK  

• lesmodel 

• instructie 

• interventies 

ORGANISATIE 

• dag + tijd 

• tijd met docent 

• tijd zelfstandig 

MONITORING 

Hoe volg ik de 

ontwikkeling van de 

leerlingen= 

leerlingen:      

Subgroep/ 

Namen 

DOEL 

Wat wil ik met deze 

leerlingen in deze periode 

bereiken? 

INHOUD  

Wat bied ik de 

leerlingen aan? 

AANPAK/METHODIEK  

• lesmodel 

• instructie 

• interventies 

ORGANISATIE 

• dag + tijd 

• tijd met docent 

• tijd zelfstandig 

MONITORING 

Hoe volg ik de 

ontwikkeling van de 

leerlingen? 

leerlingen:  

Namen: 

 

 

 

    

Evaluatie aan het einde van de periode: Zijn de doelen voor deze leerlingen bereikt? Wat betekent dat voor de volgende handelingswijzer? 
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Namen: 

Evaluatie aan het einde van de periode: Zijn de doelen voor deze leerlingen bereikt? Wat betekent dat voor de volgende handelingswijzer? 

 

 

Bijlage 12 

Jaarplan Daltonontwikkeling  schooljaar 2013-2014 

 Periode 

(wanneer

) 

Activiteiten  

(wat) 

Betrokkenen 

 (wie, inclusief 

externe 

ondersteuning 

 

Resultaat  

 

Middelen  

(financieel) 

Evaluatie 

1. Sept. 

2013 

Uitwerken 

ontwikkellijnen 

schooljaar 2012-2013 

Extern: Hans 

Wolthuis 

 

Roos van Klaveren 

Ontwikkellijnen staan in 

een format dat bruikbaar 

is voor de daltonmap. 

- Juni 2014 

2. Sept. - 

Juni 

Experiment maatwerk 

derde klas h/a.. 

Werken met team-

teaching 

Jacob Boetje 

Maurits Dijkstra 

Docenten klas 3 h/a 

Docenten staan in 

tweetallen voor een 

grote groep en zijn 

hierdoor beter in staat 

maatwerk te leveren 

Extra taakuren voor 

studiecoaches. 

December 2013 

Mei 2014 

3. Sept-Mei Cursus Groepsplannen 

maken 

Extern: Gonnie 

Plaatje ECNO 

 

Alle docenten 

Docenten kunnen een 

didactisch groepsplan 

maken. Hierdoor wordt 

het leveren van 

maatwerk gestimuleerd. 

Opgenomen in 

prestatiebox 

Juni 2014 

4. Sept- 

Februari 

Drie daltonmiddagen olv 

Hans Wolthuis 

Begeleiding op 

dopgroepen. 

Voorbereiding van 

Extern: Hans 

Wolthuis 

Hans helpt dopgroepen 

(op weg) met de 

totstandkoming van het 

eindproduct. 

Docenten zijn 

Opgenomen in 

prestatiebox 

April 2014 
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docenten op visitatie voorbereid op het 

visitatiebezoek in 2014 
5. Okt-

januari 
 

Proefvisitatie organiseren 

 

 

? iig externen Weten waar onze 

verbeterpunten liggen. 
- Januari 2014 

 


