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Voorwoord
Voor u ligt het daltonboek van katholieke daltonbasisschool ‘Eloy’. Met de titel ‘Daltonboek’ geeft de
school de dynamiek van het onderwijsproces aan. Want het daltonboek is een levend document. Dit
betekent dat de houdbaarheidsdatum wordt bepaald door de veranderingen, ambities en doelen die
wij ons als school stellen. Het daltonboek is geschreven door de daltoncoördinator in samenwerking
met de expertgroep Dalton en met medewerking van het team van de Eloy.
In dit daltonboek leest u een korte, bondige verwoording van onze visie op daltononderwijs, onze
plannen en ambities en hoe wij hier in de praktijk invulling aan geven binnen ons daltononderwijs.
Het daltonboek is geschreven voor de eigen organisatie met als doel richting te geven en het
concretiseren van ons daltononderwijs op onze Eloyschool. Ook is het geschreven met het oog op
ons kwaliteitsbeleid. Jaarlijks zal het daltonboek geëvalueerd en waar nodig bijgesteld worden.
Tevens is het daltonboek geschreven voor ouders die hun kinderen op onze school hebben of die
voornemens zijn hun kinderen op onze school in te schrijven. Zo kunnen zij zich een beeld vormen
van de gekozen ontwikkelingsrichtingen.
Tot slot is het document geschreven voor de Nederlandse Dalton Vereniging, die dit gebruikt als één
van de meetmomenten voor de beoordeling van de kwaliteit van ons daltononderwijs.
Met een goed daltonboek willen we onze invulling van het daltonconcept doeltreffender en
bewuster aan anderen presenteren en hanteren als wegwijzer voor de huidige dagelijks gang van
zaken met het oog op de ontwikkeling naar de toekomst.
Team Eloy
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1. Inleiding
Dalton staat voor de onderwijskundige identiteit van onze school. In het daltonboek staat
beschreven wat we daarmee bedoelen (missie, visie, doel kernwaarden) en hoe wij vervolgens het
daltononderwijs invulling geven op onze school (taken, functies, beleidsvoornemens). Tevens staat
hier beschreven op welke wijze uitvoering wordt gegeven aan de kernwaarden van het
daltononderwijs, te weten vrijheid en verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, samenwerken,
effectiviteit en reflectie, en de voorwaarde borging. Uitgangspunt van ons daltononderwijs is een
kind ruimte geven vanuit het vertrouwen in een kind. Door vertrouwen te geven, voelt een kind zich
meer verantwoordelijk. Verantwoordelijkheidsgevoel vergroot de betrokkenheid en het
zelfvertrouwen.
Binnen de school gebruiken we het daltonboek om ons daltononderwijs zo goed mogelijk af te
stemmen op onze leerlingen. Tevens gebruiken wij het boek om de kwaliteit van ons daltononderwijs
te borgen. Zo heeft het daltonboek ook een functie voor alle teamleden. Verder gebruiken we het
daltonboek om ons te verantwoorden richting inspectie en de Nederlandse Dalton Vereniging (NDV).
De aanbevelingen die de visiteurs van de Nederlandse Dalton Vereniging in 2013 hebben gedaan zijn
meegenomen in de beleidsvoornemens ten aanzien van ons daltononderwijs.
Het daltonboek maakt integraal onderdeel uit van het schoolplan. Het daltonboek is tot stand
gekomen in samenwerking met de daltoncoördinator en de daltonexpertgroep in samenspraak met
de teamleden van katholieke daltonschool Eloy.
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2. Daltononderwijs: De onderwijskundige identiteit van onze school
2.1 Visie
“Onze leerlingen zijn de talenten van de toekomst. De leerlingen op de Eloy leren hun eigen talenten
ontdekken, ontwikkelen en inzetten in een veilige en uitdagende leeromgeving”.
De Eloy zorgt voor een positieve en veilige leeromgeving, waar kinderen met plezier leren en
waar we tegemoet komen aan de individuele verschillen tussen kinderen. Wij willen met ons
onderwijs kinderen uitdagen en actief betrekken en de zelfstandigheid, het zelf reflecterend
vermogen en het samenwerkend leren van kinderen bevorderen.

2.2 Identiteit
De scholen van de Veluwse Onderwijsgroep, waar de Eloy van deel uit maakt, zijn open katholieke
scholen, die uitgaan van en geïnspireerd worden door de christelijk-katholieke traditie van onze
samenleving.
Wij staan nadrukkelijk open voor iedereen die onze uitgangspunten wil onderschrijven. Er is ruimte
voor andere geloofsovertuigingen en voor mensen die kennis willen maken met onze overtuiging.
Concreet betekent dit dat wij zorgvuldig omgaan met het geloof en met de daaruit volgende
opvattingen over waarden en normen. Identiteit is voor ons een vertrekpunt, geen eindpunt. Onze
scholen besteden aandacht aan de Bijbel, zonder daar evangeliserend of diskwalificerend mee om te
gaan. Uiteindelijke keuzes worden naar onze overtuiging gemaakt door de ouders en hun kind(eren),
niet door de school.

2.3 Personeel
Op Katholieke daltonschool de Eloy werken op dit moment (januari 2019) vijftien leerkrachten, één
lio-stagiaire, één intern begeleider, één locatiedirectrice en één administratie medewerker.
Daarnaast lopen er diverse eerste-, tweede- en/of derdejaars studenten van de Pabo hun stage op de
Eloy.

Caroline de Groot
Leerkracht groep 1/2
Leerkracht groep 3

Vivian Holthuis
Leerkracht groep 1/2
Daltoncoördinator
(expertvoorzitter)

Anjo van Dijk
Leerkracht groep 1/2
Leerkracht groep 4

Mirjam Slijkhuis
Leerkracht groep 3
Onderbouwcoördinator

Tessa Holleman
Leerkracht groep 4

Annelies Wentink
Leerkracht groep 4

Roos van der Linden
Leerkracht groep 5

Pauline Borgonjen
Leerkracht groep 5
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Milou Schlette
Leerkracht groep 5
Leerkracht groep 7

Mariska Buurs
Leerkracht groep 5
Leerkracht groep 6
Kanjercoördinator

Karen Kolkman
Leerkracht groep 6
Gedragscoördinator

Marijn Jongbloed
Leerkracht groep 7
Expertvoorzitter
ouderbetrokkenheid

Ilse Langenbach
Leerkracht groep 8
Bovenbouwcoördinator

Martine Scholten
Leerkracht groep 8
Taal- /leescoördinator
(expertvoorzitter)

Jantien Versteeg
Locatiedirecteur

Anne-Britt Kneijnsberg
Intern Begeleider

Marieke Frankhuyzen
Administratief
medewerker

Roosmarie Kuikman
Leerkracht groep 6
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3. Daltononderwijs: Het vertrekpunt van de Eloy
3.1 Dalton als inspiratiebron
In ‘Onderwijs volgens het Daltonplan’ wijst Helen Parkhurst op het belang van vrijheid en
zelfstandigheid bij kinderen. Kinderen moeten de ruimte krijgen om zich als totale persoon te kunnen
ontwikkelen. Leerkrachten dienen in het bezit te zijn van een heldere visie en steeds uit te kijken
naar mogelijkheden en kansen om kinderen te begeleiden in hun ontwikkeling. Daarbij stimuleren
zij kinderen om steeds op zoek te gaan hun mogelijkheden en doelen op de verschillende gebieden.
Niet alleen individuele ontplooiing van kinderen is van belang binnen het daltononderwijs, ook
samenwerken met anderen speelt een belangrijke rol. Helen Parkhurst gaat uit van een natuurlijke
behoefte aan leren bij kinderen, zij zijn nieuwsgierig en moeten geïnspireerd raken en blijven en
uitgedaagd worden. Wanneer leerlingen nieuwsgierig zijn zullen zij de behoefte krijgen dieper op de
materie in te gaan. Om dit te bereiken zal de leerkracht kritisch kijken naar dat wat aangeboden
wordt en dat wat nodig is om kinderen te boeiend en geboeid te houden.
“Wat de wereld nodig heeft, zijn mensen zonder vrees.”
Helen Parkhurst

Met dit gedachtegoed in ons achterhoofd geeft de Eloy invulling aan het daltononderwijs. We richten
ons onderwijs zo in dat we aan de kinderen structuur, veiligheid en geborgenheid bieden.

3.2 Doel daltononderwijs
‘’The fearless human being’’
Het daltononderwijs stelt zich ten doel om het onderwijs efficiënter in te richten door kerndoelen
met betrekking tot de leerinhouden van het onderwijs af te stemmen op de behoeften, interesses en
competenties van leerlingen.
Een daltonleerkracht leidt dit proces waar het nodig is en begeleidt het waar dat kan. Hij of zij stelt
zich ten doel om het zelf werken en met elkaar werken van leerlingen in een veilig pedagogisch
klimaat te bevorderen door hen daartoe de ruimte te geven.
Een daltonleerling stelt zich het doel om op ondernemende en onbevreesde wijze zich kennis en
vaardigheden eigen te maken.

3.3 Daltonvisie Eloy
Binnen het Daltononderwijs staan leerstof en kind centraal. Ieder kind zien wij als een individu met
eigen talenten. Zelfstandigheid, samenwerking en omgaan met vrijheid zijn in toenemende mate
belangrijk om je als individu staande te houden in de samenleving. Wij willen kinderen uitdagen tot
leren én leven in een pedagogisch klimaat van wederzijds vertrouwen. Een gestructureerde en veilige
leeromgeving is essentieel om kinderen vaardigheden en kennis bij te brengen.
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3.4 Kernwaarden van het daltononderwijs
Het daltononderwijs kent vijf kernwaarden: Vrijheid en Verantwoordelijkheid (1), Zelfstandigheid (2),
Samenwerken (3), Reflectie (4) en Effectiviteit (5). Vanuit deze waarden geven wij vorm en inhoud
aan ons onderwijs. De kernwaarden geven richting aan professioneel handelen van leerkrachten en
de ontwikkeling van het daltononderwijs op onze school. De waarden vormen voor de school
bouwstenen voor een eigen visie op goed onderwijs en efficiënte en effectieve daltonpraktijk. Dalton
is geen systeem of methode maar een manier van omgaan met elkaar.
De Nederlandse Dalton Vereniging hanteert twee modellen die beiden de essenties van het
daltononderwijs weergegeven: de ‘daltondriehoek’ en de ‘blauwe tempel’. In beide modellen wordt
de pedagogische basis, namelijk vertrouwen, weergegeven voor het werken aan de kernwaarden
(Daltononderwijs, 2014).

Figuur 1: De ‘Daltondriehoek’

Figuur 2: De ‘Blauwe tempel’
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4. Daltonontwikkeling 2017-2019
4.1 Startsituatie
Na de daltonvisitatie in oktober 2013 breekt er een
onrustige tijd aan op de Eloy. In augustus 2016 is een
nieuwe locatiedirecteur, Jantien Versteeg, gestart. Zij is
de 13e leidinggevende op de Eloyschool in de afgelopen
tien jaar. Binnen het leerkrachtenteam zijn ook diverse
wisselingen geweest en zijn diverse specialisten en
coördinatoren ‘weggevallen’. Hier liggen verschillende
oorzaken aan ten grondslag.
De situatieschets die onder andere voortgekomen is uit
de gevolgen van de wisselingen zijn vastgesteld in een
'Het Eloy-huis'. De fundering en opbouw van ons onderwijs
interne audit in 2015. In het auditverslag staan de
facetten: onduidelijkheid in afspraken, het ontbreken van doorgaande lijnen en het ontbreken van
een teamgevoel beschreven.
Vanuit de audit en de daarbij behorende gesprekken en observaties van de locatiedirecteur
(augustus – december 2016) kan samenvattend worden geconcludeerd dat het van belang is om een
duidelijke koers uit te zetten, waarbij vanuit verbinding en visie gewerkt wordt. Wanneer de visie een
leidende rol speelt, kunnen alle betrokkenen hun verantwoordelijkheid nemen. Hierbij wordt
uiteraard rekening gehouden met de mogelijkheden en talenten van diverse leerkrachten.

4.2 Huidige situatie
Door de vele wisselingen heeft de Eloy een aantal jaar geen daltoncoördinator gehad. Vanaf
december 2016 is een nieuwe daltoncoördinator benoemd en heeft zij de opleiding hiertoe gevolgd.
Verschillende ontwikkelingen en acties (januari 2017 tot heden) die de koers bepalen, het inrichten
van een structuur, doorgaande lijnen en visievorming hebben gezorgd voor hetgeen waar we nu
staan, voor hetgeen wat wij bereikt hebben, voor hetgeen waar wij trots op zijn
(zie bijlage 15.0: Beleidsvoornemens 2017-2021 en de jaarplanning voor 2018-2019).
Wat hebben we bereikt - 21th century skills
We kunnen ons nauwelijks voorstellen hoe de maatschappij er over 5 jaar uitziet, laat staan over 25
jaar. De Eloy wil zijn leerlingen voorbereiden op de maatschappij van nu en die van de toekomst waar
zij hun talenten kunnen gebruiken, inzetten en verder ontwikkelen. Welke vaardigheden heeft de
leerling nodig eind groep 8? En op welke manier van onderwijs geven kan de school aan deze
vaardigheden werken?
Helen Parkhurst vond al dat onderwijs een brede functie heeft: onderwijs behoort leerlingen
cultureel en moreel te vormen zodat ze zelfredzaam zijn en zich sociaal verantwoordelijk voelen:
ze zijn geoefend in, gewend aan en voorbereid op het leven, het werken en het samenleven in de
toekomstige maatschappij. Kortom, het gaat om persoonsvorming en socialisatie
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Wij als Daltonschool, de NDV en onze stichting Veluwse Onderwijsgroep hebben ons al verdiept in
deze competenties. De competenties zijn door de stichting Veluwse Onderwijsgroep geclusterd tot 5
domeinen:
• Domein 1: Creatief en probleemoplossend (Creatief denken en handelen en probleemoplossend
denken en handelen). Het zien van problemen en daar een oplossing voor willen vinden zet het
creatief en probleemoplossend denken in werking. Bovendien is ook de toepasbaarheid en de
bruikbaarheid van de bedachte oplossing of het idee van belang waardoor daadwerkelijk iets
nieuws ontstaat.
• Domein 2: Kritisch denken en zelfregulering (kritische denken en zelfregulering).
• Domein 3: Digitale geletterdheid (ICT-basisvaardigheden, informatievaardigheden, mediawijsheid
en computational thinking). Je moet basisvaardigheden beheersen om goed te kunnen
functioneren in de maatschappij, zowel in een leer- als in een werkomgeving.
• Domein 4: Communiceren en samenwerken (communiceren en samenwerken). Een goede
samenwerking gaat niet zonder effectieve communicatie. Bij communiceren leren leerlingen zich
bewust ze zijn van het publiek en het communicatie doel. Bij samenwerken gaat het vooral om het
omgaan met sociale en culturele verschillen in een groep.
• Domein 5: Sociale en culturele vaardigheden (sociale & culturele vaardigheden).
De Eloy is ervan overtuigd dat veel vaardigheden uit bovenstaande domeinen overeenkomen met de
kernwaarden van het Daltononderwijs en onze daltonontwikkelingen. In de komende hoofdstukken
wordt er per kernwaarde gekeken naar onze visie, ontwikkelpunten en afspraken.

13
Zo werken wij op de Eloy – Daltonboek 2017-2021

5. Kernwaarde Vrijheid en Verantwoordelijkheid
(bekijken + mogelijk aanpassen in februari – juni 2019)

5.1 Visie
Visie Nederlandse Dalton Vereniging
"Freedom and responsibility together perform the miracle"
Vrijheid is noodzakelijk om eigen keuzes te kunnen maken en eigen wegen te vinden. Vrijheid in het daltononderwijs is de gelegenheid krijgen om het
taakwerk zelf te organiseren. De opgegeven leerstof en de eisen die daaraan worden gesteld, de tijdslimiet, de werkafspraken en de schoolregels vormen de
grenzen waarbinnen de leerlingen hun vrijheid leren gebruiken. Een leerling leert verantwoordelijkheid voor zichzelf en zijn omgeving te dragen, als zijn
omgeving hem daarvoor de ruimte en mogelijkheden biedt. Door leerlingen meer vrijheid te bieden kunnen zij eigen keuzes maken en een actieve
leerhouding ontwikkelen.
Maar vrijheid betekent niet dat alles zomaar kan en mag. Het is een taak van de leerkracht om iedere leerling een structuur te bieden om vrijheid binnen
grenzen te leren hanteren. Leerlingen krijgen de ruimte om te ontdekken en te experimenteren, maar worden tegelijk ook geconfronteerd met de relatie
tussen wat ze doen en wat dat oplevert. Dat is voor leerlingen een geleidelijk leerproces, waarin zelfkennis en zelfinschatting een grote rol spelen.
Visie Eloy
(In ontwikkeling, schrijven in februari - juni 2019)
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5.2 Doelen op kindniveau
In de tabellen die hieronder volgen, staan de doelen ten aanzien van de kernwaarde ‘Vrijheid en Verantwoordelijkheid’ uitgewerkt die we op kindniveau
(eind groep 2, eind groep 4, eind groep 6 en eind groep 8) voor ogen hebben.
Kinddoelen t.a.v. de kernwaarde ‘Vrijheid en Verantwoordelijkheid’
Doelen groep 1/2
Leerkrachtgestuurd. Hierbij is het van belang dat kinderen zorgvuldig leren omgaan met elkaar en met de materialen. De leerkracht helpt/begeleidt de
kinderen nog intensief in dit proces.
1.1
Ik maak een opdracht af zoals dat afgesproken is.
1.2
Ik houd mij aan de regels en de afspraken.
1.3
Ik ga netjes om met de spullen waarmee ik werk.
1.4
Ik blijf spelen met (of werken aan) datgene waarvoor ik gekozen heb.
1.5
Ik kan zelf beslissen wanneer ik een opdracht doe en weet dat het binnen de afgesproken tijd af moet zijn.
1.6
Ik kan mijn gemaakte werk afteken.
Doelen groep 3/4
Leerkrachtgestuurd. Hierbij is het van belang dat kinderen zorgvuldig leren omgaan met elkaar en met de materialen. De leerkracht helpt/begeleidt de
kinderen nog intensief in dit proces.
1.6
Ik kom afspraken na.
1.7
Ik ben persoonlijk aanspreekbaar op mijn gedrag.
1.8
Ik heb oog voor een maatje.
1.9
Ik draag zorg voor huishoudelijke taken in het klaslokaal.
Doelen groep 5/6
Gedeelde sturing. Hier is sprake van een vrij breed scala aan mogelijkheden. In een begin van gedeelde sturing gaat het bijvoorbeeld om werkvormen waarbij
de leerkrachtalternatieven aandraagt, waaruit gekozen kan worden. Er zijn verplichte en keuzeonderdelen. In een later stadium volgen dan activiteiten
waarbij kinderen in sterke mate keuzemogelijkheden hebben in het bepalen waaraan, hoe en met wie er gewerkt wordt.
1.10 Ik kan goed omgaan met kritiek.
1.11 Ik heb inbreng in de groep.
1.12 Ik denk mee bij het maken van plannen.
1.13 Ik leg verantwoording af over mijn doen en laten.
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Doelen groep 7/8
Zelfverantwoordelijk leren. Het gaat hierbij om leersituaties waarin kinderen zelfsturend bezig zijn. De kinderen leren zichzelf al doelen te stellen ten aanzien
van ambitieniveau, het gewenste eindresultaat. Zij maken keuzes over hoe zij deze doelen willen bereiken. De leerstof wordt nog grotendeels door de
leerkracht aangereikt.
1.14 Ik maak zelf afspraken.
1.15 Ik kan, waar nodig, emoties beheersen.
1.16 Ik draag zorg voor een goede sfeer.
1.17 Ik kan begrip opbrengen voor de situatie.
1.18 Ik neem initiatieven om de ander te leren kennen.
1.19 Ik draag verantwoordelijkheid voor mijn maatje.
1.20 Ik voel mij betrokken bij meer dan de eigen groep alleen.
Doelen Plusniveau
Kindgestuurd. De kinderen zijn ‘eigenaar’ van het eigen leerproces. Zij weten wat ze willen leren en nemen voor hun eigen leerproces het initiatief. De
leerkracht is op afstand, begeleider. De kinderen vragen verantwoordelijkheid (vrijheid) en leggen ook zelf verantwoording af over hun keuzes. Kortom, zij
ontwikkelen zich tot ‘democratische burgers’.
1.21 Ik kan terugkijken op mijn eigen functioneren.
1.22 Ik ben mij bewust van eigen normen en waarden.
1.23 Ik kan mijn eigen vooroordelen herkennen en relativeren.
1.24 Ik kan onderhandelen

5.3 Kernwaarde in de praktijk
Takenbord
In elke groep is een magnetisch bord te vinden met de taken en foto’s van de kinderen, het takenbord. Elk kind heeft voor
een bepaalde periode een taak. Deze taken lopen uit een van laptopchef tot o.a. het schoonmaken van de tafels. Het doel
van het takenbord is de gedeelde verantwoordelijkheid die de kinderen samen met de leerkracht hebben voor de klas en
voor de gezamenlijke ruimtes in de school.
Na een bepaalde periode (zie afspraken) krijgen de kinderen een nieuwe taak. Per jaargroep kunnen de taken wisselen. De
leerkracht kijkt welke verantwoordelijkheid de kinderen van die leeftijd aan kunnen.

