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_________________________ 

 

 

1. Inleiding 

 
In dit Daltonbeleidsplan geven wij aan hoe wij werken en wat wij 

de komende jaren in ons onderwijssysteem willen bereiken op het 

gebied van het Daltononderwijs. In ons beleidsplan staat de visie 

van de school beschreven. Daarnaast staat in het 

Daltonafsprakenboek beschreven hoe we het Daltononderwijs in 

de praktijk vormgeven. Hierin zijn o.a. voorbeelden van de 

taakbladen, werkvormen en specifieke Daltonafspraken te vinden. 

 

Dit beleidsplan is geschreven voor:  

 

 de leerkrachten, onderwijsassistentes en het MT van De 

Wissel 

 invalleerkrachten en stagiaires 

 vakdocent gym 

 ouders  

 de onderwijsinspectie 

 visiteurs van de Nederlandse Dalton Vereniging 

 schoolbestuur ISOB en MR 

 collega (Dalton)basisscholen 

 tussenschoolse en naschoolse opvang 

 peuterspeelzaal 

 

Dit beleidsplan kon mede tot stand komen door gesprekken met 

anderen. Hiervoor willen we de volgende mensen bedanken voor 

hun bijdrage: directie en team De Wissel, Glenda Noordijk, 

deelnemers van de cursus Daltoncoördinator (speciale dank aan 

Yvonne), Gerard Hoekstra en vele collega’s uit onderwijsland. 
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1.1 Korte voorgeschiedenis 

 

Daltononderwijs, historisch overzicht 
 

De grondlegster van het Daltononderwijs is Helen Parkhurst. 

(Amerikaanse pedagoge 1886-1973). 

 

Zij werd geboren in 1887 in Wisconsin in de 

Verenigde Staten van Amerika. 

Een van haar eerste opgaven was, om op een 

eenmansschooltje, waar ongeveer veertig 

leerlingen van verschillende leeftijden en 

ontwikkelingsfasen op zaten, zo goed mogelijk 

onderwijs te verzorgen. 

Frontaal klassikaal onderwijs was in deze 

situatie onmogelijk en Helen Parkhurst begon 

met het ontwikkelen van manieren om leerlingen zoveel mogelijk 

op hun ontwikkelingsniveau aan het leren te zetten.  

Al snel raakte ze ervan overtuigd dat deze aanpak voor alle 

kinderen 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 

vast in het boek “Education on the Dalton Plan” (1922). 

In de jaren twintig van de vorige eeuw werden er in Engeland 

verschillende Daltonscholen gesticht. In 1928 startte de eerste 

Daltonschool in Nederland, een meisjesschool voor voortgezet 

onderwijs in Den Haag. 

Daarna volgden er meer. In 1931 verenigden de Nederlandse 

Daltonscholen zich in de Nederlandse Dalton Vereniging. 

 

De Nederlandse Dalton Vereniging (www. dalton.nl)  

De vereniging heeft zich tot doel gesteld de pedagogische en 

didactische uitgangspunten en doelstellingen van Helen 

Parkhurst uit te dragen en voorlichting te geven aan scholen, die 

deze wensen onderschrijven. Tevens begeleidt zij scholen, die 

hebben aangegeven Daltonschool te willen worden. 
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O.b.s. De Wissel voor Daltononderwijs 

Daar ons team grote ervaring had met 

combinatieklassen en zelfstandig werken, 

is in 1994 gekozen om in de nieuwe school 

het Daltononderwijs gestalte te geven. 

 
Stukje geschiedenis van De Wissel geschreven door 

onze oud-directeur Gerard Hoekstra, d.d. nov. 2012: 

In 1990 waren er zeven basisscholen in Uitgeest en dat waren er een paar 

teveel. 

Het toenmalige gemeentebestuur was ook schoolbestuur van het openbaar 

onderwijs en dat maakte een reductie van het aantal scholen problematisch. 

De andere schoolbesturen hadden helemaal geen zin in het verminderen van 

het aantal basisscholen. 

 

We hadden toen een wethouder van onderwijs, Dinand de Ridder, die zijn 

schouders zette onder dit karwei. 

