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Voorwoord  
2  
  
Beste ouder(s) / verzorger(s),  

 

Voor u ligt het Daltonboek van openbare Daltonschool ‘De Tweemaster’ te Lisse.  

In dit Daltonboek kunt u lezen op welke wijze onze basisschool de Daltonprincipes 

geïntegreerd heeft in haar onderwijs. 

 

Daltonschool de Tweemaster is in 2014 een officiële Daltonschool geworden. De 

Daltonvisitatie die in maart 2019 zal plaatsvinden heeft de school opnieuw uitgedaagd tot 

zelfreflectie. 

 

In hoofdstuk 1 leest u over onze school, onze visie en hoe Dalton daar onderdeel van is. 

In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de Daltonontwikkelingen en aanbevelingen naar 

aanleiding van de laatste visitatie. In de hoofdstukken 3 t/m 8 staan de vijf kernwaarden 

centraal en wordt per kernwaarde inzichtelijk gemaakt op welke wijze hier op leerling-, 

leerkracht- en schoolniveau aan gewerkt wordt.  

In hoofdstuk 9 is ons Daltonontwikkelplan opgenomen. Door de Daltonvisitatiecommissie 

van de Nederlandse Dalton Vereniging zijn wij gevraagd aan te geven waar wij als school 

in het bijzonder trots op zijn.  

Deze ‘parels’ staan in groen aangegeven. In gesprek met de visitatie lichten wij dit 

graag verder mondeling toe. Wij zien uit naar dit moment in maart 2019. 

 

Wij wensen u veel leesplezier!  

 

Mede namens het leerkrachtenteam en onze leerlingen,  

 

 
Diana Passchier 

Dalton coördinator 

www.tweemasterlisse.nl  

 

Schooljaar 2018-2019 (versie oktober 2018) 

 

 

 

 

 

Nassaupark 80 

2161 KL Lisse 

T: 0252-410304 

 

Gerard Doustraat 50 

2162 CP Lisse 

T: 0252-412955 

 

Email school info@tweemasterlisse 

Website www.tweemasterlisse.nl 
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Over onze school 

 

Openbare Daltonschool ‘De Tweemaster’ is opgericht op 1 augustus 1997.  

De school is ontstaan uit een fusie tussen twee scholen, obs ‘de Poeleway’ en obs 

‘Maarten Tromp’. Sinds april 2014 zijn wij een gecertificeerde Daltonschool en is de naam 

veranderd in Openbare Daltonschool de Tweemaster.  

 

De school heeft twee locaties in Lisse. Eén locatie bevindt zich aan de Gerard Doustraat 

(Poelpolder) en de andere locatie is gehuisvest in de Brede School aan het Nassaupark 

(centrum). Beide locaties zijn ruim van opzet en gelegen in een groene omgeving met 

voldoende ruimte voor spel.  

 

De locatie aan de Gerard Doustraat heeft de beschikking over 8 groepslokalen en de 

locatie van onze school die gehuisvest is in de Brede School Nassaupark beschikt over 9 

groepslokalen. Daarnaast beschikken beide locaties over een aula, speelzaal voor de 

kleuters en ruimtes die gebruikt kunnen worden voor computeronderwijs, remedial 

teaching, overleg en vergaderingen.  

 

De locatie aan het Nassaupark heeft bovendien de beschikking over een inpandige 

gymzaal t.b.v. de gymlessen voor de groepen 3 t/m 8. De locatie aan de Gerard 

Doustraat maakt gebruik van meerdere gymzalen rondom deze schoollocatie.  

 
De school wordt bezocht door ongeveer 350 leerlingen, die vanuit Lisse en Lisserbroek 

naar onze school komen. 

 

 
 
In 2014 is De Tweemaster gecertificeerd als Daltonschool. Alle toenmalige leerkrachten 

hebben hun certificaat Daltonleerkracht gehaald. Nieuwe leerkrachten van de 

Tweemaster gaan het certificeringstraject in hun tweede of derde jaar volgen.  

 

In schooljaar 2016-2017 nam Jerry Leepel de directiefunctie over. Er zijn de laatste jaren 

meerdere nieuwe leerkrachten begonnen bij ons op school. Nieuwe leerkrachten worden 

begeleid door ervaren leerkrachten van de Tweemaster en ingewerkt in de werkwijze van 

onze school. Wij vinden het belangrijk dat alle leerkrachten vanuit dezelfde visie werken 

en dat er een doorgaande lijn is in de school.  

 

Daltonschool de Tweemaster heeft een gecertificeerde Dalton-coördinator, Diana 

Passchier-Heemskerk. Diana werkt nauw samen met de Daltonwerkgroep, welke bestaat 

uit leerkrachten van verschillende bouwen en lagen uit de organisatie.  
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Team van openbare Daltonschool de Tweemaster 

 

Wij zijn het team van openbare Daltonschool de Tweemaster. 

Wij spannen ons elke dag in om uw kind een inspirerende en leerzame schooltijd te 

geven in een veilige, warme omgeving. Wij werken vanuit de Daltonkernwaarden, omdat 

wij geloven dat dit de beste manier is om kinderen sterk en zelfstandig voor te bereiden 

op hun toekomst. 

 

Dalton ‘doe’ je niet, Dalton ben je!  

 

Wij willen graag dat onze leerlingen straks sterk, competent en zelfbewust de wereld 

ingaan. Het is onze oprechte overtuiging dat Daltononderwijs daarvoor de beste methode 

is. 

 
 
In het schooljaar 2017-2018 zijn 19 collega’s in bezit van een Daltoncertificaat. De             

directeur heeft zijn Daltondirecteur-certificaat. Een van de onderwijsassistenten heeft         

haar Daltoncertificaat. De Dalton-coördinator is in bezit van haar Dalton-coördinator          

certificaat.  

In het schooljaar 2017-2018 hebben 7 leerkrachten een Masterclass Dalton omtrent 

eigenaarschap met goed gevolg afgesloten. Ze hebben hun portfolio gepresenteerd aan 

de rest van het team.  

Drie collega’s met een vast/tijdelijk contract zijn niet in bezit van een Daltoncertificaat en 

zijn in schooljaar 2017-2018 met de Daltonopleiding gestart. 

In het schooljaar 2018-2019 zijn er 7 collega’s die de Dalton opleiding volgen. 
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Hoofdstuk 1 Waar Daltonschool de Tweemaster voor staat 

 

1.1 Missie en visie 

 

Het team en bestuur van Daltonschool de Tweemaster zijn het er unaniem 

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

Vereniging (NDV), door hen volledig worden onderschreven. Na de bestudering van de 

formuleringen van de NDV is het voor team en bestuur duidelijk dat hierin alles wordt 

benoemd dat voor Daltonschool de Tweemaster belangrijk is. 

  

Missie  

“Daltononderwijs is iedereen gegund” 

 

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

sociaal emotioneel) die bijdraagt aan een sterke persoonsontwikkeling. 

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

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

 

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

daltonschool vanzelfsprekend. Daarmee gaat het Daltononderwijs voortdurend met zijn 

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

leerling uit het oog te verliezen.  

 

Visie 

“De opbrengst dat ben ik”.  

 

Het Daltononderwijs geeft inhoud aan een brede vorming waarbij intellectuele en 

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

uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen. 

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

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

democratische grondhouding.  

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

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

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

 

Doel 

“De fearless human being”. 

 

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

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

behoeften, interesses en competenties van leerlingen. 

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

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

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

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

zich kennis en vaardigheden eigen te maken.  

 

De ambities van Daltonschool de Tweemaster 

Daltonschool de Tweemaster wil de regio ervan overtuigen dat zij de beste schoolkeuze is 

voor kinderen die regulier basisonderwijs kunnen volgen. 

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

de Tweemaster een goede basis is geweest voor de verdere schoolloop van de kinderen. 
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1.2 Een stukje Daltongeschiedenis 

 

 

Het Daltononderwijs bewijst al honderd jaar lang haar waarde. De onderwijsvorm is 

gebaseerd op de ideeën van de Amerikaanse pedagoge Helen Parkhurst (1886-1973). 

Haar ideeën over individuele en niet-klassikale ontplooiing van leerlingen baseerde ze op 

haar ervaringen als leerkracht. 

 

 

(Helen Parkhurst) 

 

In 1905 werkte ze op een kleine school met slechts 1 klas. Daar kreeg zij te maken met 

40 leerlingen in één klas verdeeld over 8 leerjaren. Vanzelfsprekend was “normaal 

lesgeven” volstrekt onmogelijk. Daarom koos zij voor een aanpak met een gedeelte 

zelfstudie. Zij overlegde met de leerlingen over wat hun eigen verantwoordelijkheid zou 

kunnen zijn en de rol van de leerkracht.  

 

Eén en ander werd vervolgens schriftelijk vastgelegd in een soort van contract: “de 

taak”. De leerlingen beloofden bij dit contract dat zij aan hun “taak” zouden werken en 

die op tijd af zouden hebben. Helen Parkhurst beloofde de leerlingen hulp te bieden 

indien dit noodzakelijk was. In eerste instantie ging het Helen Parkhurst dus om 

praktische oplossingen om de efficiëntie van het onderwijs te verhogen. In die situatie 

was zelfstandig werken noodzakelijk, maar al snel raakte ze ervan overtuigd dat deze 

aanpak voor alle leerlingen goed was.  

 

Tussen 1913 en 1915 werkte Parkhurst in Italië met de beroemde pedagoge Maria 

Montessori en kregen haar ideeën een pedagogische grondslag. Enkele jaren later legde 

ze haar visie op onderwijs vast in het boek 'Education on the Dalton Plan' (1922). Later 

werden haar ideeën toegepast in de State High School in Dalton (Massachusetts). Naar 

deze plaats is het Daltononderwijs genoemd.  

 

Nu, ruim een eeuw later, gebruikt Daltonschool de Tweemaster deze ideeën van 

Parkhurst voor een eigentijdse en effectieve invulling van ons Daltononderwijs. De 

maatschappij verandert en wij vinden het belangrijk om hierop in te spelen. Daarom 

willen we kinderen vaardigheden meegeven waarmee ze zichzelf steeds verder kunnen 

ontwikkelen. Deze vaardigheden, ook wel ‘21st century skills’ genoemd, zijn: 

samenwerken, communicatie, creativiteit, ICT-geletterdheid, sociale- en culturele 

vaardigheden, kritisch denken en probleem-oplossend vermogen. Wij houden ons op de 

hoogte van de nieuwste literatuur. Het tijdschrift Daltonvisie is aanwezig op beide 

locaties en hier halen wij regelmatig informatie en tips uit (bijvoorbeeld de aanbeveling 

over de technisch lezen methode Leeskriebels uit DaltonVisie mei 2018).  
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1.3 Van drie principes naar vijf kernwaarden 

 

De kernwaarden van ons Daltononderwijs: 

 

Daltondriehoek 

In de Daltondriehoek zijn de uitgangspunten te vinden die als leidraad dienen voor 

onderwijs. De Daltondriehoek is terug te vinden in alle klassen. Leerlingen weten niet 

(allemaal) wat deze driehoek inhoudt, maar voor leerkrachten is het een reminder. 

 

In de driehoek zijn de basisprincipes van vrijheid in gebondenheid, zelfstandigheid, 

samenwerking, effectiviteit en doelmatigheid en reflectie opgenomen. Ook borging staat 

erbij in onze driehoek, omdat borging voor ons een heel belangrijk onderdeel is op dit 

moment. Zowel leerlingen als leerkrachten kunnen op basis van wederzijds vertrouwen, 

verantwoordelijkheid dragen en verantwoording afleggen. 

