Geachte heer/mevrouw,
Graag nodigen wij u uit voor de inspiratiemiddag, die wordt gehouden op
woensdag 20 januari 2016
14.00 - 16.30 uur (inloop vanaf 13.30 uur)
in La Place Vergadercentrum te Utrecht

“Reflecteren is effectief”
Binnen het basisconcept van ‘de hele dag dalton’ draagt
de kernwaarde reflectie in belangrijke mate bij aan de
effectiviteit van daltononderwijs. Eigenaarschap/motivatie van
de leerling EN de opbrengsten ten aanzien van zowel
leeropbrengsten als persoonlijke ontwikkeling worden bij een
efficiënte inzet van ‘reflectie ’sterk verhoogd. Manieren om
reflectie effectief in te zetten bespreken we in deze interactieve
presentatie. Begrippen, die aan de orde komen: LEREN
reflecteren, doelen, periodedoelen, periodetaak, ik-doelen,
eigenaarschap, portfolio, kind-ouder-gesprekken, quality-time
inplannen; tijd vinden voor reflectie binnen de hele dag dalton,
etc.
Aan de orde komen een aantal manieren HOE reflectie al wordt ingezet op verschillende scholen
verspreid over het land. Ook vragen we de deelnemers voorbeelden mee te brengen van manieren,
waarop op de eigen school reflectie op dit moment al wordt ingezet.
De inleiding worden gegeven door: drs. Hans Wolthuis, daltonopleider Dalton Deventer Saxion
Hogeschool.

De studiemiddag staat open voor leraren, daltoncoördinatoren en directeuren van daltonscholen.
Ook opleiders en/of schoolbegeleiders van de NDV zijn van harte welkom.
U kunt zich aanmelden via www.dalton.nl. of via bijgaand inschrijvingsformulier.
De inschrijving gebeurt op volgorde van binnenkomst. U kunt zich tot een week voor de bijeenkomst
inschrijven en u ontvangt van het bestuursbureau een bevestiging en factuur.
De kosten bedragen € 30.- per persoon. Na betaling is uw inschrijving definitief. Let wel, restitutie is
niet mogelijk. Wel kunt u zich laten vervangen.
Bij overtekening van de bijeenkomst bekijkt de NDV of een extra middag kan worden aangeboden. De
bijeenkomst gaat alleen door bij voldoende aanmeldingen.
Het bestuur hoopt op de inspiratiemiddag veel collega’s te ontmoeten, wacht u niet te lang met
aanmelden!
Met vriendelijke groet,
Ben Mom
Ambtelijk secretaris
070-3315281 (secretariaat)
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