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Voorwoord 
 

Voor u ligt het daltonboek van Daltonschool de Vliegers. 

Dit boek is bestemd voor (nieuwe) ouders, leerkrachten, stagiaires, bestuur, visiteurs 

van de Nederlandse Daltonvereniging en andere belangstellenden voor en van het 

daltononderwijs. 

Graag willen we u met dit boek vooral op praktisch gebied informeren. Wat houdt 

daltononderwijs in de praktijk in op onze Daltonschool de Vliegers?  

Wat kunt u verwachten wanneer u een dag met ons mee zou lopen? Wat vinden de 

kinderen van het onderwijs op Daltonschool de Vliegers en waar zijn wij als leerkrachten 

erg trots op? Al deze onderdelen en meer zijn te vinden in dit daltonboek. Regelmatig 

worden nieuwe onderdelen toegevoegd en aangepast, want dat gebeurt ook in het 

dagelijkse ‘dalton’leven. Wij wensen u veel leesplezier!  

 

Het team van Daltonschool de Vliegers 

Middelharnis, januari 2016 

 

 

Blij verrast was ik toen ik dit Daltonboek in handen kreeg en las. 

De inhoud van het boek zet neer hoe Daltonschool de Vliegers is: Vrolijk, gezellig, 

gestructureerd en kwaliteitsvol. 

Mijn speciale dank gaat uit naar Merel Buth- de Neef, die het samenstellen van dit boek 

gecoördineerd heeft. 

 

Namens  het bestuur van Vereniging Ibogo, 

 

Anouk Huikeshoven, voorzitter. 
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Daltonschool de Vliegers 
 

Schoolgeschiedenis 
 

Op 1 augustus 1989 is de Daltonschool in Middelharnis van start gegaan. Eerst was de 

naam gewoon Daltonschool Middelharnis. Bij de opening van het nieuwe schoolgebouw in 

juni 2010 is de naam veranderd in Daltonschool De Vliegers, genoemd naar het 

natuurgebied vlakbij de school. 

In het midden van de jaren tachtig vond een groepje ouders dat er meer 

keuzemogelijkheid voor basisonderwijs moest zijn op Goeree-Overflakkee. Zij kwamen 

meerdere keren bij elkaar om de mogelijkheden te bespreken. In de persoon van Tinus 

de Vreede vonden zij iemand die uit kon leggen wat die verschillende mogelijkheden 

waren. Niet alleen op het gebied van de pedagogische achtergrond, maar ook wat betreft 

het oprichten van een school. Laatstgenoemde was in het begin van de jaren tachtig al 

bezig geweest om een school op te richten. Van hem kregen ze het advies om een 

algemeen bijzondere school op te richten met dalton als pedagogische achtergrond. 

Volgens Tinus paste dit het best bij Goeree –Overflakkee. De stichting Individueel 

Basisonderwijs Goeree-Overflakkee (IBOGO) werd opgericht en handtekeningen werden 

verzameld. De aanvraag werd ingediend en de school kreeg de beschikking over een 

voormalige kleuterschool aan de Berkenlaan. 

Op 1 augustus was het dan zover. Achtendertig kinderen en hun ouders kwamen toch 

wel wat nerveus die dag aan, om naar school te gaan. 

Wat later in het jaar werd de stichting omgevormd naar een vereniging, omdat de ouders 

vonden dat zij ook enige vorm van inspraak moesten hebben in het onderwijs van hun 

kinderen. 

Op dit moment, ruim vijfentwintig jaar later, staan er ruim 120 kinderen ingeschreven op 

Daltonschool de Vliegers en gaan zij naar school in een relatief nieuw schoolgebouw 

helemaal ingericht op het daltononderwijs.  

 

Wat is Daltononderwijs? 

 
Helen Parkhurst werd geboren in 1887 in de Verenigde Staten. 

Van 1905 tot 1913 was zij in de praktijk van het lager onderwijs 

werkzaam.  

Helen Parkhurst kreeg daar te maken met veertig kinderen van 

verschillende leeftijden.  

Ze kwam tot een even simpele als ingenieuze oplossing; zij 

doorbrak de voorgeschreven bepalingen van het lesrooster en 

de leerstof. Ze vroeg de kinderen zelf te kiezen uit de 

aangeboden leerstof, eigen leerprogramma’s te maken en 

vertelde hen dat zij altijd hulp konden vragen aan haar of aan 

andere kinderen.  

Leerling en leerkracht gaan als het ware 

een samenwerkingsverband aan. De leerling krijgt de vrijheid binnen een bepaald kader 

aan een leerdoel te werken waarbij de leerkracht aangeeft hulp te bieden waar dat nodig 

is. Helen koos voor individualiserend onderwijs in plaats van frontaal klassikaal 

onderwijs, zoals dat in die tijd gebruikelijk was en nog steeds is.  

Zij liet en laat nog steeds duidelijk uitkomen dat vrijheid, zelfstandigheid, samenwerken, 

effectiviteit, reflectie en borging nauw met elkaar verstrengeld zijn. 

 

Missie en Visie Daltonschool de Vliegers 
Het team en bestuur van Daltonschool de Vliegers te Middelharnis zijn het er unaniem 

over eens dat de missie en visie opvattingen, geformuleerd door de Nederlandse Dalton 

Vereniging (NVD), door hen volledig worden onderschreven. Na de bestudering van de 
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formuleringen van de NDV is het voor team en bestuur duidelijk dat hierin alles wordt 

benoemd dat voor Daltonschool de Vliegers belangrijk is. 

   

Missie  

“Daltononderwijs is iedereen gegund” 

 

Daltononderwijs staat voor een brede vorming ( zowel cognitief, cultureel, sportief en 

sociaal emotioneel) die bijdraagt aan een sterke persoonsontwikkeling. 

Daltononderwijs  is adaptief onderwijs dat bij leerlingen past en uitnodigt om op basis 

van zelfvertrouwen uitdagingen aan te gaan om zich verder te ontwikkelen.  

Het kritisch, onderzoekend benaderen van moderne ontwikkelingen en inzichten is op 

een daltonschool vanzelfsprekend. Daarmee gaat het daltononderwijs voortdurend met 

zijn tijd mee, zonder de doelmatigheid van onderwijs en de inbreng van een 

ondernemende leerling uit het oog te verliezen.  

 

Visie 

“De opbrengst dat ben ik”.  

 

Het daltononderwijs geeft inhoud aan een brede vorming waarbij intellectuele en 

creatieve groei in evenwicht zijn met sociale en persoonlijke groei. Een leerling wordt 

uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen. 

Het Daltononderwijs biedt daartoe een leef- en leeromgeving waar kinderen worden 

uitgedaagd zich te ontwikkelen tot mensen zonder vrees met een kritische en 

democratische grondhouding.  

Het daltononderwijs wil een wezenlijke bijdrage leveren aan haar leerlingen  om hen in 

staat te stellen te kunnen functioneren in een complexe samenleving door ondernemend 

en zelfverantwoordelijk te zijn in het leven, in het werken en in het samenleven.  

 

Doel 

“De fearless human being”. 

 

Het daltononderwijs stelt zich ten doel om het onderwijs efficiënter in te richten door de 

kerndoelen met betrekking tot de leerinhouden van het onderwijs af te stemmen op de 

behoeften, interesses en competenties van leerlingen. 

Een dalton leerkracht leidt dit leerproces waar het nodig is en begeleidt het waar dat kan. 

Hij of zij stelt zich ten doel om het zelf werken en het met elkaar werken van  leerlingen 

in een veilig pedagogisch klimaat te bevorderen door hen daartoe de ruimte te geven.  

Een dalton leerling stelt zich ten doel om op een ondernemende en onbevreesde wijze 

zich kennis en vaardigheden eigen te maken.  

 

De ambities van Daltonschool de Vliegers 

Dat Daltonschool de Vliegers de regio ervan wil overtuigen dat zij de beste schoolkeus is 

voor kinderen die regulier onderwijs kunnen volgen. 

Ook wil de school dat oud- leerlingen en ouders trots willen uitdragen dat Daltonschool 

de Vliegers een goede basis is geweest voor de verdere schoolloop van de kinderen. 

 

Specifiek Daltonschool de Vliegers  

Het specifieke van Daltonschool de Vliegers is dat de school een kleine, geborgen school 

is, met zo klein mogelijke groepen en met een veilig pedagogisch klimaat, waar elk kind 

elkaar kent. 

Hun  motto is: “Leren doe je samen”.  

 

Algemeen Bijzondere School 

 

Onze school is een Algemeen Bijzondere School. Dit betekent dat onze school een school  

is die niet uitgaat van een specifieke levensbeschouwing, maar van een bepaalde 
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opvoeding- en onderwijsmethode: het daltononderwijs. 

Algemeen bijzondere scholen hebben een vereniging waarvan alle ouders lid zijn, met 

een bestuur (wat in het geval van Daltonschool de Vliegers) bestaat uit ouders van 

leerlingen.  Het bestuur wordt gekozen tijdens de algemene ledenvergadering van de 

vereniging. Onze school is opgericht door ouders die uitgesproken ideeën hebben over 

het soort onderwijs dat zij voor hun kinderen willen; individueel gericht basisonderwijs!  