 

 

 

Vertrouwen schenken-vragen  

We vertrouwen erop dat kinderen willen leren, dat ze goede keuzes kunnen maken, dat 

ze kunnen samenwerken en kunnen organiseren. Dat betekent voor de school, dat we 

kinderen serieus nemen en ze dat vertrouwen moeten schenken.  

 

Verantwoording afleggen-vragen  

Leerlingen leggen verantwoording af over de taken die in vrijheid zelfstandig en/of in 

samenwerking uitgevoerd moeten worden en leerkrachten begeleiden dit proces. 

Daardoor leren leerlingen reflecteren op de wijze waarop er gewerkt is en op de 

resultaten van het werk. Dat afleggen van verantwoording gaat dus niet alleen over het 

eindproduct van het leren, maar ook over het leerproces zelf. 

 

Verantwoordelijkheid geven-nemen  

Het vertrouwen in de kinderen vormt de basis voor het geven van 

verantwoordelijkheden. De kinderen leren verantwoordelijkheid te nemen voor 

bijvoorbeeld het eigen leren, voor de schoolomgeving, voor de medeleerlingen, 

uiteindelijk zelfs voor de maatschappij. Daltononderwijs wil kinderen uiteindelijk 

opvoeden tot positieve, democratische, verantwoordelijke medeburgers; "Mensen zonder 

vrees", "The fearless human being" (Helen Parkhurst). 
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1.4 De kernwaarden van het Daltononderwijs 

Daltononderwijs gaat uit van vijf kernwaarden:  

 

Zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en samenwerking staan hoog in het vaandel van 

onze school. Ook effectiviteit (doelmatigheid) en reflectie zijn kernwaarden die wij 

belangrijk vinden en zoveel mogelijk proberen te borgen in ons onderwijs.  

 

 

Samenwerken 

 

Het kunnen samenwerken is van essentieel belang, niet alleen op schoolniveau, maar ook 

in de maatschappij. In het dagelijkse leven moet een mens samen kunnen werken met 

allerlei andere mensen, die hij/zij niet altijd zelf heeft gekozen. 

Samenwerkend leren is een effectieve manier van leren. Het uitleggen van leerstof en 

het samen zoeken naar oplossingen maakt kinderen actiever betrokken bij het 

leerproces. Het draagt bij aan het respecteren van andere meningen en ideeën en 

doorbreekt het hebben van vooroordelen. 

 

Ook op Daltonschool De Tweemaster vinden wij samenwerken belangrijk. We zijn ons 

ervan bewust dat het samenwerken een grote meerwaarde heeft voor het leerproces van 

onze leerlingen. Door middel van coöperatief leren willen wij het samenwerken naar een 

hoog niveau brengen. Ook vanuit de visitatie van de Nederlandse Dalton Vereniging in 

2014 is samenwerken een van onze ontwikkelpunten. 
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Zelfstandigheid 

 

Zelfstandigheid is een vaardigheid die wij de leerlingen bewust aanleren. 

Om de zelfstandigheid te bevorderen gebruiken we verschillende materialen en 

werkvormen. Zelfstandig leren en werken stimuleert probleemoplossend denken. De 

leerlingen werken zelfstandig aan hun taak en tijdens dit leerproces zijn ze in staat om 

hulp te zoeken indien nodig.  

 

Op Daltonschool De Tweemaster bieden de leerkrachten materialen aan om de 

zelfstandigheid te vergroten, zoals het agendabord, het planbord, de dobbelsteen voor 

uitgestelde aandacht, werkplekken, het taakformulier, etc. Tevens bieden we genoeg tijd 

om zelfstandig te kunnen werken. Dit is zichtbaar gemaakt op het agendabord. In het 

zelfstandig werken zit een opbouw, in de lagere groepen wordt de vaardigheid bewust 

geoefend, in de hogere groepen kunnen onze leerlingen zelfstandig hun taken maken. 

Natuurlijk is er wel vrijheid in gebondenheid; vinden leerlingen het lastig om zelfstandig 

hun werk te plannen en te maken, dan helpt de leerkracht de leerling waar nodig.  

Deze kernwaarde was de 1e kernwaarde die we op Daltonschool De Tweemaster 

aangepakt hebben.  

  

Vrijheid in gebondenheid/ verantwoordelijkheid 

 

Vrijheid is nodig om je eigen keuzes te maken, je eigen weg te vinden. Gelegenheid 

krijgen om je eigen taak te organiseren. Dit alles binnen de grenzen die school of 

leerkracht stelt. Door leerlingen meer vrijheid te bieden kunnen zij eigen keuzes maken 

en een actieve houding ontwikkelen. Een leerling leert verantwoordelijkheid te dragen, 

als zijn omgeving daarvoor ruimte en mogelijkheden biedt. Het is de taak van de 

leerkracht om iedere leerling een structuur te bieden om vrijheid binnen grenzen te 

hanteren.  

 

Op Daltonschool De Tweemaster geven we hieraan vorm door de leerlingen te laten 

werken met een taak. Ze krijgen de vrijheid om zelf te plannen wat ze doen op een dag, 

een werkplek te kiezen, zelf de hulpmiddelen te pakken, hun werk te beoordelen: ze zijn 

verantwoordelijk voor hun eigen werk en de leerkrachten schenken hen het vertrouwen 

dat dit lukt binnen de grenzen die zijn gesteld.  

  

Reflecteren/ evalueren 

 

Reflectie en evaluatie zijn belangrijk om de gestelde doelen te bereiken. Wat ging goed, 

wat minder goed, wat was mijn rol en wat zou anders kunnen om de doelen te halen?  

Reflectie vindt op verschillende manieren plaats op school. Op schoolniveau, op 

klasniveau en op leerkracht/leerling niveau.  
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Leerlingen op onze school leren zich bewust te worden van hun eigen kunnen door hun 

eigen taak na te kijken. Ze zien wat ze goed kunnen en wat nog oefening nodig heeft. 

Tijdens de coachgesprekken reflecteren de leerlingen op hun leerproces en taakaanpak 

en trekken daar hun conclusies uit. Coachgesprekken worden bij leerkrachten ook wel 

‘kopje thee-gesprekken’ genoemd. Dat klinkt een stuk gezelliger en laagdrempeliger dan 

een coachgesprek. De leerkracht en leerling bespreken de voortgang, taakaanpak en 

wellicht andere dingen onder het genot van een kopje thee. 

 

Ook met de groep wordt dagelijks gereflecteerd op het groepsgebeuren. Op het 

agendabord in de klas hebben we reflectie iedere dag op de agenda staan, omdat wij 

reflectie een belangrijk onderdeel van het onderwijs vinden.  

In de klas gebruiken we hier verschillende vormen en materialen voor. 

 

  

 Effectiviteit / Doelmatigheid  

 

Het Daltononderwijs is gericht op een effectieve inzet van tijd, menskracht en middelen. 

Het belangrijkste onderdeel om dit te bereiken is de taak. Een taak op maat houdt de 

leerling doelmatig en functioneel bezig met zijn ontwikkeling. Het is aan de leerkracht om 

de omgeving goed in te richten, gebruik te maken van doelgerichte instructie en 

gedifferentieerde leerstof aanbod bieden. 

 

Op Daltonschool De Tweemaster hebben we door het vergroten van de zelfstandigheid en 

het samenwerken een manier gevonden om effectiever en doelmatiger leerlingen in hun 

leerproces te begeleiden.  

 

In het schooljaar 2014-2015 hebben we schoolbreed het Handelingsgericht werken 

(HGW) ingevoerd op Daltonschool De Tweemaster. Handelingsgericht werken wil de 

kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding van alle leerlingen verbeteren. Het is een 

systematische manier van werken, waarbij het aanbod afgestemd is op de 

onderwijsbehoeften en de basisbehoeften van de leerlingen. Door de cyclus van HGW 

werken we systematisch aan de effectiviteit en het behalen van de doelen van ons 

onderwijs. 

 

Op het gebied van HGW hebben we met elkaar daarin grote stappen gezet; door met 

elkaar groepsplannen te maken, uit te voeren en te evalueren en deze daarnaast in 

Parnassys te zetten. Collega’s werken samen met elkaar, helpen en ondersteunen elkaar 

waar nodig. 

Borging: geen kernwaarde, maar wel belangrijk! 

Borging zien we als een organisatorisch aspect van ons onderwijs. De verschillende 

manieren waarop wij dit aspect van ons onderwijs vastleggen (borgen) worden in ons 

Daltonboek beschreven. Het boek is voor iedereen bedoeld die met onze school te maken 

heeft. Doordat wij ons blijven ontwikkelen wordt het jaarlijks geëvalueerd en aangepast. 

 

Daltonscholen borgen hun kernwaarden door voortdurend te evalueren en te reflecteren. 

Dit gebeurt ook bij de visitaties. Registratie hiervan is terug te vinden in het beleidsplan. 

Borging is erg belangrijk omdat het onderwijs continu in beweging is.  
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Hoofdstuk 2 Ontwikkelingen 

 

2.1 Aanbevelingen  

 

Op 5 maart 2014 heeft de Nederlandse Dalton Vereniging onze school gevisiteerd. De 

visiteurs waren de heer Meuwese, mevrouw Verweij en de heer Bootz op bezoek 

geweest. Zij gaven ons de volgende aanbevelingen: 

 

Aanbeveling 
Omschrijving 

Nr. 1 Evalueer en reflecteer op de dagelijkse praktijk van de instructie. M.n. de differentiatie in de 
instructie (het z.g. afpellen) verdient meer aandacht 

Nr. 2 Geef meer, krachtiger en daadwerkelijk vorm aan reflectie op zowel leerling- als 
leraarniveau. Laat hierbij jullie zelf geformuleerde ontwikkelingspunten betreffende 
collegiale consultatie en coachgesprekken met leerlingen aansluiten.  
Laat leerlingen verplicht reflecteren op hun eigen werk en de aandachtspunten meenemen 
naar een volgende weektaak, zoals ook beschreven in jullie dalton-afsprakenboek. 

Nr. 3 Samenwerken, samen werken en samen leren, leren kinderen ook met vallen en opstaan. 
Bied ze kansen. Doe niks als kinderen er zelf wel uitkomen. Laat los. Ontwikkel samen 
leraargedrag dat bovenstaande mogelijk maakt. Betrek hierbij ook de door jullie 
geformuleerde ontwikkeling op het gebied van coöperatief leren. 

 

In de bijlage het visitatieverslag van 6 maart 2014. 

 

 

2.2 De Daltonontwikkelingen van de afgelopen 5 jaar uitgewerkt in 

kralenkettingen en schema’s. 

 

- Kralenketting 2013-2014 

- Kralenketting 2014-2015 

- Dalton Ontwikkelplan 2015-2016 

- Dalton Ontwikkelplan 2016-2017 

- Dalton Ontwikkelplan 2017-2018 

- Dalton Ontwikkelplan 2018-2019 (huidige schooljaar) 

 

De ontwikkelpunten zijn beschreven in de kralenkettingen van het schooljaar 2013-2014 

en schooljaar 2014-2015.  

 

In de schooljaren 2015-2016 en 2016-2017 zijn op organisatorisch vlak veel 

veranderingen geweest.  Vanaf schooljaar 2015-2016 zijn wij gaan werken met een 

ander format, effectiever en beter werkbaar voor onze school. 