Takenbord groep 3
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Pleinwacht groep 7/8
Vanaf groep 7 lopen de leerlingen pleinwacht. Wekelijks hebben 2 leerlingen pleinwacht. Het doel hiervan is het zorg dragen voor de school en zijn
omgeving en voor elkaar. Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat de inmenging van, en het oplossen door volwassenen vaak niet nodig is. We vinden
het bovendien belangrijk dat de spelende kinderen zich veilig voelen bij medeleerlingen. Wanneer (oudere) kinderen naar het probleem luisteren en de
kinderen even op weg helpen levert dit voor alle kinderen voordelen op. De kinderen leren dat ze onderling heel veel dingen met elkáár kunnen oplossen
zonder dat hier altijd een volwassene bij nodig is.
Halkaart
De kinderen hebben op de Eloy de vrijheid om te kiezen waar ze werken, met uitzondering wanneer de leerkracht instructie geeft waarbij de leerling aan
deel moet nemen. Er is ruimte om op de gang/in de grote hal te werken. De kinderen vanaf groep 4 mogen alleen in de hal werken wanneer zij in het bezit
zijn van een halkaart. Vanaf het schooljaar 2018-2019 wordt er door de groepen 4 t/m 8 gebruik gemaakt van persoonlijke halkaart. Aan het begin van het
schooljaar krijgen alle kinderen een halkaart. Ze hebben het vertrouwen van de leerkracht dat zij volgens de afspraken kunnen werken op de hal. De
afspraken staan ook op de halkaart beschreven, net zoals de naam de van de leerling. Wanneer de leerling zich niet aan de afspraken houdt, kan de halkaart
door de eigen leerkracht, maar ook door de andere leerkrachten, worden ingenomen. De leerling moet nu in de klas laten zien, het vertrouwen van de
leerkracht krijgen, voordat hij/zij de halkaart weer terugkrijgt (zie bijlage 15.1).
Portfolio
Naar een langdurig proces wat wij binnen het team hebben doorgemaakt (wat is eigenaarschap? Hoe kunnen wij dit vormgeven in de praktijk? Hoe leggen
wij dit vast?), zijn wij dit schooljaar gestart met het gebruik van een portfolio. Wij willen graag met portfolio’s werken zodat de leerlingen meer betrokken
zijn bij hun leer-/ontwikkelingsproces. Hierdoor ontstaat er bij de leerling verantwoordelijkheid en motivatie t.a.v. het proces. In het portfolio laat de
leerling zien wat hij wil leren, waar hij trots op is.
In augustus 2018 zijn de leerlingen van groep 8 en groep 1/2 gestart met het gebruik van een portfolio. Vanaf augustus 2019 zullen allen groepen gebruik
maken van een portfolio.
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Vanaf het schooljaar 2019-2020 hebben alle kinderen een portfolio
Toelichting
Uitleg voor ouders
Per jaar groep worden de volgende tabbladen toegevoegd.
Dit ben ik
Kennismakingsformulieren + 2x ik- activiteit
Dit kan ik
Het rapport en de Cito-gegevens
Groep 1 t/m 8 zoals huidige afspraken.
Dit wil ik
Trotswerkjes
laten zien
Groep 1 t/m 8: Minimaal 2, maximaal 3 per half jaar (tekening/werkje/foto/diploma/toets)
Dit
Reflectieformulier op de daltonontwikkeling – ik delen
ontwikkel ik Groep 1 t/m 8: 2x per jaar reflectieformulier invullen (format per groep).

Verantwoordelijkheid bij leerkrachten
Leerkrachten zijn en voelen zich niet alleen verantwoordelijk voor de leerlingen in hun eigen groep, maar ook voor de leerlingen in de rest van de school.
Zoals hierboven benoemd bij de halkaart. Daarnaast voelen leerkrachten zich ook verantwoordelijk voor elkaar binnen het team. Zo draagt iedereen er zorg
voor dat er een fijne sfeer is. Ook de leerkrachten hebben te maken met taken en afspraken. Loopt iets niet, dan dragen zijn zorg voor elkaar en
ondersteunen zij elkaar.

5.4 Afspraken - Doorgaande lijn
In de tabellen die hieronder volgen staat beschreven hoe we in de dagelijkse schoolpraktijk inhoud geven aan de kernwaarde ‘Vrijheid en
Verantwoordelijkheid’.

Takenbord

Groep 1
Groep 2
Start vanaf de herfstvakantie.
Er hangen foto’s van de leerlingen
en ‘groene’ taken (ondersteund
met afbeeldingen) op het witte
magnetische bord. Na elke
vakantie krijgen de kinderen een
andere taak.

Groep 3
Groep 4
Groep 5
Groep 6
Groep 7
Groep 8
In elke groep hang een wit magnetisch bord, het takenbord, met pasfoto’s van de kinderen en taken op groen papier.
Sommige taken worden onder schooltijd uitgevoerd (o.a. laptopchef) en er zijn taken die gelijk na schooltijd worden
gedaan (het vegen van de klas).
Wekelijks worden de taken gewisseld. In groep 3 wordt er om de week gewisseld.
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Keuzewerk

Groepjes

Werkplekken

Wanneer de kinderen tijdens het
‘spelen en werken’ geen
weektaak hoeven te maken,
kiezen de leerlingen op het
kiesbord.
In groep 1 en 2 staan de tafels in
groepjes, de kinderen hebben
geen vaste werkplek.
De kinderen lunchen wel op een
vaste plek.
In de groep 1/2 hebben de
kinderen geen vaste werkplek. De
groepen zijn onderverdeeld in
verschillende hoeken.
Kinderen maken een keuze voor
een bepaalde activiteit en weten
in welke hoek de activiteit
uitgevoerd kan worden, door
middel van het kiesbord
(www.digikeuzebord.nl). Naast
het werken in de hoeken vinden
er regelmatig kringactiviteiten
(grote en kleine) plaats in de
groepen..
N.v.t.

Keuzewerk: Tijdens keuzewerk kan een kind met andere materialen werken aan zijn leerdoelen.
Zoals bijv. concrete materialen die bij voorkeur zelfcorrigerend zijn.

In de groepen 3 tot en met 8 hebben de leerlingen een periode (van vakantie tot vakantie) een vaste werkplek. De
leerlingen zitten in groepjes van 4 of 5 leerlingen. Wanneer hiervan moet worden afgeweken, gebeurt dit in overleg
met daltoncoördinator, intern begeleider of directie.
Tijdens lezen en spelling zitten de kinderen van groep 3 frontaal. De leerlingen van groep 4 zitten tijdens spelling
frontaal.
Tot 10 uur werken de
leerlingen (na de instructie)
stil in de klas. Wanneer de
leerlingen samenwerken
(pluskinderen) werken zijn in
de kleine hal.
In de klas mag tijdens het
keuzewerk ook worden
samengewerkt.

In principe werken de kinderen in de klas. In overleg met de leerkracht mogen de
kinderen ook in de hal werken.
Tot 10 uur wordt er in de hal stil gewerkt.
Na 10 uur wordt er gewerkt met de pinkstem (maatje).

n.v.t.

Wanneer kinderen in de grote hal willen werken wordt er gebruikt gemaakt van een
halkaart. Wanneer de leerling zich niet aan de afspraken houdt die in de hal gelden,
kan elke leerkracht de halkaart van de leerling innemen. De leerling krijgt geen
waarschuwing. De leerling moet de halkaart terugverdienen. Zonder halkaart mag er
niet in de hal worden gewerkt.
De leerlingen die in de Bouwhof zitten mogen met hun halkaart werken in de hal op de
Eloy.
Voor de halkaart zie bijlage 15.1: Halkaart. Alle kinderen hebben een persoonlijke
halkaart (met naam).

Halkaart
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Het portfolio gaat 2x per jaar met de kinderen mee naar huis (februari/juni).. Van de leerkracht wordt verwacht:
Augustus t/m
Verzamelen van ‘trotswerkjes’(minimaal 2, maximaal 3)
januari
Januari
Menstekening volgens format of volgens andere verwerking

Groep 1/2/3:
Groep 4:
Groep 5:
Groep 6:
Groep 7:
Groep 8:

Portfolio

2x per jaar menstekening volgens format (januari/juni)
1x menstekening volgens format + ik tekening woordweb
1x menstekening volgens format + ik tekening ikspreekbeurt (uitdraai power point)
1x menstekening volgens format + ik tekening krantenpagina
1x menstekening volgens format +ik tekening social media profiel
1x menstekening volgens format + ik tekening mindmap

Invullen van daltonreflectie formulier – ik doelen
(indien nodig samen met de leerkracht)
Februari t/m juni
Juni

Verzamelen van ‘trotswerkjes’ (min 2, max 3)
> min 4, max 6 per schooljaar. Er mogen ook dingen uit worden gehaald uit het leerjaar waarin het kind zit. De leerling is eigenaar)
Menstekening volgens format of volgens andere verwerking (groep 4 t/m 8 niet 2x de zelfde verwerking!)
Invullen van daltonreflectie formulier – ik doelen
(indien nodig samen met de leerkracht)
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6. Kernwaarde Zelfstandigheid
(bekijken + mogelijk aanpassen in augustus 2019 – januari 2020)

6.1 Visie
Visie Nederlandse Dalton Vereniging
"Experience is the best and indeed the only real teacher"
Zelfstandig leren en werken op een daltonschool is actief leren en werken. Een leerling wil doelgericht werken aan een taak of opdracht en is in staat om
tijdens dit leerproces hulp te zoeken indien noodzakelijk. Deze manier van werken stimuleert het probleemoplossend denken van leerlingen. Om later als
volwassene goed te kunnen functioneren moet een leerling leren beoordelen welke beslissingen hij/zij moet nemen en wat de gevolgen daarvan zijn. De
keuzevrijheid dwingt een leerlingen tot het nemen van zelfstandige beslissingen die voor hem effectief en verantwoord zijn.
Visie Eloy
(Geschreven in 2013. Bekijken en mogelijk aanpassen in augustus 2019 – januari 2020).
Wij vinden het belangrijk dat kinderen de kans krijgen zich optimaal te ontwikkelen. We geven de kinderen dan ook de ruimte om zelfstandig te werken en
eigen keuzes te maken. De leerstof wordt groepsgewijs aangeboden, waarbij de groepssamenstelling kan variëren. De leerkracht onderzoekt steeds wat
ieder nodig heeft om iets specifieks te kunnen leren. Zijn rol is het begeleiden en coachen van iedere leerling, het initiatief blijft zoveel mogelijk bij de
leerling.

6.2 Doelen op kindniveau
In de tabellen die hieronder volgen, staan de doelen ten aanzien van de kernwaarde vrijheid en verantwoordelijkheid verder uitgewerkt, die we op
kindniveau (eind groep 2, eind groep 4, eind groep 6 en eind groep 8) voor ogen hebben.
Kinddoelen t.a.v. de kernwaarde Zelfstandigheid

Doelen groep 1/2
Zelfstandig werken. Hierbij is het van belang dat kinderen zelfstandig leren te zijn, zodat ze goed kunnen omgaan met uitgestelde aandacht.
2.1
Ik durf nieuwe dingen te doen.
2.2
Ik stel vragen als ik een opdracht niet begrijp.
2.3
Ik kan kiezen wat ik ga doen.
2.4
Ik kan op het planbord/kiesbord aangeven wat ik kies en wat ik af heb.
2.5
Ik kan zelf mijn opdracht maken/doen.
2.6
Ik pak zelf de spullen die ik nodig heb.
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2.7
Ik ruim zelf de spullen op die ik gebruikt heb.
2.8
Ik durf een poos alleen te spelen/werken zonder dat de juf of meester bij mij kijkt of mij helpt.
2.9
Ik stoor de juf of meester niet als ik weet dat dit even niet kan, maar probeer zelf een oplossing te zoeken.
2.10 Ik praat en werk rustig.
2.11 Ik kan goed op de gang spelen/werken.
Doelen groep 3/4
Zelfstandig werken. Hierbij is het van belang dat kinderen zelfstandig leren te zijn, zodat ze goed kunnen omgaan met uitgestelde aandacht.
2.12 Ik controleer mijn werk, (eventueel samen met de leerkracht).
2.13 Ik praat mee over een opdracht.
2.14 Ik houd mijn eigen werkplek netjes.
2.15 Ik ken het gebruik van materialen.
Doelen groep 5/6
Zelfstandig leren. De kinderen dragen zelf verantwoordelijkheid voor de manier waarop zij kennis verwerven, de taken indelen, hoe zij omgaan met de
spanningsboog, etc. De taken liggen nog vast.
2.16 Ik controleer mijn eigen werk.
2.17 Ik vraag hulp als ik drie fouten of meer in mijn taak heb.
2.18 Ik werk taakgericht.
2.19 Ik laat mij niet afleiden.
2.20 Ik kan verschillende soorten instructie (uitleg) aan.
2.21 Ik werk in wisselende groepsgrootte.
Doelen groep 7/8
Zelfverantwoordelijk leren. Het gaat hierbij om leersituaties waarin kinderen zelfsturend bezig zijn. De kinderen leren zichzelf al doelen te stellen ten aanzien
van ambitieniveau, het gewenste eindresultaat. Zij maken keuzes over hoe zij deze doelen willen bereiken. De leerstof wordt nog grotendeels door de
leerkracht aangereikt.
2.22 Ik vraag tijdig hulp als ik mijn werk heb nagekeken en iets niet heb begrepen.
2.23 Ik verwoord eigen oplossings- strategieën.
2.24 Ik gebruik mijn tijd goed.
2.25 Ik deel mijn eigen tijd in.
2.26 Ik controleer het materiaal.
2.27 Ik verwoord mijn eigen mening.
2.28 Ik weet waar ik goed en minder goed in ben (leerstof).
2.29 Ik kan mijn huiswerk plannen met behulp van een agenda.
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Doelen Plusniveau
Zelfsturend leren. Het gaat hierbij om situaties waarbij de kinderen zelf de inhoud en de werkwijze bepalen en de vrijheid hebben om initiatieven te nemen,
die noodzakelijk zijn voor het eigen leerproces.
2.30 Ik ken mijn eigen leerstijl.
2.31 Ik kies zelf uit diverse verwerkingstechnieken.
2.32 Ik organiseer zelf activiteiten.
2.33 Ik kan mijn eigen leerdoelen noemen.
2.34 Ik bedenk zelf onderwerpen.

6.3 Kernwaarde in de praktijk
Uitgestelde aandacht
Voor een goed klassenmanagement is het nodig dat je vaardigheid hebt in het organiseren en structuren van activiteiten. De leerlingen leren omgaan met
uitgestelde aandacht, zodat de leerkracht tijd heeft om andere (individuele) leerlingen te begeleiden. Om de leerlingen te begeleiden met het proces van
uitgestelde aandacht maken wij vanaf groep 1 gebruik van het stoplicht, de timetimer, de geluidsmeter en vanaf groep 3 het vragenblokje.

In elke groep hangt er zichtbaar voor de kinderen, voor in de klas, een whitebord. Hierop staat het dagritme
(kwartiertjesrooster) van de dag, de dagen van de week (in de daltonkleuren), het stoplicht voor uitgestelde aandacht, de
geluidsmeter en de sociale rollen.
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6.4 Afspraken - doorgaande lijn
In de tabellen die hieronder volgen staat beschreven hoe we in de dagelijkse schoolpraktijk inhoud geven aan de kernwaarde zelfstandigheid.
Dagritme
(zie kernwaarde
effectiviteit voor
een
uitgebreidere
uitleg)

Dagkleuren

Uitgestelde
aandacht:
Zelfstandig
werken

Witte tijden
(plantijden)

Uitgestelde
aandacht:
Stoplicht

Groep 1
Groep 2
Groep 3
Groep 4
Groep 5
Groep 6
Groep 7
Groep 8
De dag en datum staan op het
Dag en datum staan op het
Dag en datum staan op het bord.
bord. De dagritmekaarten
bord. De dagritme kaarten
Het programma (tijdstip van aanvang (digitale tijd) en vakgebied) staat op het bord. De
(dagprogramma) zijn duidelijk
van de kanjertraining worden les kunnen de kinderen vinden op hun weektaak.
zichtbaar en worden ’s morgens
gebruikt (horizontale
kort doorgenomen met de
kaartjes).
kinderen.
De dagkleuren hangen zichtbaar op het bord. De kinderen plannen hun werk op de weektaak met deze dagkleuren.
Maandag = Rood
Dinsdag = Oranje
Woensdag = Geel
Donderdag = Blauw
Vrijdag = Groen
Zaterdag/zondag = Wit
Eind groep 1
Eind groep 2
Eind groep 3 kunnen de
Eind groep 4
Eind groep 5
Eind groep 6
Eind groep 7
Eind groep 8
kunnen de
kunnen de
kinderen 30 minuten
kunnen de
kunnen de
kunnen de
kunnen de
kunnen de
kinderen 10
kinderen 15
zelfstandig werken (stil)
kinderen 35
kinderen 40
kinderen 40
kinderen 45
kinderen 45
minuten
minuten
minuten
minuten
minuten
minuten
minuten
zelfstandig
zelfstandig
zelfstandig
zelfstandig
zelfstandig
zelfstandig
zelfstandig
werken (stil)
werken (stil)
werken (stil)
werken (stil)
werken (stil)
werken (stil)
werken (stil)
Eind groep 4
Start groep 5:
Start groep 6:
Start groep 7:
In groep 8
15 min per dag
30 min per dag
45 min per dag
hebben de
hebben de
leerlingen per
leerlingen min
Eind groep 5:
Eind groep 6:
Eind groep 7:
dan minimaal
60 per dag
30 min per dag
45 min per dag
60 min per dag
15 minuten
‘eigen plan tijd
‘eigen plan tijd’
Het symbool van uitgestelde
Het symbool van uitgestelde aandacht is een klassikale cirkel, het stoplicht (rood-groen). Hiermee geeft de leerkracht
aandacht is een klassikale cirkel
aan of hij wel of niet beschikbaar is om vragen te beantwoorden, met als doel om kinderen om te leren gaan met
(rood-groen) en de rode
uitgestelde aandacht. Het stoplicht hangt voor in de klas op het bord.
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ketting/sjaal die de leerkracht om
heeft.
Hiermee geeft de leerkracht aan
of hij wel of niet beschikbaar is
om vragen te beantwoorden, met
als doel om kinderen om te leren
gaan met uitgestelde aandacht.
Het stoplicht hangt op een
zichtbare plek in de klas.
Rood = de leerkracht is niet
beschikbaar voor vragen
Groen = de leerkracht is
beschikbaar voor vragen
n.v.t.
Uitgestelde
aandacht:
Vragenblokje

Uitgestelde
aandacht:
Timetimer

Geluidsmeter

Rood = De leerkracht is niet beschikbaar, de leerling kijkt nogmaals naar de opdracht. De leerling vraag hulp aan zijn
schoudermaatje ,aan zijn tafelgroepje (alleen wanneer de geluidsmeter op maatje/pinkstem staat. Wanneer deze op
stil staat, mogen de leerlingen niet overleggen).
Wanneer het stoplicht op rood staat maakt de leerkracht geen hulpronde! Met de timetimer kan worden aangegeven
hoe lang het stoplicht op rood staat, zo weten de kinderen wanneer de leerkracht beschikbaar is.
Groen = de leerling kan de leerkracht een vraag stellen als de leerkracht een hulpronde loopt en de leerling het blokje
op vraagteken zet. De leerkracht komt naar de leerling toe, de leerling niet naar de leerkracht.

De kinderen hebben een blokje. Tijdens het werken staat het blokje op de tafel van de leerling.
Betekenis van de symbolen:
rood: je mag mij niet storen
groen: je mag mij vragen stellen
vraagteken: ik heb een vraag. De leerling vraagt eerst hulp aan zijn schoudermaatje (als de geluidsmeter NIET op stil
staat), groepje en vervolgens aan de leerkracht.
(de oranje cirkel heeft geen functie en wordt niet gebruikt)
In de klas hangt op een zichtbare plek een grote timetimer. De timetimer wordt gebruik om visueel te maken hoeveel tijd er nog is voor een bepaalde tijd.
De timetimer wordt gezet bij alle momenten dat er een tijdsaanduiding wordt gegeven. Dit kan zijn bij een coöperatieve werkvorm, spelen en werken, stilwerktijd, e.d.
In de klas hangt op een zichtbare plek (voor in de klas) een geluidsmeter. Deze bestaat uit 4 onderdelen:
Stil: Er mag niet gesproken worden
Maatje: er mag gesproken worden zodat je maatje je kant verstaan (pinkstem)
Groepje: Er mag gesproken worden zodat je groepje je kan verstaan
Klas: Er mag gesproken worden met je normale stem, zodat de hele klas te kan verstaan.
De geluidsmeter wordt ingezet op het moment dat er zelfstandig gewerkt wordt en waarbij er een afspraak wordt gemaakt over het volume/gebruik van de
stem.
In groep 1 en 2 wordt de
geluidsmeter ingezet wanneer de
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kinderen stil moeten werken. Op
andere momenten wordt er geen
gebruik gemaakt van de
geluidsmeter.

.