Vandaar de naam van de vereniging IBOGO: Individueel Basis Onderwijs Goeree-

Overflakkee. 

 

Personeel 

Op Daltonschool de Vliegers werken op dit moment (februari 2016) acht leerkrachten, 

één onderwijsassistent, één intern begeleider, één directrice, één conciërge en één 

administratief medewerkster. Daarnaast komt er een HVO leerkracht elke donderdag de 

groepen 4 t/m 8 van Humanistisch Vormingsonderwijs voorzien.   

   

 
Denise Lipman 

Leerkracht groep 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margo Amersfoort- Kraanen 
Leerkracht groep 1 

Leerkracht groep 1/2 
Leerkracht groep 4/5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bianca van de Beek 

Leerkracht groep 1/2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Astrid Veira 
Leerkracht groep 3/4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anneke Luiten- Karels 

Leerkracht groep 3/4 
Intern begeleider 
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Merel Buth- de Neef 

Leerkracht groep 4/5 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Marit Hessels- Groeneveld 
Leerkracht groep 6/7 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Eveline van Brussel- Troost 

Onderwijsassistent 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Eileen Willers- van Immerseel 

Directrice 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Niesje de Haas- Klem 
Administratief medewerkster 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Omar Sharif 

Conciërge  
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De kernwaarden op Daltonschool de Vliegers 
 

Verantwoordelijkheid / Vrijheid 
Stil zitten en mond houden waren tot veertig jaar geleden eigenschappen waarvoor een 

kind beloond werd. Toch is vrijheid van groot belang voor de ontplooiing van de 

persoonlijkheid van een mens. Het kind moet leren die vrijheid te hanteren. De school 

kan duidelijk maken dat vrijheid iets anders is dan ongebondenheid. Een kind kan niet 

vroeg genoeg beginnen met de beperktheid van eigen mogelijkheden te aanvaarden. 

Daarom is het principe vrijheid in onze school zo belangrijk. Een kleuter van vier zal 

vrijheid anders ervaren dan een kind van twaalf jaar. Zij moeten eigen ruimte krijgen om 

hun vorm van vrijheid te beleven en ook eigen grenzen aangeven tot waar die vrijheid 

zich uitstrekt. Bij het begrip vrijheid hoort verantwoordelijkheid. Een kind moet 

verantwoordelijkheid krijgen en de leerkrachten moeten vertrouwen schenken. In de 

opgedragen taak vindt een kind vrijheid en verantwoordelijkheid. De opdracht ligt vast. 

De vrije keuze ligt in: 

 

 Het tempo en de volgorde waarin een kind wil werken; 

 Het al dan niet raadplegen van en de keuze van de hulpbronnen; 

 De materialen die kunnen worden gebruikt; 

 Alleen werken of samenwerken met anderen; 

 De tijd die aan de verschillende onderdelen wordt besteed. 

 

In overleg tussen leraren, leerlingen en ouders wordt 

bepaald hoe ver vrijheid en verantwoordelijkheid moeten 

gaan. Dit alles in vertrouwen met elkaar. 

Als leerkracht bekijk je de verantwoordelijkheid voor het 

eigen leren steeds per leerling en per groep. Je maakt 

gebruik van de eigen leerstijl van een leerling. Als  

leerkracht doe je hier je voordeel mee. 

Wanneer een leerling moeite heeft met verantwoordelijkheid 

en/of vrijheid, krijgt hij begeleiding die gericht is op het 

beter omgaan met die vrijheid. 

 

Zelfstandigheid 

Een klas moest vroeger luisteren of werken, in stilte. Na de klassikale instructie volgde 

het individuele herhalen, oefenen en toepassen.  Ruimte om een eigen weg in te slaan 

was er niet bij. Toch willen kinderen zelf nieuwe dingen ontdekken. De weektaak binnen  

de school geeft ze daarvoor de ruimte. Zelfstandigheid houdt zelfwerkzaamheid in.  

Zelf actief problemen oplossen leert kinderen zelfstandig nadenken en beter begrijpen.  

Deze werkvorm vraagt meer energie van een kind dan het passief herhalen.  Als een 

leraar taken samenstelt, is dat ook meer dan het willekeurig uitzoeken van wat thema’s 

of vraagstukken. Behalve inzicht in de opbouw van de leerstof vraagt het aandacht voor 

de ontwikkeling van de kinderen en voor specifieke leermoeilijkheden. De leraar moet 

zijn leerlingen goed kennen. Dan is hij in staat een takenpakket samen te stellen die 

kinderen de kans geeft zelfstandig problemen op te lossen. Daardoor leren ze creatief 

denken en handelen. Hoe zelfstandiger een kind wordt, des te gemakkelijker zal de 

leerling beredenerende keuzes maken. Des te meer wordt een leerkracht een begeleider 

in het leerproces. 

 

 

 

 

 

 



 
 10 

In de praktijk in de onderbouw wordt gewerkt met 

naamkaartjes en keuzewerk na het gewone werk. In het 

begin van het schooljaar wat meer leerkracht gestuurd dan 

later in het jaar. 

In de middenbouw wordt er meer zelfstandigheid gevraagd. 

De kinderen bepalen zelf de volgorde van het werk en mogen 

eventueel zelf nakijken.  Daarnaast gebruiken zij de vrije 

keuzetaak wanneer zij klaar 

zijn met hun taken.  

In de bovenbouw plannen de kinderen zelf de gehele 

weektaak in en ook zij hebben een vrije keuzetaak die 

wordt gebruikt als ze klaar zijn met hun taken.  

In alle bouwen is door middel van de weektaak duidelijk 

wanneer welk werk gemaakt kan worden en wanneer 

het af moet zijn. 

De kinderen pakken zelf de materialen die zij nodig 

hebben voor de taak. De leerkracht zorgt ervoor dat 

deze materialen aanwezig zijn. 

 

Samenwerking 

In het dagelijks leven moet een mens samenwerken met andere mensen, die hij niet 

altijd zelf heeft gekozen. Niets is beter dan een dergelijk teamverband al op school te 

laten starten. In een daltonschool kunnen de kinderen in jaargroepen met elkaar werken. 

Zo leren ze elkaar dingen uitleggen. Dat kweekt beter begrip dan alleen uit het hoofd 

leren. Door samenwerken leren kinderen ook dat afkijken of overschrijven zinloos is.  

Er kan worden samengewerkt bij rekenen, taal, spelling, TopOndernemers (groep 3 en 

4), handvaardigheid, tekenen en gymnastiek. Daarnaast zijn er vanaf groep vier tot en 

met groep acht leesmaatjes te vinden die zijn ingedeeld op niveau.  

Op de Vliegers worden ook groep overstijgende samenwerkactiviteiten georganiseerd. Zo 

wordt er met tutoren gelezen en vinden er kerst- en paasworkshops plaats.  

Evalueren blijft hierbij een continu aandachtspunt om het samenwerken op een hoger 

plan te tillen. 

Wat samenwerken is, moet regelmatig worden besproken met de leerlingen. Met behulp 

van coöperatieve werkvormen leren wij de kinderen vaardigheden die van pas komen 

tijdens het samenwerken.  

 

Effectiviteit 
Effectiviteit staat voor het doelmatige werken binnen het daltononderwijs. Binnen het 

daltononderwijs geeft de leerkracht de leerling meer verantwoordelijkheid over zijn/haar 

eigen leerproces door middelen, tijd en hulp efficiënt in te zetten. Wanneer kinderen de 

middelen en de tijd hebben om binnen een kader van vrijheid zelf keuzes te maken over 

het leerproces en de leerdoelen dan is het onderwijs efficiënter dan alleen 

luisteronderwijs.  Zo ontwikkelen kinderen zich ook in zelfredzaamheid en sociale 

verantwoordelijkheid en worden ze, zoals Helen Parkhurst het noemt, kleine 

ondernemers. De leerkracht moet ervoor zorgen dat de leerling de keuzes kan maken 

door te zorgen voor de materialen en een duidelijk klassenmanagement. In feite was 

deze pijler altijd al terug te vinden in het daltononderwijs, maar heeft het nu pas de 

naam gekregen. 

 

Reflectie 
Reflectie sluit goed bij effectiviteit aan. Wanneer kinderen de vrijheid hebben om van te 

voren in te schatten welke spullen ze nodig hebben en hoeveel tijd/hulp ze ergens voor 

nodig hebben, dan is het net zo belangrijk om achteraf te kijken of de inschatting correct 

was. Misschien had de leerling wel meer of juist minder tijd nodig of was de hulp van de 

leerkracht helemaal niet nodig. Op die manier gaan de kinderen steeds bewuster om met 

hun eigen leerproces. Ook bij samenwerken heeft deze pijler een grote rol. Niets is zo 
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waardevol om achteraf met elkaar te (be)kijken waarom een project goed is gegaan of 

juist niet. Daar kunnen weer doelen uit worden gehaald voor de volgende keer. Doordat 

op de Vliegers bij groep twee al wordt begonnen met reflectie door middel van (het 

kleuren van) smileys leren de kinderen al vroeg na te denken over het eigen handelen. 

 

Daltonweek 
Elk schooljaar wordt begonnen met de dalton themaweek. 