 

Voor de leesbaarheid van dit Daltonboek hebben wij ervoor gekozen om de 

Kralenkettingen en Dalton Ontwikkelplannen te verplaatsen naar de bijlagen achterin dit 

Daltonboek. 
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Hoofdstuk 3  Kernwaarde Samenwerken 

 

We vinden het van grote pedagogische waarde dat leerlingen sociale vaardigheden 

opdoen. Samenwerken, samen werken, samen spelen. Door middel van coöperatief leren 

willen wij het samenwerken naar een hoog niveau brengen. Ook vanuit de visitatie van 

de Nederlandse Dalton Vereniging in 2014 is samenwerken een van onze 

ontwikkelpunten. 

 

Coöperatief leren is groepswerk waarbij de leerlingen echt samenwerken en leren. Met 

"echt" bedoelen we dat de leerlingen als groepsleden op elkaar betrokken zijn en van 

elkaar afhankelijk zijn om een goed resultaat te behalen. Het is een manier van werken 

die in alle groepen gehanteerd kan worden. 

 

Op Daltonschool De Tweemaster hebben we groene kaarten waarop coöperatieve 

werkvormen staan beschreven. In het schooljaar 2017-2018 hebben wij met het team 

een cursus coöperatief leren gevolgd. In iedere groep is een aantal werkvormen 

geïntroduceerd. Deze werkvormen zijn in alle groepen afgedrukt op groene kaarten. Deze 

kaarten hangen zichtbaar in de klas, bijvoorbeeld op het agendabord of op het prikbord 

bij de leerkracht. 

In de onderbouw werken leerlingen vaak in 2-tallen, terwijl in de bovenbouw er meer 

gewerkt wordt in groepen van vier leerlingen. 

 

 

 

 

 

 

De coöperatieve werkvormen die op Daltonschool De Tweemaster zijn afgesproken: 

 

- Mix en ruil:de leerlingen lopen door elkaar, op afgesproken signaal zoeken zij 

een partner. Leerling 1  stelt een vraag die past bij de kaart. Leerling 2 geeft 

antwoord. Leerling 1 coacht en bedankt. Wissel van rol en ruilen van kaarten. 

Stappen herhalen tot eindsignaal. 

 

- Binnen/buitenkring: de leerlingen maken een binnen en buitenkring. Ieder kind 

staat tegenover een medeleerling. De binnenkring stelt een vraag, de buitenkring 

antwoordt. De binnenkring coacht en prijst. Ruilen van rol en vragenkaartjes. De 

binnenkring draait met de klok mee en ieder kind krijgt een nieuwe partner. Tot 

einde signaal. 
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- Dobbelen:de leerling gooit met de dobbelstenen en vertelt iets over het 

bovenliggende plaatje aan zijn team. 

 

- Denk, tweetal, vertel: de leerkracht geeft een opdracht, de leerlingen krijgen 

bedenktijd. Ze overleggen in tweetallen. De leerlingen komen met een 

gezamenlijk antwoord en delen dit met de klas. De leerkracht geeft beurten. 

 

- Laat zien: leerling 1 (leider) pakt het bovenste kaartje van de stapel en leest de 

vraag voor. De andere leerlingen schrijven het antwoord op. Leerling 1 zegt: 

“ Laat zien.” Controleert, coacht en viert succes met zijn team. 

Leerling 2 wordt leider. Herhalen tot eindsignaal. 

 

- Team doe mee en vertel: de teams staan met een lijst met antwoorden. De 

leerkracht kiest een leerling die antwoordt. Andere teams kijken op hun lijst en 

vinken het af, of voegen toe. Een team gaat zitten als alle onderwerpen van de 

lijst aan de beurt geweest zijn. 

 

 

 

3.1 Leerlingniveau  

 

Leerlingen moeten het normaal vinden dat je elkaar helpt. Het is ook heel normaal dat je 

af en toe eens hulp vraagt. De leerlingen die hier moeite hebben worden begeleid door 

de leerkrachten. Tijdens het zelfstandig werken stelt de leerkracht zich terughoudend op 

t.o.v. de gebeurtenissen in de groep. Ook problemen in de sociale sfeer moeten de 

leerlingen in eerste instantie proberen zelfstandig op te lossen of door hulp bij elkaar te 

zoeken. 

 

Er is een verschil tussen samenwerken en samen werken. Onder samenwerken verstaan 

we samen aan een opdracht werken, waarbij van iedere leerling eenzelfde mate van 

betrokkenheid, verantwoordelijkheid en inzet wordt verwacht, aangezien de 

samenwerking tot één resultaat moet leiden. Onder samen werken verstaan wij allebei 

werken aan een eigen opdracht, dus zonder betrokkenheid of verantwoordelijkheid naar 

elkaars werk. 

 

Gedurende de basisschoolperiode breiden de sociale vaardigheden van leerlingen zich 

geleidelijk uit en vindt ook een verfijning plaats. Door de leerlingen op school de 

gelegenheid te bieden samen te werken, wordt de ontwikkeling van sociale vaardigheden 

en sociaal inzicht gestimuleerd. Een voordeel van deze werkwijze is dat de tijd dat de 

leerlingen werkelijk actief en geconcentreerd aan het werk zijn, toeneemt.  

 

Samenwerken gebeurt op verschillende manieren: met maatje, met zelfgekozen leerling 

en/of in kleine groepjes (coöperatief). Vanaf de middenbouw plannen de kinderen het 

werk wat ze met hun maatje moeten doen, samen in.  

In de groepen 3, 4 en 5 wordt wekelijks aan duolezen gedaan tijdens het leescircuit. 

Daarnaast wordt er ook aan tutorlezen gedaan. Bij tutorlezen werken twee leerlingen 

samen. De zwakkere lezer - de tutée -  wordt ondersteund door de oudere leerling - de 

tutor. Zij lezen samen 15 min. een boek. Dit doen ze drie keer per week. 

Groep 3 is gekoppeld aan groep 7, groep 4 aan groep 7 en 8 en groep 5 aan groep 8.  

 

Steeds vaker worden leerlingen van de bovenbouw uitgedaagd om lesjes te verzorgen of 

uitleg te geven in de onderbouw. Bijvoorbeeld het verzorgen van een lesje Engels door 

groep 8 leerlingen in groep 3, uitleg geven bij het maken van een PowerPoint van groep 

8 leerlingen aan groep 4 tijdens een projectweek, het helpen bij inloggen op de 

Chromebooks van groep 7 leerlingen aan groep 4 etc.  
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De samenwerkingsvaardigheden worden geëvalueerd. Er wordt gevraagd hoe de 

samenwerking ging en hoe het eventueel de volgende keer beter kan. Wij geven de 

leerlingen de gelegenheid met elkaar te werken. Zie hoofdstuk 5 Kernwaarde Reflectie. 

 

Iedere groep verzorgt een keer per jaar een voorstelling. De groepen uit de onderbouw 

kijken bij elkaar en de groepen van de bovenbouw kijken bij elkaar. 

 

3.2 Leerkrachtniveau  

“Als je kinderen wilt leren samen te werken, moet je het eerst zelf kunnen.” In de 

afgelopen jaren heeft het team van Daltonschool de Tweemaster hier een grote 

ontwikkeling in gemaakt. Door een sfeer van leren van en met elkaar, collegiale 

consultatie en vertrouwen is het team van onze school meer gaan samenwerken. Dit 

heeft positieve effecten op ons onderwijs. We vragen van onze nieuwe collega’s 

eigenaarschap m.b.v. een overzichtslijst waarop staat welke informatie zij bij wie kunnen 

halen. Op deze manier is iedereen betrokken bij het welkom heten van nieuwe collega’s. 

 

Voordat er samengewerkt kan worden is het belangrijk om veel aandacht te besteden 

aan de sociale vaardigheden. Bij ons op school doen wij dat door middel van de methode 

Kanjertraining. Ook schept de leerkracht een pedagogisch veilig klimaat voor 

samenwerking met de leerlingen en tussen de leerlingen onderling.  

De leerkracht geeft op de weektaak aan wanneer er samengewerkt wordt. Samenwerken 

mag niet altijd, de leerkracht geeft aan wanneer er ruimte voor is. Leerlingen kunnen op 

de weektaak zien bij welke opdrachten er mag worden samengewerkt. 

 

Ook zorgt de leerkracht dat er verschillende vormen en niveaus van samenwerken wordt 

toegepast. Er wordt zowel in heterogene als in homogene groepen samengewerkt. In de 

klassen wordt na een samenwerkingsopdracht gereflecteerd en geëvalueerd. Onze 

leerkrachten gaan uit van de mogelijkheden van de leerlingen en zijn erop gericht om de 

motivatie en het zelfvertrouwen van de leerlingen te vergroten.  

 

 

3.3 Schoolniveau  

Door middel van vergaderingen en besprekingen, werken de leerkrachten met elkaar 

samen. Vergaderingen en studiedagen worden door directie, ib en/of leerkrachten 

voorbereid. Het leren van en met elkaar staat centraal. Wij gebruiken daarbij graag 

coöperatieve werkvormen, zodat ieders inbreng ter sprake komt. Het doel is altijd: leren 

van en met elkaar, want alleen ga je sneller, maar samen komen we verder! 

 

Samenwerking van leerkrachten vindt plaats in de vorm van werkgroepen.  

 

Samenwerking met ouders vindt plaats in de ouderraad. Samen organiseren zij 

verschillende activiteiten voor school. Hierbij kunt u denken aan de sportdag, het 

kerstfeest en de sponsorloop. In de MR buigen ouders en leerkrachten zich over het 

schoolbeleid. Samenwerking met ouders vindt uiteraard ook plaats op het niveau van 

leerkracht en ouders van de leerling, zoals bij rapportgesprekken. Ons speerpunt is dat 

ouders en leerlingen samen op rapportgesprekken komen. 

 

3.4 Bovenschools niveau 

Er is ook samenwerking op bovenschools niveau.  

Binnen onze stichting zijn er nog drie andere Daltonscholen. De Daltoncoördinatoren zien 

elkaar bij terugkomdagen en scholingsdagen op Daltongebied en delen hun informatie en 

bevindingen met elkaar. 
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Op regiobijeenkomsten en Daltonstudiedagen treffen we andere Daltonscholen, uit de 

regio en uit het hele land. Ook met hen wisselen we informatie uit en helpen we elkaar 

waar nodig.  
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Hoofdstuk 4 Kernwaarde Zelfstandigheid 

 

Zelfstandig werken en leren is belangrijk op onze school. Wij doen een beroep op de 

zelfstandigheid van de leerlingen. We willen de leerlingen zelfstandig, onafhankelijk en 

verantwoordelijk maken voor hun eigen leerresultaten. De leerkracht heeft de rol van 

begeleider, met als uitgangspunt ‘leer het mij zelf doen’. De leerkracht houdt in de gaten 

welke hoeveelheid zelfstandigheid een leerling aan kan en waar hij/zij hulp of 

ondersteuning van een klasgenoot of de leerkracht nodig heeft. 

 

 

4.1 Leerlingniveau 

De leerlingen kunnen zelfstandig werken omdat er bij ons duidelijke afspraken, regels en 

structuren in de groep aanwezig zijn.  