7. Kernwaarde Samenwerken
7.1 Visie
Visie Nederlandse Dalton Vereniging
"The school functions as a social community"
Een daltonschool is een leefgemeenschap waar leerlingen, leerkrachten, ouders, schoolleiding en bestuur op een natuurlijke en gestructureerde wijze
samenleven en werken. Een daltonschool is ook een leeromgeving waar leerlingen en leerkrachten iets van en met elkaar leren. Doordat leerlingen samen
met leerkrachten en medeleerlingen aan hun leertaken werken, leren zij met elkaar om te gaan en leren zij dat zij elkaar kunnen helpen. Het verwerven van
kennis en vaardigheden in samenwerking met anderen kan het leren vergemakkelijken.
Leerlingen leren dat er verschillen bestaan tussen mensen. Ze leren naar elkaar te luisteren en respect te hebben voor elkaar. Als leerlingen met elkaar
samenwerken, ontwikkelen ze sociale vaardigheden en leren ze reflecteren op de manier waarop ze leren, zoals het beoordelen van een eigen inbreng en
die van een medeleerlingen, het aangaan van de dialoog, het leren omgaan met teleurstellingen en het ervaren van een meeropbrengst uit de
samenwerking.
Het uiteindelijke doel is democratisch burgerschap. Een daltonschool is een oefenplek voor democratisering en socialisering.
Visie Eloy
Ons principe van doelgericht samenwerken vormt de basis van leren van en aan elkaar, het leren omgaan met elkaar en het willen openstellen voor elkaar.
Hierbij is het leren delen van kennis, sociale vaardigheden, emoties en het geven en krijgen van feedback belangrijk. Onze leerlingen, leerkrachten en ouders
doen dit samen en zijn dus positief wederzijds afhankelijk.
Dit doen wij door variatie aan te bieden in samenstelling, werkruimte, coöperatieve werkvormen en verschillende sociale rollen. Het meegeven van
waarden en normen speelt hierbij een belangrijk rol. Dit draagt ertoe bij dat aan het einde van de basisschool ieder kind voldoende vaardigheden heeft om
zich staande te houden in de maatschappij.
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7.2 Doelen op kindniveau
In de tabellen die hieronder volgen, staan de doelen ten aanzien van de kernwaarde vrijheid en verantwoordelijkheid verder uitgewerkt, die we op
kindniveau (eind groep 2, eind groep 4, eind groep 6 en eind groep 8) voor ogen hebben. In bijlage 14.2 en 14.3 staan de samenwerkingsvormen die je kunt
gebruiken om deze doelen te bereiken.
Kinddoelen t.a.v. de kernwaarde Samenwerken

Doelen groep 1/2
Samenwerken (spelen). Hierbij is het samenwerken nog vooral een doel en nog geen middel. De opdracht ligt vooraf vast en is besproken en geoefend met de
kinderen. Het gaat voornamelijk om het oefenen van sociale vaardigheden.
3.1
Ik ken de namen van de kinderen uit mijn groep en gebruik ze ook.
3.2
Ik kijk een ander aan terwijl ik iets vertel.
3.3
Ik laat een ander meedoen.
3.4
Ik durf iets te vertellen in de kring.
3.5
Ik spreek duidelijk, zodat iedereen mij kan verstaan.
3.6
Ik laat een ander uitpraten.
3.7
Ik vind het leuk als een ander een idee heeft in mijn spel.
3.8
Ik blijf bij een groepje spelen/werken.
3.9
Ik kan materialen delen met andere kinderen.
3.10 Ik ben vriendelijk voor een ander.
Doelen groep 3/4
Samenwerken/spelen. Hierbij is het samenwerken in groep 3 nog vooral een doel en nog geen middel. De opdracht ligt vooraf vast en is besproken en
geoefend met de kinderen. Het gaat vooral om het oefenen van sociale vaardigheden. In groep 4 is het steeds meer samen leren en gaat het creëren van
situaties waarbij kinderen van en met een ander leren. De vorm wordt nog sterk gestructureerd door de taak of door de leerkracht.
3.11 Ik kan samenwerken in een groepje.
3.12 Ik stel vragen aan een ander.
3.13 Ik reageer op wat een ander zegt.
3.14 Ik moedig een ander aan mee te doen.
3.15 Ik bied aan om iets uit te leggen.
3.16 Ik vraag hulp aan een ander.
3.17 Ik herinner een ander aan de taak of opdracht (sociaal rol).
3.18 Ik kan omgaan met verschillen in de groep.
3.19 Ik geef een ander een complimentje (sociale rol).
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Doelen groep 5/6
Samen leren. Het gaat hier om het creëren van situaties waarbij kinderen van en met een ander leren. De vorm wordt nog sterk gestructureerd door de taak
of door de leerkracht.
3.20 Ik ben samen met anderen verantwoordelijk voor positief taalgebruik.
3.21 Ik maak ondersteunende opmerkingen.
3.22 Ik kom afspraken en beloften na.
3.23 Ik werk met alle groepsgenoten samen.
3.24 Ik help een ander zonder voor te zeggen.
3.25 Ik zeg op vriendelijke toon dat ik het er niet mee eens ben.
3.26 Ik verzamel met anderen materialen voor een opdracht.
3.27 Ik bepaal met anderen de plaats van waar we gaan werken.
3.28 Ik wil en durf leiderschap te tonen.
3.29 Ik geef per dag aan met wie en wanneer ik ga samenwerken.
3.30 Ik los samen met een ander problemen op.
Doelen groep 7/8
Coöperatief leren. Het gaat hierbij om open leersituaties waarin kinderen van en met een ander leren en/of een bijdrage leveren aan een anders leerproces.
3.31 Ik verdeel taken.
3.32 Ik wissel informatie uit.
3.33 Ik kan samen met anderen een taak afmaken.
3.34 Ik accepteer verschil van mening.
3.35 Ik behoud op langere termijn een goede relatie.
3.36 Ik kan het eens worden met een ander.
3.37 Ik bouw samen ideeën verder uit.
3.38 Ik breng wat ik geleerd heb over op anderen.
3.39 Ik houd een gesprek met anderen.
3.40 Ik maak zelf groepjes.
3.41 Ik zeg tegen een ander op juiste wijze wat ik van hem of haar vindt.
3.42 Ik kan buiten de groep samenwerken.
3.43 Ik kan coachen (tutoren) van andere kinderen aan.
Doelen Plusniveau
Interactief afhankelijk leren. Hier is sprake van interactief, wederzijds afhankelijk leren in groepen. De kinderen nemen zelf het initiatief om samen te werken.
Ze zijn op de hoogte van een anders expertise en willen een anders kwaliteiten inzetten om in een gezamenlijk leerproces tot een gemeenschappelijk
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leerproduct te komen.
3.44 Ik verplaats mij in de mening van een ander.
3.45 Ik geef kritiek op ideeën, niet op personen.
3.46 Ik combineer verschillende ideeën.
3.47 Ik motiveer, stimuleer een groep.
3.48 Ik kan problemen bespreekbaar maken.
3.49 Ik kan aan een groepsbespreking zonder juf of meester deelnemen.
3.50 Ik overleg mee over de inhoud van het onderwijs (met de leerkracht of in een groepje).
3.51 Ik vat de groepsvoortgang samen.
3.52 Ik kan diverse rollen aan bij samenwerken.

7.3 Kernwaarde in de praktijk
Op de Eloy wordt er op diverse niveaus samengewerkt met en tussen diverse partijen.
Samen werken in de klas
Coöperatief leren
In alle groepen wordt er vaak gewerkt door middel van coöperatieve werkvormen. Door op deze manier te werken ontwikkelen de kinderen een scala aan
werkvormen waarbij het samenwerkend leren wordt gestimuleerd. Door het gebruik van deze werkvormen worden alle kinderen actief betrokken bij de
activiteit en het leerproces. De leerlingen leren met en van elkaar en het bevordert de sociale vaardigheden en draagt daardoor bij aan een verbeterde sfeer
in de groep.
Samenwerken buiten de klas
Op de Eloy werken wij op verschillende manieren buiten klas, ofwel groepsdoorbroken.
Talentmoment
Naar aanleiding van de audit in 2015 hebben wij als team onze koers bepaalt, onze schoolvisie gezamenlijk geformuleerd. De samen tot stand gekomen visie
luidt; ‘Onze leerlingen zijn de talenten van de toekomst. De leerlingen op de Eloy leren hun eigen talenten ontdekken, ontwikkelen en inzetten in een veilige
en uitdagende leeromgeving.’
Deze visie geven wij onder andere vorm met Talentmoment. Talentmoment richt zich op diverse disciplines en domeinen, o.a. creatief, sport, natuur en
muziek. In verschillende bouwen wordt groepsdoorbroken gewerkt binnen een schoolbreed thema. De leerlingen kiezen zelf aan welke workshops ze
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deelnemen en op basis daarvan kiezen ze hun eindproduct. De workshops worden georganiseerd door de leerkrachten. De workshops die de leerkrachten
geven liggen in verbinding met het talent van de leerkracht. Tevens worden ouders betrokken bij het talentmoment voor het geven van workshops.
Wereldmoment
Op de Eloy zijn we vorig schooljaar (2017-2018) gestart met projectmatig en groepsdoorbroken zaakvakonderwijs: Wereldmoment.
De leerlingen worden door de eigen leerkracht geënthousiasmeerd voor een nieuw thema. Vervolgens tekenen de leerlingen zich in welk vakgebied ze
welke week graag aangeboden willen krijgen. Dat vakgebied wordt het gehele thema aangeboden door dezelfde leerkracht, waardoor leerlingen binnen een
project dus wisselen van klaslokaal, aanbod, leerkracht, niveau en groepssamenstelling.
In de presentatieweek wordt ieder thema afgesloten met de toets en eindproductpresentatie van het vakgebied naar keuze.
Doeleninstructie rekenen
Vanaf het schooljaar 2017-2018 werken bij voor het vakgebied rekenen groepsdoorbroken, waarbij de leerlingen instructie krijgen op de doelen die zij nog
niet beheersen. De parallelleerkrachten stemmen per rekenblok af wie welke instructie geeft. Voor een uitgebreide toelichting op de doeleninstructie
verwijs ik naar het hoofdstuk ‘Kernwaarde Effectiviteit’.
Leerlingenraad
Op de Eloyschool wordt er ieder jaar een leerlingenraad gekozen. De leerlingen op de Eloy zijn in staat om kritisch mee te denken aan de verbetering van de
school en/of complimenten en tips te geven. Wij vinden het belangrijk dat er ook geluisterd wordt naar deze groep betrokkenen van de Eloy.
De leerlingenraad bestaat uit twee leerlingen (de klassenvertegenwoordigers) uit iedere groep en daarbij twee leerkrachten die de bijeenkomsten leiden. De
klassenvertegenwoordigers worden binnen de klas gekozen door de groep zelf.
In het schooljaar 2018-2019 zijn we naast een leerlingenraad bestaande uit groep 5 tot 8 ook gestart met een leerlingenraad bestaande uit groep 1 tot 4.
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Leerlingenraad onderbouw
Groep 1 t/m 4.
2x per jaar een bijeenkomst van 15 minuten.
Hierin wordt vooral gesproken over de
ideeën die vanuit de groepen zijn gekomen
middels de leerlingenraad poster.

Leerlingenraad bovenbouw
Groep 5 t/m 8.
4x per jaar een bijeenkomst van 30 minuten.
Hierin wordt de input vanuit de
leerlingenraadposter besproken en tevens
worden er taken verdeeld aan de hand van een
schema die de leerkrachten opstellen.

Samenwerken binnen het team
Collegiale consultaties en maatjes leren
Op de Eloy zijn wij in het schooljaar 2016-2017 gestart met het afleggen van collegiale klassenbezoeken. We leggen klassenconsultaties af omdat de meeste
deskundigheid binnen de school zit. Iedere leerkracht is een bron van kennis en ervaring voor een collega.
Het ‘bij elkaar binnen kijken’ heeft een positief effect gehad op de leerkracht en op de onderwijspraktijk in de klas. Wanneer met een gerichte kijkwijzer
naar een gericht onderwerp bij een collega in de klas gekeken wordt, zorgt dit in eerste instantie voor een teamgevoel. Wij zorgen samen voor goed
onderwijs op de Eloy. Daarnaast helpt het bij de persoonlijke ontwikkeling. Door het gericht kijken naar een collega en zijn/haar klas wordt eenieder ook
bewust van zijn eigen handelen. Naast het handelen van de collega zet het ook je eigen professionele gedachten in beweging. Daarbij vinden wij het als
school belangrijk om gerichte feedback te geven en te ontvangen. Het zorgt voor bewustwording en reflectie op het eigen handelen!
Het brengt veel nieuwe ideeën met zich mee en dit wordt gedeeld met collegae. Dit zorgt voor een verrijking in het klassenmanagement, organisatie van de
les en het didactisch en pedagogisch handelen. Naast alle vernieuwde ideeën zorgen klassenconsultaties er ook voor dat de doorgaande lijn binnen de
school wordt bewaakt. De afspraken die wij samen hebben gemaakt over ons klassenmanagement (time-timer/geluidsmeter/e.d.) wordt ‘gecontroleerd’. Zo
zorgen wij samen voor ons daltononderwijs.
In de komende jaren blijft de collegiale consultatie een belangrijk aspect binnen ons onderwijs. Daarbij worden er steeds keuzes gemaakt op onderwerp en
‘maatjesleren’.
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Expertgroepen
Sinds het begin van het schooljaar 2017-2018 werken wij op de Eloy met expertgroepen. Per schooljaar worden de expertgroepen gevormd rond 3 thema’s.
De thema’s van de expertgroepen staan in verbinding met de speerpunten afkomstig uit het schoolplan.
Dalton is de afgelopen 2 jaar een expertgroep geweest. Doel van de expertgroepen is om kennis beter te verspreiden en te delen binnen het
leerkrachtenteam en de betrokkenheid te vergroten. Tot augustus 2017 werken de Eloy met coördinatoren die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering voor
het beleid rondom een bepaald vakgebied of onderwerp. De coördinatoren zijn gebleven, maar functioneren nu binnen een expertgroep waar meerdere
leerkrachten deel van uit maken. Elke leerkracht maakt deel uit van een expertgroep waardoor men meer betrokken is bij de beleidsvorming. Deze manier
van werken geeft de leerkrachten meer verantwoordelijkheid, zeggenschap en eigenaarschap bij de betreffende thema’s.
De expertgroepen zorgen ervoor dat de link tussen theorie en praktijk minder groot is en communicatie en samenwerking op diverse niveaus plaatsvinden.
Leden van de expertgroep kunnen ideeën uitproberen in de klas om erachter te komen of iets in de praktijk uitwerkt zoals in de expertgroep is bedacht.
Samenwerken met ouders
De school is een leef- en leergemeenschap waar ouders, leerlingen en leerkrachten op respectvolle wijze met elkaar samenleven en werken. Eén van de
ambities van onze school is het onderhouden van een open communicatie en goede samenwerking tussen ouders, leerlingen en leerkrachten. Daarbij ligt de
nadruk op effectieve communicatie en samenwerking op het niveau kind – leerkracht – ouder.
Het leidende en verbindende motief hierbij is: ‘Hoe zorgen we samen voor dat kinderen tot optimale ontplooiing komen en de talenten van kinderen tot
bloei komen’. Ouders zien wij als gelijkwaardige partners in dit proces. Nadrukkelijk elk vanuit een eigen verantwoordelijkheid. Open communicatie, het
afstemmen van verwachtingen en wederzijds vertrouwen vormen hierbij de basis.
Dit is de reden waarom wij gekozen hebben voor een gesprekcyclus, waarbij de leerlingen voor een deel bij aanwezig zijn.
Kennismakingsgesprekken
(start schooljaar)
Facultatieve
voortgangsgesprekken
Opbrengstgesprekken 1
Opbrengstgesprekken 2

Het gesprek heeft als doel om kennis te maken met elkaar (ouder/leerling – leerkracht(en)) en verwachtingen naar elkaar
uit te spreken. De leerlingen vullen hiervoor (samen met een hun ouders) een formulier in. De leerlingen van groep 1 t/m
8 zijn bij dit gesprek aanwezig. In groep 8 worden coachingsgesprekken gehouden.
In november zijn en facultatieve voortgangsgesprekken. Doel van dit gesprek is met name het welbevinden van de
leerlingen te bespreken. Ouders of leerkrachten kunnen aan elkaar kenbaar maken behoeften te hebben aan een gesprek.
Opbrengstgesprekken in februari. Bij dit gesprek worden de resultaten (cito en rapport) besproken met de ouders van de
leerlingen. In groep 1/2 is de uitdraai van het OVM de lijndraad voor het gesprek.
Opbrengstgesprekken in juni. Bij dit gesprek worden de resultaten (cito en rapport) besproken met de ouders en de
leerlingen (groep 5 t/m 8). Tevens is dit een evaluatiemoment van het schooljaar.
In groep 1/2 zijn de resultaten van het OVM de lijndraad voor het gesprek.
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7.4 Afspraken - Doorgaande lijn
In de tabellen die hieronder volgen staat beschreven hoe we in de dagelijkse schoolpraktijk inhoud geven aan de kernwaarde samenwerken.

Coöperatief
leren:
nummering

Groep 1 en 2
In groep 1/2
hebben de
leerlingen geen
nummering.

In groep hebben de
hulpjes tijdens de
inloop een
coöperatieve rol:
Stilte kapitein en
complimentgever.

Coöperatief
leren:
Sociale rollen

Zij zijn
verantwoordelijk
hiervoor. Na de
inloop worden de
rollen en hun taken
geëvalueerd.
Er wordt gebruik
gemaakt van
afbeeldingen van
de sociale rollen.

Groep 3
Groep 4
Groep 5
Groep 6
Groep 7
Groep 8
De volgorde nummering wordt op de volgende wijze gehanteerd:
5
24
13
Om het coöperatief leren op een goede wijze te kunnen inzetten, maken groepjes we van 4 of 5. Wil je hiervan afwijken, dan overleg
je dat met de daltoncoördinator/directie/intern begeleider.
Aanleren sociale
Herhalen sociale
Herhalen sociale
Herhalen sociale
Herhalen sociale
Herhalen sociale
rollen:
rollen groep 3
rollen groep 4
rollen groep 3, 4, 5
rollen groep 3, 4, 5, rollen groep 3, 4, 5,
Complimentgever
6
6, 7
Stilte kapitein
Aanleren sociale
Aanleren sociale
Aanleren sociale
Materiaalchef
rollen:
rollen:
rollen:
Aanleren sociale
Aanleren sociale
Tijdbewaker
Verslaggever
schrijver
rollen:
rollen:
Er wordt gebruik
Controleur
Aanmoediger
Werkverdeler
Gangmaker
gemaakt van
Er wordt gebruik
Reflector
Vraagchef
afbeeldingen van
gemaakt van
De sociale rollen
De sociale rollen
de sociale rollen.
afbeeldingen van
worden aangeven
worden aangeven
De sociale rollen
De sociale rollen
Deze zijn zichtbaar
de sociale rollen.
met een tekst op
met een tekst op
worden aangeven
worden aangeven
op het bord.
Deze zijn zichtbaar
het bord.
het bord.
met een tekst op
met een tekst op
Materiaalchef
op het bord.
het bord.
het bord.
Complimentgever
Stilte kapitein
In een tafelgroepje
In een tafelgroepje
In een tafelgroepje
In een tafelgroepje
In een tafelgroepje
hebben alle
hebben alle
hebben alle
hebben alle
hebben alle
Deze rollen worden leerlingen een
leerlingen een
leerlingen een
leerlingen een
leerlingen een
ingezet wanneer
sociale rol. (bv nr 1. sociale rol. (bv nr 1. sociale rol (zie gr. 4) sociale rol (zie gr. 4) sociale rol (zie gr. 4)
nodig.
Coach, nr.2
Coach, nr.2
Rustchef)
Rustchef)

Voor het aanleren en inoefenen van een rol staat twee weken. In totaal worden er in 6 jaren 12 rollen aangeleerd. Voor de uitleg van de rollen, zie bijlage
15.2 ‘Sociale rollen’.
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De volgende
coöperatieven
werkvormen
worden in de groep
aangeboden:
Coöperatief
leren:
Werkvormen

Teamboxen

Maatjes

Mixen op muziek
Mix tweepraat
Mix weegesprek
(op tijd)
Mix en koppel
Binnen- buitenkring
Tweetal coach
Mix en bevries
In groep 1/2 wordt
er geen gebruik
gemaakt van
teamboxen.

In groep 1 en 2
werken wij met
‘kanjervriendjes’.
De kinderen
worden aan elkaar
gekoppeld om
elkaar te helpen
wanneer nodig.
Na elke vakantie
krijgen de kinderen
een nieuwe
kanjervriend.