Het basisidee van deze week is een sfeer te creëren die uitgangspunt zal zijn voor het 

komende leerjaar. Daarnaast is het de bedoeling begrip te kweken voor onze werkwijze, 

gebaseerd op de daltonprincipes bij de nieuwe leerlingen en hun ouders en/of verzorgers. 

Daarnaast is de daltonweek ook bedoeld om met de kinderen de draad weer op te 

pakken en de motivatie voor een nieuw, inspirerend schooljaar op te wekken. In de 

daltonweek wordt via een project een onderwerp centraal gesteld. De daltonweek is de 

eerste week van het schooljaar. 

 

Daltonleerling  
Een daltonleerling is een leerling die initiatiefrijk en ondernemend is, zichzelf durft te 

presenteren, hij/zij is sociaal, zelfstandig, creatief, verantwoordelijk, zelfbewust en kan 

en wil zijn/haar kennis en kunde delen. 

Maak kennis met twee daltonleerlingen; Cas uit groep 7 en Femke uit groep 5.  

 

 

Daltonleerling 
Cas Keuvelaar 

 

 

Daltonleerling 
Femke Kleingeld 

 

Groep 7 Groep 5 

Talent Voetbal Talent Toneel, koken en korfballen 

Verbeterpunt Spelling Verbeterpunt  

Wat vind je van 
Daltonschool de 
Vliegers? 

Leuk!  Wat vind je van 
Daltonschool de 
Vliegers? 

Ik vind het hier leuk. Ik wil 
niet naar een andere school.  

Wat weet je van 
het 
daltononderwijs? 

Dat je aardig bent voor elkaar 
en dat je samenwerkt. 

Wat weet je van het 
daltononderwijs? 

Het is hier gezellig! 

Wat heb je van het 
daltononderwijs 
geleerd? 

Dat je altijd je mening over iets 
mag geven.  

Wat heb je van het 
daltononderwijs 
geleerd? 

Dat je goed met elkaar om 
moet gaan en dat je andere 
niet mag pesten.  

 

Daltonleerkracht 
Een daltonleerkracht op de Vliegers houdt binnen klassenorganisatie rekening met de 

daltonuitgangspunten.  Het lokaal is zo ingericht dat zelfstandig werken aan de orde van 

de dag is en dat dit wordt gestimuleerd.   

De leerkracht stimuleert kinderen tot zelfstandig werken en samenwerken.  De leerkracht 

leert de leerlingen vaardigheden als uitgestelde aandacht en vaardigheden die het 

samenwerken bevorderen. Dit alles te midden van het een goed pedagogisch klimaat 

waarin de leerling zichzelf kan zijn.  
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We geven instructie toegepast op de individuele leerling en groep. Wat past bij deze 

groep en wat past bij deze leerling, vragen die we onszelf regelmatig stellen.  

We gebruiken daar waar mogelijk en nodig is middelen om kinderen te helpen zelfstandig 

te werken, zoals het stoplicht en de dag/weektaak. Ons streven is dat alle leerkrachten 

het daltoncertificaat hebben. 

Maak kennis met twee daltonleerkrachten van de Vliegers; Bianca en Astrid.  

 

 

Daltonleerkracht 
Bianca van de Beek 

 

 

Daltonleerkracht 
Astrid Veira 

Leerkracht van Groep 2 Leerkracht van Groep 3/4 

Waarom werk jij 
op een 
daltonschool? 

Kinderen moeten kunnen zijn 
wie ze zijn. Door ze te leren 
samenwerken, zorg te dragen 
voor zichzelf en hun omgeving 
en zelfstandig te zijn onder 
begeleiding en motivatie van 
mij als leerkracht hoop ik dat 
zich vrij voelen om te zijn wie 
ze zijn.  

Waarom werk jij op 
een daltonschool? 

Omdat we met alle leerlingen 
de school zijn. Ik vind het 
belangrijk dat we met respect 
met elkaar omgaan en dat leer 
je door samen te werken en je 
eigen verantwoordelijkheid te 
nemen. 
 

Op welke manier 
geef jij het 
daltononderwijs 
vorm in jouw klas? 

Door middel van 
samenwerken, positief 
belonen, consequent en 
duidelijk zijn, zorg leren 
dragen voor jezelf, elkaar en 
de omgeving.  

Op welke manier 
geef jij het 
daltononderwijs 
vorm in jouw klas? 

Leerlingen zelfstandig laten 
worden in hun 
werkzaamheden vind ik heel 
belangrijk. Dit doe ik door 
werk vooraf uit te leggen en te 
vertellen wat ze kunnen doen 
als ze klaar zijn. Ook leer ik 
hen hulp te vragen aan 
medeleerlingen. Ik vind het 
fijn dat ze goed na denken met 
wie ze samen goed kunnen 
werken. Dit bespreken we ook 
met elkaar.  

 

Daltonouders 

Daltonouders zijn betrokken ouders. Bijvoorbeeld door de overblijfbeurten die zij allen 

invullen. 

Onze school is namelijk een streekschool en alle leerlingen eten tussen de middag hun 

boterham op school. Daarbij helpen de ouders met melk inschenken en afwassen. In de 

bovenbouw voeren de leerlingen deze taken zelf uit en vinden we deze ouders op het 

schoolplein om de vaste pleinwacht te ondersteunen. 

Daarnaast zijn er allerlei participatiegroepen waarbij ouders zich kunnen aansluiten. Zo 

zijn daar onder andere de activiteitencommissie, de tuinclub, de p.r. commissie, de 

knutselclub et cetera. 

Maak kennis met de daltonouders van Loes en de broertjes Quinten en Vincent.  
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 Daltonouder   Daltonouder 

Naam Annemieke Koornstra- 
Nouwens 

Naam Edwin en Irma van Oosten 

Ouder van Quinten (Groep 7) & Vincent 
(groep 5) 

Ouder van Loes (groep 7) 

Waarom hebt u 
voor deze school 
gekozen? 

We hebben deze school 
gekozen, omdat ons de 
daltonprincipes erg 
aanspreken.  

Waarom hebt u 
voor deze school 
gekozen? 

Vanwege de kleinschaligheid 
en de daltonprincipes.  

Wat ziet u terug van 
het 
daltononderwijs? 

Ze zijn zeer zelfstandig, sociaal 
en creatief. Daarnaast zitten ze 
goed in hun vel. 

Wat ziet u terug 
van het 
daltononderwijs? 

Loes is sociaal en ze kan goed 
samenwerken.  

Hoe bent u thuis 
met het 
daltononderwijs 
bezig? 

We laten ze zelf ontdekken en 
zelfstandig dingen oplossen.  

Hoe bent u thuis 
met het 
daltononderwijs 
bezig? 

Daltononderwijs is voor ons 
een referentiekader 

Op welke 
manier(en) bent u 
betrokken bij de 
school 

Ik ben leesmoeder voor 
kinderen uit groep 5. 6 en 7. 

Op welke 
manier(en) bent 
u betrokken bij 
de school 

Wij zijn actief via de 
schoolkrant, overblijf, 
zomerfeest en de tuinploeg. 

 

Daltonschool 

Daltonschool de Vliegers bevindt zich in een gebouw dat vijf jaar 

geleden is gebouwd. Dit betekent dat er tijdens het tekenen 

rekening is gehouden met het daltononderwijs. Zo zijn er in de 

groepen 3 t/m 8 vides te vinden. Op de vides staan computers, 

tafels, stoelen en leeshoeken. Ook zijn er in de gangen, bij zowel 

de onderbouw en de bovenbouw, extra werkplekken te vinden.  

 

Daarnaast is het gebouw duurzaam 

gebouwd. Er bevinden zich zonnepanelen 

op het dak en regenwater wordt gebruikt om de toiletten door te 

spoelen. Leerkracht Astrid Veira  heeft samen met een aantal 

kinderen een eco club opgericht. De kinderen uit deze club houden 

de meterstanden bij en controleren of alle leerlingen en 

leerkrachten zich aan de eco regels houden.  
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Dalton in de praktijk 
 

In iedere groep wordt er volgens de daltonprincipes lesgegeven. Lees hieronder op welke 

manier dit in de groepen gebeurd.  

 

Onderbouw groep 1 & 2 

Dagindeling:  
 

Bij de groepen 1 en 2 wordt er gewerkt met 

dagritmekaarten, een planbord en dag/weektaken. De 

leerling plant aan het begin van de dag in welk werkje 

hij of zij gaat doen.  

Zelfstandigheid 
 

In groep 1 is er een klassikale weektaak (bijlage 1). 

Hier staan altijd drie werkjes op. Hierbij kun je 

denken aan een knutselwerkje, 

ontwikkelingsmateriaal of een hoek of een werkje met 

je maatje. De weektaak wordt altijd op maandag 

uitgelegd. De kinderen kunnen kiezen wanneer ze een 

werkje willen doen. In groep 1 worden de kinderen 

hier nog wel in gestuurd, zodat zij hier steeds meer 

verantwoordelijkheid voor dragen. De taken worden 

afgetekend met de kleur van de dag door de 

leerkracht. Op vrijdag is het de bedoeling dat de 

weektaak af is. Af en toe nemen we de weektaak mee 

naar de volgende week.  

 

In groep 2 krijgen de kinderen op maandag een 

weektaak (bijlage 2). Hierop schrijven zij zelf hun 

naam. Er staan per week 4 taken op. 