 

De leerlingen: 

● kennen de groepsafspraken 

● kunnen elkaar helpen zonder voor te zeggen 

● weten wat zelfstandig werken is 

● weten waar ze de materialen kunnen vinden 

● kunnen zelfstandig problemen oplossen 

● kunnen zelf hun werk plannen op het taakformulier 

● kunnen goed met het materiaal omgaan 

● zijn in staat te werken volgens het principe van de uitgestelde aandacht, weten 

hoe de time timer en de dobbelsteen werkt 

● weten wat ze kunnen doen als de dagtaak af is 

● kunnen het gemaakte werk zelf nakijken 

● verbeteren zelfstandig gemaakte fouten 

● zijn in staat te verwoorden wat hun problemen zijn 

● kunnen samenwerken (maatjeswerk) 

 

We willen graag dat leerlingen eigenaar zijn over hun eigen leerproces. Voordat je 

eigenaar kan worden over wat je moet leren, moet je eerst inzicht hebben in wat er moet 

gebeuren, hoeveel tijd je hiervoor hebt etc. Het agendabord en het taakformulieren 

vinden wij goede middelen om leerlingen inzicht te geven in de tijd die ze hebben voor 

hun werk. Plannen is altijd de basis van eigenaarschap.  

 

Dagritme en agendabord 

Om zelfstandigheid te bevorderen hebben wij op school een aantal hulpmiddelen. In de 

groepen 1, 2 en in groep 3 hangt er een dagritme om aan te geven wanneer iets plaats 

vindt. Vanaf de tweede helft van groep drie worden er agendaborden gebruikt. Hierop 

kunnen leerlingen zien wanneer er instructie wordt gegeven en wanneer ze tijd hebben 

voor hun dagtaak/weektaak. Alle tijd is Daltontijd, maar het is fijn als inzichtelijk is 

wanneer tijd is voor instructie en werken aan de taak. 

 

Uitleg van de kleuren van het agendabord: 

Wit: pauze en lunch.  

Roze: instructietijd.  

Paars: zelfstandig werken aan de weektaak 
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Dagkleuren 

Elke dag van de week heeft een eigen kleur. 

Maandag  

Dinsdag  

Woensdag  

Donderdag  

Vrijdag  

 

De leerlingen plannen de taak in met behulp van de dagkleuren. Als de opdracht af is 

kleuren ze dit af in de kleur van de dag. Op de taak evalueren of reflecteren wij niet. Wij 

hebben materiaal in de klassen waar we mee evalueren, soms individueel, soms in 

groepjes en soms klassikaal. Het schrijven van evaluatie op de taak was voor ons geen 

meerwaarde. Het leverde wel werkdruk op en kostte de leerkracht en leerlingen relatief 

veel tijd. Door onze nieuwe manier van evalueren en reflecteren in de klas bereiken wij 

wat wij voor ogen hebben! 

 

Uitgestelde aandacht  

Uitgestelde aandacht in groep 1 en 2 

In de kleutergroepen wordt regelmatig geoefend met zelfstandig werken. De leerkracht 

geeft met een symbool aan dat ze op dat moment niet beschikbaar is voor vragen. 

Leerlingen oefenen dit regelmatig, zodat ze weten wat ze op dit moment kunnen doen. 

Vaak wordt het maatje van de leerling om hulp gevraagd. Bij ‘echte’  problemen waarbij 

de leerling de leerkracht nodig heeft, mag de leerkracht natuurlijk wel worden gestoord! 

 

Uitgestelde aandacht groep 3 t/m 8 

De dobbelsteen is een middel dat gebruikt wordt in de groepen 3 t/m 8 tijdens taakuur.  
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4.2 Leerkrachtniveau  

Elke leerkracht op Daltonschool de Tweemaster creëert randvoorwaarden om leerlingen 

in staat te stellen zelfstandig te kunnen werken. 

 

De leerkracht: 

● richt het klaslokaal zodanig in dat de mogelijkheid tot zelfstandig werken daardoor 

gestimuleerd wordt 

● bereidt lessituaties voor waarin zelfstandig werken van leerlingen het 

uitgangspunt is 

● geeft duidelijke en gedifferentieerde instructie 

● hanteert hulpmiddelen die het zelfstandig werken bevorderen: symbolen voor 

dagritme, teken voor uitgestelde aandacht(time timer en de grote dobbelsteen), 

huishoudelijk takenbord, naamkaartjes, werken met maatjes 

● leidt coachgesprekken waarin het belang van zelfstandig werken verhelderd en 

● evalueert met de leerlingen 

 

De afspraken: 

● hangen zichtbaar in de school 

● zijn voor iedereen duidelijk 

● worden door de leerlingen als vanzelfsprekend beschouwd 

● geven de leerlingen voldoende ruimte voor eigen initiatieven 

● geven de leerlingen voldoende ruimte om zelfoplossend bezig te zijn 

● zorgen ervoor dat de leerlingen elkaars gedrag positief corrigeren 

● stimuleren tot zelfverantwoordelijk gedrag 

● de leerkracht is in staat om met pedagogisch inzicht de regels gedifferentieerd toe 

te passen 

● de handelingswijzer voor het gebruik van de dobbelsteen hangt in iedere klas 

 

Het materiaal: 

● is overzichtelijk opgesteld 

● is goed bereikbaar voor de leerlingen 

● is geschikt voor zelfstandig werken 

● is in voldoende mate aanwezig 

 

 

Time timer 

Tijd is een abstract begrip, met de time timer kun je leerlingen laten zien en ervaren 

hoeveel werktijd er is. De tijd die nog over is, wordt rood gekleurd. De witte tijd is de tijd 

die al verstreken is. Voor een aantal leerlingen is een individuele leerling timetimer 

beschikbaar. 
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Dobbelsteen  

Als leerlingen een vraag hebben, of iets niet begrijpen in hun taak, vragen ze dit eerst 

aan hun schoudermaatje (de leerling waar je naast zit). Als die niet kan helpen, kunnen 

ze het vragen in het groepje waar ze in zitten. Als de vraag dan nog niet beantwoord is, 

legt de leerling het blokje met het vraagteken naar boven en gaat verder met ander werk 

tot de leerkracht komt. 

 

De leerkracht loopt vaste rondes door de klas en zal wanneer de grote dobbelsteen van 

de leerkracht op groen staan de vraag beantwoorden bij deze leerling.  

 

In de kleutergroepen wordt gebruik gemaakt van 4 dobbelstenen voor de hele  groep 

leerlingen. Deze staan centraal opgesteld bij het weektakenbord. Als een kind klaar is of 

hulp nodig heeft kan het een dobbelsteen neerleggen Als de leerkracht langs is geweest, 

wordt de dobbelsteen teruggelegd. De leerkracht maakt gebruik van een grote 

dobbelsteen en de time timer om aan te geven dat hij/zij niet gestoord kan worden. 

 

 

Werkplekken 

De leerlingen hebben een zekere vrijheid in het kiezen van een werkplek in de school. 

Doordat leerlingen voor een groot gedeelte een eigen dag/taakverdeling kunnen maken, 

zijn ze met verschillende opdrachten bezig en kunnen dus de keuze maken om in de klas 

te werken of een werkplek in de gang. 

 

Elke leerling die buiten het lokaal gaat werken neemt zijn/haar twee kaartjes mee. Elke 

klas heeft kaartjes in een eigen kleur.  

De leerling moet zich aan de afspraken houden, is dit niet het geval dan wordt een 

kaartje ingenomen. Dit geldt als een waarschuwing. Bij inname van het tweede kaartje 

wordt de leerling naar de klas gestuurd. Elke leerkracht of hulpouder mag de kaartjes 

innemen. 
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Het doel is dat de leerlingen zich verantwoordelijk voelen voor hun eigen gedrag en die 

van hun medeleerling. Als de leerlingen in groepjes gaan werken nemen alle leerlingen 

twee kaartjes mee. Dit is om helder te hebben dat je altijd twee kaartjes meeneemt. Als 

het groepje zich niet houdt aan de afspraken wordt van elke leerling een kaartje 

ingenomen. Het doel hiervan is dat leerlingen corrigerend optreden naar medeleerlingen. 

Blijkt nu dat steeds dezelfde leerlingen zich niet aan de regels houden dan is het aan de 

eigen leerkracht om passende maatregelen te treffen, zoals het voeren van een 

coachgesprekje met de leerling en het informeren van de ouders. 

 

De kleuterbouw heeft een ander type kaart. Deze kaarten worden gebruikt bij activiteiten 

op de gang. 

 

De afspraken zijn weergegeven op de handelingswijzer ‘Werken buiten de klas’. Deze 

hangt in de ruimtes waar leerlingen mogen samenwerken. 

 

  

 

 

Handelingswijzers 

Op Daltonschool De Tweemaster gebruiken wij handelingswijzers om zelfstandig tot een 

resultaat te komen. Een handelingswijzer is een instrument, dat leerlingen met 

pictogrammen, foto’s en of tekst duidelijk maakt wat er wordt gevraagd of verlangd.  

 

 

 

(foto: een voorbeeld van een handelingswijzer uit groep 3) 
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Logboek 

In ons logboek is zichtbaar wanneer de leerkracht werkt met de verschillende 

niveaugroepen. Dit kunnen hulpgroepjes en plusgroepjes zijn. Door dit op te nemen in 

het logboek, is het zichtbaar voor de leerkracht en eventuele invallers. Bij het logboek 

hebben we een overzichtsblad waarop de leerkracht bijzonderheden vermeld. Dit blad 

gebruiken we bij de overdracht, maar ook als geheugensteuntje voor de volgende les.  

 

 

4.3 Schoolniveau  

Samenwerken hebben wij hoog in het vaandel staan. Daarbij vinden wij ook dat 

leerkrachten zich moeten kunnen ontwikkelen en is er een mogelijkheid tot bijscholing. 

Dit kan zijn of vanuit de leerkracht zelf of op schoolniveau. De leerkracht krijgt ruimte 

om proeftuintjes aan te leggen. Een proeftuin is bij ons op school een 

(dalton)ontwikkeling die door een of meerdere leerkrachten wordt uitgeprobeerd. Hiervan 

moeten IB en directie altijd op de hoogte zijn om de grote lijnen in de gaten te kunnen 

houden. Het is belangrijk dat het helder is op welk vakgebied het proeftuin is 

georiënteerd, wat de doelen zijn van de proeftuin en in welke periode de proeftuin loopt. 

Evalueren en reflecteren is hierbij erg belangrijk.  

 

Tijdens plenaire bijeenkomsten of studiedagen is er ruimte om verslag te doen van de 

stand van zaken van de proeftuintjes. In de afgelopen schooljaren zijn er proeftuintjes 

geweest op het gebied van rekenen (vooraf toetsen om eigenaarschap en motivatie te 

vergroten van de leerlingen), proeftuin rondom de weektaak in groep 3 en 4 (onderzoek 

naar het weektakenbord die in deze groepen werd gebruikt), proeftuin op het gebied van 

technisch lezen en proeftuin rondom de inloop in de ochtend (wordt later in dit document 

nog beschreven).  

 

Het vervolg van de proeftuintjes is afstemming tussen klassen onderling en schoolbrede 

afspraken. Door proeftuintjes is er binnen verschillende vakken ontwikkeling te zien. We 

spreken binnen een klein groepje dingen af, we proberen dingen uit, we maken fouten, 

we evalueren. Met als doel: een stap vooruit, samen ontwikkelen en steeds een stap 

vooruit om het onderwijs nog beter te maken. 
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4.4 De taak 

 

Op Daltonschool De Tweemaster gebruiken we de begrippen weektaak of dagtaak. 

Leerlingen in de groepen 1 en 2 werken met een weektaak, deze is zichtbaar op het 

takenbord in de klas. In de groepen 3 tot en met 8 wordt gewerkt met een dagtaak of 

weektaak. De taakformulieren zitten in groep 3 t/m 8 in een donkergroene snelhechter. 