De volgende coöperatieven werkvormen
worden in de groep aangeboden:

De volgende coöperatieven werkvormen
worden in de groep aangeboden:

De volgende coöperatieven werkvormen
worden in de groep aangeboden:

Tafelrondje per tweetal
Schud en pak
Geef geld
In de rij
Simultaan tafelrondje
Commentaar op tournee
Genummerde koppen bij elkaar
Team doe mee en vertel
Verslaggever
Rondpraat
Laat zien
Draai en denk
Tafelrondje
Twee check
Draai en weet
Zoek de valse
Twee vergelijk
Gedicht voor twee stemmen
Zoek iemand die
Doe mij na
Geef door
Praatkaartjes
+ De coöperatieve werkvormen
Wie ben ik
Teaminterview
aangeleerd in de voorgaande groepen
+ De coöperatieve werkvormen
Hoeken
aangeleerd in de voorgaande groepen
+ De coöperatieve werkvormen
aangeleerd in de voorgaande groepen
In groep 3 t/m 8 wordt er gebruik gemaakt van teamboxen. Op elk tafelgroepje staat een bak met de volgende inhoud:
• 5 potloden in de kleuren van de dag
• 1 grijs potlood
• 1 puntenslijper
• 1 blauwe pen
• 1 gum
• 1 groene nakijkpen
• 1 notitie blok
• 4 markeerstiften
• 2 plakstiften
• 1 schaar
• 1 blokje post-it
• 10 kleuren stiften
In deze groepen hebben de kinderen geen vaste maatjes. De leerlingen leren samen werken met alle kinderen met als doel de
leeropbrengsten te vergroten.
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Groepsoverstijgende
activiteit

Er vinden door het schooljaar heen diverse groepsoverstijgende activiteiten plaatsen:
- Samenwerking tussen de parallelgroepen
- Themamiddagen groep 2-3 (zie ‘Zo werken op de Eloy – Onderbouw’)
- Gezamenlijke thema’s groep 1/2 met Fris! Kinderdagverblijven (zie ‘Zo werken op de Eloy – Onderbouw’)
- Talentmoment (schoolbreed)
- Wereldmoment (groep 4/5 + 6 t/m 8)
- Groep 8 leest voor/doet een activiteit bij groep 1/2
- Activiteiten gekoppelde aan diverse feestdagen of schoolactiviteiten (nationale rekendag).
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8. Kernwaarde Reflectie
8.1 Visie
Visie Nederlandse Dalton Vereniging
"I would be the first to hear welcome criticism"
Het kritisch benaderen van onderwijskundige ontwikkelingen en inzichten is op een daltonschool vanzelfsprekend. Iedere docent die werkt op een
daltonschool reflecteert op zijn/haar onderwijspraktijk en professioneel handelen. Ook op schoolniveau vindt reflectie over de kwaliteit van het
daltononderwijs voortdurend plaats.
Visie Eloy
Op de Eloy reflecteren leerkrachten en leerlingen structureel, individueel en met elkaar (ook met ouders). Er is kennis van verschillende werkvormen,
middelen en vaardigheden om te kunnen reflecteren op het product, het proces, het gedrag en het leren. Hierdoor ontstaat er inzicht in eigen handelen, het
eigen leerproces en kunnen we ons verder ontwikkelen en nieuwe doelen gesteld worden.

8.2 Doelen op kindniveau
In de tabellen die hieronder volgen, staan de doelen ten aanzien van de kernwaarde reflectie verder uitgewerkt, die we op kindniveau (eind groep 2, eind
groep 4, eind groep 6 en eind groep 8) voor ogen hebben.
Kinddoelen t.a.v. de kernwaarde reflectie

Doelen groep 1/2
Ik kan vooruit kijken op de taak/activiteit voordat ik aan de taak begin.
4.1
Ik kan inschatten of ik een opdracht kan uitvoeren.
4.2
Ik denk na over de materialen die ik nodig heb om een taak/opdracht/activiteit uit te voeren.
4.3
Ik kies een goede plek waar ik kan werken.
4.4
Ik kan benoemen wat ik moet doen.
Ik ben tijdens mijn taak bewust van mijn werk.
4.5
Ik weet hoe ik hulp moet vragen als iets niet (alleen) lukt.
4.6
Ik snap wat ik aan het doen ben.
4.7
Ik kan problemen onder woorden brengen .
4.8
Ik denk na over wat (niet) goed gaat.
Ik kan nadenken over mijn uitgevoerde taak.
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4.9
Ik denk na over hoe het is gegaan
4.10 Ik kan zeggen wat ik van het resultaat vind
4.11 Ik kan zeggen wat ik van de taak/opdracht/activiteit vond
Doelen groep 3/4
Ik kan vooruit kijken op de taak/activiteit.
4.12 Ik weet wat er van mij op een dag verwacht wordt.
4.13 Ik weet wat het doel is van de les/opdracht/activiteit/taak.
4.14 Ik kan mezelf een doel stellen.
Ik ben tijdens mijn taak bewust van mijn werk.
4.15 Ik kan benoemen hoe ik met mijn taak bezig ben.
Ik kan nadenken over mijn uitgevoerde taak.
4.16 Ik kan mijn werk correct maken.
4.17 Ik vraag hulp als ik merk dat ik veel fouten heb gemaakt.
4.18 Ik kan aangeven waarom het samenwerken wel/niet goed ging.
4.19 Ik kan vertellen wat ik moeilijk/makkelijk vond.
4.20 Ik kan aangeven of en waarom de tijd/opdracht/activiteit/les goed is uitgevoerd.
4.21 Ik kan mijn gevoel over de taak onder woorden brengen.
Doelen groep 5/6
Ik kan vooruit kijken op de taak/activiteit.
4.22 Ik denk na over de invulling van de tijd die ik nodig heb voor een taak/opdracht/activiteit/les.
4.23 Ik kan benoemen wat ik moet doen.
4.24 Ik kan inschatten of ik een opdracht kan uitvoeren.
4.25 Ik weet wat het doel is van de les en kan aangeven wat ik er over weet.
4.26 Ik denk na over de volgorde van mijn taken.
4.27 Ik denk na over de aanpak van de taak.
Ik ben tijdens mijn taak bewust van mijn werk.
4.28 Ik ga na of het gaat zoals ik in gedachten had.
4.29 Ik kan mijn planning bijstellen als dat nodig is.
4.30 Ik kan tijdens de opdracht aangeven of ik hulp nodig heb en in welke vorm.
4.31 Als het niet goed gaat, probeer ik een oplossing te bedenken.
Ik kan nadenken over mijn uitgevoerde taak.
4.32 Ik kan vertellen wat ik geleerd heb.
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4.33 Ik kan vertellen wat moeilijk/makkelijk wat aan de taak/opdracht/les/activiteit.
4.34 Ik kan vertellen wat ik van mijn manier van werken vond.
4.35 Ik kan vertellen hoe de samenwerking is verlopen en wat mijn rol daarin was.
4.36 Ik kan vertellen of ik het doel van de opdracht/les/activiteit/taak heb behaald.
4.37 Ik kan leerpunten bedenken voor de volgende keer.
Doelen groep 7/8
Ik kan vooruit kijken op de taak/activiteit.
4.38 Ik kan overzien wat er van mij verwacht wordt bij een taak.
4.39 Als ik iets niet kan, maar toch wil leren, weet ik hoe ik dat aan kan pakken.
4.40 Ik weet wat mijn eigen reflectiepunt is.
4.41 Ik kan in schatten of ik instructie nodig heb.
4.42 Ik ben mij bewust van mijn kwaliteiten.
Ik ben tijdens mijn taak bewust van mijn werk
4.43 Ik vraag mij af, of ik nog dingen bij moet stellen
4.44 Ik denk na of het plan gaat, zoals ik vooraf had bedacht
Ik kan nadenken over mijn uitgevoerde taak.
4.45 Ik kan kritisch kijken naar mijn werktempo, concentratie en motivatie.
4.46 Ik weet wat ik de volgende keer anders moet doen.
4.47 Ik kan aangeven wat ik nog wil leren en wat ik daarvoor nodig heb.
4.48 Ik kan ieders rol binnen de samenwerkingsopdracht aangeven.
4.49 Ik ben in staat mijn eindproduct kritisch te beoordelen.
4.50 Ik kan leerpunten voor de volgende keer formuleren.

8.3 Kernwaarde in de praktijk
Op de Eloy zie je reflectie op verschillende momenten en met diverse werkvormen terug in de onderwijspraktijk.
Reflectie weektaak
Op de achterkant van de weektaak neemt reflectie een belangrijke plaats in. Aan het begin van de week stellen de kinderen van groep 4 t/m 8 een
persoonlijk doel op. Dit kan gericht zijn op een vakgebied, maar ook op het gebied van gedrag of een kernwaarde van het daltononderwijs. Hierbij kunnen
de kinderen gebruik maken van een ‘overzicht’ met persoonlijke doelen die de leerkracht in zijn bezit heeft. Voor groep 3 wordt er in het begin van de week
een groepsdoel gekozen. Wij vinden het belangrijk dat het persoonlijk doel concreet wordt geformeerd, zodat het kind het doel goed kan meten. Aan het
einde van de week, maar ook tussentijds, reflecteert de leerling zijn persoonlijk doel aan de hand van een aantal vragen. Deze staan op de achterkant van de
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weektaak vermeld. Na de reflectie stelt de leerling een nieuw doel op. Dit kan aansluitend zijn bij zijn vorige doel, maar kan op een heel ander aspect gericht
zijn.
Naast de reflectie stukjes op het persoonlijke doel van de leering. Kan de leerkracht er zelf voor kiezen op reflectievragen op de weektaak te zetten wat
specifieke voor die jaargroep is.
In groep 1/2 vindt de reflectie van de weektaak plaats door middel van het digikeuzebord. Wanneer de leerling het weektaakwerkje heeft gemaakt, zet de
leerling een smiley bij zijn/haar naam onder het juiste werkje (matrix).
Reflectie binnen het team
Binnen het team zijn wij op verschillende manier en niveaus aan het reflecteren op ons onderwijs en ons handelen. Dit gebeurt onder andere door collegiale
consultaties (zie hoofdstuk 7.5). Daarnaast blikken wij diverse momenten in het schooljaar terug op ons onderwijs. We bekijken onder andere teambreed en
individueel de cito trendanalyses. Voor ons daltononderwijs vullen wij minimaal 2x per jaar de kijkwijzer in. De leerkrachten vullen zelf de kijkwijzer is voor
hun groep. Het doel van deze kijkwijzer is een overzicht krijgen van het daltononderwijs in de groepen en hier onze kansen (ontwikkelpunten) uit te kunnen
halen (zie bijlage 15.7).

8.4 Afspraken - doorgaande lijn
In de tabellen die hieronder volgen staat beschreven hoe we in de dagelijkse schoolpraktijk inhoud geven aan de kernwaarde reflectie.
Groep 1
Groep 2
In groep 1 en 2 oefenen we dit
spelenderwijs met spelletjes waarbij
kinderen hun opdrachten kunnen
nakijken (Miniloco, Pincto,
Smartgames etc.)
Nakijken

Groep 3
Groep 4
Groep 5
Groep 6
Groep 7
Groep 8
In groep 3 oefenen
In groep 4 t/m 8 kijken leerlingen één of meerdere vakgebieden zelf na. De leerlingen doen
kinderen met het
dit aan een speciaal ingerichte ‘nakijktafel’. Als de kinderen hun werk af hebben of naar eigen
zelf nakijken van
inzicht een doel van de week behaald hebben, vinken zij hun werk af. Wanneer de kinderen
zelfcorrigerende
de gemaakte opdrachten van rekenen hebben gemaakt, vinken zij dit af met potlood.
opdrachten (zie
groep 1/2). Een
Groep 4 kijkt zelf na: Rekenen, taal, spelling werkboek
aantal kinderen, die Groep 5 kijkt zelf na: Rekenen, taal, spelling werkboek
er klaar voor zijn,
Groep 6 kijk zelf na: Rekenen, taal, spelling werkboek
kijken één of meer
Groep 7 en 8 kijken zelf na: alle vakgebieden.
vakgebieden zelf na Wanneer de leerling veel fouten heeft gemaakt, maakt de leerling dit kenbaar bij de
(plus kinderen)
leerkracht.
Het spellingsdictee (Zo leren kinderen lezen en spellen) wordt klassikaal nagekeken.

40
Zo werken wij op de Eloy – Daltonboek 2017-2021

Reflectie:
Weektaak

De leerlingen vinken hun taak af met
een smiley, wanneer zij vinden dat zij
hun taak goed hebben afgerond.
Deze smiley geeft aan hoe de leerling
de taak heeft uitgevoerd/ervaren
Leerkracht volgt de leerlingen en
bespreekt of de taak voldoet aan de
opdracht.

Reflectie:
‘Klassikaal

Leerkracht reflecteert met de
kinderen aan het einde van een
werkmoment ,dag en week.
(op sharepoint zijn diverse
werkvormen samengebundeld)

De leerlingen
vinken hun taak af
op hun
weektaakblad. Aan
de hand van
smiley’s
beoordelen zij hoe
het werk van die
dag per taak
verliep.
Leerkracht
reflecteert met de
kinderen aan het
einde van een
werkmoment en
dag. (op sharepoint
zijn diverse
werkvormen
samengebundeld)

De leerlingen werken met een weektaak. Op de volgende manier wordt er hiermee
gereflecteerd:
- Op de achterkant: de doelen van de lessen
- Hun persoonlijk doel
- Algemene reflectie vragen die de leerkracht stelt.
Zij bepalen welke doelen zij meenemen naar de volgende weektaak.

Leerkracht reflecteert het werken met de kinderen aan het einde van een dagdeel. De
uitvoering van de sociale rollen worden hier in meegenomen.
(op sharepoint zijn diverse werkvormen samengebundeld)
Leerkracht bekijkt zo mogelijk de weektaken per week en deze wordt individueel
gereflecteerd met de leerlingen op proces en product.
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9. Kernwaarde Effectiviteit
9.1 Visie
Visie Nederlandse Dalton Vereniging
Efficiency measure ´a simple and economic reorganization of the school´
Het daltononderwijs is gericht op een effectieve inzet van tijd, menskracht en middelen.
Een taak als drager van de te leren vaardigheden en kennis biedt optimaal gelegenheid om tot een doelmatige inrichting te komen. Een taak op maat houdt
een leerling doelmatig en functioneel bezig.
Visie Eloy
Ons Daltononderwijs is gericht op effectieve inzet van tijd, menskracht en middelen. Wij richten ons onderwijs zo effectief mogelijk in door leerlingen
verantwoordelijkheid te geven. Om te zorgen dat het onderwijs de juiste leeropbrengsten oplevert, helpt het als je vooraf weet wat je gaat leren (het doel),
wanneer het klaar moet zijn en wat je nodig hebt (taakgericht).
Deze visie dragen wij door te werken met een weektaak en het geven dan doeleninstructie op het vakgebied rekenen. Met de weektaak leren onze
leerlingen hierin stap voor stap inzicht te krijgen.
Door het top-down toetsen en het geven van doelen instructie, op het vakgebied rekenen, krijgen de leerlingen effectieve instructie wat passend in bij de
ontwikkeling van het kind.

9.2 Effectieve instructie
We gaan uit van de kracht van het model Directe Instructie (Veerman, 1998) en hoe dit model (waarbij de rol van de leerkracht leidend is) te gebruiken is
binnen het daltononderwijs (waarbij we de leerkracht als coach zien).
Daltononderwijs vraagt om reflecterende, experimenterende leerkrachten die, praktisch en pragmatisch, op zoek zijn naar een efficiënte, optimale
werkwijze.
Om een effectieve instructie te geven die aansluit bij de ontwikkeling van de kinderen, zijn wij in het schooljaar 2017-2018 begonnen met het geven van
doeleninstructie voor het vakgebied rekenen. Deze manier van instructie geven zie je terug in groep 4 t/m 8. Uitbreide toelichting op de werkwijze is te
lezen in bijlage 10.3: Werkwijze doelinstructie. In het schooljaar 2018-2019 zullen wij deze manier van instructie geven uitbreiden naar een 2de vakgebied.
Tot slot de opmerking dat we effectief onderwijs onder de aandacht blijven houden, door te blijven experimenteren, door tijdens klassenbezoeken ook
kritisch te zijn op effectiviteit, door effectief onderwijs aan de orde te stellen binnen de daltonwerkgroep en de bouwvergaderingen, door doelen meer en
meer centraal te stellen, door alert te zijn op de leeropbrengsten, etc.
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9.3 Kernwaarde in de praktijk
Kwartiertjesrooster
In alle groepen wordt het ritme van de dag aangegeven. Zo krijgen de kinderen inzicht in het programma van de dag. De kinderen zien wanneer ze instructie
krijgen (geel of witte kaartjes) en hoelang de verschillende activiteiten duren. Op de lege witte momenten hebben de kinderen tijd om aan hun weektaak te
werken. Met deze werkwijze wordt de effectieve leertijd vergoot. Kinderen hebben overzicht over de activiteiten gedurende de dag.
In groep 1/2 geven we het dagritme weer doormiddel van pictogrammen van de Kanjertraining. Ook in groep 3 vind je deze pictogrammen weer terug. Voor
deze pictogrammen zijn analoge klokken te zien. Groep 4 t/m 8 maakt gebruik van de geschreven dagritme kaarten in combinatie met de digitale tijden
(groep 4 start met de analoge tijden. Wanneer de leerlingen de digitale tijden aangeboden hebben gekregen, zullen de digitale tijden op het bord staan).
Wij hebben er voor gekozen om het kwartiertjesrooster/dagritme per dag op te hangen op het whitebord. Het rooster voor de hele week vinden de
leerlingen van groep 4 t/m 8 terug om hun weektaak.

Kwartiertjesrooster groep 1/2

Kwartiertjesrooster groep 3

Kwartiertjesrooster groep 4 t/m groep 8
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Weektaak
Het format van de weektaak staat in verbinding met het kwartiertjes rooster. De instructies hebben dezelfde kleur en op de witte lege momenten kunnen
de kinderen hun eigen taken in plannen. Op de weektaak is de gehele week voor de leerlingen inzichtelijk gemaakt: welke les wanneer is gekoppeld aan het
doel, wanneer zij instructie moeten volgen en wanneer de kinderen eigen werktijd hebben.
Doeleninstructie
Vanaf het schooljaar 2018-2019 werken we in groep 3 t/m 8 voor het vakgebied rekenen met het geven van doeleninstructie. In het schooljaar 2017-2018
hebben de groepen 5 dit als een pilot geprobeerd.
Door het maken van een starttoets voorafgaand aan het blok krijgt de leerkracht en de leerlingen inzicht welke doelen ze al kunnen en welke doelen ze nog
niet (voldoende) hebben behaald. De doelen waar ze nog instructie voor moeten worden zichtbaar door middel van het doelenblad. De rol van de leerkracht
is nu nog erg begeleidend hierin (het geven van instructie) dit willen wij verder gaan ontwikkelen naar meer coachend. In de toekomst willen we voor
andere vakgebieden ook gaan werken met doeleninstructie. Een aantal leerkrachten zijn in hun groep aan het experimenteren met het geven van
doeleninstructie op andere vakgebieden, zoals taal en spelling.
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9.4 Afspraken - doorgaande lijn
In de tabellen die hieronder volgen, staat beschreven hoe we in de dagelijkse schoolpraktijk inhoud geven aan de kernwaarde effectiviteit

Instructie

Doelen

Kwartiertjes
rooster

Groep 1
Groep 2
Groep 3
Groep 4
Groep 5
Groep 6
Groep 7
Groep 8
Om onze leerlingen van goed en effectief onderwijs te voorzien maken wij op onze school gebruik van het directe instructiemodel tijdens onze lessen. Het
directe instructiemodel geeft de instructiefasen van een les weer. Daarnaast worden de doelen van de week op de weektaak inzichtelijk gemaakt aan de
kinderen en wordt ieder doel per vakgebied besproken met de leerlingen aan het begin van week en tijdens de instructie.
De doelen worden benoemd door de De doelen van rekenen en
De doelen worden benoemd aan het begin van de les. De doelen van rekenen staat
leerkracht aan de start van de
spelling worden benoemd op het doelenblad. Doelen van spelling, taal en begrijpend lezen staan op de
activiteit.
aan de start van de les.
achterkant van de weektaak gekoppeld aan de les op de voorkant, dmv een O in de
kleur van de dag. Doelen worden geëvalueerd dmv een duimpje omhoog of naar
beneden.
Dag en datum staan op het bord.
Dag en datum staan op
Digitale kwartieren
het bord.
Geel = doeleninstructie (rekenen) + nummer doel. Daarbij aangeven waar welk doel
De dagritmekaarten (dagprogramma) De dagritme kaarten van
wordt gegeven.
zijn duidelijk zichtbaar en worden ’s
de kanjertraining worden
Groen = toets
morgens kort doorgenomen met de
gebruikt (horizontale
Wit = vakken/instructies wat iedereen op hetzelfde moment doet (o.a. gym, taal,
kinderen.
kaartjes).
talent)
De dagritmekaarten van de
Hoe lang duurt een
Pauze (eten en drinken, buitenspelen en lunch) wordt donker grijs
kanjertraining wordt gebruikt.
instructie/les/activiteit?
Hoe lang duurt een instructie/les/activiteit? Aangeven met een zwarte streep. Geen
Aan elke dagritmekaart (activiteit)
Aangeven met een zwarte lessen of doelen op het bord (zie weektaak)
wordt een afbeelding van de time
streep
timer gekoppeld, om de kinderen
Bij het dagritme hangen
Overige witte/lege vakken zijn momenten die de leerlingen zelf kunnen indelen
inzicht te geven hoe lang de taak
analoge klokken zodat de
(daltonplanktaken of werk afmaken) >Een koppeling met de weektaak.
duurt.
kinderen weten wanneer
Het dagritme van de ochtend en de
welke taak van hen wordt
Begin groep 4 wordt de tijd aangegeven met klokjes (analoge tijd). Geeft tijdens de
middag hangt horizontaal.
verwacht.
‘witte momenten’(zelfstandig werktijd) magneten om het plannen te stimuleren.
Het dagritme van de
gehele dag hangt per dag
op het bord.