Hij kwam met het volgende plan: 

Het openbaar onderwijs ging van drie naar twee scholen en de christelijke 

school moest maar zien hoe ze het aantal leerlingen op peil konden houden. De 

school is uiteindelijk opgeheven bij gebrek aan leerlingen. 

De katholieke scholen waren groot genoeg om zelfstandig door te gaan. 

 

Nu had het gemeentebestuur een nieuwbouwplan goedgekeurd aan de 

overkant van het spoor. Dit is De Kleis, waar de Wissel middenin staat. 

Dinand de Ridder wilde in deze wijk in ieder geval een openbare basisschool 

en dat is gelukt ook. 

 

De Wiekslag en de Benesserschool werden één school en dat is De Paltrok 

geworden. De Berg werd opgeheven en het team van deze school mocht een 

nieuwe school starten in De Kleis. Eén leerkracht zag dat niet zitten en toen is 

er een ruil van personeel geweest. Aad Heldoorn is toen op De Wissel komen 

werken. 

Ik had toen en nu nog goed contact met Dinand de Ridder en we vonden 

samen, dat er een nieuwe onderwijsvorm in Uitgeest moest komen. Ik mocht 

dat gaan doen (wat ik een hele eer vond) en ik kon eindelijk mijn “droom” 

waarmaken. Namelijk een Daltonschool beginnen. 

 

In het oude pand aan de Veenislaan zijn we begonnen met de voorbereidingen 

voor de nieuwe school en dat was maar goed ook. Daltononderwijs vraagt om 

anders denken over de inhoud en organisatie van het leerproces. 
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We werden ook betrokken bij de bouw van de school en dat heeft geresulteerd 

in grote lokalen en kleine werkruimten. Kleine kantoren dus. Al werkende 

probeerden we de administratie van het leerproces te verminderen. 

Dat heeft onder andere geleid tot het maken van het zgn. daltonbord en de 

dagkleuren. 

Volgens mij gebruiken jullie deze nog steeds. 

 

De naam De Wissel is gekozen door een prijsvraag uit te schrijven en één van 

de toekomstige leerlingen heeft deze naam bedacht. Hij heette Edwin Mulder. 

Hij doet nu iets in de muziek. 

 

We zijn begonnen met 34 leerlingen en dat zijn er uiteindelijk meer dan 500 

geworden. 
 

Op 16 november 1998 heeft het bestuur van de Nederlandse 

Dalton Vereniging ons het predikaat Daltonschool verleend. 

Het predikaat geldt voor vijf jaar.  

 

Vijf jaar later kwam een commissie van de Nederlandse Dalton 

Vereniging ons wederom visiteren. Met een goed resultaat. De 

Wissel ontwikkelt zich in de loop der jaren tot een Daltonschool 

met veel ervaring. 

 

Op 11 februari 2010 volgde voor de derde keer de vijfjaarlijkse 

visitatie. Het certificaat werd weer voor 5 jaar verlengd. In 2015 

zal de school weer gevisiteerd worden. 
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De meerwaarde van Daltononderwijs 

Nederland heeft op dit moment (2013) 375 Daltonbasisscholen, 23 

scholen voor voortgezet onderwijs en 21 scholen op HBO-niveau.  

Het aantal blijft groeien, want de typische Dalton-aanpak heeft 

haar waarde bewezen. Veel scholen hebben daarom elementen uit 

het Daltononderwijs overgenomen. 

Maar Dalton is meer: Het is een beproefde pedagogische aanpak 

waarin alle aspecten een samenhangend geheel vormen. 

Daltononderwijs biedt optimale ontwikkelingskansen voor ieder 

kind. 

 

Optimale ontwikkelingskansen 

Wat heeft deze leerling nodig om te leren lezen, schrijven, een 

werkstuk te maken, sociaal vaardiger worden…Dat is het 

uitgangspunt van Dalton. Steeds opnieuw onderzoekt de docent 

wat een individuele leerling nodig heeft om verder te komen in 

zijn ontwikkeling. 

De docent schept de voorwaarden zodat iedere leerling zich kan 

ontplooien. De docent biedt veiligheid en structuur, een klimaat 

dat de leerling uitdaagt tot leren. 