Ontwikkelingsmateriaal, taak met je maatje, taak met 

betrekking tot het thema (knutsel) en hoek. Ze 

bedenken per dag wat ze willen doen en overleggen 

eventueel met hun maatje. Wanneer ze te taak 

uitgevoerd hebben tekenen ze het in de dagkleur  af 

op de weektaak door middel van het inkleuren van de 

smiley. Hiermee geven ze aan wat ze van ze de taak 

vonden of hoe het is gegaan. Op vrijdag moeten alle 

taken gedaan zijn en krijgen ze de weektaak mee 

naar huis.  

 

Naast de weektaak kan er in beide groepen worden 

gekozen van een kiesbord waarop vrije activiteiten 

staan.  

Samenwerken 
 

In groep 2 is een taakje met je maatje een onderdeel 

van de weektaak. Je overlegt samen welke activiteit 

je gaat doen en wanneer. 

Ook in groep 1 kan het werken met je maatje een 

onderdeel zijn van de weektaak. Dit wisselt per 

weektaak. Het maatje wordt nu vooral gebruikt om 

hulp aan te vragen. Als je bijvoorbeeld je beker niet 

open krijgt, kun je dit aan je maatje vragen. Ook sta 

je altijd met je maatje in de rij. Vaak worden de 

jongste kinderen gekoppeld aan kinderen die al wat 

langer op school zitten. Zij kunnen het nieuwe kindje 

goed helpen. 

Verantwoordelijkheid 
 

De kinderen leren om hun eigen jas op te hangen, 

hun werk op te ruimen als ze klaar zijn en het buiten 
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speel materiaal na het buiten spelen weer naar de 

schuur te brengen. Daarnaast wordt er aangeleerd 

om via de weektaak te werken en een aantal taakjes 

in een week af te hebben.  

Reflectie 
 

Als een werkje af is kleuren de leerlingen de smiley 

om aan te geven hoe ze het werkje vonden gaan. 

Effectiviteit 
 

In de onderbouw zijn we veel bezig met het vergroten 

van de zelfstandigheid van de kinderen. Zo wordt er 

veel voor of samen gedaan en uiteindelijk leren de 

kinderen om de activiteit zelfstandig uit te voeren. Dit 

wordt natuurlijk beloond met complimenten. 

Daarnaast leren de kinderen ook hoe ze met 

verschillende materialen moeten omgaan. Ze leren na 

te denken over hoe ze hun spullen moeten opruimen 

en waarom het op die manier moet.  
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Groep 3 
Dagindeling:  
 

In groep 3 krijgen de leerlingen een weektaak. 

Voor kinderen die snel door de lesstof heen zijn, 

staan er altijd extra taken op de dag- of weektaak. 

Dit noemen we de Vrije Keuzetaak. 

Naast de dag- of weektaak hebben we ook de 

keuzekast, die is ingedeeld op meervoudige 

intelligentie. 

Zelfstandigheid 
 

Het begin van het schooljaar staat grotendeels in 

het teken van het aanleren van de manier van 

werken in groep 3 . Onder de “Veilig Leren Lezen 

tijd” (VVL) wordt gewerkt aan de diverse 

leesactiviteiten. Wanneer een kind klaar is met zijn 

VLL werkschrift kan het zelfstandig een 

vervolgactiviteit kiezen van het VLL keuzebord. We 

oefenen in het begin veel met ” het eerst hulp 

vragen aan je buur” voordat je naar de juf gaat en 

de stoplichtregels. Ook het  verder gaan met een 

andere opdracht die je wel zelfstandig kunt 

uitvoeren wordt geoefend. 

Samenwerken 
 

Groep 3 werkt op verschillende momenten samen. 

Zo gebeurt dit bij diverse onderdelen van VLL en bij 

rekenen. Ook werken ze samen met spellen en 

opdrachten uit de meervoudige intelligentiekast en 

bij de gymlessen. Ook tijdens TopOndernemers ( 

wereldverkenning methode) komen diverse 

samenwerkvormen voor; zo moeten de kinderen 

overleggen over een antwoord in een groepje en 

elkaar helpen met de opdrachten. 

Verantwoordelijkheid 
 

De kinderen kunnen veel opdrachten zelfstandig 

doen. Voorop staat het  rekening houden met de 

medeleerlingen. We oefenen op taakgerichtheid  en 

de  indeling van de werkzaamheden over een 

dagdeel. 

Reflectie 
 

Het werkgedeelte  en overige activiteiten worden  

nabesproken met de leerling, desalniettemin kan dit 

nog verder worden uitgewerkt.  

Effectiviteit  
 

We besteden regelmatig aandacht aan de manier 

van werken, zoals;  “Wat is handig? Hoe los je een 

werkprobleem op. Wat is goed  samenwerken?” 

Kinderen leren hierbij van elkaar. 
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Middenbouw groep 4 & 5 
Dagindeling:  
 

Vanaf groep 4 krijgen alle kinderen een weektaak 

(bijlage 4). Deze weektaak heeft hetzelfde format 

als de weektaken in groep 5 t/m 8. Elke ochtend 

wordt er in vogelvlucht uitgelegd welke taken er in 

die dag gemaakt moeten worden. De kinderen zijn 

vrij de volgorde van hun werk te bepalen. Daarnaast 

krijgen de kinderen ook een aantal taken om in te 

plannen.  Dit wordt steeds verder uitgebreid, zodat 

de kinderen in groep 7 en 8 alles zelf kunnen 

inplannen.  

Na de verplichte taken kunnen de kinderen werken 

aan de Vrije Keuzetaak. Deze staat onder de 

weektaak.  

Aan het einde van de dag moeten de kinderen hun 

huishoudelijke taak uitvoeren. Deze taken worden 

op maandag uitgedeeld en worden ook op de 

weektaak geschreven.  

Zelfstandigheid 
 

In de middenbouw werken de kinderen met een 

weektaak. Vanaf groep 4 wordt de kinderen 

aangeleerd om taken in te plannen. De overige 

taken plannen de kinderen per dag in.  

Elke dag zijn er momenten waarop er zelfstandig 

wordt gewerkt. Het stoplicht staat dan op rood en 

dat betekent dat de kinderen zelf alles moeten 

regelen (bijlage 6). Ze mogen niets aan het team 

vragen en ook niet aan de leerkracht. Ze mogen ook 

geen materialen meer pakken. Van te voren heeft er 

op het bord gestaan welke boeken de kinderen 

nodig hebben, zodat ze deze kunnen pakken als ze 

de klas in komen. Als ze dit niet hebben gedaan dan 

moeten ze wachten totdat het stoplicht op oranje 

staat. Op deze manier leren de kinderen zelf te 

zorgen voor de juiste materialen.  

Samenwerken 
 

In de middenbouw wordt er vanuit didactisch en 

pedagogisch oogpunt samengewerkt. De kinderen 

hebben leesmaatjes waarmee ze twee keer in de 

week opdrachten moeten uitvoeren. De maatjes zijn 

op niveau bij elkaar gezet. De kinderen plannen met 

elkaar op maandag op welk moment zij de 

opdrachten gaan uitvoeren.  

Daarnaast mogen de kinderen elkaar helpen met 

taken en de kinderen kunnen opdrachten van de 

Vrije Keuzetaak samen doen.  

In de verschillende methodes zijn ook 

samenwerkopdrachten te vinden. Kinderen mogen 

dan kiezen of ze deze samen willen doen en met 

wie. Daarnaast kunnen de kinderen aan de slag met 

meervoudige intelligentie opdrachten. Ze mogen 

daarbij zelf de keuze maken of ze samenwerken of 

niet. Dit geldt ook voor projecten die betrekking 

hebben op de openbare weeksluiting of andere 

thema’s.  

Verantwoordelijkheid Alle kinderen hebben de verantwoordelijkheid om de 
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 taken die ze moeten inplannen ook daadwerkelijk in 

te plannen en deze uit te voeren. Het komt voor 

(zeker aan het begin van het schooljaar) dat 

kinderen de taken op het verkeerde moment hebben 

ingepland en vastlopen. Dat zijn de momenten waar 

de leerkracht ingrijpt, met de kinderen reflecteert en 

waar de kinderen het meeste van leren.  

Elke dag moeten de kinderen kleuren op de 

weektaak wat ze hebben gemaakt. Op vrijdag moet 

de weektaak worden ingeleverd.  

Daarnaast zijn de kinderen verantwoordelijk voor 

het gebouw en de school. Ze krijgen op maandag 

allemaal een huishoudelijke taak die ze de gehele 

week moeten uitvoeren. 

Als laatste gaat er in de middenbouw ook veel 

aandacht naar verantwoordelijk zijn voor elkaar. 

Wanneer er wordt gezien dat iemand zich niet fijn 

voelt (uit welke klas dan ook), vraag dan wat er is 

en probeer te helpen.  

Reflectie 
 

Aan het einde van de week, wanneer alle taken zijn 

uitgevoerd, moeten de kinderen de weektaak 

inleveren bij de leerkracht. Voordat ze dat doen, 

moeten ze eerst de reflectievragen onderaan de 

weektaak invullen. Deze vragen veranderen per 

week en zijn meestal gericht op de leerdoelen uit de 

leerlijn.  