Het dagritme van de gehele dag hangt per dag op het bord.
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Niet van toepassing.

Top down
toetsen
(rekenen)

De kinderen maken de
rekentoets top down. De
leerkracht bekijkt welke
kinderen welk doelen
beheersen. In de vorm van
een circuit krijgen de
kinderen instructie of
ander rekenaabod

De kinderen van groep 4 t/m 8 maken de rekentoets in hun toetsboek top down. De
onderdelen/doelen die zij nog niet beheersen, daar krijgen zij instructie op. Aan het
einde van het blok maken de kinderen de toetsonderdelen op de schaduwtoets om te
kijken of zij het doel/onderdeel nu wel beheersen (zie bijlage 15.3: Werkwijze
doeleninstructie).

(meetkunde/geld). (nog in

ontwikkeling. Schooljaar
2018-2019 )
Niet van toepassing.

Nog in ontwikkeling.
Schooljaar 2018-2019.

Niet van toepassing.

Nog in ontwikkeling.
Schooljaar 2018-2019.

Doelenblad
(rekenen)
Doelen
instructie
(rekenen)

Naar aanleiding van de top downtoets krijgen de kinderen een doelenblad waarop
staat aan gegeven aan welke doelen zij nog moeten werken, waarvoor zijn instructie
krijgen. Hierop staat aangegeven welke opdrachten bij welke doelen horen (zie bijlage
15.3: Werkwijze doeleninstructie).
De kinderen volgen instructie voor de doelen/onderdelen die zij niet hebben behaald
(zie bijlage 15.3: Werkwijze doeleninstructie)..

De weektaak start op maandag
Met een kleurtje (dagkleur) geeft het
kind op het planbord
(www.digikeuzebord.nl) aan wanneer
hij/zij 1 of meerdere werkjes gaat
maken.
Weektaak
Als een kind een activiteit heeft
afgerond dan geeft het kind dat aan
met een smiley (reflectie).

T/m de herfstvakantie:
Het kind geeft op het
taakbord met zijn
naamkaartje aan welke
activiteit hij gaat doen. De
kinderen doen 3 verplichte
activiteiten per week.
Na de herfstvakantie:
Werken de kinderen met
een weektaak waarop
verplichte taken staan. De

De kinderen maken op hun weektaak met de dagkleuren een planning voor de
activiteiten (plantaken) van de betreffende week. De kinderen krijgen op vrijdag al de
weektaak voor komende week en de kinderen krijgen gelegenheid om hun
daltonplanktaken in te plakken.
Voorkant:
•
•
•
•

Rechtsboven, naast het persoonlijk doel, komt het hokjes ‘Samenwerken’
met symbolen
Alle vakken die ‘vast’ staan, worden grijs
Pauze momenten zijn donker grijs
Momenten die de kinderen zelf kunnen plannen zijn wit
(daltonplanktaken). Bij groep 4 is dit nog geclusterd en wordt dit per dag
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volgorde mogen ze zelf
kiezen.
Keuzewerk plannen zij per
week. Aftekenen doen de
leerlingen per dag.
De weektaken worden
zoveel mogelijk op maat
aangeboden en wat er op
staat is moet ook allemaal
af.
Voorkant = verplichte
opdrachten, achterkant
keuze werk.
(verantwoordelijkheid
ontwikkelen). Als
werkhouding goed is en de
inhoud van de weektaak is
passend bij het kind, zou
het kind de weektaak
gewoon af moeten krijgen.

gepland. Andere groepen plannen per week.
• Bij ‘de grijze lessen’ schrijf je het lesnummer of het doelnummer.
Achterkant - Doelen:
• Koppeling les voorkant – doel achterkant
• Eerste twee kolommen op de achterkant
Achterkant – reflectie:
• Kolommen/vragen die vast staan
• Kolommen die je zelf mag indelen
De weektaken worden zoveel mogelijk op maat aangeboden en wat er op staat moet
ook allemaal af (verantwoordelijkheid ontwikkelen). Voor rekenen maken de kinderen
gebruik van het doelenblad. Als de werkhouding goed is en de inhoud van de
weektaak is passend bij het kind, zou het kind de weektaak gewoon af moeten krijgen.
Als kinderen er (incidenteel) meer tijd voor nodig hebben dan gaat er huiswerk mee
naar huis. Bij hoge uitzondering kan het werk in het weekend meegenomen worden.

Op de weektaak staan ikdoelen vermeld.
Vanaf januari:
Weektaak met kwartieren
allen vakken die deze
week worden aangeboden
staan erop vermeld.
Achterkant = keuzewerk.
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10. Borging
10.1 Visie
Visie Nederlandse Dalton Vereniging
´Door verschillen te delen, vermenigvuldigt de kwaliteit´
Daltonscholen in Nederland werken samen aan kwalitatief goed daltononderwijs door deel te nemen
aan planmatige zelfevaluatie en visitatie. Een daltonschool is een lerende organisatie, die haar
leerkrachten ondersteunt bij het zich scholen en bij het experimenteren in en reflecteren op hun
praktijk. Teamleren heeft op een daltonschool hoge prioriteit. Verantwoordelijkheden voor het
daltononderwijs liggen in het team. Het daltononderwijs zet ook sterk in op het maatjesleren van
scholen binnen en buiten een regio.
Daltonscholen borgen hun kernwaarden door middel van een planmatige zelfevaluatie en visitatie.
De Nederlandse Dalton Vereniging geeft licenties en certificaten af aan instituten, scholen en
personen als zij er blijk van geven de kernwaarden op goede wijze in de praktijk vorm en inhoud te
hebben gegeven.
Visie Eloy
In dit daltonboek is de planning, ontwikkeling en borging van het daltononderwijs op de Eloy
beschreven.
Kwaliteit van processen moeten worden herkend en systematisch geborgd worden. Op
daltonscholen is een duidelijke kwaliteitscyclus aanwezig, op kind-, leerkracht- en schoolniveau. In de
inleiding van dit daltonbeleidsplan 2017-2021 is al aangegeven dat het antwoord geeft op de vraag
hoe wij de kwaliteit van ons daltononderwijs borgen. We gaan ervan uit dat na het lezen van het
daltonboek 2017-2021 helder is, dat…
•
•
•
•
•

de school planmatig werkt aan de daltonontwikkeling en dat dit beschreven wordt in een
daltonbeleidsplan;
de daltonontwikkeling wordt aangestuurd;
de daltonscholing in het scholingsplan opgenomen is;
de school actief betrokken is bij de Dalton regioactiviteiten;
de leerlingen worden betrokken bij de daltonontwikkelingen van de school;
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11. Kansen: Waar willen we naar toe?
De visie van de Eloyschool opgesteld met het team van de Eloyschool in juni 2017:
“Onze leerlingen zijn de talenten van de toekomst. De leerlingen op de Eloy leren hun eigen
talenten ontdekken, ontwikkelen en inzetten in een veilige en uitdagende leeromgeving”
Een visie binnen een organisatie geeft houvast en maakt dat elke ontwikkelingsvraag of gekozen
speerpunten naast de visie gelegd worden. Wat brengt de school verder richting de stip op de
horizon? Welke keuzes worden er gemaakt en kan een team de keuzes die gemaakt worden
gefundeerd maken? Daarom vinden wij het als school belangrijk om de stip op de horizon op
schoolniveau vast te bepalen. Wat verwachten wij te zien op organisatiegebied, oudergebied,
leerkrachtgebied en leerling gebied als eindstation.
Voor alle aspecten die de Eloyschool nastreeft, wordt er in het breder perspectief gekeken. Een
leerling waar zelfstandigheid van gevraagd wordt, heeft duidelijke richtlijnen nodig, doelen in het
vooruitzicht, een samenwerking met ouder en leerkracht en een omgeving waarin deze ontwikkeling
tot stand kan komen.
Als Eloyschool geloven wij er immers in dat ieder mens talenten bezit, maar dat deze talenten de
ruimte moeten krijgen om te ontwikkelen en dat daar ook een bepaalde context voor nodig is. Om
deze doelen steeds na te streven, werkt de Eloyschool met een schoolplan (2019-2022 wordt
opgesteld) en met jaarplannen. Het geen er op de verschillende lagen nagestreefd wordt (leerling,
leerkracht, ouders) wordt verwezen naar het schoolplan.
Op daltongebied hebben we de volgende ambities:
-

Doeleninstructie verder uitbreiden met het vakgebied spelling
Eigenaarschap van de leerlingen vergroten (portfolio)
Wereldmoment (zaakvakonderwijs) en talentmoment verder uitbreiden (uitdiepen)
Reflectie/evaluatie

*Voor de uitwerking van bovenstaande doelen wordt verwezen naar onze beleidsvoornemens.
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12. Taken binnen het daltononderwijs
12.1.Daltonleerkrachten en –medewerkers
Groepsleerkrachten
• De leerkracht is in het bezit van het daltoncertificaat of volgt scholing tot daltonleerkracht in
ieder geval vanaf het tweede schooljaar dat hij/zij werkzaam is op onze school.
• De leerkracht is bekend met het daltonbeleidsplan en het daltonpraktijkboek van onze school
• De leerkracht overlegt situaties waarin wordt afgeweken van de reguliere gang van zaken,
zoals beschreven in het daltonbeleidsplan en het daltonpraktijkboek, met de
daltoncoördinator
• De leerkracht draagt bij aan innovaties en ontwikkelingen op het gebied van Dalton binnen
de school
• De leerkracht draagt bij aan het daltongehalte op teamniveau, onder meer door intervisie en
samenwerking
• De leerkracht draagt bij aan het daltongehalte op teamniveau, onder meer door
verantwoordelijkheid voor aanwezigheid bij overlegmomenten (of organisatie van eigen
bijdrage daaraan)
• De leerkracht dient op de hoogte te blijven van recente ontwikkelingen op het gebied van
daltononderwijs
• Alle leerkrachten nemen waar nodig initiatief richting daltoncoördinator wat betreft
afstemming van het daltononderwijs
• Een aantal leerkracht neemt plaats in de expertgroep Dalton

Leerkrachten en medewerkers
De leerkrachten en overige medewerkers zijn van essentieel belang om ons daltononderwijs gestalte
te geven. Van de leerkrachten en de overige medewerkers wordt verwacht dat zij vanuit onze visie
op daltononderwijs werken. Dit komt vooral tot uiting in hun attitude.
Van onze leerkrachten en overige medewerkers wordt verwacht dat zij:
• Het dagelijkse onderwijs praktisch vormgeven aan de hand van de kernwaarden van het
daltononderwijs
• Uitgaan van gelijkwaardigheid, wederzijds respect en vertrouwen in relatie tot collega’s,
kinderen, ouders en overige betrokkenen bij de school
• Zich opstellen als begeleider van de leerlingen (waar mogelijk) en sturing geven waar dat
nodig is
• Leerlingen het vertrouwen en de ruimte geven, om zelfverantwoordelijkheid te nemen voor
hun eigen leerproces
• Uitgaan van verschillen tussen leerlingen en hun onderwijs vormgeven op basis van deze
verschillen
• Een variatie aan reflectiemethoden kunnen inzetten in hun groep en tevens kunnen
reflecteren op eigen handelen
• Openstaan voor vernieuwingen, durven experimenteren in hun groep, hun talenten inzetten
waar mogelijk en deze blijven ontwikkelen;
• Zichzelf op de hoogte houden van daltonontwikkelingen en overige onderwijsontwikkelingen.
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12.2 Expertgroep Dalton
Expertgroepen algemeen
Sinds het begin van het schooljaar 2017 werken wij op de Eloy met expertgroepen. Per schooljaar
worden de expertgroepen gevormd rond 3 thema’s. De thema’s van de expertgroepen staan in
verbinding met de speerpunten afkomstig uit het schoolplan.
Dalton is de afgelopen 2 jaar een expertgroep geweest. Doel van de expertgroepen is om kennis
beter te verspreiden en te delen binnen het leerkrachtenteam en de betrokkenheid te vergroten. Tot
augustus 2017 werken de Eloy met coördinatoren die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering voor
het beleid rondom een bepaald vakgebied of onderwerp. De coördinatoren zijn gebleven, maar
functioneren nu binnen een expertgroep waar meerdere leerkrachten deel van uit maken. Elke
leerkracht maakt deel uit van een expertgroep waardoor men meer betrokken is bij de
beleidsvorming. Deze manier van werken geeft de leerkrachten meer verantwoordelijkheid,
zeggenschap en eigenaarschap bij de betreffende thema’s.
Taken daltonexpertgroep
• De expertgroep heeft een daltoncoördinator en leden (leerkrachten)
• De expertgroep Dalton bestaat uit leerkrachten uit de onder-, midden- en bovenbouw
• De collega´s die zitting hebben in de expertgroep Dalton komen eens in de 6 weken bij elkaar
om overleg te voeren over afstemming, innovaties en ontwikkelingen ten aanzien van het
daltononderwijs binnen onze school
• Op basis van het daltonboek zullen zij een jaarplan voorbereiden, beschrijven en
evalueren (Wat zijn onze doelen en hoe willen we dat realiseren? Bijv. t.a.v. doeleninstructie)
• Het voorbereiden en begeleiden van het vijfjaarlijkse visitatiebezoek van de Nederlandse
Dalton Vereniging, zorg dragen voor de rapportage aan het team en aanbevelingen van de
visitatoren verwerken in het daltonboek
• Het bewaken van afspraken door collegiale consultatie (daltonmaatjes),
intervisie, critical friend, proefvisitatie, klassenbezoek aan de hand van een kijkwijzer,
studiedagen, Dalton op de agenda voor overleg met team, etc.
• Collega´s informeren over nieuwe ontwikkelingen
• Begeleiden en coachen (nieuwe) collega´s. Indien collega’s vastlopen kunnen zij zich wenden
tot de onder-, midden- of bovenbouwcoördinator
• Onderzoeken welke scholingen voor het team/teamleden wenselijk zijn
• Collega’s motiveren en enthousiasmeren
• Zie verder bij groepsleerkracht.
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12.3 Daltoncoördinator
De daltoncoördinator heeft een coördinerende taak met betrekking tot het daltononderwijs van de
school. Hij is het aanspreekpunt voor collega’s voor Dalton specifieke zaken. Hij zorgt samen met de
expertgroep en directie voor de organisatorische aansturing van aspecten, die betrekking hebben op
ons daltononderwijs. Tevens draagt de daltoncoördinator mede zorg voor de voortgang en
doorgaande lijn van het daltononderwijs binnen het team en in de klassen.
De daltoncoördinator:
• is aanspreekpunt voor collega’s
• houdt het daltonboek (beleidsplan en praktijkboek) actueel
• bewaakt de daltonkernwaarden van het daltononderwijs op onze school
• draagt zorg voor ontwikkelingen binnen ons daltononderwijs
• zorgt ervoor dat de inhoud van het daltonboek bekend is bij alle leerkrachten d.m.v.
informatievoorziening, studiedagen en teamvergaderingen
• motiveert, enthousiasmeert en prikkelt het team
• coacht leerkrachten op leerkrachtrol binnen het daltononderwijs d.m.v. klassenbezoeken
en coachingsgesprekken
• organiseert collegiale consultaties (d.m.v. kijkwijzer) bij elkaar
• treedt op als voorzitter bij een daltonvergadering
• houdt eigen daltonontwikkeling en kennis op peil, d.m.v. het bijwonen van
• regiobijeenkomsten (DON), bijeenkomsten van de NDV en het lezen van literatuur;
• bewaakt de doorgaande lijn
• zorgt ervoor dat nieuwe collega’s op de hoogte zijn van onze werkwijze en afspraken wat
• betreft ons daltononderwijs
• onderhoudt contacten op daltongebied, met andere daco’s, met de DON, met de NDV;
• coördineert de visitatie van de NDV
• heeft overleg met het management van de school over de voortgang van ons
daltononderwijs

12.4 Directeur
•
•
•
•
•

•
•

Laat zich informeren door de daltoncoördinator;
Geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de daltoncoördinator;
Heeft regelmatig overleg met de daltoncoördinator in een setting van voorzitters
expertgroepen en MT.
Stimuleert scholing en nascholing op het gebied van Dalton;
Schept voorwaarden (financiën, ruimte, functieomschrijving, scholing en nascholing,
etc.); waarbij een onderliggend plan aanwezig moet zijn, geïnitieerd vanuit de
vakgroep. Conform periode schoolplan.
Bewaakt de totstandkoming van het daltonbeleidsplaan (als integraal onderdeel van het
schoolplan) en de schoolgids;
Participeert binnen het netwerk voor daltondirecteuren Dalton Regio Oost Nederland
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12.5 Veluwse onderwijsgroep
De Eloy maakt deel uit van de Veluwse Onderwijsgroep. Dit samenwerkingsverband wordt gevormd
door drie stichtingen: christelijk voortgezet onderwijs (CVO), de brede katholieke
scholengemeenschap Veluws College met vier vestigingen en katholiek primair onderwijs met vijftien
scholen. De scholen delen een gemeenschappelijk servicebureau en hebben hetzelfde college van
bestuur. De verschillende stichtingen blijven gehandhaafd en alle scholen en vestigingen, die onder
gebracht zijn in de drie bestaande stichtingen, zijn zelfstandig/autonoom en werken samen daar
waar dat voor alle betrokkenen voordeel oplevert. Het bestuur volgt de ontwikkelingen van de school
nauwgezet, biedt ondersteuning op verschillende niveaus en ondersteunt de school in haar
daltonontwikkeling.

12.6 Samenwerking met ‘Fris! Kinderdagverblijven’
De Eloy is een samenwerkingsverband aangegaan met Fris! Kinderdagverblijven. Bij Fris!
Kinderdagverblijven wordt gewerkt vanuit de daltonkernwaarden. De pedagogisch medewerkers
zijn hiervoor opgeleid. Het is voor hen een attitude die de rode draad voor de kinderdagopvang
vormt. Door deze werkwijze is er een doorgaande lijn ontstaan tussen peuteropvang, de basisschool
en de voorschoolse en buitenschoolse opvang (die door Fris! wordt georganiseerd).
Ook wordt er met betrekking tot het aanbieden van thema’s en het wennen van nieuwe leerlingen in
groep 1/2 samengewerkt tussen peuteropvang en de onderbouw (groep 1/2) van de Eloy, zodat er
sprake is van een inhoudelijke doorgaande lijn.
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13.Parels
Wij zijn trots op de volgende daltonontwikkelingen die wij de afgelopen jaren hebben ontwikkeld
binnen onze school:
Nieuwe weektaak
Sinds het schooljaar 2018-2019 zijn wij op de Eloy gestart met een nieuwe weektaak. Een weektaak
welke in één overzicht laat zien wat er in de betreffende week gepland is. Wij hebben de positieve
punten van onze oude weektaak behouden op de nieuwe weektaak; het ik-doel, de Dalton plantaken
en het evalueren / reflecteren op de achterzijde van de weektaak zijn daar voorbeelden van. Op de
weektaak is onderscheid gemaakt tussen grijze vakjes (lessen die voor de klas zijn bedoeld), witte
vakjes (plantijd voor kinderen) en donkergrijze vakjes (pauze en buiten spelen). Daarnaast heeft elke
dag nog altijd zijn eigen kleur.
Sinds wij dit schooljaar begonnen zijn met de nieuwe weektaak zijn er een aantal aspecten van de
weektaak veranderd (het evalueren van specifieke doelen voor taal, spelling en begrijpend lezen). Dit
geeft aan dat de weektaak nog altijd in ontwikkeling is en dat wij als school gericht proberen te kijken
naar wat het beste werkt voor de leerlingen (in samenwerking met de leerkracht).
Expertgroepen
We werken op de Eloy met drie expertgroepen. De eerste groep is Dalton, Vivian Holthuis is daar de
voorzitter van. Tweede groep is taal-lezen, Martine Scholten is de voorzitter en de laatste groep is
oudercommunicatie waarvan Martijn Jongbloed voorzitter is. Het hele team is onderverdeeld in deze
drie expertgroepen waarin alle bouwen vertegenwoordigd zijn. Wanneer er iets op deze gebieden
besproken wordt, gebeurt dat eerst met de expertvoorzitter(s) in een expertoverleg en met de
directie, daarna wordt het in de bouw en tijdens teamvergaderingen besproken om dit vervolgens
terug te koppelen in de expertgroepen. Op deze manier is de cirkel weer rond en kan de actie
doorgevoerd worden.
Samenwerking binnen het team (collegiale consultatie en maatjes leren)
Ons team is bezig met samenwerkend leren/ maatjes leren. Dit houdt in dat wij als leerkrachten ons
niet alleen verantwoordelijk voor onze leerlingen voelen maar ook voor elkaar. In het begin van het
schooljaar krijgt ieder teamlid een maatje toegewezen. Met dit maatje wordt regelmatig afgesproken
om samen te komen. Ieder jaar staat er een thema centraal waar samen over gesproken wordt en
waar je je samen in kan verdiepen. Er wordt indien nodig tijd en/of ruimte geboden om bij elkaar op
lesbezoek te gaan of er kan een filmopname worden gemaakt die kan worden bekeken en
nabesproken.
Door op deze manier samen te werken en in gesprek te zijn wordt onderlinge verantwoordelijkheid
gedeeld, samen gereflecteerd, komen onderwerpen als effectiviteit en doelmatigheid regelmatig aan
de orde. Op deze manier kunnen nieuwe ideeën opgedaan worden en problemen onderling
bespreekbaar worden gemaakt en vaak opgelost.
Het samenwerkend leren draagt bij aan onderling begrip, verantwoordelijkheid en betrokkenheid bij
elkaar.
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Reflectie
Door kinderen te laten terugkijken op hun werk, worden zij zich bewust van hun eigen handelen en
zullen zij steeds beter in staat zijn om nieuwe doelen te stellen. Reflecteren stimuleert het nemen
van verantwoordelijkheid. Op de Eloy reflecteren leerkrachten en leerlingen structureel, individueel
en met elkaar (ook met ouders). De leerkracht zorgt dagelijks voor een reflectiemoment op het
proces, product, het leren en/of het gedrag van de leerling en de groep. Er worden
verschillende reflectievormen toegepast in de groepen. Er staat wekelijks een reflectievorm centraal,
deze is te vinden op de weektaak.
Talentmoment
Op de Eloy werken wij sinds twee jaar met het Talentmoment. Kinderen kunnen tijdens het
Talentmoment hun talenten ontdekken en ontwikkelen. Binnen de bouw worden verschillende
workshops aangeboden, denk hierbij aan dans, strip tekenen, solliciteren, naaien of iets muzikaals.
De kinderen mogen verschillende workshops proberen, om uiteindelijk te gaan kiezen voor iets waar
hun talent ligt of waarin ze zich willen gaan ontwikkelen. Dit doen ze tijdens het maken van een
eindproduct. Aan het eindproduct werken de kinderen meerdere weken om vervolgens hun talent
aan de klas, ouders of de school te laten zien in de presentatieweek.
Wereldmoment
Op de Eloy zijn we vorig jaar gestart met projectmatig en groepsdoorbroken zaakvakonderwijs. Dit
jaar vervolgen we het wereldmoment en zetten we de puntjes op de i! De leerlingen worden door de
eigen leerkracht geënthousiasmeerd voor een nieuw thema.
Vervolgens tekenen de leerlingen zich in welk vakgebied ze welke week graag aangeboden willen
krijgen. Dat vakgebied wordt het gehele thema aangeboden door dezelfde leerkracht, waardoor
leerlingen binnen een project dus wisselen van klaslokaal, aanbod, leerkracht, niveau en
groepssamenstelling. In de presentatieweek wordt ieder thema afgesloten met de toets en
eindproductpresentatie van het vakgebied naar keuze.
Samenwerking groep (1/)2-3
Vanaf het schooljaar 2017-2018 is er een doorgaande lijn tussen de groepen 1, 2 en 3 op
verschillende gebieden:
-