Deze mapjes worden door de leerlingen bewaard in hun laadje.  

 

 

 

Differentiatie in de taak 

Binnen ons onderwijs wordt op drie niveaus gedifferentieerd. We werken met een 

basisgroep, een groep leerlingen die meer uitdaging aankunnen en een groep leerlingen 

die meer begeleiding nodig hebben. Voorheen werkten we vooral met de aanduiding van 

deze niveaus: ster (leerlingen die meer begeleiding nodig hebben), maan (gemiddelde 

leerlingen) en zon (leerlingen die meer uitdaging aankunnen).  

 

Door de aanschaf van nieuwe methodes en door nieuwe inzichten geven wij instructies 

grotendeels op een andere manier. Bij het vak rekenen werken we met rekendoelen. 

Vooraf maken leerlingen een toets en daardoor kunnen ze van tevoren al een inschatting 

maken of ze met de instructie mee willen doen tijdens de lessen. Wij merken dat dit de 

eigenaarschap en motivatie van leerlingen enorm vergroot. Ook bij taal en spelling wordt 

per les bekeken of leerlingen de * en ** opdrachten maken, of de ** en *** opdrachten. 

Hierdoor wordt een leerling niet altijd ingedeeld op een hoog of laag niveau, maar wordt 

er per categorie/spellingregel gekeken welke instructie en begeleiding de leerling nodig 

heeft. Bij begrijpend lezen zijn ook verschillende niveaus in de klas op te merken. Er zijn 

leerlingen die zelfstandig in tweetallen of groepjes de tekst lezen en de vragen maken, 

maar er zijn ook leerlingen die in de klas instructie volgen bij de leerkracht. Een kleinere 

groep leerlingen maakt vervolgens de verwerking samen met de leerkracht.  

 

 

De taak heeft een aantal kenmerken bij ons op school. Wij vinden het belangrijk dat de 

taak een succesformule is waarbij de leerling succeservaringen kan opdoen. 

- Leerlingen moeten zich willen inzetten voor een taak. 

- De taak moet aangepast zijn aan het niveau van de leerling. Leerlingen willen 

graag successen boeken en ontwikkelen daardoor zelfvertrouwen.  

- In de taak moet uitdaging en houvast zitten. Pas dan durven leerlingen 

initiatieven te nemen om zichzelf te ontwikkelen.  

- Keuzewerk en Speciaal voor jou-werk is een onderwerp van de taak. 

 

De keuzekast wordt ingezet om te oefenen met de leerstof, maar dan aangeboden in de 

vorm van een spel/opdracht.  

De leerlingen hebben in het Speciaal voor jou-werk en de Eigen taak eigen inbreng in wat 

ze willen leren. Speciaal voor jou-werk en de Eigen taak worden later in het Daltonboek 

uitgebreider beschreven. 

 

Pluswerk 

Er zijn leerlingen die naast hun basistaak pluswerk krijgen. Iedere week werken zij 30 

minuten met een leerkracht die de plusleerlingen begeleidt. Daarnaast werken deze 

leerlingen in de klas 3 tot 4 uur aan hun pluswerk. Deze leerlingen hebben een speciaal 

differentiatie-contract, waardoor zij niet alle leerstof in de klas maken. Het pluswerk is 

voor de plusleerlingen een onderdeel van de basistaak. Het wordt beoordeeld op het 

rapport. 
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Taak groep 1/2 

 

In groep 1 en 2 zijn er verschillende taken: 

● Huishoudelijk taak: deze taak bestaat uit verschillende deeltaken: bijv vegen, 

stoelen op tafel zetten, keukentje netjes maken, kasten opruimen etc. Per 

toerbeurt zijn de leerlingen verantwoordelijk voor een taak.  De leerlingen kiezen 

zelf welke taak ze willen doen die week. 

● Weektaak:  

Deze taak bestaat uit een creatieve opdracht of opdrachten, een themahoek, 

werken met ontwikkelingsmateriaal en/ of werken uit het boekje “ik kan het zelf”  

Afhankelijk van het kunnen en willen van de leerling bestaat de taak soms uit 5 

deeltaken.  

 

De leerlingen vinden de taken onder de rode streep op het ‘Arbeid naar keuze 

bord’. Op dit bord plannen ze de taak. Tevens registreren ze op het 

weektakenbord welke taak is gepland en welke taak is gedaan. 

 

De taken sluiten aan bij het thema van Kleuterplein. Opdrachten kunnen 

zelfinstruerend gemaakt worden door handelingswijzers. De taken zijn niet altijd 

hetzelfde voor groep 1 en 2. Er is differentiatie in moeilijkheid. In de loop van de 

tijd kunnen taken worden uitgebreid. De kleuters die net starten, wennen eerst 

een periode van een aantal weken. Vaak geven ze zelf aan dat ze ook mee willen 

doen. 

 

Taak groep 2/3 

 

● Huishoudelijke taak: zie bovenstaande. 

● De weektaak bestaat uit 10 werkjes per thema. De werkjes kunnen zijn: 

- werken in hoeken met leeropdrachten (schrijfhoek, rekenhoek, taalhoek) In deze 

hoeken staan kasten met ontwikkelingsmateriaal waar de leerlingen uit kunnen 

kiezen. 

- spelen in hoeken (huishoek, bouwhoek, zandtafel) In deze hoeken kunnen  

 leerlingen vrij spelen of ze krijgen een opdracht n.a.v het thema. Bijv: bouw een  

dierentuin in de bouwhoek 

- keuzekast: in deze kast liggen werkjes op de 8 verschillende intelligenties op 

thema, jaarfeest  of seizoen. 

- knutsel en/ of tekenopdrachten 

 

In deze taak kan de leerkracht aangeven of een werkje moet; of een werkje 

samen met een andere leerling(en) of alleen gemaakt moet worden. Bovendien 

zijn er vaak handelingswijzers aanwezig om de leerling het werk zelfstandig te 

laten maken.  

 

Naast het Arbeid naar keuze bord, wordt het driewekelijks weektakenbord 

gebruikt waarop de leerlingen hun werk registreren. 

 

25 
 



 

 

Het weektakenbord van groep 3 

 

 

● Speciaal-voor-jou werk: leerlingen kunnen aangeven wat ze graag willen leren of 

waar ze meer over zouden willen weten. Voor deze leerling wordt er speciaal een 

taak gemaakt waarbij de leerling dit ook daadwerkelijk kan leren. Niet iedere 

leerling heeft deze taak. Er wordt hierbij gekeken naar de interesse en 

ontwikkeling van de leerlingen. 

 

In groep 3 zijn er bovendien nog andere taken: 

● leestaak: in deze taak staan de verplichte en facultatieve taakjes die leerlingen 

volgens de methode VLL-Kim moeten en/ of mogen maken. 

● rekentaak: vanaf boek 3b werken de leerlingen met een rekentaak. Op deze taak 

staat voor 3 niveaus het werk van die week beschreven volgens de methode WiG. 

Afhankelijk van de doelen die de individuele leerling nog moet halen of al beheerst 

wordt met de leerling besproken welke sommen hij/ zij moet of mag maken. 

 

 

     
foto 1: Arbeid naar keuze bord 

foto 2: Takenbord groep ½ 

foto 3: Weektakenbord van groep 1/2 
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Taak groep 4 

De dagtaak en weektaak: 

De leerlingen krijgen een taakformulier. Op de voorkant de dagtaak staan de taken die 

leerlingen op die dag moeten afmaken. Vaak zijn dit lessen waar op die betreffende dag 

instructie over is gegeven. Op het dagtaakformulier kunnen de leerlingen de volgorde 

waarin ze de vakken gaan doen plannen door ze te nummeren. Registratie gebeurt door 

in het vakje ‘af’ te kleuren in de dagkleur.  

 

Op de achterkant van het taakformulier is de weektaak. Deze taken kunnen leerlingen 

maken wanneer taaktijd (paarse tijd op het agendabord) is. Leerlingen plannen zelf 

wanneer ze met welke taak aan de slag gaan. 

 

 

Taak groep 5 

In groep 5 vindt de overgang van de dagtaak naar de weektaak plaats waarbij de 

weektaak eerst wordt gehanteerd als een aantal dagtaken naast elkaar. Vervolgens 

vervalt de dagindeling als hulpmiddel bij het maken van een planning. In groep 5 

kunnen de leerlingen een weektaak hanteren, waarbij zij hun eigen weektaak plannen. 

Het keuzewerk en ‘speciaal voor jou werk’ is een vast onderdeel van de weektaak. Op het 

weektaakformulier wordt ook aangegeven of er instructie moet plaatsvinden.  

 

De eerste tijd krijgen de leerlingen geen vrijheid in het plannen. De leerkracht plant voor 

de leerlingen in welke taken ze welke dag maken. Afhankelijk hoe de groep omgaat met 

de weektaak, gaan we na een aantal weken/maanden over naar een weektaak waarbij de 

leerlingen zelf plannen. 

 

Taak groep 6 t/m 8 

In de groepen 6 t/m 8 wordt gewerkt met een weektaak. Elke leerling krijgt een 

taakformulier waarop ze plannen wanneer ze met een vak aan de slag gaan. 

Dit gaat als volgt: 

1. plan eerst je instructie-taken  

2. plan dan de taken die je met je maatje doet 

3. plan daarna de rest naar eigen inzicht. 

 

Op het agendabord en op het taakformulier staat genoteerd wanneer de instructie 

plaatsvindt. De leerlingen krijgen een taakformulier waarop hun taak voor een hele week 

beschreven staat. Voor de vakken rekenen, taal, spelling, begrijpend lezen, technisch 

lezen en de zaakvakken staat er werk op de weektaak. Ook staat het keuzewerk en het 

‘speciaal voor jou werk’ op de weektaak. 

 

In de bijlagen van dit Daltonboek kunt u meer lezen over de afspraken die wij hebben 

gemaakt over het taakformulier van de Tweemaster. 
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Hoofdstuk 5 Kernwaarde Vrijheid in gebondenheid/ 

verantwoordelijkheid 

 

5.1 Leerlingniveau 

 

Bij ons op school vinden wij het belangrijk dat de leerling actief betrokken is bij zijn eigen 

(leer)werk en zorg draagt voor zijn leeromgeving. De taak is een belangrijk onderdeel 

van ons Daltononderwijs. Hiervoor neemt de leerling zijn verantwoordelijkheid. De 

leerling legt waar nodig verantwoording af bij de leerkracht, medeleerlingen en ouders.  

 

Nakijken 

In groep 1/2/3 wordt gebruik gemaakt van zelfcorrigerend ontwikkelingsmateriaal. De 

leerling krijgt hierdoor meteen zicht op wat hij/zij goed of fout heeft gedaan. Vanaf groep 

3 kijken de kinderen het werk zelfstandig na met behulp van een handelingswijzer, welke 

bij de nakijktafel hangt. 

 

We hechten grote waarde aan het zelf corrigeren door de leerlingen. Zelf nakijken heeft 

een aantal voordelen:  

- De leerling krijgt direct feedback over het werk, het hoeft niet te wachten tot hij/zij 

het werk pas later terugkrijgt van de leerkracht. 

- Het heeft een duidelijk leereffect, omdat de leerling als het een fout ontdekt, zich 

meteen zal afvragen, hoe deze fout kon ontstaan. 