Daarnaast proberen we ‘tussen neus en lippen door’ 

met kinderen te reflecteren.  

Door samen met de kinderen over conflicten te 

praten, laten we de kinderen inzien hoe het conflict 

is ontstaan of waarom een planning niet goed 

uitkomt. Graag zouden we hier in de middenbouw 

nog wel meer aandacht aan besteden en daarom 

wordt er op dit moment gewerkt aan een nieuw 

rapport in de vorm van een leerling portfolio.  

Effectiviteit  
 

Op het moment dat de kinderen in de klas komen, 

staat er op het bord welke lesboeken ze moeten 

pakken. Daarnaast moeten de kinderen zelf ook 

kijken welke andere leermiddelen ze nodig hebben. 

Wanneer het stoplicht op rood staat, mogen ze niets 

meer pakken en dat stimuleert de kinderen van te 

voren na te denken over hetgeen wat ze nodig 

hebben, zodat ze effectief kunnen werken tijdens 

het zelfstandig werken. Daarnaast zijn de lokalen zo 

ingericht dat alle spullen binnen handbereik liggen 

en de kinderen zo min mogelijk de hulp van de 

leerkracht hierbij nodig hebben.    

Ook wordt er gewerkt op verschillende niveaus 

volgens handelingsgericht werken.  
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Bovenbouw groep 6 t/m 8 
Dagindeling:  
 

Alle leerlingen werken met een weektaak (bijlage 

4). Iedere maandag worden de rekenlessen 1,2 en 

4 uitgelegd aan de leerlingen. De leerlingen 

plannen zelf in wanneer ze deze lessen gaan 

maken verspreidt over de week. Dit geldt ook voor 

het spellingwerkboek, spelling kopieerblad en de 

taalactiviteit. Voor kinderen die snel door de lesstof 

heen zijn, staan er altijd extra taken op de 

weektaak. Dit noemen we de Vrije Keuzetaak. 

Naast de weektaak hebben we ook de keuzekast, 

die is ingedeeld op meervoudige intelligentie. 

Zelfstandigheid 
 

Op maandag en vrijdag wordt er zelfstandig 

gewerkt. Op deze dagen werken de leerlingen 

alleen en zorgen er zelf voor dat het werk gemaakt 

wordt. Iedere dag staat er als de leerlingen 

binnenkomen op het bord wat de leerlingen 

moeten gaan doen. Ook houden de leerlingen 

zelfstandig bij hoe lang ze nog op de computer of 

tablet mogen. 

Samenwerken 
 

In de bovenbouw werken de leerlingen samen op 

de dagen dat dit mag. Ze werken ook samen met 

opdrachten en projecten. Door samen te werken 

met andere leerlingen leren de leerlingen dat er 

verschillen bestaan tussen kinderen. Ook leren ze 

naar elkaar te luisteren en respect voor elkaar te 

hebben. 

Verantwoordelijkheid 
 

Iedere maandag krijgen de leerlingen te horen 

voor welk taakje zij die week verantwoordelijk zijn. 

Ook zijn de leerlingen verantwoordelijk voor het 

inplannen van het werk, het afkleuren van de 

weektaak en zorgen dat het werk af is aan het 

einde van de week. 

Ook hebben we een aantal keer per jaar groep 

doorbrekende activiteiten. De kinderen uit groep 7 

& 8 zijn dan verantwoordelijk voor een groepje 

kinderen uit andere klassen.  

Reflectie 
 

Op de achterkant van de weektaak staan een 

tweetal vragen die de leerlingen aan het einde van 

de week moeten beoordelen. Deze vragen gaan 

over hoe het de afgelopen week is gegaan. 

Effectiviteit 
 

In de bovenbouw wordt er gewerkt met 

groepsplannen. Deze groepsplannen zijn ingevuld 

op niveau. Ook wordt er geprobeerd een optimale 

leeromgeving voor de leerlingen te creëren. Zo 

kunnen de leerlingen verantwoorde keuzes maken 

ten opzichte van materialen, tijd en planning. 
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Dagkleuren 

In alle groepen wordt er gewerkt met dezelfde dagkleuren (bijlage 

7). In de groepen 1 & 2 zijn deze kleuren te vinden op het weekbord 

van PomPom en in de groepen 3 t/m 8 hangen ze ter voorbeeld op 

het whiteboard achter de leerkracht.  

De dagkleuren worden gebruikt om de weektaak in te kleuren. 

Wanneer iets op maandag wordt gemaakt dan moet het taakje met 

de kleur van maandag worden  gekleurd. Dit gebeurt al vanaf groep 

2.  

 
 Keuzekast 

De keuzekast in groep 3 t/m 8 is ingedeeld volgens het principe 

van meervoudige intelligentie. Er wordt uitgegaan van 8 

intelligenties te weten: muziekknap, beweegknap, rekenknap, 

taalknap, natuurknap, zelfknap, beeldknap en samenknap. Per 

intelligentie zijn er materialen beschikbaar. Denk hierbij aan  

stratego bij rekenknap, gezelschapspellen bij samenknap et 

cetera. Als de leerlingen klaar zijn met hun taken mogen ze een 

activiteit kiezen die bij een intelligentie hoort. Per intelligentie 

mogen ze een half uur per week aan de slag.  

 

Stiltelokaal 

Op het moment dat een leerling graag in een ruimte zou willen werken waar het rode 

stoplicht aan staat, maar in de klas is dit niet het geval dan hebben de leerlingen vanaf 

groep 4 de keuze om naar het stiltelokaal te gaan. Het stiltelokaal is een leeg lokaal wat 

op bepaalde tijden open is voor kinderen die zelfstandig willen werken. Een leerling uit 

groep 7/8 gaat daar dan werken en is de supervisor. De andere leerlingen mogen er ook 

gaan zitten met twee blokjes. Wanneer de supervisor vindt dat een leerling zich niet aan 

de regels houdt, dan zal er één blokje worden afgepakt. Wanneer beide blokjes weg zijn, 

zal de leerling terug moeten naar de eigen klas en verantwoording moeten afleggen bij 

de leerkracht (bijlage 8). 

 

Stoplicht & taakuurregels  

In alle groepen wordt er gewerkt met een stoplicht en met taakuur regels. De regels in 

de groepen 1 & 2 zijn hetzelfde en in de groepen 3 t/m 8 ook. Dit zorgt voor duidelijkheid 

binnen de school waardoor alle kinderen effectief kunnen werken in de klas en op de 

gang. Alle leerlingen en leerkrachten hanteren dezelfde regels (bijlage 5 & 6). 

 

Taakbord 

Voor kinderen is het belangrijk om te weten wat er per dag op de 

planning staat. Dit is terug te vinden op de weektaak, maar ook op 

de taakborden die te vinden zijn binnen Daltonschool de Vliegers.  

In de groepen 1 & 2 wordt er gebruik gemaakt van kaarten die het 

dagritme aangegeven. In de andere groepen wordt er gebruik 

gemaakt van het taakbord waarop staat wat er die dag op de 

planning staat.  

 

Leerlijnen 

Het team van de Vliegers heeft volgens vier pijlers van het daltononderwijs vier leerlijnen 

uitgewerkt voor de onder-, midden- en bovenbouw. Er is een leerlijn samenwerken, 

zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en reflectie. Per periode wordt er aan één doel van 

de leerlijnen gewerkt. De doelen waaraan wordt gewerkt kunnen worden gekozen door 

de leerkracht, maar ook door de leerlingen. Dat ligt aan de voortang van de leerlingen. 

Per rapport worden de doelen geëvalueerd door de leerkracht middels een Exel-bestand. 

Deze formulieren worden ook gebruikt tijdens de overdracht naar het volgende leerjaar 

(bijlage 9 t/m 19). 
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Gezamenlijke schoolactiviteiten 

Samenwerken vindt niet alleen plaats tijdens de lessen, maar ook tijdens de feestdagen 

en de Kinderboekenweek.  

Tijdens deze activiteiten worden de leerlingen van groep 1 t/m 8 met elkaar in groepjes 

geplaatst. De oudere leerlingen dragen dan zorg voor de jongere leerlingen. 

Zo worden er met Pasen spelletjes in een circuitvorm uitgevoerd en tijdens de 

kerstdagen vinden er workshops plaats waarin kerstversiering voor de hele school wordt 

gemaakt.   

Groep 8 organiseert altijd aan het einde van elk schooljaar workshops om op die manier 

met de gehele school afscheid te nemen van de basisschooltijd. Zij geven dan zelf 

invulling aan de workshops en de kinderen van groep 7 zijn de leiders van de groepjes 

die de workshops volgen. 

Elk jaar hebben we ook de Voorleeswedstrijd. In elke groep vinden voorrondes plaats en 

uit elke groep komt een winnaar. Hierna volgt de ‘Vliegers voorleeswedstrijd’ en hier 

wordt een schoolwinnaar uitgekozen. 

Deze activiteiten zijn altijd heel gezellig en doen een beroep op samenwerken, 

verantwoordelijkheid en zelfstandigheid. Wat erg leuk is om te zien, is dat de jongere 

kinderen veel contact hebben met de grotere kinderen tijdens deze 

samenwerkingsactiviteiten. Doordat ze elkaar op deze manier beter leren kennen, zie je 

ook samenspel tussen verschillende leeftijden op het schoolplein en kunnen alle leeftijden 

vrij met elkaar spelen.  