-

Talentmoment: 3 periodes in het jaar werken de groepen 1/2/3 groepsdoorbroken aan hun
talent. Het ontdekken, ontwikkelen en inzetten hiervan.
Groep 2-3 middag: 4x keer in het jaar werken de groepen 2/3 groepsdoorbroken. De groep 1
leerlingen werken onderling. Op deze manier krijgt groep 1 meer kans om zich emotioneel te
ontwikkelen. Groep 2 komt meer aan leertaken toe die niet te gemakkelijk zijn en groep 3 kan zich
op een meer spelende manier ontwikkelen.
Hierdoor wordt de overgang 2/3 minder groot en we sluiten bij de onderwijsbehoeften van de
leerlingen. Deze middagen zijn gericht op spel, motoriek, rekenen en taal/lezen.
Plusaanbod groep 2: Sinds een aantal jaren zijn er structurele overlegmoment tussen de
leerkrachten van groep 2 en groep 3. Hierdoor is de doorgaande lijn beter gewaarborgd en
kunnen de leerkrachten van groep 2 beter aansluiten bij de ontwikkeling van de 'plus - leerlingen'
van groep 2. Hierdoor kan de leerkracht van groep 3 de leerstof beter laten aansluiten bij de
ontwikkeling van deze kinderen.
De afspraken die worden gemaakt tussen de leerkrachten van groep 1/2 en 3 worden geborgd in het
document 'Zo werken wij op de Eloy - Onderbouw'.
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Doeleninstructie rekenen
Inmiddels werken wij op de Eloy voor het tweede jaar met doeleninstructie voor rekenen. De
leerlingen maken aan het begin van het blok de starttoets. Naar aanleiding van de resultaten van de
starttoets krijgt ieder kind een persoonlijk doelenblad. De leerkracht geeft op het doelenblad aan
welke doelen de leerlingen hebben gehaald. Wanneer een leerling het doel heeft gehaald hoeft hij /
zij niet meer mee te doen aan de instructie van dit doel, dit mag wel. Sommige doelen worden
meerdere keren aangeboden per blok en sommige doelen zijn wellicht minder vaak nodig. Per dag
worden er één of twee doelen ingepland waar kinderen aan mee kunnen doen. Tussentijds kunnen
kinderen door middel van een grijs potlood zelf aangeven wanneer zij denken dat zij het doel
behaald hebben, of dat zij het doel gehaald hebben naar aanleiding van de norm die de leerkracht
heeft gegeven bij bepaalde oefeningen. Aan elk doel zijn extra opdrachten gekoppeld waar leerlingen
zelf mee aan de slag kunnen.
Er zijn meerdere duo groepen in de school. Hierbij komt het dus ook voor dat bijvoorbeeld in groep
5a doel 1 wordt aangeboden en in groep 5b doel 2. Deze doeleninstructie is op dat moment
tegelijkertijd, dit wordt onderling door de groepen afgestemd.
Er zijn al klassen die ook al werken met een doelenblad voor spelling. De doeleninstructie voor
spelling staat op een later moment op de planning.
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13.Externe contacten
14.1 Nederlandse Dalton Vereniging
Alle daltonscholen zijn lid van de Nederlandse Dalton Vereniging (NDV), zo ook Katholieke
daltonschool Eloy. De vereniging biedt de scholen een platform voor het uitwisselen van kennis en
ervaringen bij het vormgeven en verder ontwikkelen van het daltononderwijs. De NDV is
verantwoordelijk voor het afgeven van de daltonlicentie aan onderwijsinstellingen en van het
daltoncertificaat aan docenten (www.dalton.nl).
Als lid van de Nederlandse Dalton Vereniging participeren we regelmatig binnen het regionale
netwerk voor daltoncoördinatoren en daltondirecteuren Daltonregio Oost Nederland
(http://www.daltonoostnederland.nl/).

14.2 Scholing
Nieuwe collega´s die nog niet in het bezit zijn van het daltoncertificaat, volgen scholing tot
daltonleerkracht. Leerkrachten volgen de scholing vanaf het tweede jaar dat zij op de Eloy werken.
De scholing wordt jaarlijks verzorgd door het Saxion in Deventer (www.daltondeventer.nl).

14.3 Stagiaires
Jaarlijks hebben wij Pabo stagiairs op school vanuit de Pabo Saxion Deventer. Deze studenten volgen
de afstudeerrichting Dalton (https://saxion.nl/pabo).
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15. Bijlagen
15.0
15.1
15.2
15.3
15.4
15.5
15.6

Beleidsvoornemens
Halkaart
Coöperatief leren: Sociale rollen
Coöperatief leren: Coöperatieve werkvormen
Werkwijze doeleninstructie
Weektaak
Kijkwijzer
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Beleidsvoornemens 2017-2021
Kenmerkend voor het daltononderwijs is dat het zich steeds aanpast aan de veranderende eisen en verwachtingen van de samenleving. Zoals Helen
Parkhurst zei: ´Dalton is an influence, no method!´ De principes blijven overeind, maar hebben door de jaren heen andere accenten gekregen. We bevinden
ons hierdoor in een continu proces van kwaliteitsverbetering.
In onderstaand overzicht staan onze beleidsvoornemens, kansen en/of ontwikkelpunten specifiek beschreven. Ontwikkelingen waar we momenteel mee
bezig zijn of waar we ons in de nabije toekomst mee bezig willen houden. Aanbevelingen vanuit de daltonvisitatie 8 oktober 2013 (NDV) zijn hierin
meegenomen.
Groen = afgerond
Oranje = in proces
Nr.

Actie

Uitvoerenden

Tijdvak

1

Behalen certificaat daltonleerkracht
De opleiding wordt jaarlijks collectief ingekocht door het Dalton regionetwerk Oost
Nederland waarbinnen onze school participeert.
In oktober 2018 ronden 5 leerkrachten de opleiding af. Op 1 januari 2019 is 94% van
de leerkrachten Dalton gecertificeerd.
Nieuwe leerkrachten volgen vanaf het tweede schooljaar dat zij op de Eloy werken de
opleiding tot daltonleerkracht.
Daltonbeleidsplan + daltonboek herzien/herschrijven + levend document
Actie:
• Bepalen/uitwerken schoolvisie (afgerond april 2017)
• Bepalen/uitwerken daltonvisie
• Uitwerken kernwaarde: Reflectie (o.a. visie)
• Uitwerken kernwaarde: Effectiviteit en doelmatigheid (o.a. visie)
• Uitwerken kernwaarde: Samenwerken (o.a. visie)
• Uitwerken voorwaarde ‘Borging’ (o.a. visie)
• Uitwerken kernwaarde: Vrijheid en verantwoordelijkheid (o.a. visie)
• Uitwerken kernwaarde: Zelfstandigheid (o.a. visie)

Nieuwe collega´s

2015-2021

Daltoncoördinator
Directeur

2016-2017

2

Scholing/externe
ondersteuning:
Saxion Deventer
www.daltondeve
nter.nl

April 2017
December 2018
Aug 17-jan 18
feb-jul 2018
Aug 18 -jan 19
Aug 18-jan 19
Feb-jun 2019
Aug 19-jan 20
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3

Aanbeveling 1, visitatieverslag 08-10-2013
Reflectie. ‘’Wij zien dat jullie goed reflecteren op inhoudelijk niveau en dat jullie die
consequent doen. Wij zouden graag zien dat jullie op persoonlijkheidsontwikkeling
doelgerichter en systematische reflecteren. Je zou dit kunnen laten zien door
ontwikkelingsdoelen per twee jaren vast te stellen om die vervolgens te integreren in
portfolio, rapport, weektaak, kind-oudergesprekken’’.

Expertgroep Dalton,
directeur, team

Actie:
• Opzetten portfolio in groep 1/2:
Fase 1: Experimenteren met het leergesprek met kinderen van groep 1/2b
Fase 2: Leergesprek in alle groepen 1/2 toepassen
Fase 3: Inventariseren portfolio (in groep 1/2) op andere scholen.
Fase 4: Het team betrekken bij het inventariseren van het portfolio:
- Eigenaarschap: Wat vinden wij belangrijk
- Hoe kan het portfolio in de midden- en bovenbouw invulling krijgen
Fase 5: Invoeren portfolio in groep 1/2 + 8 (daarna de school in groeien)

Expertgroep,
onderbouwleerkrachten

Expertgroep dalton

2016-2019

2017-2019
Mei/juni 2017
Vanaf aug 2017
2017-2018
2017-2019
Jan-jun 2018
Aug-dec 2018
2018-2019

Reflectie
Dagelijkse reflectie onder de loep (afgerond aug 2017-feb 2018. Blijft halfjaarlijks
terugkomen in teamoverleg)

Aug-dec 2017

•
•
•
•

Opzetten leerdoelen kernwaarde samenwerken
Leerlijn samenwerken
Team informeren + start in praktijk
Evaluatie, hoe verder?

Jan18 – dec 19
Jan-jun 2018
Aug-dec 2018
Jan 2018

•
•

Kind – oudergesprekken
Starten met startgesprekken (vanaf groep 5 met leerling) aan het begin van het
schooljaar. Alle leerlingen vullen een format in (groep 1 t/m 8)
Evaluatie + bijscherpen kennismakingsgesprekken
Kennismakingsgesprekken (nieuwe naam) met leerkracht – ouder- leerling (groep
1 t/m 8). Vooraf vullen ouders en leerlingen format in (1 t/m 3 – 4 t/m 8).
Evaluatie startgesprekken > volgende stap is portfolio

•

•
•
•

Dop groep

Inventariseren
hoe er op andere
daltonscholen
wordt gewerkt
met het
portfolio.

Sep17 – jul 2019
September 2017

Oktober 2017
September 2018
Oktober 2018
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4

Aanbeveling 2, visitatieverslag 08-10-2013
Reflectie. ‘’Probeer een vorm te vinden om ‘plannen’ te integreren op je takenbord
en weektaak’’.

Expertgroep Dalton,
directeur, team

Actie:
• Evalueren huidige weektaak
• Aanpassen weektaak
➢ N.a.v. Invoeren nieuw instructierooster, zie aanbeveling 3 (punt 5).
➢ Inventariseren met team wat wij belangrijk vinden op een weektaak
(eigenaarschap)
➢ Nieuwe weektaak in de praktijk: Pilot in groep 7 (Team meenemen in
evaluatie)
➢ Invoeren nieuwe weektaak
➢ Evalueren (meerdere keren in het schooljaar, zie jaarrooster Dalton)
5

Aanbeveling 3, visitatieverslag 08-10-2013
Effectiviteit/doelmatigheid. ‘’Door het ontwikkelen van een instructierooster op
maat, ontstaat er meer Daltontijd voor de overige leerlingen’’.
Actie:
•
•
•
•
•
•
•
•

Doeleninstructie: Top-down – kwartiertjes rooster
Inventariseren van kwartiertjesrooster op andere daltonscholen (afgerond)
Pilot met de groep 5 (kwartiertjesrooster + doelen instructie rekenen)
Invoering kwartiertjesrooster groep 1 t/m 8 (in praktijk gebracht)
Invoering top down toetsen + doeleninstructie rekenen (in praktijk gebracht)
Evaluatie Kwartiertjesrooster + doeleninstructie + topdown toetsen rekenen
tot juli 2018 maandelijks evalueren.
Groep 3 topwdown rekenen + doeleninstructie
Doelinstructie uitbreiden met een 2de vakgebied. (Spelling?)

2016-2018

Feb-apr 2018
Apr-dec 2018
April 2018
April 2018
Mei/juni 2018
Augustus 2018
Aug 18 – jul 19
Expertgroep Dalton,
directeur, team

2016-2018

Feb-jun 2018
Aug-dec 2017
Aug 17-jun 18
Feb 2018
Maart 2018
Mrt-jul 2018
Aug’18-jul’19
Aug 19
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6

Aanbeveling 3, visitatieverslag 08-10-2013
Zelfstandigheid. De leraar creëert voor de leerlingen de ruimte hun talenten te laten
zien en te ontwikkelen kan verder uitgewerkt worden. In 2013 is het met name
gericht op het maken van extra taken en het werken aan projecten. Kinderen zouden
ook keuzes moeten hebben om hun creatieve vaardigheden e.d. verder te
ontwikkelen.
Actie
•

•

Wereldmoment. Oriënteren op een nieuwe methode wereldoriëntatie (in
uitvoering, pilot wereldmoment groep 6 t/m 8. Door gebruik diverse
methodes, groepsdoorbroken. Schooljaar 2018-2019 groep 4/5 erbij)
November 2018: Evalueren werkwijze

Expertgroep Dalton,
directeur, team

2017-2019

Werkgroep
zaakvakken

2017-2019
2017-2018

Werkgroep Talent

7

8

• Uitwerken visie: Talentontwikkeling (school visie)
• Talentmoment (in uitvoering: talentmoment schooljaar 17-18)
• Talentmoment blijven evalueren na elke talentperiode
Actiepunten naar aanleiding afname kijkwijzer
Vanuit de kijkwijzer die de leerlingen in november 2018 hebben ingevuld, zijn een
aantal punten naar voren gekomen:
• Werken op de gang
• Computerkaarten (inventariseren /afspreken/borgen)
• Maatjes: standaard maatje/maatjesopdracht? (inventariseren
/afspreken/borgen)
• Weektaak: samenwerken/zelfstandig /plannen /instructie
• Reflectie (ik doel/afkleuren)
Wereldmoment en talentmoment
Wereldmoment en talentmoment is in handen van een apart werkgroep. Zijn
coördineren, plannen, evalueren en borgen dit apart van het daltonboek.

November 2018

Studiedag nov 18
Studiedag feb 19
Studiedag feb 19
Studiedag nov 18
Studiedag feb 19
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Jaarplanning 2018-2019
De planning wordt aan het eind van het schooljaar samen met de expertgroep voor volgende schooljaar opgesteld. In de loop van het schooljaar wordt deze
bijgesteld, aangepast en onderwerpen toegevoegd wanneer nodig.
Augustus
Overzicht kernwaarden terugkijken vorig schooljaar + toevoegen:
(start
• Herhalen doeleninstructie rekenen (stappenplan) +
vergadering)
groepsdoorbroken
• Groep 3 start met top-down rekenen
• Nieuwe sociale rollen
• Reflectie herhalen
Overzicht komend schooljaar:
• Kernwaarde Samenwerken (DOP?)
• Vrijheid en verantwoordelijkheid
• Visitatie
e
1 overleg expertgroep:
• Rollen bespreken
• Data vastleggen
• Plan + planning bespreken
September
Op agenda: Doeleninstructie rekenen + weektaak + kwar. rooster
Oktober
1 oktober: Uiterlijk datum planning visitaties voorjaar 2019
Op agenda: Reflectie/
Portfolio
November
Op agenda: Samenwerken
Visie ‘Borging’ schrijven
Visitatieverslag vullen met zelfevaluatie - expertgroep Dalton

Daco
Team

December

Team
Team
DACO + LODI
Team

Januari

Op agenda: Reflectie/ doeleninstructie rekenen
Daltonvisie schrijven
Visitatieverslag
• Binnen team
• aanvullen door MT
Op agenda: Weektaak/ kwartiertjesrooster

DACO
Team
DOP
DACO
Expertgroep

Team
DACO
Team
Expertgroep + team (onderbouw)
Team
Boco’s, Jantien, IB, Daco
Expertgroep

Team
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Februari

Maart
April

Mei
Juni

Visie vormen kernwaarde ‘Samenwerking’
Visitatieverslag
• aanvullen door MT
Voorbereiden visitatie:
Op sturen documenten per post en per mail:
• Ingevulde visitatie verslag
• Daltonboek
• Bezoekrooster
• Routebeschrijving
Introductie Kernwaarde Vrijheid & Verantwoordelijkheid (studiedag)
Terugkoppeling kijkwijzer punten (studiedag)
Op agenda: Doeleninstructie rekenen / Samenwerken

Team
DACO + LODI + Ib’er

Voorbereiden visitatie
2 april: Visitatie
Op agenda: Reflectie / Vrijheid & Verantwoordelijkheid /
Visitatie ‘afronden’:
• Reactie op visitatie verslag
Op agenda: Doeleninstructie rekenen / Samenwerken
Afnemen kijkwijzer (2de keer)
Op agenda: Reflectie
Visie vormen kernwaarde ‘Vrijheid en verantwoordelijkheid’

Daltoncoördinator + expertgroep + team
Allen
Team

Daltoncoördinator + expertgroep + team

Daco + expert
Daco + expert
Team

Team
Team
Team

Juli
Parels benoemen (vieren)
*Evaluatie talent- en wereldmoment licht in handen van de werkgroep.
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Halkaart
Goede versie om te printen, zie sharepoint.
m

Halkaart

Halkaart

Ik kan in de hal werken want ik kan:

Ik kan in de hal werken want ik kan:

➢ Tot 10:00 uur stil werken.
➢ Na 10:00 uur kan ik op
maatjesniveau praten.
➢ Rustig door de hal lopen.
➢ Mijn werkplek netjes achter
laten.

➢ Tot 10:00 uur stil werken.
➢ Na 10:00 uur kan ik op
maatjesniveau praten.
➢ Rustig door de hal lopen.
➢ Mijn werkplek netjes achter
laten.

Halkaart

Halkaart

Ik kan in de hal werken want ik kan:

Ik kan in de hal werken want ik kan:

➢ Tot 10:00 uur stil werken.
➢ Na 10:00 uur kan ik op
maatjesniveau praten.
➢ Rustig door de hal lopen.
➢ Mijn werkplek netjes achter
laten.