- Het geeft de leerlingen beter inzicht in wat ze zelf kunnen en bij welke zaken ze nog 

hulp kunnen vragen aan de leerkracht of leerlingen. 

 

t 
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De afspraak over nakijken: 

Het schriftelijk werk wordt door de leerlingen zelf nagekeken en daarna ingeleverd. 

Inleveren kan achterin de kast in de klas. 

Inleveren kan ook in de desbetreffende bakken, deze zijn aanwezig in de groepen 3 tot 

en met 8. 

 

1) Hulp-bak 

2) Klaar-bak 

3) Juf kijkt na-bak 

4)  of leerlingen leggen de schriften zelf terug in de kast 

 

Zelf nakijken vraagt een bepaalde houding van de leerlingen. Ze moeten zich realiseren 

dat je je werk nakijkt om er iets van de leren en niet om zoveel mogelijk krullen in je 

schrift te verzamelen. Als leerkracht leren we de leerlingen deze houding aan.  

 

 

 

 

 

Keuzevrijheid  

Na het gezamenlijk inplannen van de weektaak zijn onze leerlingen, buiten de 

gezamenlijke instructie-momenten om, vrij om te werken aan de weektaak. Vrijheid zien 

we terug in de keuzevrijheid van:  

 

Het volgen van de instructies 

Wij werken vanuit de doelen. Iedere leerling weet welke doelen hij nog moet behalen en 

bepaalt op deze manier zelf of een instructie gevolgd moet worden. Leerlingen voelen 

zich hierdoor eigenaar van hun eigen leerproces. Ze weten dat ze verantwoordelijk zijn 

voor wat ze leren en dit is motiverend. De leerkrachten geven deze verantwoordelijk aan 

de leerlingen. De leerlingen leggen op hun beurt weer verantwoording af aan de 

leerkracht. Leerlingen krijgen geen vrijbrief om nooit meer bij een instructie aanwezig te 

zijn; indien de leerling de verantwoordelijkheid niet aan kan stuurt de leerkracht bij. Dit 

is de vrijheid in gebondenheid bij ons op school.  

 

Wanneer en in welke volgorde er geleerd wordt  

Tijdens het zelfstandig werken kunnen de leerlingen kiezen wanneer er gewerkt wordt 

aan een bepaald vak. Op de taak staat een aantal verplichte onderdelen. Leerlingen 

mogen daarbij echter zelf kiezen in welke volgorde de taken uitgevoerd worden.  

 

Hoe er geleerd wordt en met welke hulpmiddelen  

Voor sommige vakken zijn concrete materialen beschikbaar. Ook kan de computer 

worden ingezet om extra te oefenen met leerstof.  

 

Of er alleen gewerkt of samengewerkt wordt en met wie er wordt samengewerkt  

De leerkracht geeft aan of er in tweetallen of er in kleine groepjes wordt gewerkt. 

Leerlingen kunnen dit zien op hun taakformulier. De leerlingen kunnen, bij het werken 

aan de taken, soms zelf bepalen of ze het werk alleen of samen willen doen. De 

leerlingen krijgen daarbij de ruimte om zelf te kiezen met wie er wordt samengewerkt.  

 

Waar er gewerkt wordt  

Soms mogen leerlingen zelf een werkplek kiezen. In verband met samenwerken mogen 

de leerlingen zelf een werkplek kiezen. Vaak kan er voor bepaalde opdrachten ook buiten 

het klaslokaal gewerkt worden en zijn daarvoor op de gang, in de aula of in de 

computerruimte van de school tafels beschikbaar.  

 

Tijdens de inloop 

De groepen 1 tot en met 4 starten iedere ochtend om 8.15 uur met een inloop. Ouders 

brengen hun kind naar de klas vanaf 8.15 uur. De leerlingen starten zelfstandig met hun 
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werk; we noemen dit een zelfstandig geactiveerde inloop. Om 8.30 uur starten onze 

lessen, ouders nemen afscheid voor 8.30 uur. Groot voordeel is dat leerlingen niet meer 

in de kring moeten ‘wachten’, maar dat ze bij binnenkomst gelijk aan de slag kunnen. 

 

In het schooljaar 2017-2018 zijn we begonnen met een proeftuin rond de inloop van de 

groepen 5 tot en met 8. De onderbouwgroepen worden in de klas gebracht vanaf 8.15 

uur. De bovenbouwgroepen bleven voorheen buiten en gingen om 8.25 na het belsignaal 

naar binnen. We geven leerlingen van groep 5 tot en met 8 de keuze om ook om 8.15 

uur naar de klas te gaan op dinsdag en donderdag.We merken dat leerlingen vaak 

gebruik maken van deze ‘extra’ tijd in de klas, maar we dwingen leerlingen niet om naar 

binnen te gaan. Het blijft de keuze van de leerlingen. De leerkrachten zijn in de dagen 

van de inloop in de klas, de ambulante collega’s lopen buiten pleinwacht. 

 

 

 

Keuzewerk 

De keuzevrijheid komt vooral tot uiting bij ‘keuzewerk’. Keuzewerk is een verplicht 

onderdeel van de weektaak. Het keuzewerk staat in de keuzekast en staat op een voor 

leerlingen makkelijk te bereiken plek.  

Keuzewerk wordt bij de groepen 1 tot en met 4 vooral thematisch aangeboden. Denk aan 

werkjes rondom Sinterklaas, een seizoen etc. Het keuzewerk kan aansluiten bij het 

thema waar in de klas aan wordt gewerkt, bij zaakvakken, projecten etc.  

In de bovenbouw wordt de keuzekast steeds meer ingezet door middel van aanvullend 

materiaal bij de lesstof. Een leerling uit groep 8 kan bijvoorbeeld kijken welk materiaal er 

in de keuzekast ligt om het doel ‘ik kan sommen met getallen tot een miljard’ uit te 

behalen. De keuzekast sluit aan bij de lesstof en de leerling maakt de keuze bij welk vak 

een werkje van de keuzekast nuttig is. 

 

Het keuzewerk is onderverdeeld in verschillende intelligenties. Elk kind leert graag op zijn 

eigen manier. De Amerikaanse psycholoog Gardner heeft 8 niveaus van eigenheid 

omschreven. Je zou kunnen zeggen manieren waarop wij "intelligent" zijn.  "It's not how 

smart you are, It's how you are smart!"  

 

 

 

 

Speciaal voor jou-werk 

Speciaal voor jou werk is eigen werk dat de leerling zelf kiest in overleg met de 

leerkracht. Je kan het zien als een persoonlijk leerplan. Leerlingen kunnen zelf aangeven, 

bijvoorbeeld in een coachgesprek, waar zij behoefte aan hebben. Bijvoorbeeld extra 

oefening bij het leren van digitale tijden. In het speciaal voor jou-werk kan op maat werk 

worden afgestemd op de leerling. 

 

Speciaal voor jou-werk is nog in ontwikkeling. In de komende jaren willen wij dit stukje 

van de taak verder uitwerken. 

 

Eigen taak 

Bij de eigen taak is er ruimte voor de leerling om zelf een leerdoel te kiezen. 

(Bijvoorbeeld leren breien, leren hoe je een stoomboot tekent) Deze taak kan langere tijd 

in beslag nemen, bijvoorbeeld een periode van 4 weken. 

De eigen taak staat op de weektaak. Iedere leerling heeft ruimte om een onderwerp in te 

vullen op de taak. Dit onderdeel is nog in ontwikkeling. 
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Het huishoudelijk takenbord 

Verantwoordelijkheid voor de leeromgeving zien we terug in iedere klas door middel van 

een huishoudelijk takenbord. We zijn met elkaar verantwoordelijk voor elkaar en onze 

klas. Ieder kind helpt mee. Er zijn verschillende taken, zoals: vegen, stoelen op de tafels 

zetten, het buitenspeelgoed naar buiten en naar binnen brengen, schriften ophalen en 

uitdelen, de tafels schoonmaken na de pauze, kast opruimen etc.  

Het huishoudelijk takenbord wordt iedere week veranderd door de leerkracht. 

  

 

 

 

5.2 Leerkrachtniveau 

Leerkrachten stimuleren leerlingen in vrijheid en eigen verantwoordelijkheid door 

bovenstaande te faciliteren. Het is de taak van de leerkracht om werk op niveau aan te 

bieden, zodat de leerling zo goed als zelfstandig zijn werk kan uitvoeren. Ook bij het 

inplannen van de instructiemomenten dient de leerkracht rekening te houden met 

differentiatie van niveaus.  

 

De leerkracht schept een sfeer van vertrouwen en veiligheid in de klas en school. 

Hierdoor voelen leerlingen zich welkom en veilig. De afspraken hiervoor zijn duidelijk 

zichtbaar en worden door het team nageleefd. Kanjertraining en Taakspel zijn hierbij 

ondersteunend. 

 

5.3 Schoolniveau 

Het team ontwikkelt zich voortdurend op het gebied van Daltononderwijs. Niet alleen op 

leerling- en leerkrachtniveau, maar ook op schoolniveau. Vanaf schooljaar 2017-2018 

werken we met een Daltonwerkgroep, waarin collega’s uit alle lagen van de organisatie 

vertegenwoordigd zijn. 

 

Verder is er sprake van een duidelijke taakverdeling, waarbij de leerkrachten zelf 

verantwoordelijk zijn voor het opstellen van jaarplannen voor verschillende vakgebieden. 

Deze jaarplannen vormen de basis voor het schoolplan. Op deze manier is niet alleen 

directie, maar het voltallig team verantwoordelijk voor de schoolontwikkeling. Samen 

met Tweco (ouderraad) zijn diverse leerkrachten verantwoordelijk voor het organiseren 

van verschillende activiteiten, denk aan Sinterklaasfeest, schoolreis etc. Een ander 

onmisbaar orgaan binnen de schoolontwikkeling bij het lezen van beleidsstukken en het 

meedenken met directie en leerkrachten is de medezeggenschapsraad van de 

Tweemaster. Wij vinden het belangrijk dat de beleidsstukken die gaan over Dalton, zoals 

dit Daltonboek, bekend is bij de ouders. Naast het schoolplan en het zorgplan, is het 

Daltonboek een belangrijk document dat ook is besproken tijdens onze MR 

vergaderingen. 
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De leerkrachten ervaren een cultuur van onderling vertrouwen, waardoor het mogelijk is 

om bij elkaar in de groep te kijken, elkaar om hulp te vragen en elkaar feedback te 

geven en vragen. Collegiale consultatie is een vast onderdeel binnen onze school. De 

leerkrachten willen leren van en met elkaar en nemen hun verantwoordelijkheden.  

 

5.4 De leerlingenraad 

Op onze school zijn ouders vertegenwoordigd in de ouderraad en de 

medezeggenschapsraad. Zij kunnen meedenken over verschillende zaken die met onze 

school te maken hebben. 

 

Sinds 2017 hebben we een leerlingenraad. Wij vinden het belangrijk dat een directielid 

en/of leerkracht regelmatig met leerlingen uit verschillende groepen vergadert over 

allerlei verschillende onderwerpen. Onze leerlingen zijn medeverantwoordelijk voor de 

sfeer en afspraken op onze school. We willen ze daarom ook betrekken bij sommige 

beslissingen. 

 

We hebben hierbij de volgende doelstellingen voor ogen: 

- We willen de betrokkenheid van onze leerlingen op en bij school bevorderen; 

- We willen actief burgerschap bevorderen; 

- We willen onze leerlingen mee laten denken en praten over -onderdelen van- het 

schoolbeleid; 

- We willen dat leerlingen ons adviseren bij de aanschaf van bepaalde methoden en/of 

materialen; 

- We willen leerlingen leren verantwoordelijkheid te nemen voor zaken die het kleine 

of grote algemeen belang raken en het bewustzijn dat je daarbij niet uitsluitend voor 

jezelf spreekt, maar dat je (ook) namens anderen spreekt en handelt. 