 
Weeksluiting 

Elke week heeft  één groep de weeksluiting op vrijdagmiddag. Tijdens de uitvoering 

hiervan komen alle leerlingen en leerkrachten kijken naar de weeksluiting. 

Eén keer per jaar is de weeksluiting van elke groep ook openbaar en zijn ouders en 

grootouders welkom om de weeksluiting te bezoeken. De uitvoeringen zijn altijd heel 

divers; een lied, toneelstukjes, muziekstukken et cetera. 

 

Gym 

Daltononderwijs is op de Vliegers ook terug te zien tijdens de gymlessen. Zo maken de 

kinderen zelf groepjes, maken ze met elkaar het spel moeilijker als het te makkelijk is of 

andersom en zijn er opdrachtkaarten te gebruiken waarbij de kinderen alles zelf kunnen 

klaarzetten en de les kunnen beginnen.  

 

Methodes 

We werken met methodes voor alle vakken. Bij de keuze van deze methodes is het een 

uitgangspunt voor ons dat er gedifferentieerd mee gewerkt kan worden. We willen er 

onze daltonuitgangspunten in terug zien. 
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Pareltjes van Daltonschool de Vliegers 

 

Pareltje uit groep 1 
Leerkrachten Denise & Margo 

De kinderen in groep 1 worden 

gestimuleerd om elkaar te helpen. Dit 

kan zijn door je maatje, maar ook door 

een leerling die een activiteit al goed 

beheerst. Zo helpen de kinderen elkaar 

met praktische dingen, zoals 

bijvoorbeeld met het open krijgen van 

een beker of bakje, de jas ophangen, 

rits dichtdoen en zelfs al met veters 

strikken. De kinderen kunnen elkaar ook 

helpen bij het gebruik van 

ontwikkelingsmateriaal. Hierbij legt het 

ene kind een spel uit aan het andere 

kind en helpt hij het kind wanneer dit 

nodig is.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pareltje uit groep 2 
Leerkracht Bianca & Margo 

Op maandag schrijven de kinderen 

hun naam op de weektaak en leggen 

ze hem in het daarvoor bestemde 

bakje. De juf legt uit welke taakjes 

deze week op de weektaak staan: 1. 

ontwikkelingsmateriaal naar keuze, 2. 

werkje met je maatje (soms vrij, 

soms een opdracht) 3. werkje naar 

aanleiding van het thema en 4. 

spelen in een hoek. De kinderen 

kiezen zelf waar ze die ochtend mee 

beginnen en aan het eind van de 

werkles kleuren ze met de dagkleur 

een smiley in die bij het taakje hoort. 

Op vrijdag dienen alle taakjes gedaan 

te zijn. 

 

 

Pareltje uit groep 3/4 
Leerkracht Astrid & Anneke 

Leerlingen weten wat ze 

zelfstandig kunnen doen als ze de 

klas in komen. 

Na deze zelfstandige taken krijgen 

zij instructie van de leerkracht 

over een aantal vakken waarna zij 

onderling afspreken met wie en 

waar ze gaan werken. Dit laatste 

regelen ze geheel zelfstandig. 
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Pareltje uit groep 4/5 
Leerkracht Merel 

De kinderen in groep 4/5 krijgen na elke 

vakantie tien euro zakgeld. Zij kunnen 

het zakgeld besteden aan producten uit 

de zakgeld koffer. In eerste instantie is 

de zakgeld koffer in de klas gekomen om 

het rekenonderwijs aan te vullen en nu is 

de koffer uitgegroeid tot een pareltje. 

Naast dat de kinderen met geld rekenen, 

gebeurt het ook dat ze elkaar helpen als 

iemand niet genoeg geld meer heeft of 

ze spreken af om de beurt iets te kopen 

als meerdere kinderen er gebruik van 

willen maken. Zo vult de zakgeldkoffer 

niet alleen het onderwijs aan, maar ook 

het samenwerken.  

 

 
Onder het keuzewerk en de Vrije 

Keuzetaak vallen verschillende 

activiteiten. Eén van die activiteiten is 

meervoudige intelligentie opdrachten. 

Eén van die opdrachten is uitgevoerd 

door Femke uit groep vijf. Zij heeft een 

filmpje gemaakt over de klas. Ze heeft 

zelf bepaalt wat er gefilmd moest worden 

en wie er mee mochten doen. Het 

resultaat is te zien op YouTube of op 

onze site.   

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=VSa17EneHVk 

 

Pareltje uit groep 6/7 
Leerkracht Marit 

In groep 6/7 wordt er van de 

leerlingen verwacht dat ze het werk 

zelf inplannen en afkleuren als ze het 

gemaakt hebben. Hier houden de 

leerlingen zich keurig aan! 

Daarom is dit het pareltje van groep 

6/7. 

Een groep om trots op te zijn! 

 

De kieskast in groep 6/7 is ingericht 

op meervoudige intelligentie. Bij de 8 

intelligenties zijn materialen 

verzameld en hier mogen de 

leerlingen gebruik van maken. 
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Daltonontwikkelingen 
 

1. De komende periode hopen we veel tijd te kunnen besteden aan de daltonpijler 

reflectie. Aan het begin van dit schooljaar hebben we een studiemiddag gehouden 

met als onderwerp reflectie van Roel Röhner en dit heeft ons geïnspireerd om 

hiermee aan de slag te gaan. We zijn begonnen met het ontwikkelen van een 

nieuw rapport in de vorm van een portfolio. We vinden op dit moment dat onze 

rapporten niet meer aansluiten bij onze uitganspunten en leerlijnen. We zijn nu de 

rapporten zo aan het veranderen dat het een groeidocument wordt. We zorgen er 

ook voor dat de leerling ook iets kan toevoegen aan zijn of haar rapport.  

Wanneer dit op gang gekomen is, zouden we graag aan de slag gaan met kind 

gesprekken. We vinden het belangrijk dat kinderen hun eigen leerdoelen kunnen 

stellen en we zouden tijd willen vinden om gesprekken over leerdoelen aan de 

hand van de portfolio’s in te vullen.  

 

2. Ook zouden we graag meer aandacht willen besteden aan de coöperatieve 

werkvormen. We besteden veel aandacht aan samenwerken waarbij we de doelen 

van de leerlijn gebruiken, maar door middel van de coöperatieve werkvormen 

kunnen we hier nog meer uithalen. We zijn nog op zoek naar een manier om deze 

goed te kunnen implementeren in het dagelijks onderwijs.  

In de derde week van elk nieuw schooljaar gaan wij aan de slag tijdens een 

studiemiddag. De eerst volgende studiemiddag zal voor een deel in het teken 

staan van coöperatieve werkvormen. De dalton coördinator zal deze dan 

voorbereiden en leiden om zo als team met de werkvormen aan de slag te gaan. 

 

3. Als laatste moeten we ons blijven richting op het bewaken van het 

daltononderwijs. Het leerlingaantal is aan het groeien en er komt in het schooljaar 

2015/2016 een groep bij. Het is daarom belangrijk om de stijgende daltonlijn van 

de afgelopen jaren goed in de gaten te houden. Wij realiseren ons dat het 

belangrijk is om hierover met elkaar in gesprek te blijven gaan en hier dan ook 

studiemiddagen aan te besteden om zo geïnspireerd te blijven.   

Wanneer nieuwe leerkrachten aan de school worden verbonden, worden deze 

gestimuleerd om de opleiding tot daltonleerkracht te volgen, zodat we zo de 

kwaliteit kunnen blijven waarborgen en het team ook weer via de ‘nieuwe’  kennis 

van de ‘leerkracht in opleiding’ geïnspireerd kan raken.   
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Nawoord 
 

Met veel genoegen hebben we gewerkt aan het Daltonboek de Vliegers. Door hier met 

elkaar aan te werken zijn de pijlers uitgebreid aan bod gekomen tijdens de 

werkbijeenkomsten. Maar deze werkbijeenkomsten dwongen ons ook om de pijlers 

Reflectie en Effectiviteit goed uit te werken.  

Wij bedanken iedereen die heeft meegewerkt aan het tot stand komen van dit boek. 

 

 

Teamleden van Daltonschool de Vliegers 

Middelharnis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 26 

Bijlage 1 

Weektaak groep 1 

 
Deze weektaak van groep 1 is gericht op het thema winter. De leerkracht bespreekt de 

taakjes van de weektaak in de kring en kleurt de taakjes af wanneer deze zijn gedaan.  

 

 

 
Sneeuwpop schilderen 

 
Speel in een hoek samen 
met je maatje 

 
Kies een werkje uit de 
kast 

Indy    

Marlinde    

Maina    

Rick    

Joep    

Benthe    

Femke    

Danique    

Delsey    

Kyen    

Fleur Brands    

Dieuwertje    

Raffael     

Wies    

Kacper    

Damian    

Stijn    

Fleur Be    

Joey    

Midas    

Wessel    

Jaimey    

Linsey    

Ole    

Abel    

Giovanny    

Leo Jack    

Ole James    

Bobby    
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Bijlage 2  

Weektaak groep 2 

 

 
Deze weektaak wordt door de kinderen van groep 2 zelf ingevuld. Wanneer zij iets uit de 

kast hebben gedaan dan kleuren ze dat af met de kleur van de dag en ze geven daarbij 

gelijk aan hoe het is gegaan.  
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Bijlage 3 

Weektaak groep 3 

 
Groep drie krijgt deze weektaak. Zij zien per dag wat er op het programma staat. 