➢ Tot 10:00 uur stil werken.
➢ Na 10:00 uur kan ik op
maatjesniveau praten.
➢ Rustig door de hal lopen.
➢ Mijn werkplek netjes achter
laten.
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Coöperatief leren: Sociale rollen (nieuwe in augustus 2018)
Goede versie om te printen, zie sharepoint.
Groep 1/2

stilte kapitein

complimentgever
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jij geeft iedere dag een compliment aan
jij zorgt dat de kinderen van jouw
iemand uit je groepje of aan je hele
groepje zachtjes praten of stil werken als
groepje.
dat moet.

complimentgever

stilte kapitein
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Groep 3/4
Goede versie om te printen, zie sharepoint.

materiaalchef

stilte kapitein

tijdbewaker

complimentgever
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jij geeft iedere dag
jij houdt in de gaten
jij zorgt dat de
een compliment aan
of de tijd goed
kinderen van jouw
iemand uit je groepje verdeeld wordt en
groepje zachtjes
of aan je hele
geeft aan wanneer de praten of stil werken
groepje.
tijd voorbij is.
als dat moet.

complimentgever

tijdbewaker

stilte kapitein

jij zorgt dat de
materialen worden
opgehaald en
ingeleverd.

materiaalchef
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Groep 4 t/m 8

materiaalchef
rustchef
tijdbewaker
complimentgever
verslaggever
controleur
aanmoediger
werkverdeler
reflector
schrijver
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Jij zorgt dat de materialen worden opgehaald
en ingeleverd.
Jij zorgt dat de kinderen van jouw groepje
zachtjes praten of stil werken als dat moet.
Jij houdt in de gaten of de tijd goed verdeeld
wordt en geeft aan wanneer de tijd voorbij is.
Jij geeft iedere dag een compliment aan
iemand uit je groepje of aan je hele groepje.
Jij geeft verslag van wat besproken is binnen
je groepje.
Jij controleert of iedereen heeft gedaan wat
hij/ zij moest doen en eventueel of het goed is.
Jij zorgt dat iedereen door kan met het werk.
Jij verdeelt, in overleg met je groepsgenoten,
de taken voor de opdracht.
Jij bespreekt met je groepje hoe de opdracht is
gegaan en wat de volgende keer beter/anders
kan.
Jij schrijft de antwoorden van jouw groepje op.
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Coöperatief leren: Coöperatieve werkvormen
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Jaarplanning per jaargroep
In de tabel hieronder staat geborgd welke coöperatieve werkvorm in welke jaargroep wordt
aangeboden. Van de volgorde mag worden afgeweken, maar de werkvormen moeten wel worden
aangeboden. Werkvormen uit voorgaande jaargroepen worden herhaald.
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Werkwijze doelinstructie (rekenen)

Groep 4 t/m 8

Waarom:
- Om eigenaarschap van de leerlingen te vergroten.
- Om doelgericht te werken.
- Om aan te sluiten bij het niveau van de leerling.
Stappenplan
1. Starttoets = toets van het komende blok maken in het toetsboek.
2. Bij het nakijken schrijf je op hoeveel goed er gemaakt zijn bij de opdracht.
3. Resultaten invoeren in Excel WIG resultaten – bestand starttoets. (Opslaan in je groepsmap in
sharepoint).
4. Doelen van de toets vergelijken met leerlijnenoverzicht uit de handleiding. Planning maken van
aanbod instructies en extra lessen, verdeeld over 4 a 5 weken. (Extra: lessen van vorig blok
herhalen, lessen die aansluiten bij doelen komende blokken).
Deze planning zet je in het format voor de jaarplanning (opslaan in de leerkrachtenmap bij de
jaargroep), zodat je deze volgend jaar weer kunt gebruiken. Je vult hierop de lessen in die je zou
kunnen gebruiken, maar natuurlijk kun je je doel ook aanbieden in andere vormen. Afstemmen
met de parallelgroep.
Voorbeeld planning:
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
week 1
doel
doel
project
doel
doel
week 2
doel
doel
project
doel
doel
week 3
doel
doel
project
extra/hh
extra/hh
week 4
schaduw
schaduw
starttoets
starttoets
afsluiting
Of
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
week 1
doel
doel
project
doel
doel
week 2
doel
doel
project
doel
doel
week 3
doel
doel
project
doel
doel
week 4
extra/hh
extra/hh
project
extra/hh
extra/hh
week 5
schaduw
schaduw
starttoets
starttoets
afsluiting
Elke dag wordt een instructie aangeboden. De doelen kunnen meerdere keren aangeboden worden.
Kinderen die geen instructie volgen werken aan hun weektaak (dit kunnen alle taken zijn). De
rekentaken zijn voor de hele week en kunnen elk moment gemaakt worden, zolang het aan het eind
van de week maar af is (Hele dag dalton).
5.

Vul de doelen/lessen meteen in, in je dagplanning (dus voor het hele blok)!!
Het doel is het uitgangpunt! > Daarbij zoek je een les, materialen, werkbladen, e.d.
6. Leerkracht vult doelenblad in voor de groep (groepsoverzicht). Deze sla je op, in je groepsmap
in sharepoint, print je uit en hang je op in de klas.
7. Leerkracht vult het doelenblad in per leerling, dit doelenblad is voor het hele blok.
8. Doelen overnemen van de toets (zie bovenkant WIG Excel resultaten bestand).
9. Plantaken die aansluiten bij het doel opzoeken in de taken (rode) kant, gebruik hiervoor zeker
ook de na de toets taken. Sla dit ook op voor volgend schooljaar!
10. Extra: projectlessen (blijven op de woensdag klassikaal), lessen van vorig blok herhalen, lessen
die aansluiten bij doelen komende blokken.
11. Plannen: taken behorende bij de week (herhaling van alle stof)  alle 2 sterren + 3 ster
sommen naar keuze  2 ster sommen volgens handleiding + 3 ster sommen +
pluswerkboek ( sommen kun je gebruiken voor de doelen, maar kinderen maken geen 1 ster
sommen, tenzij dit in overleg is met IB).
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12.
13.

14.
15.

16.
17.
18.

19.

Kinderen die meer dan 5 instructies volgen moeten de bijbehorende taken bij het doel maken
en zullen minder aan deze plantaken toe komen (Leerkracht kijkt samen met de leerling wat
haalbaar/wenselijk is).
De leerlingen krijgen hun doelenblad en starttoets zodat ze kunnen zien waar ze nog wat te
leren hebben en waarom ze dus bepaalde instructies moeten volgen.
De leerlingen volgen de instructies voor de doelen die zij niet behaald hebben. De bijbehorende
taken/lessen kunnen dus pas na instructie gemaakt worden.
Doeleninstructie plannen voor 30 minuten.
+ Iedereen 15 minuten per dag automatiseren!
In het kwartiertjesrooster op het bord geef je aan welk doel hoe laat gegeven word en waar.
Hebben bijna alle leerlingen uit jouw klas een doel niet behaald, geef dan zelf de instructie in je
eigen klas. Het is niet effectief om dan te mixen met je parallelgroep (bv 5a 50 kinderen en 5b 6
kinderen).
De leerlingen vullen op de weektaak in wanneer welk doel deze week wordt behandeld (of
schrijf je op je maandrooster als je die op het bord hebt).
Er wordt tijd gemaakt zodat de kinderen hun doelenblad kunnen gaan plannen.
Na het blok worden de onderdelen die niet zijn behaald en dus rood of oranje kleuren in je WIG
Excel resultatenbestand op de schaduwtoets gemaakt. Kinderen die wel fouten hebben
gemaakt, maar nog voldoende scoren mogen dit onderdeel herkansen wanneer ze dit zelf
willen. (Daarom laten we voorafgaand aan het blok de toets aan de leerlingen zien.)
Onderdelen die de leerlingen hebben behaald hoeven ze dus niet nog een keer te maken. Alleen
als zij dit zelf willen
De resultaten van de starttoets kopieer je naar het bestand van de schaduwtoets en pas je aan
naar de verbeterde resultaten. Het beste resultaat komt in ParnasSys. Dit is dus een nieuw exel
bestand. (dus 1 excel bestand met starttoets en 1 met de schaduwtoets!)

Excel WIG resultaten bestand: Sharepoint – Werkgroepen – Rekenen – WIG registratie. Kopieer dit
bestand naar het mapje van jouw eigen groep en sla hem daar 2x op.
1: Starttoets groep .. 2: Schaduwtoets groep ..
Schaduwtoetsen: MOO – Wereld in getallen – Handleidingen en printbladen
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Doelenblad leerkracht
Goede versie om te printen, zie sharepoint.

Rekendoelen groep 5 blok 1B
overzicht

Doel

Nog niet behaald door

1
2
3
4
5
6
7
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Doelenblad leerkracht
Goede versie om te printen, zie sharepoint.

Naam:
Rekendoelen groep 5 Blok 1B

Doel

behaald Plantaken
O

1

O

2

O

3

O

4

O

5

O

6

O

7

O

8

O

Extra

O
O

Week 1:
Week 2:
Plannen Week 3:
Week 4:
Week 5:

O
O
O
O
O
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Voorbeeld ingevuld doelenblad leerling

Naam:
Rekendoelen groep 5 Blok 1B

behaald Plantaken

Doel

O blz. 4 som 2
O blz. 6 som 5
O blz. 9 som 2
O blz. 14 som 5
O blz. 8 som 2
O blz. 10 som 5
O blz. 16 som 3
O blz. 5 som 2
O blz. 6 som 4
O blz. 10 som 4
O blz. 12 som 1
O blz. 13 som 3
O blz. 17 som 3
O blz. 5 som 3
O blz. 13 som 2

1

Plus- en minsommen t/m 1000

2

Delen

3

Tientallentafels (4 x 70 =…)

4

Keersommen t/m 20 (4 x 17 =…)

5

Waarde van een getal (hoeveel is de 7
waard in 173?....)

O blz. 13 som 1

6

Schrijf dezelfde maat/lengte anders op
(4m en 50cm = 4,50m)

7

Grammen en kilogrammen combineren
(250gr + 750gr = 1kg)

O blz. 17 som 1
O blz. 19 som 3
O blz. 22 som 3

Klokkijken (digitaal)

O blz. 9 som 1
O blz. 23 som 4
O blz. 23 som 6

8
Extra
Week 1:
Week 2:
Plannen Week 3:
Week 4:
Week 5:

O
O
O
O
O
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Voorbeeld ingevuld doelenblad leerkracht
Goede versie om te printen, zie sharepoint.

Rekendoelen groep 5 Blok 1B

Doel

Nog niet behaald door

1

Plus- en minsommen t/m 1000

Piet
Klaas
Jan
Laura

2

Delen

3

Tientallentafels (4 x 70 =)

4

Keersommen t/m 20 (4 x 17 =)

5

Waarde van een getal (hoeveel is de 7
waard in 173)

6

Schrijf dezelfde maat/lengte anders
op (4m en 50cm = 4,50m)

7

Grammen en kilogrammen
combineren (250gr + 750gr =1kg)
Klokkijken (digitaal)

8
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Weektaken groep 1 t/m 8
Goede versie om te printen, zie sharepoint.
Weektaak groep 1/2
In groep 1/2 maken wij gebruik van het digitale keuzebord (www.digitalekeuzebord.nl). De leerlingen plannen op
maandag, na de instructie, hun weektaak in. Hebben ze de taak af? Dan reflecteren ze door middel van een smiley.
Kiesbord

Gekleurde vakken is koppeling naar de weektaak
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Weektaak
Aangeboden taken

Plannen + reflectie met smiley

Dagkleuren
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Weektaak groep 3 – eerste half jaar

Weektaak

groep 3

Nummer 8

naam:

Weektaak maan

Mijn ik doel voor deze week:
ik kijk op mijn weektaak

↔Je moet dit alleen doen
Je mag hierbij samenwerken
♥♥Je moet dit samen doen

☺ ☺ ☺ ☺ ☺
maandag
duif-dag 1
werkblad
16,17,18

dinsdag
duif-dag 2
werkblad
19 en 20

woensdag
geit-dag 1
werkblad
21,22,23

donderdag
geit-dag 2
werkblad
24 en 25

vrijdag
afrondingsdag 1
werkblad
26,27, 28

boek
boek
blad 8 en 9 blad 11

boek
blad
12 en 13

boek
blad 14

boek
blad 15

veilig en vlot
20 en 21

veilig en vlot
22 en 23

veilig en vlot
26 en 27

veilig en vlot
28 en 29

veilig en vlot
30 en 31

blad
19 en 20

blad
21 en 22

blad
25 en 26

blad
27 en 28

blad
29 en 30

schrift: f
blad 28 ↔

schrift: f
blad 29 ↔

schrift: ei
blad 30 ↔

schrift: ei
blad 31 ↔

oefenschrift:
blad ↔

blok 1
week 1
les 1
werkblad
2↔

blok 1
week 1
les 2
werkblad
3↔

blok 1
week 1
takenkant
werkblad
3↔

blok 1
week 1
takenkant
werkblad
4

blok 4
week 1
takenkant
werkblad
5
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Weektaak

groep 3

Nummer 8

naam:

Weektaak raket

Mijn ik doel voor deze week:
ik kijk op mijn weektaak

↔Je moet dit alleen doen
Je mag hierbij samenwerken
♥♥Je moet dit samen doen

☺ ☺ ☺ ☺ ☺
maandag
duif-dag 1
werkblad
16,17,18

dinsdag
duif-dag 2
werkblad
19 en 20

woensdag
geit-dag 1
werkblad
21,22,23

donderdag
geit-dag 2
werkblad
24 en 25

vrijdag
afrondingsdag 1
werkblad
26,27, 28

boek
boek
blad 8 en 9 blad 11

boek
blad
12 en 13

boek
blad 14

boek
blad 15

veilig en vlot
22 en23

veilig en vlot
24 en 25

veilig en vlot
28 en 29

veilig en vlot
30 en 31

veilig en vlot
kern 6

blad
19 en 20

blad
21 en 22

blad
25 en 26

blad
27 en 28

blad
29 en 30

schrift: f
blad 28 ↔

schrift: f
blad 29 ↔

schrift: ei
blad 30 ↔

schrift: ei
blad 31 ↔

oefenschrift:
blad ↔

blok 1
week 1
les 1
werkblad
2↔

blok 1
week 1
les 2
werkblad
3↔

blok 1
week 1
takenkant
werkblad
3↔

blok 1
week 1
takenkant
werkblad
4

blok 4
week 1
takenkant
werkblad
5
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Weektaak

groep 3

Nummer 8

naam:

Weektaak zon

Mijn ik doel voor deze week:
ik kijk op mijn weektaak

↔Je moet dit alleen doen
Je mag hierbij samenwerken
♥♥Je moet dit samen doen

☺ ☺ ☺ ☺ ☺
maandag
duif-dag 1
werkblad
16,17,18

dinsdag
duif-dag 2
werkblad
19 en 20

woensdag
geit-dag 1
werkblad
21,22,23

donderdag
geit-dag 2
werkblad
24 en 25

vrijdag
afrondingsdag 1
werkblad
26,27, 28

boek
blad
11,12,13

eigen boek

eigen boek

eigen boek



boek
blad
14,15,16

veilig en vlot
20 en 21

veilig en vlot
22 en 23

veilig en vlot
26 en 27

veilig en vlot
28 en 29

veilig en vlot
kern 6

blad
19 en 20

blad
21 en 22

blad
25 en 26

blad
27 en 28

blad
29 en 30

schrift: f
blad 28 ↔

schrift: f
blad 29 ↔

schrift: ei
blad 30 ↔

schrift: ei
blad 31 ↔

oefenschrift:
blad ↔

blok 1
week 1
les 1
werkblad
2↔

blok 1
week 1
les 2
werkblad
3↔

blok 1
week 1
takenkant
werkblad
3↔

blok 1
week 1
takenkant
werkblad
4

blok 4
week 1
takenkant
werkblad
5
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Achterkant voor alle ‘niveau’s’
Mijn keuzewerk
1+1=2

O

OOO

O

OOO

O

OOO

O

spellen rekenen

OOO

O

OOO

O

Werkblad taal

OOO

O

OOO

O

werkblad rekenen

OOO

O

OOO

O

OOO

O

OOO

O

OOO
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Weektaak groep 3 – tweede half jaar (vanaf voorjaarsvakantie)
Ook deze wordt gedifferentieerd aangeboden (zon/maa/raket)

Weektaak

groep 3

Nummer 1
Weektaak maan

Naam:

Mijn ik doel voor deze week:
als ik met een werk stop, ruim ik alles netjes op

↔Je moet dit alleen doen
Je mag hierbij samenwerken
♥♥Je moet dit samen doen

☺ ☺ ☺ ☺ ☺
maandag
dag 1
je leert mmkmmwoorden
blad 1

dinsdag
reus dag 1
werkblad
1 en

woensdag
reus dag 2
werkblad
3 en

donderdag
jas dag 1
werkblad
5 en 6

vrijdag
jas dag 2
werkblad
7 en 8

boek 16

boek 4

boek 2,3,4,5

boek 6 en 7

boek 6 en7

veilig en vlot
1

veilig en vlot 13

veilig en vlot 14

veilig en vlot 15

veilig en vlot16

schrift blad 20

oefenschrift eu

oefenschrift
r

schrift j

oefenschrift s

Blok 2
Week 1
Les 1 blad 23

Week 4
Les 4
werkboek
32 en 33

Week 4
Les 5
herhalen/
verrijken

Week 4
toets

Week 4
Na de toets

Speciaal voor mij
OOO takenkant *
en
OOO computer rekenen
OOO

**

OOO
OOO
OOO
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Mijn keuzewerk
1+1=2
O

OOO

O

O

OOO

O

O

OOO

O

O

OOO

O

O

OOO

O

OOO

O

OOO

O

OOO

OOO

O

OOO

O

Werkblad taal

OOO

spellen rekenen

OOO

OOO

werkblad rekenen

OOO

Wat ging er goed?
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Weektaak groep 4
(wanneer de digitale tijden zijn aangeboden in de methode, worden de analoge klokken vervangen voor digitale tijden)

Groep 4a

Naam:

Nummer 49
↔ Je moet dit alleen doen
 Je mag hierbij
samenwerken
 Wacht op instructie
♥♥ Je moet dit samen doen

Mijn ik doel voor deze week:
Hoe ga ik hieraan werken?
Wanneer ben ik tevreden?
Maandag
Weekendkring
Rekenen ↔
Doel 1/7
Spelling ↔
Blok 4 les 1 O

Dinsdag
Spelling
Blok 4 les 2

Woensdag
Sinterklaas

Spelling ↔
Blok 4 les 3 O

Rekenen ↔
Doel 1/7

Schrijven
Blz. 27

Engels

Zelfstandig
werken

Rekenen ↔
Doel 1/7

Pietengym 4A
Begrijpend lezen ♥♥
Taak 9

Estafette
Les 9
Taal
blok 4 les 7 O

Zelfstandig
werken

Stillezen

Stillezen

Schrijven
Blz. 27

Engels

Vrijdag
Spelling ↔
Blok 4 les 4
Begrijpend lezen 
Blok 3 les 5

Taal ↔
Blok 4 les 6 O
Zelfstandig
werken

Taal ↔
Blok 4 les 5 O

Zelfstandig werken

Donderdag
Rekenen ↔
Doel 1/7

Speelgoedmiddag

Zelfstandig werken

Stillezen

Hemel & Aarde

Talent
Verkeer

Naar huis

Verkeer

Naar huis

Naar huis

Naar huis

Naar huis
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Evaluatie en reflectie
Spelling doel:

Taal doel:

O
Verkleinwoord (11): het grondwoord is..., dat is
een ....., dan -je/-tje/-pje erachter. Ik hoor de u, maar ik
schrijf de e.
O
Ik weet wat een verkleinwoord is.
O
Ik herken een werkwoord in een zin.
O
Ik kan zelf verkleinwoorden maken.
Hoe ging je ik doel deze week?

O
Ik leer wat een werkwoord is.
O
Ik kan een wenskaart schrijven.
O
Ik leer bij het spreken op mijn eigen en
lichaamstaal te letten.

Wat wordt jouw ik doel voor volgende week:
_____________________________________________

Omdat: ______________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

Hoe zijn je plantaken gegaan?

Reflectie werkvorm van de week:
De vragenbal

Omdat: ______________________________________
_____________________________________________
Deze week was ik trots op:

Deze week geef ik het cijfer…..

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

Omdat…….

_____________________________________________

_____________________________________________

Dit wil ik nog kwijt….

Dit wil de juf nog kwijt….

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

Dalton plantaken:

Weekopdracht:

OO Sintboekje
OO Tafel van 2, 5, 10 oefenen

Ik noem de tafel van 1 of 10 op bij de juf.

Tip: Vul met name die dingen in, die je belangrijk vindt! Is er iets bijzonders gebeurd, vertel erover. Niets
bijzonders? Hou het dan kort. ☺
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Weektaak groep 5

Weektaak

10 december – 14 december

Groep 5 A

Nummer 50

Naam:

Mijn ik doel voor deze week:

↔ Je moet dit alleen doen

Hoe ga ik hieraan werken?

 Je mag hierbij
samenwerken

Wanneer ben ik tevreden?