 

We willen onze leerlingen betrekken bij de kwaliteit van onze school. Zo laten we geen 

informatie liggen. De leerlingen zijn immers de feitelijke gebruikers van onze school. Zij 

kunnen daarom zinnige ideeën hebben waar wij zelf niet direct aan denken. Via de 

leerlingenraad kunnen die ideeën gehoord worden. 

De leerlingenraad doet voorstellen en mag regelmatig meebeslissen over praktische 

zaken. 

 

Samenstelling 

De leerlingenraad bestaat uit leerlingen uit de groepen  6, 7 en 8. Uit elke jaargroep 

worden vier leerlingen gekozen (op iedere locatie 2), zodat er in totaal 3 x 4 = 12 

leerlingen in de leerlingenraad zitting nemen. Iedere locatie heeft zijn eigen 

leerlingenraad van 6 leerlingen. De leerlingen van groep 8 stellen hun plaats aan het 

einde van dat schooljaar beschikbaar. Deze plaatsen worden ingevuld door leerlingen uit 

de nieuwe groepen 6. Hiervoor worden verkiezingen gehouden (eind groep 5 of begin 

groep 6). Leerlingen zitten gemiddeld zo’n 1½ jaar in de leerlingenraad.  De nieuwe 

leerlingen voor de leerlingenraad worden gekozen door de leerlingen van de 

desbetreffende groep n.a.v. een verkiezing. In principe is het niet mogelijk dat een 

leerling voor een tweede termijn wordt gekozen (tenzij er geen andere kandidaten zijn). 

Er worden uit de leerlingenraad eerst uit iedere groep 1 leerling gewisseld en na een half 

jaar de 2de
 leerling. Zo wordt voorkomen dat de gehele leerlingenraad in één keer 

helemaal vernieuwd wordt en kunnen de nieuwkomers leren van de zittende leerlingen. 

Namens de school zit iemand van de directie en/of een leerkracht bij deze gesprekken. 

 

De raad kiest uit haar midden een voorzitter en een secretaris, dit moet een leerling zijn. 

 

• De voorzitter heeft de volgende taken: 

1. het leiden van de vergadering 

2. bij de vergadering duidelijk aangeven wanneer er iets is afgesproken 

3. samen met de secretaris en met de juf/meester een agenda maken. 
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• De secretaris heeft de volgende taken: 

1. het maken en ronddelen van de aantekeningen (notulen) 

2. de secretaris zorgt ervoor dat er brieven worden verstuurd als dat nodig is. 

Brieven/ideeën die binnenkomen gaan eerst naar de secretaris. 

3. de secretaris zorgt ervoor dat de post en de notulen goed worden bewaard. 

4. de secretaris zorgt voor een stukje voor de Nieuwsflits, of vraagt iemand van de 

leerlingenraad dit te schrijven. 

5. hij vervangt de voorzitter als die er niet is. Ook helpt hij de voorzitter. 

 

De achterban 

Bij de doelstellingen staat vermeld: 

We willen leerlingen leren verantwoordelijkheid te nemen voor zaken die het kleine of 

grote algemeen belang raken en het bewustzijn dat je daarbij niet uitsluitend voor jezelf 

spreekt, maar dat je (ook) namens anderen spreekt en handelt. Dit kan dus inhouden dat 

leerlingen enquêtes houden of de groepen langsgaan ter informatie of om de meningen 

te horen van leerlingen uit andere groepen. Alle leerkrachten ondersteunen actief deze 

werkzaamheden van de leerlingen. 

  

In de school staat een ideeënbus. Elke leerling, ouder of leerkracht kan daar ideeën of 

opmerkingen in kwijt. 

In de maandelijkse Nieuwsflits, die verstuurd wordt naar de leerlingen en ouders, staat 

altijd een stukje van de leerlingenraad.  

Agenda 

Elke leerling van onze school kan middels de leerlingen uit de leerlingenraad een voorstel 

doen voor een punt op de agenda. Ook kunnen personeelsleden van onze school de 

leerlingenraad om advies vragen. 

De secretaris bepaalt samen met de voorzitter en de hulp van de directie en/of leerkracht 

hoe de agenda er precies uit ziet. 

Vergaderfrequentie 

Ongeveer elke vier á vijf weken is er een vergadering van de leerlingenraad. 

De vergaderingen vinden na lestijd plaats op vrijdag van 12:30-13:00 uur. 

Nieuwe ouders rondleiden 

Enkele leerlingen van de leerlingenraad kunnen worden ingezet om (potentieel) nieuwe 

ouders rond te leiden tijdens de open dagen. Ook kunnen ze in gesprek met de ouders 

het een en ander over de Tweemaster vertellen en vragen van ouders beantwoorden. Bij 

deze rondleidingen zijn twee leerlingen aanwezig. De rondleidingen worden altijd 

afgesloten middels een gesprek met de directie. 
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Hoofdstuk 6 Kernwaarde Reflecteren/ evalueren 

 

Evaluatie is beoordelen en reflectie is nadenken over je eigen werk en rol. Aan het einde 

van een les/de dag wordt er in de klas het werk kort geëvalueerd. Dit kan individueel of 

met de hele groep.  

Regelmatig vinden er ook reflectiemomenten plaats met individuele leerlingen. Leerlingen 

moeten leren reflectief te zijn naar hun eigen handelen.  

 

Als we kijken naar de Daltondriehoek zit het reflectiemoment aan de bovenkant; tussen 

verantwoordelijkheid en verantwoording. Op dit punt reflecteert de leerling op het 

leerproces. De leerkracht geeft de leerling verantwoordelijkheid en kan de leerling om 

verantwoording vragen.  

 

 

 

6.1 Leerlingniveau  

De leerlingen maken een planning voor hun taak en sturen hun planning indien nodig 

gedurende de week bij. Leerlingen evalueren dagelijks op het taakformulier a.d.h.v. 

smileys. Ze noteren eigen doelen  op het taakformulier n.a.v. reflectie/ evaluatie. 

Kinderen tekenen af in de dagkleur, zodat ze de voortgang duidelijk kunnen overzien. Wij 

vinden het belangrijk dat leerlingen begrijpen dat het niet alleen gaat om het 

uiteindelijke product, maar vooral hoe het product tot stand gekomen is.  

 
Naar aanleiding van een Dalton masterclass die acht collega’s hebben gevolgd in 

schooljaar 2017-2018 zijn leerkrachten in het begin van het schooljaar in groep 7 en 8 

begonnen met coachgesprekken met alle leerlingen. In andere groepen zijn ‘kopje thee’ 

gesprekken of ‘praatje met de juf’ gesprekken geïntroduceerd. Via deze coachgesprekken 

geven leerkrachten vorm aan reflectie op leerlingniveau.  

 

Vanaf de kleuters wordt na een activiteit en/of aan het einde van de dag 

geëvalueerd/gereflecteerd. Regelmatig vinden er ook korte reflectiemomenten plaats met 

individuele leerlingen of met de groep. Individuele gesprekken met leerlingen worden 

‘kopje thee gesprekken’ of ‘praatje met de juf’ genoemd. De leerlingen leren op deze 

manier om naar hun eigen gedrag te kijken en hoe ze aan elkaar kunnen vertellen wat 

goed ging en wat minder goed ging. Ze bespreken samen wat ze de volgende keer 

anders zullen doen. Soms worden er afspraken gemaakt en deze worden genoteerd op de 

weektaak.  

 

Vanaf schooljaar 2016-2017 mogen leerlingen aanwezig zijn bij 

kennismakingsgesprekken aan het begin van het schooljaar en bij de rapportgesprekken. 

In deze gesprekken komen het welbevinden en de resultaten van de leerling ter sprake, 

maar ook werkhouding en gedrag worden besproken. In het schooljaar 2017-2018 

hebben we binnen het team afgesproken dat we bij ieder (rapport)gesprek zowel de 
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ouders als de leerlingen uitnodigen. Het gesprek gaat niet over de leerling, maar we 

voeren de gesprekken mét de leerling. In het begin was het best even wennen voor 

ouders, leerlingen en leerkrachten. Maar we merken dat leerlingen op deze manier beter 

betrokken worden bij hun eigen leerproces. Uiteraard kunnen ouders zelf beslissen of ze 

hun kind meenemen tijdens het gesprek. In voorgaande jaren vonden de gesprekken 

vaak ‘s avonds plaats. We merken in het schooljaar 2018-2019 dat het beter uitkomt als 

we de gesprekken na schooltijd plannen, zodat leerlingen in de gelegenheid zijn om mee 

te komen. 

 

 

6.2 Leerkrachtniveau  

De leerkracht plant regelmatig reflectiemomenten in. Hij/zij reflecteert op eigen handelen 

eind van de dag n.a.v. les, probleem, gebeurtenis, taak. Dagelijks wordt er minimaal 1 

keer met de gehele groep gereflecteerd/ geëvalueerd. Per week worden minimaal 3 

verschillende manieren van reflecteren/ evalueren ingezet.  

 
Enkele manieren van reflecteren en evalueren in de klas: 

 

 

   
 

  
 
Wekelijks wordt er bewust gereflecteerd: 
 

- Vóór de aanpak 
- Tijdens de aanpak 
- Na de aanpak 

 
- Vóór de inhoud 
- Tijdens de inhoud 
- Na de inhoud 

 
- Vóór het samenwerken 
- Tijdens het samenwerken 
- Na het samenwerken 
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Reflectiegesprekken kunnen ook plaatsvinden met collega (parallel- / bouwoverleg), 

directie (functioneringsgesprek), ib-er (groepsbespreking), leerlingen 

(leerkracht-kindgesprek / kringgesprek) en ouders. 

 

 

6.3 Schoolniveau  

 
Evalueren en reflecteren is een vast onderdeel tijdens team- en commissie- 

vergaderingen. Voorafgaand aan vergaderingen wordt het doel duidelijk gemaakt.  

 

Onze aanpak en handelen wordt wekelijks door de groepsleerkrachten geëvalueerd in 

Parnassys, Zien en Kijk. Toetsresultaten en daaruit volgende acties worden maandelijks 

met collega van de parallelgroep besproken. Met de intern begeleider bespreken we de 

vorderingen van de leerlingen tijdens de groepsbesprekingen. Tijdens de 

opbrengstenvergaderingen bespreken we schoolbreed wat er goed is gegaan en waar we 

de komende periode op gaan inzetten.  

 

In schooljaar 2017/2018 komt naar voren dat we een doorgaande lijn willen ontwikkelen 

voor reflectie. Dit wordt één van onze ambities. In de Daltonwerkgroep gaan we een 

ontwikkelingslijn met betrekking tot reflectie opstellen. 
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Hoofdstuk 7 Kernwaarde Effectiviteit / Doelmatigheid 

  

 

Op Daltonschool De Tweemaster werken we vanuit de kernwaarden van Dalton.  

We hebben door het vergroten van de zelfstandigheid en het samenwerken een manier 

gevonden om effectiever en doelmatiger leerlingen in hun leerproces te begeleiden.  