 

Daltononderwijs is herkenbaar 

Daltononderwijs is te herkennen in de volgende aspecten: 

- Er zijn verschillende vormen van zelfstandig werken 

- De leerkracht gaat uit van het eigen vermogen van de 

leerling tot leren, wat onder andere blijkt uit keuzevrijheid 

op een moment van de dag 

- De inrichting van de ruimte maakt zelfstandig werken en 

samenwerken mogelijk 

- De leerlingen kijken de oefenstof zoveel mogelijk zelf na 

- Er wordt gewerkt met takenbord/taakblad en dagkleuren 
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Daltonscholen in de regio 

 

In 2005 is het 100 jaar geleden dat Helen Parkhurst begon met 

deze nieuwe vorm van onderwijs. Kenmerkend voor het 

Daltononderwijs is dat het zich steeds aanpast aan de 

veranderende eisen en verwachtingen van de samenleving. De 

principes van vrijheid in gebondenheid (verantwoordelijkheid), 

zelfstandigheid en samenwerking blijven overeind, maar hebben 

door de jaren heen andere accenten gekregen. 

 

Op dit ogenblik is Daltononderwijs weer volop in de belangstelling 

en vele scholen van zowel basis-als voortgezet onderwijs zijn bezig 

met het Daltoniseren. 

 

Daltonscholen in deze regio zijn o.a.: 

     

- O.b.s. de Wissel Uitgeest 

- O.b.s. Ayundo Assendelft, daltonschool in ontwikkeling 

- Stedelijk Dalton College Alkmaar (V.O.) 

- Spinoza Lyceum Amsterdam (V.O) 

- S.G. Nelson Mandela Purmerend (V.O.) 

- O.b.s. De Kleine Kapitein Amsterdam 

- De IJsbreker Amsterdam 

- O.b.s. De Poolster Amsterdam 

- Dorus Rijkersschool Amsterdam 

- O.b.s. De Waterkant Amsterdam 

- Openbare Daltonschool De Horizon Amsterdam 

- Louis Bouwmeesterschool Amsterdam 

- 3e Daltonschool openbaar basisonderwijs Amsterdam 

- 2e Daltonschool Amsterdam 

- B.s. Dalton i.o. Neptunus Amsterdam 

- De Poseidon Amsterdam/ IJburg 

- Openbare basisschool Aldoende Amsterdam 

- Dalton Basisschool De Meer Amsterdam 

- O.b.s. voor Daltononderwijs Nellestein Amsterdam 

- O.b.s. de Achtbaan Zwanenburg 

- G. Th. Rietveldschool Badhoevedorp 

- De Hobbedob Weesp 
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- Openbare Daltonschool de Akker Purmerend 

- O.b.s. De Bonte Klaver Noord-Beemster 

- Daltonschool De Tweemaster Hoorn 

- Ronald Dahl School Hoorn 

- O.b.s. De kleine en Grote Beer Heerhugowaard 

- ICBS Columbus Heerhugowaard 

- PCB De Branding Den Oever 

- Meerwerf Basisschool De Strandjutter Julianadorp 

- Openbare basisschool Het Kompas Beverwijk 

- O.b.s. De Molenwiek Haarlem 

- Koningin Wilhelmina School Overveen 

- Brederode Daltonschool Santpoort Zuid 

- O.b.s. Dik Trom Hoofddorp 

- Het Palet OBS voor Daltononderwijs Nieuw Vennep 

- O.b.s. De Tweemaster Lisse 
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_________________________ 

 

 

2    Onze school 
 

2.1 Onze identiteit 
 

De Wissel is de school voor openbaar onderwijs in Uitgeest-

Zuid. Dit houdt in dat de school open staat voor ieder kind, 

ongeacht de levensbeschouwelijke of culturele achtergrond. 

Door het openbare karakter van de school maken onze 

leerlingen gedurende hun schooltijd kennis met uiteenlopende 

levensopvattingen.  

 

Wij werken in ons onderwijs volgens de kernwaarden van het 

Daltononderwijs: 

1. Verantwoordelijkheid/ vertrouwen 

2. Zelfstandigheid 

3. Samenwerken 
 aan de 3 nieuwe kernwaarden, nr. 4, 5 en 6, die op de algemene 

Ledenvergadering (28-03-2012) van de NDV bekrachtigd zijn, zullen wij de 

komende jaren verder vorm en inhoud aan geven 

4. Effectiviteit en Doelmatigheid 

5. Reflectie  

6. Borging 
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2.2 Onze Visie 

 

Openbare school: 

De Wissel is een openbare school. Dit houdt in dat de school open staat voor 

ieder kind, ongeacht de levensbeschouwelijke of culturele achtergrond. Door 

het openbare karakter van de school maken onze leerlingen gedurende hun 

schooltijd kennis met uiteenlopende levensopvattingen.  

