Impressies van het daltoncongres 3 november 2021

De congresdag startte met een digitale openingsspeech van Willem Wagenaar,
de voorzitter van de Nederlandse Dalton Vereniging vanuit het nieuwe
schoolgebouw van basisschool De Kleine Kapitein in Amsterdam. In zijn speech
maakte Willem Wagenaar ook de winnaars van de Daltonprijsvraag bekend.
Daarna begon het programma op de acht verschillende locaties, zes locaties
voor basisonderwijs en twee locaties voor voortgezet onderwijs. Totaal namen
ongeveer 1390 daltoncollega’s deel aan het congres.

De ingang van SOL
Villa Ambacht zag er
uitnodigend uit.
Er was veel waardering voor
de workshops
“Groepsdoorbrekend
werken” en “Leren leren en
Dalton”.

Een verjaardagsgebakje op alle
locaties.

Op Dalton Den Haag waren meer dan 600 VO-docenten aanwezig. In de
beoordeling van workshops/lezingen in Den Haag scoorde de lezing van Leo
Bormans “De kracht van geluk in het onderwijs” zeer hoog in de waardering.
De inhoud van zijn lezing: Wie zich als kind op school goed in zijn vel voelt,
maakt later veel meer kans om succesvol te zijn. Graag leren begint bij graag
leven. Positief onderwijs versterkt de kracht van kinderen. Dat gebeurt door
leraren en docenten die ook durven werken aan hun eigen geluk en dat van
ouders en collega’s.

Op De BEM in Zevenaar viel de lezing van Claire Boonstra in de smaak. Volgens
Boonstra heeft ons onderwijs een nieuw verhaal nodig, net als de samenleving
waarin het onderwijs een sleutelrol heeft. Met onze huidige systemen doen we
de mens, de natuur en de planeet tekort. We leven in een tijd waarin we met
elkaar op zoek gaan naar nieuwe antwoorden, in lijn met de kennis, inzichten
en het bewustzijn dat we nu hebben. Wij moeten beseffen dat wijzelf, ouders,
leerlingen, leraren, schoolleiders, bestuurders en anderen in het onderwijs zelf
de verandering moeten zijn die we graag willen zien in de wereld en ons
onderwijs.

Op de Openbare Dalton Basisschool Meester Aafjes te Meteren konden de
collega’s ervaren hoe de Habits of Mind, aandacht voor hoogbegaafdheid en

aandacht voor bewegend en gepersonaliseerd leren vervlochten zijn met de
kernwaarden van daltononderwijs.
Op daltonbasisschool De Liaan en Kindcentrum Hoera in Helden (NoordLimburg) liet men zien hoe Dalton bij 0-4-jarigen vormgegeven wordt en hoe
spelen in de onderbouw het leren ondersteunt. Interessant was ook de
doorgaande leerlijn van peuter naar basisschool en BSO.

Lekkere broodjes bij
Innova in Elburg.

Op het Spinoza Lyceum in Amsterdam was er veel belangstelling vanuit de
nieuwe daltonscholen en een aantal aspirant-daltonscholen voor de nieuwe
ontwikkelingen binnen het daltononderwijs zoals dat vorm krijgt in Dalton
Dokkum en op Spinoza20First in A’dam. Het doel van Spinoza20First is om
leerlingen voor te bereiden op de maatschappij van de toekomst.
Daltonvaardigheden en 21e-eeuwse vaardigheden zijn de pijlers van het
onderwijs. Die bereiden voor op een vervolgopleiding aan mbo, hbo of
universiteit, maar ook op de rol die de leerlingen nu en in de toekomst hebben
in de maatschappij. Spinoza20First staat voor persoonlijk en contextrijk
onderwijs. De leerlingen kiezen in samenwerking met hun coach op welk
niveau zij onderwijs volgen per vak(gebied), zodat de leerling het maximale
leerresultaat kan behalen.

Bij Innova Elburg was de workshop “Persoonlijke leerdoelen stellen vanaf groep
2 met de doelenboom” een succes, net als de workshop van Annemarie Wenke:
“Dalton en executieve functies: wat heeft het kind van jou als leraar nodig om
zich te ontwikkelen?”

Op De Kleine Kapitein in Amsterdam was er veel waardering voor de workshop
Formatief evalueren; werken met succescriteria van de opleiders van de
Hogeschool van Amsterdam (Esther Verheij en Maria Fellinga). Ook konden de
collega’s een rondje maken door het nieuwe schoolgebouw waarbij op
verschillende plekken in de school collega’s van het daltonkindcentrum iets
vertelden en antwoord gaven op de vele vragen van de collega’s.

Uit de respons die we gekregen hebben op de evaluatie in de congresapp bleek
dat het op alle locaties een zeer geslaagde dag was, waarbij de collega’s
aangaven dat de directe ontmoeting en met name het leren van elkaar weer
inspirerend was voor de eigen onderwijspraktijk. Of zoals een van de
deelnemers het verwoordde: Mooie balans tussen uitwisselen, brengen en
halen! Kijk terug op een mooie leerdag!

Het feit dat het congres in dit (corona)jaar georganiseerd was op verschillende
locaties in het land kreeg veel waardering. Daltoncollega’s vinden het leuk en
leerzaam om op een andere daltonschool te komen.
Kortom: ook het volgende congres in 2024 zullen we - geheel in lijn met onze
eigen kernwaarden - in samenwerking met onze basis- en vo-scholen
organiseren. Met dank aan alle daltoncollega’s en daltonscholen die dit
mogelijk gemaakt hebben!
De congrescommissie

Hieronder de uitslag van de evaluatievragen volgens de RATING: 5 4 3 2 1
(Prima – voldoende – geen mening – onvoldoende – slecht):
1. Dit jaar is het congres niet op één locatie georganiseerd, maar op
verschillende locaties. Wat vind je hiervan?

2. Wat vind je van de organisatie op deze locatie?

3. Wat vind je van de catering?

4. Geef bij de workshops/lezingen die je gevolgd hebt een beoordeling
(RONDE 1: alle workshops van alle locaties bij elkaar)

Workshops RONDE 2 (alle workshops bij elkaar)

Workshops RONDE 3 (alleen op de locaties Spinoza A’dam, Dalton
Den Haag, Kleine Kapitein A’dam)

