
DaltonCafé 
 

 

“George Steiner [...] definieert de eigenheid van 

het continent (Europa) aan de hand van vijf 

onderscheidende kenmerken. Het eerste is, 

interessant genoeg, de alomtegenwoordigheid 

van cafés, die hij, beschaafd als hij is, niet zozeer 

beschouwt als drenkplaatsen van de hopelozen 

waar zure vergetelheid wordt geschonken in een 

bodemloos glas, als wel als ontmoetingsplaatsen 

waar de intelligentisa samenzweert, schrijft en 

debatteert, en waar de bepalende filosofieën zijn 

ontstaan, alsmede de toonaangevende artistieke 

stromingen en de ideologische en esthetische 

revoluties.”  
p.126, Grand Hotel Europa, Ilja Leonard Pfeiffer 

 

 

De Nederlandse DaltonVereniging organiseert in samenwerking met het lectoraat 

Vernieuwingsonderwijs een DaltonCafé op maandag 17 januari.  

In het DaltonCafé delen we ontwikkelingen in het PO en VO waarbij onderzoek en praktijkervaringen 

centraal staan. We houden ontwikkelingen in onderwijsland tegen het licht en we delen onze dromen 

over fantastisch onderwijs.  

 

Wij nodigen iedereen die werkzaam is in het daltononderwijs binnen het PO en VO uit!  

 

dag 17 januari 2022 

tijd 16.00 – 17.00 uur 

plaats online 

presentator Maurice Visser 

thema  Overgang PO/VO  

toelichting  In mijn rol als coördinator brugklas, brugklascoach en docent Frans mocht ik 
afgelopen 2 jaar elke woensdag meelopen in groep 8 op de basisschool. Elke 
week een andere school, een andere cultuur, een andere aanpak, een andere 
collega, etc. Ruim 35 in totaal. Een verrijking voor mijzelf en ook voor het 
onderwijs op onze Daltonschool. 
 
Ik neem je graag mee in hoe wij in de brugklas vorm geven aan zelfstandigheid, 
zelf keuzes maken, plannen en organiseren. Dit bekijken we vanuit de 
Daltonagenda en studiewijzers. In klas 1 hebben we sinds een paar jaar nog meer 
‘daltontijd’ aan leerlingen (terug)gegeven. Zowel in de PLG (Professionele 
Leergemeenschap) als in gesprekken met leerlingen, ouders en externen zijn de 
inrichting, organisatie, didactiek, rol van de vakdocent en instructie onderwerpen 
van gesprek. Het voelt soms als de LEF van de leerling versus de angst van de 
docent! 



 
Ik vraag je mee te denken, suggesties aan te reiken, ideeën op te doen en met 
elkaar uit te wisselen. Zo brengen we allemaal een bijdrage, maar halen we ook 
allemaal een bijdrage… Samen maken we mooi onderwijs! Tot gauw. 
 

doelgroep Bovenbouw PO / onderbouw VO 

 

Aanmelden kan via deze link:  https://saxion.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_bp7vtfUwLT2cf8W 

Al eerder aangemeld? Dan hoeft dit niet nogmaals.  

 

Doe mee, denk mee, deel ervaringen! 

 

Namens de NDV en het Lectoraat Vernieuwingsonderwijs, 

Vera Otten, Marja Out & Patrick Sins 

https://saxion.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_5iGFefuJDco4RNz
https://saxion.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_bp7vtfUwLT2cf8W