Onderstaande weektaak is gericht op twee kinderen uit het plusarrangement. Zij kunnen 

op de weektaak zien op welke dag van hen wordt verlangd dat ze uit een pluswerkboek 

werken. Na het werken kunnen ze zich richten op de vrijekeuzetaak.  

 

Groep 3 
Naam:            juf     Taakje:                                                   Datum: 15 t/m 19-02-2016 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag  

 Kern 8 
Dag 1 
 

Kern 8 
Dag 2 

Kern 8 
Dag 3 

Kern 8 
Dag  4 

Kern 8 
Dag x 

 
Blz. 1 Blz. 2,3 

dictee 
Blz. 4,5 
dictee 

Blz. 6,7 
dictee 

V 

 
Dirk yan en  
Svinthe 

Blz. 1 
Estafette 
Vloeiend en vlot 

Blz. 2,3 
dictee 

Blz. 4,5 
 

Blz. 6,7 
Dictee 
Estafette 
Vloeiend en vlot 

E 

 
10 blz.  ½ 
 

10 blz. 1/2 
 

x 9 blz. helemaal R 

 
Blz. 1 blz. 2 Blz. 3 Blz. 4 K 

 

1 blad 1 blad  1 blad L 

 
Blz. 2,3 Blz. 4,5  Blz. 6,7,8 E 

 

Estafette lezen 
Zon boekje 
1,2,3,4 

Zonboekje 
5,6,7,8 

 Estafette lezen 
Zonboekje 
9,10,11,12 

E 

 

Blok 1 
Week 3 
Les 1 
Pluswerkboek  
Dirk Yan 
 

Blok 1 
Week 3 
Les 2 

Blok 1 
Week 3 
Les 3  

Blok 1 
Week 3 
Les 4 
Pluswerkboek 
Dirk Yan 

D 

 

    F 

 

          E 

 

    e 

Hoe ging 
het 
vandaag? 
 

        
 
       

 
       

 
       

s 
t       
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Keuzewer
k  
VLL 3x 2

x 
2x 2x 3x 3x 

 

                                    

                                    

                                    

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrije keuzetaak 
 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Keuzekast 

 

     

Le-zen 

 
 

     

Computer 
Leerspellen 
 

 

     

Tekenen/knutselen 
 

 
 

     

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.cbs-maranatha.picto.nl/images/upload/201011220942159047.jpg&imgrefurl=http://www.cbs-maranatha.picto.nl/groepsartikel.php?id%3D3182%26gid%3D67&h=259&w=500&tbnid=85XbmVfWR985BM:&docid=-Ig5mhsE9QwuGM&itg=1&ei=TKfxVevvOsq4avHOuvAN&tbm=isch&ved=0CCoQMygNMA1qFQoTCOvFuLjp7McCFUqcGgodcacO3g
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Bijlage 4 

Weektaak groep  4 t/m 8 

 
Onderstaande weektaak is een weektaak van twee kinderen uit groep 4. Zij werken in 

een plusarrangement dus zij mogen bijvoorbeeld bij het onderdeel Estafette zelf bepalen 

welke bladzijde zij maken. Daarnaast mogen zij zelf keersommen op de tablet, bloon en 

leesmaatjes inplannen. Na het werk kunnen ze aan de slag met hun Vrije Keuzetaak en 

aan het einde van de week moeten ze de vragen onderaan de weektaak beantwoorden. 

Deze vragen zijn gericht op de leerlijnen waar gedurende een bepaalde periode aan 

wordt gewerkt.  

 

Weektaak: Groep 4       Naam: Lynde-Tess 
Datum: 29 februari t/m 4 maart    Taakje:…………………………………….. 

K
ijk

t 

d
e

 ju
f 

n
a 

Ze
lf

 n
ak

ijk
e

n
 Vak:  Instructie 

 
Kleuren als je 
klaar bent! 

  Rekenen    

 X   Week 4 Les 1 Maandag 

 X   Week 4 Les 2 Dinsdag 

 X  Week 4 Les 4 Woensdag 

 X  Week 4 Les 3 Donderdag 

 X  Rekentoets  Vrijdag 

  Keersommen Tablet  

  Spelling   

X  Week 23 Werkboek + woordpakket Maandag 

X  Week 23 Werkboek + woordpakket Dinsdag 

X  Week 23 Kopieerblad Woensdag 

X  Week 23 8 zinnen Donderdag 

X  Week 23 Dictee Vrijdag 

  Week 23 Bloon  

     

  Taaljournaal   

X  Week 23 Blz. 115 Maandag 

X  Week 23 Blz. 116-117 Dinsdag 

X  Week 23 Kopieerblad Woensdag 

X  Week 23  Vrijdag 

     

  Estafette   

X  1 blz. 1 blz. Maandag 

X  1 blz. 1 blz. Dinsdag 

X  1 blz. 1 blz. Donderdag 

  Vrij lezen Vrij lezen Vrijdag 

  Leesmaatjes Leesmaatjes  

  Schrijven   

 X  1 blz.  Maandag 
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 X  1 blz.  Dinsdag 

 X  1 blz.  Vrijdag 

     

  Begrijpend lezen   

X   Kopieerblad  Donderdag 

X   Nieuwsbegrip  Vrijdag 

  Creatief   

  Handvaardigheid  Maandag 

  Tekenen  Donderdag 

     

  Topondernemers   

  Kleine beestjes  Dinsdag 

     

  Engels   

    Dinsdag 

     

  Muziek/Drama   

  Drama  Dinsdag  

      

  Gym   

  De Staver  Woensdag 

     

  Keuzewerk   

  15 min   

     

     

VRIJEKEUZETAAK 

Keuze uit: Tijd Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Keuzekast 
30 min. per 
intelligentie 

30 
min. 

     

G Z S N 

M B W Bew 

Zakgeld koffer 45 
min. 

     
 

Lezen 60 
min. 

     

Tablet 
 

30 
min 

     

Computer 
leerspellen.nl 
squla.nl 

30 
min. 

     

‘s Middags mag je ook: 

Keuze uit: Tijd Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 
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Hoe was je vakantie, vertel?:.................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Hoe gaat het in je nieuwe groepje, vertel?:................................................................................ 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………….. 

 
Onderstaande weektaak is een weektaak van groep 7. Deze weektaak is opgebouwd in 

hetzelfde format als de weektaken in groep 4, 5, 6 en 8. Op deze weektaak staan al veel 

minder dagen ingevuld als in groep 4. De kinderen hebben de verantwoordelijkheid om 

zelf het werk in te plannen en af te kleuren.  

 

Weektaak groep 7      Naam:  

Datum: 29 februari t/m 4 maart    Taakje:………………………………………………… 

pl
a
nn

in
g 

a
f 

Vak:  Instructie 

  Rekenen   

  Les 1 Blok 1 week 4  

  Les 2   

  Les 3  Donderdag  

  Les 4   

     

  Spelling   

  Kopieerblad Week 24  

  Kopieerblad    

  Kopieerblad   

  Dictee  Vrijdag  

     

  Taal   

  Blz. 115  Maandag  

  Taalblad   

  Activiteit   

  Blz. 116/117  Woensdag  

     

  Estafette/lezen   

  Les 9 Jacht op de kwantumdraak Maandag 

Tekenen 
Tekenblad 

45 
min. 
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  30 min. Vrij lezen  Dinsdag  

  Les 10 Jacht op de kwantumdraak Woensdag  

  30 min.  Vrij lezen Vrijdag  

  Leesmaatjes Vloeiend en vlot blz. 43/44   

  Gs/AK   

  GS blok 4 Les 3 Dinsdag  

     

  Engels   

  Unit 5 Lesson 4 Dinsdag  

  Begrijpend 
lezen 

  

  Les 5 Blok 3 Vrijdag  

  Verkeer   

  Les 6  Maandag  

  Les 7  Dinsdag  

  Schrijven   

  1 blz.   

     

  Creatief   

  Tekenen 

Handvaardigheid 

 Dinsdag  

   

  Muziek/Drama   

  Drama   Woensdag  

  Huiswerk   

  Rekenen  Woensdag 

  Spelling  Woensdag  

  Keuzewerk   

  15 min.   

     

  Gym   

  De Staver  Donderdag  

Hoe ging het lezen met je leesmaatje?................................................................................ 

Heb je de tijd bijgehouden van je tablet/computertijd?............................................... 
 

       

 

Keuze uit:                           Maandag            Dinsdag           Woensdag        Donderdag       Vrijdag  

Keuzekast: 

30 min. per intelligentie 

          

M B G T       
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N Z S Beeld       

Lezen 30 

min. 

         

Leerspellen.nl/Squla 30 

min. 

         

Tablet 30 

min.  
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Bijlage 5 
Taakuurregels groep 1 en 2 

 

 

Rood 
De leerkracht is niet beschikbaar. Je praat niet. 
 