 Wacht op instructie

08:30
08:45
09:00
09:15
09:30
09:45
10:00
10:15
10:30

Maandag
Stil lezen
Ralfi voorlezen
Rekenen
schaduwtoets
Spelling dictee O
Blok 4 week 2 les
1 Staal blz 56
Buitenspelen
Eten en drinken
Taal O
Blok 3 les 12

10:45
11:00
11:15
11:30
11:45
12:00
12:15
12:30

Begrijpend lezen
Blok 4 les 3
Schrijven
Blz. 20 ↔
Stil lezen
Buitenspelen
Lunchen
Verkeer
Les 1 boekje 4

Dinsdag
Stil lezen
Ralfi nieuwe tekst
Spelling dictee O
Blok 4 week 1 dag
2 Staal blz 57
Taal O
Toets

Woensdag
Stil lezen

Donderdag
Stil lezen
Ralfi lezen
Rekenen
Starttoets

Rekenen
starttoets

♥♥ Je moet dit samen doen
Vrijdag
Stillezen
Spelling dictee blok
4 week 1 dag 5

Spelling dictee O
Blok 4 week 1 dag
3 staal blz 58
Buitenspelen
Eten en drinken
Taal O
Herhalen

Spelling dictee O
blok 4 week 1 dag
4. Staal blz 59
Buitenspelen
Eten en drinken
Gym

Gym

Estafette
Les 15

Estafette
Les 16

Engels 
Unit 4, lesson 1

Estafette
les 17

Buitenspelen
Lunchen
Kanjertraining

Buitenspelen
Lunchen
Schrijven
Blz. 21↔
Engels
Game

Buitenspelen
Lunchen
Rekenen
automatiseren
Begrijpend lezen
Werkblad

Buitenspelen
Lunchen
Kanjeroefening

Naar huis

Naar huis

Naar huis

Buitenspelen
Eten en drinken
Rekenen
automatiseren
Rekenen
schaduwtoets

12:45

Buitenspelen
Eten en drinken
Rekenen
Doel: herhalen

Weektaak
inplannen/evalueren

13:00
13:15
13:30
13:45
14:00

Creatief/muziek

Naar huis

Naar huis

Dalton plantaken:
OO Schrijven oefenschrift tot en met blz. 16
OO Woordenschat computer
OO Eenmaal andermaal tot en met blz. 15
OO Taken rekenen week 4
OO

Stappenplan plannen:
Wanneer ga je je Dalton planteken maken? Plan ze in de
witte vakken.
Zit je bij de pittige plus? Plan dit in.
Vul eventueel keuzewerk in.
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D
O
O
O
O

Evaluatie en reflectie
Spelling doel:

Taal doel:

Begrijpend lezen doel:

O
Je leert het verkleinwoord
met -etje
O
Herkennen van een
persoonsvorm.
O
Herhaling

O
Je leert wat je moet doen na
het schrijven
O
O

O
Je leert hoe je kan
controleren of je de tekst begrepen
hebt.
O
Je leert de antwoorden uit
de tekst te halen.

Hoe ging je ik doel deze week?

Wat wordt jouw ik doel voor volgende week:

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

Hoe zijn je plantaken gegaan?

Reflectie werkvorm van de week:

_____________________________________________

Reflectie bal

_____________________________________________
_____________________________________________
Dit wil ik nog kwijt….

Dit wil de juf nog kwijt….

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

Tip: Vul met name die dingen in, die je belangrijk vindt! Is er iets bijzonders gebeurd, vertel erover. Niets
bijzonders? Hou het dan kort. ☺
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Weektaak groep 6

Groep 6

Naam:

Datum:

Mijn persoonlijke doel voor deze week:

↔ Je moet dit alleen doen
 Je mag hierbij
samenwerken
 Wacht op instructie
♥♥ Je moet dit samen doen

Hoe ga ik hieraan werken?
Wanneer ben ik tevreden?

08.30
08.45
09.00

09.15

Maandag
Weektaak
inplannen
Rekeninstructie
Toets blok 1

Spelling
Dictee O

Dinsdag
Stil lezen

woensdag
Automatiseren

Spellinginstructie
-racelezen
-Dictee
-STAAL blz 20 O
Taal
Blok 2, les 1 O

Rekeninstructie Rekeninstructie
Toets blok 2
Toets blok 2

09.30

09.45
10.00
10.15
10.30

GYM

Eten

Automatiseren

10.45

Automatiseren

Rekeninstructie
Toets blok 1

11.00
11.15

Taal
Blok 1, toets
Cijfer:

11.30
11.45
12.00
12.15
12.30

12.45
13.00
13.15

Eten
Buiten/plein
Stil lezen/Ralfi/
tutorlezen
Verkeer/
godsdienst

Estafette

Wereldmoment
6/7/8
Eindproduct

Engels CL ♥♥

Donderdag
Automatiseren

Vrijdag
Stil lezen
Spelling half uurtje

Begrijpend lezen
Blok 2, les 2 O
Spelling
-racelezen
-Dictee
- STAAL blz21 O

Spelling
-racelezen
-Dictee
-STAAL blz 23 O

Buiten
Eten
Engels
Les: 1

Buiten/Plein
Eten
Taal
Blok 2, les 3 O

Buiten
Eten
Automatiseren
Rekeninstructie

Begrijpend lez.
 Werkboekje

Kanjertraining

Estafette QUIZ

Eten
Buiten/plein
Stil lezen/ Ralfi
lezen/ Tutor
lezen
Topografie
Oefenen +HW

Eten
Buiten
Stil lezen/Ralfi
tutor lezen.

Eten
Buiten/Plein
6/7/8 Wereld
Week 3
Eindproduct

GYM

Talent 5/6/7/8
“Kom erbij”

13.30
13.45
Dalton plantaken:
OO ♥♥ Estafette klapper lezen blz. 9 t/m 12
OO  Rekenen, rode schrift blz 12
OO ↔ Weekopdracht: Presentatie
Neem een voorwerp mee van jezelf. Bereid een presentatie
van 1 minuut voor en laat zien dat je zelfverzekerd aan de klas
er over kunt vertellen. Vrijdag presenteren.

Schrijven

Voorwerp presentaties

Weektaak inlevertijd
Workshop 1
Plan je dalton plantaken.
Plan de toetsen
Plan je reken doeleninstructies
Bijzonderheden deze week:
O Deze week: leerlingenraad stemmingen
O Woensdag: Start Kinderboekenweek
O Vrijdag: dag van de leraar ☺
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Evaluatie en reflectie
Spelling doel:

Taal doel:

Begrijpend lezen doel:

O
O
O
O

O
Ik ken de 15 nieuwe
woorden.
O
Ik weet wat een persoonlijk
voornaamwoord is.

O
Ik kan voorspellen waar een
tekst over gaat.

Klankgroepenwoord
Kilo woord
Komma s woord
Centwoord

Hoe ging je persoonlijk doel deze week?

Wat wordt jouw persoonlijk doel voor volgende week:

Hoe zijn je plantaken gegaan?

Wat ging er goed deze week?
(gedrag / netheid / tempo / werkhouding /
samenwerken)

Waar ga je volgende week rekening mee houden?

Leerling opmerkingen:

Leerkracht opmerkingen:

95
Zo werken wij op de Eloy – Daltonboek 2017-2021

Weektaak groep 7

Groep 7

Naam:

Mijn ik doel voor deze week:
↔ Je moet dit alleen doen
Hoe ga ik hieraan werken?

 Je mag hierbij
samenwerken

Wanneer ben ik tevreden?

 Wacht op instructie
♥♥ Je moet dit samen doen

08:45
09:00

Maandag
Weektaak
inplannen ↔
Spelling 
Doelenblad

09:15
09:30

Rekenen
Doel:

08:30

09:45
10:00
10:15
10:30
10:45
11:00
11:15
11:30
11:45
12:00
12:15
12:30
12:45
13:00

Taal
Blok 3, les 7 O

Dinsdag
Stillezen ↔

Woensdag
Automatiseren

Donderdag
Automatiseren

Vrijdag
Stillezen

Spelling ↔
Blok 4, week 1, les
1O
Begrijpend lezen
Blok 4, les 3 O

Rekenen
Doel:

Rekenen
Doel:

Spelling 
Doelenblad

Spelling ↔
Blok 4, week 1, les
2O

Spelling
Blok 4, week 1, les
3O

Begrijpend lezen
Extra blad CITO 12
O

Klassenactiviteit

Taal ↔
Blok 3 Les 8 & 9 O
Engels
Unit 2, lesson 5

Gym

Automatiseren
Rekenen
Doel:
Kanjertraining
Werkboek 3
Agenda / huiswerk

Stillezen
Engels coöperatief

13:15
13:30
13:45

Blits ♥♥
Les: tussentoets
afmaken

14:00

Naar huis

Dalton plantaken:
OO Squla rekenen en BL ↔
OO Staal blok 4:
W1L1, W1L2, W1L3 
OO Rekenen doelenblad 
OO Taal woordenschat 
OO WW-spelling taak 9 
OO Schrijven blz 6 ↔
OO Je eigen talent 

Extra
rekeninstructie
Doel:

Gym

WW-spelling 9

Naar huis

Naar huis

Stillezen
Topografie
kaartvaardigheden
1
Tekst over
Nederlands-Indië

Naar huis

Spreekbeurt Stijn

Weektaak
inleveren
Naar huis

Stappenplan plannen:
1. Zijn er toetsen deze week? Vul die in.
2. Welke instructies heb jij nodig? Kijk op het doelenbord.
Vul die in.
3. Zit je bij de pittige plus? Plan dit in.
4. Vul nu de rest van je werk in.
5. Vul eventueel keuzewerk in.
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Evaluatie en reflectie
Spelling doel:

Taal doel:

O
Ik weet hoe ik tremawoorden moet schrijven
O
Ik weet hoe ik tremawoorden moet schrijven
O
Ik kan het lijdend voorwerp in een zin
herkennen.

O
Ik weet wat het voltooid deelwoord is en hoe ik
deze moet schrijven.
O
Ik weet wat ik moet doen tijdens het schrijven.
O
Ik kan achter de betekenis van moeilijke
woorden komen

Begrijpend lezen doel
O
Ik weet wat vaste uitdrukkingen zijn en dat die
in een tekst worden gebruikt.
O
Ik kan hoofd- en bijzaken in een tekst
onderscheiden.
Hoe ging je persoonlijk doel deze week?

Wat wordt jouw persoonlijk doel voor volgende week:

Hoe zijn je plantaken gegaan?

Reflectie werkvorm van de week:

Wat ging er goed deze week?
(gedrag / netheid / tempo / werkhouding /
samenwerken)

Waar ga je volgende week rekening mee houden?

Leerling opmerkingen:

Ben jij deze week een kanjer geweest? Zoja, hoe heb je
dat dan gedaan?

Hoe is Squla gegaan deze week? Wat ging goed en wat
vond je nog lastig?

Hoe gaat het met je huiswerk?

Tip: Vul met name die dingen in, die je belangrijk vindt! Is er iets bijzonders gebeurd, vertel erover. Niets
bijzonders? Hou het dan kort. ☺
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Weektaak groep 8
Nummer 10

Groep 8

Naam:

Mijn ik doel voor deze week:

Hoe ga ik hieraan werken?

↔ Je moet dit alleen doen
 Je mag hierbij
samenwerken
 Wacht op instructie

Wanneer ben ik tevreden?

♥♥ Je moet dit samen doen

Maandag
08:30
08:45
09:00
09:15
09:30
09:45
10:00
10:15
10:30
10:45
11:00
11:15
11:30
11:45

12:00
12:15
12:30
12:45
13:00
13:15

05-11

Start
Weektaak plannen
Rekenen
Blok 3 doel 5
Spelling
Blok 2 les 7

Dinsdag

06-11

Lezen
Taal
blok: 3

les: 1

07-11

Rekenen
automatiseren
Rekenen
Blok: 3
Doel: 4

Begrijpend lezen
blok: 3 les:1

Donderdag 08-11
Juf Sanne
Rekenen
Automatiseren
Rekenen
Blok 3 doel 2
Spelling
blok: 2

Vrijdag

09-11

Lezen
Spelling CD
Eigen doelen

les:9 

Begrijpend lezen
blok:
les:

Kring

Blits toets nakijken

Woensdag

Automatiseren
Rekenen
Blok: 2
Doel:1

Taal/PPT
Blok 3 Les 3
Topo

Gastles
Stichting Voorkom

Automatiseren
Rekenen
Blok:3 Doel 3

Gym
Agenda / huiswerk
Weektaak
evalueren

Spreekbeurt
Finnan-Ian

Engels

Wereldmoment ?

Begrijpend lezen
beter bijleren

Lezen

Wereldmoment

Huiswerk nakijken
Gym

Kanjer

Talent

Juf Sanne

13:30
13:45
14:00 Naar huis
Naar huis
Naar huis
Naar huis
Naar huis
Dalton plantaken:
Stappenplan plannen:
OO Schrijven blz 10
Zijn er toetsen deze week? Vul die in.
OO Schrijven cijfers 6
Welke instructies heb jij nodig? Kijk op het doelenbord.
OO Blokboek taal 10A en 10B
Vul die in.
OO Blokboek Natuur 7
Zit je bij de pittige plus? Plan dit in.
OO Breuken boekje blz 3
Vul nu de rest van je werk in.
OO Rekendoelen blok 3 (23-11-2018)
Vul eventueel keuzewerk in.
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Evaluatie en reflectie
Spelling doel:

Taal doel:

Begrijpend lezen doel:

O
O

O
Je leert 15 nieuwe woorden
O
Je weet voltooide en
onvoltooide tijd en het volt. dw

O
Je leert vooruit te denken bij
het lezen.

meervouden
Herhalen blok 2

Hoe ging je persoonlijk doel deze week?

Wat wordt jouw persoonlijk doel voor volgende week:

Hoe zijn je plantaken gegaan?

Reflectie
Thermometer

Wat ging er goed deze week?
(gedrag / netheid / tempo / werkhouding /
samenwerken)

Waar ga je volgende week rekening mee houden?

Leerling opmerkingen:

Leerkracht opmerkingen:

Tip: Vul met name die dingen in, die je belangrijk vindt! Is er iets bijzonders gebeurd, vertel erover. Niets
bijzonders? Hou het dan kort. ☺

99
Zo werken wij op de Eloy – Daltonboek 2017-2021

Kijkwijzer

Groslijst
Ѵ = ja/altijd/vaak

Datum: november 2018
? = soms

X = nee/niet/ n.v.t.

Oranje = opvallen –
in proces

Groen = opvallend –
opgepakt - afgerond

Vrijheid en verantwoordelijkheid

1/2a

1/2b

3

4a

4b

5a

5b

6a

6b

7

8

Er wordt gewerkt met een takenbord voor de
huishoudelijke taken (opruimen, uitdeeldienst,
planten water geven enz).
De taken worden
wekelijks gewisseld (groep 3 t/m 8)
na elke vakantie gewisseld (groep 1/2)
Alle kinderen hebben een persoonlijke halkaart.

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

x

v

v

v

v

v

v

v

v

x
x

x
x

x

v

v

v

v

v

v

v

v

v

x

?

x

v

v

x

v

v

Leerlingen laten hun werkplek binnen en buiten de
klas netjes achter.
Als er in de hal te hard wordt gepraat, stuurt elke
voorbijkomende leerkracht de betreffende leerling
terug naar de klas, zonder waarschuwing.

x

v

v

v

?

v

?

v

?

?

v

v

v

x

?

?

x

?

v

x

x

v

Kinderen kunnen zelf hun werkplek kiezen in de klas.

v

v

?

?

?

v

x

v

?

?

x

Er wordt gebruik gemaakt van computerkaarten.

Aandachtspunten

Groep 3 wisselt om de 2 weken > dit is
volgens afspraak.

Grep 1/2 gebruikt geen hal- en
computerkaart
Groep 3 maakt gebruik van
computerkaarten.
Vanaf groep 4 gebruik van halkaarten
(is tevens een computerkaart)

Dit onderwerp is in de
teamvergadering teruggekomen.
Afspraak: Tijdens stilwerktijd zonder
waarschuwing terug naar de klas.
4a 4b: 1 stille werkplek
*

4a 4b: soms, afhankelijk van ll’n
*
De leerlingen mogen buiten de klas een werkplek
v
v
?
?
v
v
?
v
?
v
v
zoeken om te werken als daar een mogelijkheid voor
is (tot 10 uur stil in de hal).
1/2b: hoeken
*
Er is sprake van geoormerkte werkplekken
?
v
?
?
?
?
?
v
x
x
x
4a: alleen stil
(werkplekken voor stil werken, samenwerken,
6a: Niet bekend
instructie, en evt. laptopgebruik).
*Soorten werkplekken en vrijheid die de kinderen hierin hebben wordt meegenomen wanneer de kernwaarde vrijheid en verantwoordelijkheid centraal staat (feb ’19jul’19)
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Zelfstandigheid

1/2a

1/2b

3

4a

4b

5a

5b

6a

6b

7

8

Aandachtspunten

Materialen staan in de klas op vaste, te bereiken
plaatsen

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

Samenwerken

1/2a

1/2b

3

4a

4b

5a

5b

6a

6b

7

8

Aandachtspunten

Er wordt gewerkt met maatjes/hulpvriendjes. Deze
zijn zichtbaar in de klas. De maatjes wisselen iedere
week.

?

v

x

x

x

x

x

?

x

x

x

4a: schouder-/ oogmaatje
5a: waar nodig, niet zichtbaar in de
klas
6a: specifieke lessen

De kinderen hebben wekelijks een maatjesopdracht.

?

v

x

v

x

v

?

x

x

x

?

Op de weektaak wordt aangegeven bij welke
opdrachten de leerlingen mogen samenwerken.
Er wordt doelbewust aandacht besteed aan
samenwerkingsvaardigheden.
Er wordt wekelijks een coöperatieve werkvorm
gebruikt.
De kaarten met sociale rollen zijn duidelijk zichtbaar
in de klas (groep 3-8)
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Effectiviteit

1/2a

1/2b

3

4a

4b

5a

5b

6a

6b

7

8

De dagen van de week worden aangegeven met de
dagkleur en hangen zichtbaar in de klas.
De dagkleuren worden gebruikt voor het plannen de
weektaak (daltonplantaken).
Er wordt gebruik gemaakt van dagritmekaarten en
hangen zichtbaar in de klas.
(analoge/digitale klok + kaart)
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Aandachtspunten

4a: in ontwik, na herfst gestart
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Op het bord staat aangegeven wanneer welke
instructie is en hoe lang deze duurt (zwarte streep).
Als een leerling geen instructie volgt, is het voor hem
takentijd (witte stukken).
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Uitgestelde aandacht

1/2a

1/2b

3

4a

4b

5a

5b

6a

6b

7

8

Er wordt gewerkt met het stoplicht wanneer de
leerkracht niet gestoord mag worden.
De leerkracht maakt gebruik van de geluidsmeter om
het geluidsniveau aan te geven.
Er wordt gebruik gemaakt van een time timer.
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Tijdens het zelfstandig werken hebben alle leerlingen
een blokje op tafel (gr 3-8).
De leerkracht loopt een vaste blokjesronde.
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Weektaak

1/2a

1/2b
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Er wordt gewerkt met een weektaak(gr 1-2/gr 3-8)
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De kinderen plannen op vrijdagmiddag hun weektaak
in.

x

x

v

?

x

v

v

x

x

x

5

5

5

5

5

v

5

5

5

5

?

?

v

x

x

x

?

v

x

x

?

x

x

x

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

x

?

v

?

v

?

?

v

De kinderen plannen het werk voor ..x .. dagen (vul
een getal in tussen 1 en 5: het aantal dagen in dat de
leerlingen hun daltonplantaken in het voren plannen).
De weektaken worden op verschillende
differentiatieniveaus aangeboden (*/**/***).
Groep 3: maan/zon

Op de weektaak worden de leerdoelen vermeld (muv
rekenen > doelenblad). ‘’Het gekleurde bolletje’’
De leerlingen plannen het werk en registreren zelf
wanneer een opdracht klaar is d.m.v. het afkleuren

1/2: Niet van toepassing
4b: met magneten
6b: niet perse witte stukken

Afgesproken en geborgd:
Groep 1/2: plannen op maandag
Groep 3/4: plannen op vrijdag
Groep 5 t/m 8 op maandag
>evalueren!
3: keuze opdrachten
4a: alleen plantaken
Groep 1/2: keuze uit weektaken
Groep 3: zon/maan/raket
Groep 4 t/mm 8: door dat de
leerlingen eigen werken plannen
wordt de weektaak persoonlijk en
gedifferentieerd naar eigen kind.
3: 2de half jaar
7: niet voor bv Engels
4a: nog niet
4b: nog niet alle leerlingen
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(met de dagkleuren) op de weektaak (rekenen op
doelenblad). (In gr 1-2 met de smiley).
Op de weektaak staat aangegeven voor welk vak
instructie wordt gegeven.

Met symbolen wordt aangegeven of
de leerlingen hier instructie voor
krijgen.
Voor groep 1/2/3 is dit (nog) niet van
toepassing.
Met symbolen wordt aangegeven of
de leerlingen hier instructie voor
krijgen.
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Op de weektaak wordt aangegeven of de leerling de
les zelf mag plannen, samen mag werken of dat de les
klassikaal is.
De leerling kan zelf de volgorde van het werk bepalen
(daltontaken).
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3: gestart na herfst

Reflectie

1/2a

1/2b

3

4a

4b

5a

5b

6a

6b

7

8

Aandachtspunten

In mijn klas staat een nakijktafel
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3: 2de half jaar
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3: beperkt, afhankelijke van ll’n
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De leerkracht besteedt dagelijks tijd aan reflectie.
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De leerling reflecteert zijn persoonlijke / ik-doel
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De reflectiemomenten staan ingepland op weektaak
en dagplanning op het bord.
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1/2a

1/2b
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4a

4b

5a

5b
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6b
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Aandachtspunten
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v
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x

v!

v

1/2a: moet daltonopleiding nog volgen
4b: door rekenen en extra aandacht
reflectie

De leerlingen kijken vanaf eind groep 3 zelf hun werk
na. (hoe hoger de groep, hoe meer ze zelf na mogen
kijken).
Leerkracht kijkt (steekproefsgewijs) ook na.

Ik ben nu meer Daltonleerkracht dan een jaar
geleden.

1/2b: groepsdoel
3: mondjesmaat (in ontwik.)
6b: te weinig
>meenemen in evaluatie reflectie
Weektaak reflectie staat op
rooster/bord. Korte reflectie nav
activiteit kan op elk moment worden
uitgevoerd.
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