 

 

7.1 Leerlingniveau  

We zijn in het schooljaar 2017-2018 gestart om kinderen bij rekenen bewust te maken 

van hun eigen leerproces. We werken daar met voortoetsen en eigen leerdoelen. De 

leerdoelen zijn terug te vinden op de doelenborden die zichtbaar in de klassen hangen. 

De kinderen worden gestimuleerd om actief om te gaan met hun eigen leertijd. 

  

We werken nu vooral aan algemene doelen uit de methode. Bij ons op school willen we 

het werken met persoonlijke leerdoelen graag verder ontwikkelen. We willen gaan 

verkennen op welke vakgebieden we het voortoetsen willen gaan inzetten. Dit is voor ons 

een aanbeveling. 

  

Het merendeel van de leerlingen is actief bezig met de taak en weet of hij de instructie 

moet volgen, van welke werkplekken hij gebruik mag maken en welke mogelijkheden tot 

samenwerken er zijn. De leerlingen werken met een overzichtelijk taakformulier waarop 

zij kunnen plannen en aftekenen. Door de gehele school wordt er gewerkt met taken. 

Sinds schooljaar 2017-2018 kunnen kinderen, die de leerstof makkelijk doorlopen, met 

een compactrooster werken. Hierdoor krijgen deze leerlingen een uitdagende taak die 

beter aansluit bij hun niveau. 

 

De taak en het agendabord zorgen ervoor dat er efficiënt gebruik wordt gemaakt van de 

leertijd. We maken de doelen zichtbaar, zodat de leerlingen weten waar ze aan werken 

om hun doelen te behalen. Op het agendabord staat aangegeven wanneer leerlingen 

taaktijd hebben, leerlingen kiezen dan zelf met welke taak ze aan de slag gaan.  

 

Leerlingen kunnen op verschillende manieren werken aan hun taak: samenwerken, 

hulpmiddelen inzetten, eigen werkplek kiezen, gebruik maken van stilteplek/koptelefoon.  

 

7.2 Leerkrachtniveau  

Op de Tweemaster werken wij door de invoering van HGW zoveel mogelijk vanuit de 

doelen. Op het agendabord kunnen leerlingen zien wanneer er instructie wordt gegeven 

voor een bepaald vak en welk doel aan bod komt. Op het doelenbord geeft de leerkracht 

aan, aan welke doelen er die week of dag gewerkt wordt. Op het doelenbord kunnen 

leerlingen zien of ze bij een instructie aanwezig willen zijn om hun individuele doel te 

behalen. Op het taakformulier kunnen leerlingen vanaf groep 4 lezen wat het doel en het 

onderwerp van de les is.  
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In elke groep wordt gebruik gemaakt van een instructietafel. Als er geen ruimte is voor 

een instructietafel, dan zorgt de leerkracht ervoor dat door wisseling van plek een 

instructietafel gecreëerd wordt. Leerlingen die op een ander niveau dan het basisniveau 

werken, krijgen extra of verlengde instructie op hun niveau. Dit gebeurt aan de 

instructietafel.  

 

De leerkracht geeft de leerling vertrouwen door te ondersteunen in de beslissing van de 

leerling of hij/zij baat heeft bij een instructie. Leerlingen leren van de leerkracht kiezen, 

reflecteren en evalueren en eigen verantwoordelijkheid te nemen. De leerkracht volgt 

iedere leerling systematisch, zowel op cognitief als op sociaal-emotioneel niveau. Waar 

nodig stuurt de leerkracht de leerling bij en houdt rekening met de verschillende 

aanpakken voor kinderen. 

 

De weektaak, de duidelijkheid van het instructierooster en de niveaugroepen zorgen 

ervoor dat de leerkracht op een efficiënte en verantwoorde wijze omgaat met zijn lestijd. 

Coöperatieve werkvormen, (activerende) instructies, maatjeswerk, tutor-leren en 

duo-lezen zorgen voor afwisseling van leeractiviteiten tijdens de les.  

 

Het leerstofaanbod wordt afgestemd op de leerbehoeften en mogelijkheden van de 

kinderen door het werken in niveaugroepen. Waar nodig wordt gebruik gemaakt van een 

eigen leerlijn en de inzet van aanvullend materiaal.  

Vanaf groep 3 tot en met 8 hanteren we diverse vormen van instructie:  

- Basisinstructie: uitleg van nieuwe lesstof/opdrachten  

- Verlengde instructie: sommige leerlingen krijgen verlengde instructie aan de 

instructietafel of individueel op hun eigen plek  

- Individuele instructie: sommige leerlingen hebben een eigen leerlijn of verrijkingsstof  

 

De leerkracht kan de leerdoelen van de leerling bijstellen door middel van reflectie en 

analyse van de leerresultaten. De leerkracht past de niveaugroepen regelmatig aan op 

basis van deze gegevens. Indien nodig wordt er een handelingsplan opgesteld op het 

gebied van leer- en of gedragsproblemen. Uiteraard gaat dit in overleg met de IB-er en 

de ouder(s).  

 

De leerkracht zelf behaalt zijn leerdoelen door deel te nemen aan team/ en of individuele 

scholing, door samen te werken met collega’s en door eigen leerdoelen te stellen die 

worden besproken tijdens de gesprekscyclus.  

 

7.3 Schoolniveau  

In het schooljaar 2014-2015 hebben we schoolbreed het Handelingsgericht werken 

ingevoerd op Daltonschool De Tweemaster. Handelingsgericht werken wil de kwaliteit van 

het onderwijs en de begeleiding van alle leerlingen verbeteren. Het is een systematische 

manier van werken, waarbij het aanbod afgestemd is op de onderwijsbehoeften en de 
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basisbehoeften van de leerlingen. Door de cyclus van HGW werken we systematisch aan 

de effectiviteit en het behalen van de doelen van ons onderwijs. 

 

Op het gebied van HGW hebben we met elkaar daarin grote stappen gezet; door met 

elkaar groepsplannen te maken, uit te voeren en te evalueren en deze daarnaast in 

Parnassys te zetten. Collega’s werken samen met elkaar, helpen en ondersteunen elkaar 

waar nodig. HGW is een systematische manier van werken. Hierbij wordt het 

onderwijsaanbod afgestemd op de stimulerende en belemmerende factoren, de 

basisbehoeften en onderwijsbehoeften van ieder kind. Deze behoeften formuleer je door 

aan te geven wat een kind nodig heeft om een bepaald doel te kunnen bereiken. De 

centrale vraag is: Wat vraagt het kind aan ons? Welke benadering, aanpak, 

ondersteuning, instructie etc. heeft het nodig? Kindkenmerken worden vertaald naar 

onderwijsbehoeften. Wij richten ons op wat het kind nodig heeft om bepaalde doelen te 

bereiken en welke aanpak een positief effect heeft. 

Leerkrachten kijken kritisch of de methodes die we op school gebruiken, passen bij het 

Daltononderwijs zoals dat gegeven wordt op de Tweemaster. Bij de aanschaf van nieuwe 

methodes wordt rekening gehouden met de inzetbaarheid volgens de Daltonprincipes. Bij 

de aanschaf van de nieuwe methode voor Wereldoriëntatie hebben we gekozen voor een 

methode die vakoverstijgend is, ruimte geeft voor samenwerkingsopdrachten. Bij de 

aanschaf van een nieuwe leesmethode in groep 3 bekijken we kritisch welke methode 

zelfstandig werken stimuleert en waarbij leerlingen ook samen bepaalde opdrachten 

kunnen maken of oefenen. 

Binnen Daltonschool de Tweemaster zijn er in verschillende groepen proeftuinen op het 

gebied van rekenen en technisch lezen gestart. In deze groepen wordt ingezet om meer 

doelmatig te werken, waarbij leerlingen bewust zijn van hun kennen en kunnen en 

vervolgens zelf keuzes mogen maken met betrekking tot het volgen van instructie, het 

kiezen van een werkplek en de voortgang van hun eigen leerproces. 

 

Proeftuin Technisch Lezen: 

In het tijdschrift DaltonVisie van september 2017 stond een artikel over ‘Leeskriebels en 

krabbels’; een plan voor technisch lezen op de Daltonbasisschool. In circuitvorm kan er 

aan 15 verschillende opdrachtkaarten worden gewerkt, waarbij kinderen oefenen in het 

lezen van woorden en zinnen en het voorlezen oefenen.  

Uitgangspunt hierin was dat eigenaarschap bij kinderen die alleen gerealiseerd wordt 

over hun eigen doelen, maar ook over ‘schoolse doelen’. Leerlingen moeten eerst een 

overzicht hebben van de bedoeling van het oefenen met technisch lezen en wat ze 

daarbij al wel en niet kunnen. Daarna kunnen ze voor zichzelf vervolgens doelen stellen 

om stapjes vooruit te kunnen maken.  

 

Proeftuin rekenen: 

Naar aanleiding van een Dalton Masterclass die acht collega’s hebben gevolgd, is er in 

het schooljaar 2017-2018 deze proeftuin om te zetten in schoolbrede afspraken op 

rekengebied. Deze afspraken worden vastgelegd in het groepsplan rekenen.  

 

Het werken met de schoolbrede plannen voor rekenen en begrijpend lezen werkt 

effectiever dan het werken met losse groepsplannen. Deze plannen worden gezamenlijk 

opgesteld en geëvalueerd tijdens opbrengstenvergaderingen.  
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Hoofdstuk 8 Borging 

 

 

Leerkrachten en team 

Borging zien we als een organisatorisch aspect van ons onderwijs. De verschillende 

manieren waarop wij dit aspect van ons onderwijs vastleggen (borgen) worden in ons 

Daltonboek beschreven. Het boek is voor iedereen bedoeld die met onze school te maken 

heeft. Doordat wij ons blijven ontwikkelen wordt het jaarlijks geëvalueerd en aangepast. 

 

Tijdens de studiedagen en op team- en bouwvergaderingen vindt overleg en afstemming 

plaats. We bespreken en evalueren onze Daltonwerkwijze, maken nieuwe plannen en 

ontwikkelen een goede doorgaande lijn voor de leerlingen en leerkrachten. 

 

De afspraken die we met elkaar maken, komen regelmatig terug. Naast het Daltonboek 

hebben wij een Afsprakenboek waarin zoveel mogelijk afspraken zijn geborgd om team 

en op klassenniveau. Deze borging is terug te vinden in Google Drive waar wij 

documenten met elkaar delen. Hierin hebben wij als team grote stappen gezet. Niet 

alleen, maar samen! We zijn ons ervan bewust dat we niet alle afspraken kunnen 

vastleggen. Ook het Daltonboek is nooit af, want het Daltononderwijs is altijd in 

beweging! 

 

 

Daltonwerkgroep en Daltoncoördinator 

De Daltonontwikkeling wordt aangestuurd door de Daltonwerkgroep onder leiding van de 

Daltoncoördinator. De Daltoncoördinator bezoekt met leden uit de Daltonwerkgroep de 

Daltonregiodagen en heeft contact met andere Daltoncoördinatoren en Daltonopleiders.  

 

Wij dragen onze Daltonidentiteit uit in onze schoolgids, op de website, Facebook, 

nieuwsbrieven en door middel van informatieochtenden en -avonden. Het schoolbestuur 

ondersteunt de school in haar Daltonontwikkeling. Na de Daltonvisitatie in 2014 hebben 

we een Daltonontwikkelplan gemaakt, waarin wordt beschreven hoe wij ons de komende 

jaren willen ontwikkelen. In het plan worden ontwikkelpunten voor de komende jaren 

omgezet in actiepunten, ook aanbevelingen van de visitatiecommissie worden hierin 

meegenomen. 
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