 

Oranje 
N.v.t. 

 

Groen 
Je mag bij de juf komen met je vragen. 

 

Gouden taakregels 
- Schuif je stoel aan de tafel als je aan een taakje gaat beginnen of gaat spelen. 
- Is je werk klaar leg dan je kaartje op de tafel van de juf of steek je vinger op. 
- Vrijdagmiddag worden alle gemaakte werkjes van de kinderen opgeruimd, ook de bouwhoek. 
- Je gebruikt niet meer dan 1 tekenblaadje per dag. 
- Als je snel klaar bent met opruimen kijk je of je een ander kunt helpen. 
- Je mag maar 1x wisselen op het kiesbord. 
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Bijlage 6 
Taakuurregels groep 3 t/m 8 

 

 

Rood 

 Je werkt zelfstandig aan je eigen tafel, al je leermateriaal is aanwezig zodat je 
kunt blijven zitten.  

 De leerkracht en je medeleerlingen zijn niet beschikbaar. 

 Als je een vraag hebt aan de leerkracht kun je je vragenkaartje op je tafel 
zetten, ondertussen ga je verder met ander werk. 

 

Oranje 

 De leerkracht is niet beschikbaar. 

 Je mag zachtjes iets vragen aan medeleerlingen. 

 Als je een vraag hebt aan de leerkracht kun je je vragenkaartje op je tafel 
zetten, ondertussen ga je verder met ander werk. 

 

Groen 

 Je mag op een andere werkplek werken, mits vooraf gevraagd aan leerkracht. 

 Medeleerlingen en de leerkracht zijn beschikbaar voor vragen. 

 
 
Gouden taakregels 

 Werk netjes in je schrift, houd ook de buitenkant netjes. 

 Fouten zet je tussen haakjes. 

 Taken en  lessen worden bovenaan of in de kantlijn genummerd. 

 Nakijken met een groene pen. 

 Bladzijdes volschrijven. 

 Laat de werkplek netjes achter. 

 Per groepje neem je 2 blokjes mee naar de werkplek op de gang. Er kunnen 2 groepjes op de 
gang werken. 
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Bijlage 7 
Dag kleuren 

 
 
 

Maandag                    

 

 

Dinsdag   

 

 

Woensdag  

 

 

Donderdag 

 

 

Vrijdag 
Bijlage  
Dag kleuren 

geel 

rood 

blauw 

paars 

rose 
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Bijlage 8 
Regels van het stiltelokaal  

 

Regels stiltelokaal 

 
1. Je luistert naar de leerling van groep 7 of 8. 

 

2. Je krijgt 2 blokjes op je tafel. Heb je teveel lawaai gemaakt en ben je 

allebei je blokjes kwijt. Dan ga je terug naar de klas. 

 

3. Je werkt stil en alleen aan je opdrachten 

 

4. Als je iets niet snapt, ga je zo zachtjes mogelijk terug naar de klas. Daar 

stel je je vraag aan de juf. 

 

5. Ruim je werkplek op als je het stiltelokaal verlaat. 

 

 

Openingstijden: 
 

Dinsdag:    10.30 – 11.00 uur 

                   12.30 – 13.15 uur 

Woensdag:     11.00 – 11.45 uur 

 

Vrijdag:     10.30 – 11.30 uur 
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Bijlage 9 
Leerlijn zelfstandigheid onderbouw 

 
Wij werken aan: 

(zelfstandigheid) 
 Houd je aan de afspraken van het 

stoplicht 

 Zelfredzaamheid; jas ophangen, rits 
dichtdoen, zelf naar het toilet gaat.  

 Verzamel en ruim het juiste 
materiaal voor de taak op 

 Probeer eerst zelf een probleem op 
te lossen 

 Werken aan een taak kan je zelf 
 Het planbord gebruik je op de 

afgesproken manier 

 Na het buitenspelen ruim je de 
gebruikte spullen weer netjes op 
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Bijlage 10 
Leerlijn zelfstandigheid middenbouw 

 

Wij werken aan: 

(zelfstandigheid) 

 Los zelf materiaal/taak problemen 
op 

 Houd je aan de afspraken van het 
stoplicht 

 Kleur zelf de weektaak af 
 Aan het einde van de dag is mijn 

taakje gedaan 

 Bepaal zelf in hoeverre –indien 
nodig- je hulp nodig hebt 

 Kan eigen werkplek kiezen 
 Bied hulp aan waar dat nodig is 
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Bijlage 11 
Leerlijn zelfstandigheid bovenbouw 

 

Wij werken aan: 

(zelfstandigheid) 

 Los zelf materiaal/taak problemen 
op 

 Houd je aan de afspraken van het 
stoplicht 

 Kijk je eigen werk op de 
afgesproken manier na 

 Plan je weektaak zelf in en kleur 

deze af 
 Maak en leer je huiswerk zelfstandig 

 Maak zelf een spreekbeurt 
 Maak zelf een werkstuk 
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Bijlage 12 
Leerlijn samenwerken onderbouw 

 

Wij werken aan: 

(samenwerken) 

 Reageer vriendelijk op elkaar 
 Luister naar elkaar en laat elkaar 

uitpraten 
 Praat en werk rustig 

 Vraag hulp aan de ander 
 Kijk elkaar aan tijdens het praten 

 Deel het materiaal met elkaar 

 Reageer op wat een ander zegt 
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Bijlage 13  
Leerlijn samenwerken middenbouw 

 

Wij werken aan: 
(samenwerken) 

 Geef elkaar een complimentje 
 Werk met alle groepsleden samen 

 Bied elkaar aan iets uit te leggen 
 Help elkaar zonder voor te zeggen 

 Stel samen het doel van de opdracht 
vast 

 Overleg af en toe of het nog goed 

gaat 
 Verplaats je in het standpunt van de 

ander 
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Bijlage 14 
Leerlijn samenwerken bovenbouw 

 

Wij werken aan: 
(samenwerken) 

 Accepteer verschil van mening 

 Formuleer kritiek op ideeën en niet 
op personen 

 Los met elkaar problemen op 
 Zeg op een vriendelijke manier dat 

je het niet eens bent 

 Reflecteer op de eigen inbreng  
 Evalueer samen het proces 

 Werk aan de opdracht tot deze af is. 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
Bijlage 15 

Leerlijn verantwoordelijkheid onderbouw  

 
 

 Kies een  
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Bijlage 15 
Leerlijn verantwoordelijkheid onderbouw 

 
Wij werken aan: 
(verantwoordelijkheid) 

 Kies een werkje uit de door 

leerkracht aangeboden opdrachten. 

 Zorg dat iedereen het fijn heeft 
tijdens het werken. 

 Volg de regels tijdens de les en de 
daltonuren/speel-werkles. 

 Maak het werk zoals het gevraagd is. 
 Houd je aan de afspraken binnen de 

klas. 
 Kies zelf een hoek uit waarin je wilt 

spelen. 

 Zorg dat je aan het einde van de 
week al je taakjes van de weektaak 

hebt gedaan. 
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Bijlage 16 
Leerlijn verantwoordelijkheid middenbouw 

 
Wij werken aan: 
(verantwoordelijkheid) 

 Bepaal zelf de volgorde van je werk 

en hoeveel tijd je hieraan besteedt. 

 Kies of je zelfstandig of samen leert. 
 Kies bij sommige opdrachten, 

wanneer de juf dat aangeeft, of je 
samenwerkt of niet. 

 Zorg voor je werk en zorg voor een 
goed eindresultaat. 

 Houd je aan de regels tijdens het 
zelfstandig werken en de taakuren. 

 Teken je weektaak af wanneer je 

werk is afgemaakt.  
 Zorg goed voor je eigen klas en het 

schoolgebouw.  
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Bijlage 17 
Leerlijn verantwoordelijkheid bovenbouw 

 

Wij werken aan: 
(verantwoordelijkheid) 

 Houd je aan je ingeplande weektaak. 
 Houd de leerkracht op de hoogte over 

je weektaak wanneer je het gevoel 
hebt deze niet te kunnen afmaken.   

 Zorg dat je weektaak aan het einde 
van de week af is. 

 Ga op een verantwoorde manier om 

met je huishoudelijke taak. 
 Kijk zelf je werk na en geef eventueel 

verbeterwerk bij de leerkracht aan. 
 Draag de verantwoordelijkheid in het 

stilte lokaal. 
 Zorg voor je eigen werk 

en je leerproces.  
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Bijlage 18 
Leerlijn reflectie onderbouw  

 

 

Wij werken aan: 
(reflectie) 

 Kleur door middel van een smiley de 
taak af. 

 Kijk vooruit en stel samen met de 

leerkracht nieuwe doelen. 
 Maak bewuste keuzes aan de hand 

van opgedane ervaringen.  
 Vertel wat je van de taak vond. 
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Bijlage 19 
Leerlijn reflectie midden- en bovenbouw 

 
Wij werken aan: 

(reflectie) 
 Reflecteer aan het einde van de week 

op je weektaak.  

 Kijk vooruit en stel nieuwe doelen. 
 Maak bewuste keuzes aan de hand 

van opgedane ervaringen.  
 Vertel op een vriendelijke manier wat 

je van de taak, de samenwerking en 
het keuzewerk vond.  

 