Samen: 

De Wissel is een school met een prettige sfeer. Wij hechten veel belang aan 

rust binnen onze school, zodat alle kinderen en de leerkrachten hun werk 

goed kunnen uitvoeren.  

Samen streven we ernaar dat elk kind zich veilig voelt op onze school, daar 

besteden we veel aandacht aan. Op deze manier krijgen de kinderen, met hulp 

van leerkrachten en ouders, de mogelijkheid zich te ontwikkelen tot 

respectvolle mensen.  

Leren: 

Wij willen dat alle kinderen zich, binnen hun eigen mogelijkheden, optimaal 

ontwikkelen. We houden rekening met verschillen tussen kinderen door te 

variëren in hoeveelheid werk en in tempo en door het gebruik van diverse 

materialen en methodes. Elk kind, dat het nodig heeft, krijgt een programma op 

maat binnen de groep. Dat noemen wij goede zorg.  

Dalton: 

De Wissel is een Daltonschool. Binnen de normale lesstof brengen we de 

kinderen zelfstandigheid, het omgaan met eigen verantwoordelijkheden en het 

samenwerken met anderen bij. We maken hierbij o.a. gebruik van taakwerk, het 

plannen van een taak, samenwerken via het maatjessysteem en werkplekken 

buiten de klas. We bieden de kinderen structuur en leren ze omgaan met 

uitgestelde aandacht. Ook werken we regelmatig groepsdoorbrekend tijdens de 

Wisselactiviteiten. 

Het goede spoor: 

We bieden kwalitatief goed onderwijs, met een professioneel team. Er is een 

goede samenwerking tussen de leerlingen, het team, de ouders en externe 

deskundigen. Daarom staan wij voor duidelijke communicatie.  

 

 

De       issel: samen op het goede spoor! 
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2.3 Daltononderwijs 

 
Daltononderwijs, de daltonkernwaarden 

 

- Vrijheid in gebondenheid 

- Zelfstandigheid 

- Samenwerking 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit zijn de drie pijlers van het Daltononderwijs. 

 

Vrijheid in gebondenheid= verantwoordelijkheid nemen en 

geven. 

Vrijheid wordt gezien als de eerste voorwaarde voor de innerlijke 

ontplooiing van het kind. Deze vrijheid is een voorwaarde, 

waaronder de andere beginselen (zelfstandigheid en 

samenwerken) kunnen functioneren.  

Vrijheid is echter een veelzijdig begrip, hoewel dat in onze taal 

slechts met dit enkele woord wordt aangeduid. 

 

Zo wordt getracht de leerling te leren ‘vrij’ te zijn in: 

 De keuze van volgorde waarin het zijn opdrachten wil 

afwerken; 

 Het raadplegen van de hulpbronnen; 

 De samenwerking met andere leerlingen; 

De besteding en de verdeling van zijn tijd, waardoor het mogelijk 

is langer en intensiever met bepaalde onderwerpen bezig te zijn, 

dan in de traditionele school mogelijk is. 
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Het is natuurlijk begrijpelijk, dat er verschil bestaat in het dragen 

van verantwoordelijkheid c.q. vrijheid tussen een leerling van vier 

jaar en een leerling van twaalf jaar. 

In gezamenlijk overleg bepaalt het team hoe ver deze vrijheid in 

de schoolsituatie kan en mag gaan en geeft waar nodig de grenzen 

aan. Dit is een ervaringsproces, waarbij er naar gestreefd wordt 

de vrijheid, zoals hierboven is aangegeven, op twaalfjarige leeftijd, 

of in ieder geval aan het eind van groep acht, zo optimaal mogelijk 

te laten zijn. 

 

Deze vrijheid vereist een individuele begeleiding vanuit de 

leerkracht, waarbij de nadruk ligt op: 

 Controle of de geïnstrueerde leerstof beheerst wordt en 

zonodig wordt nadere uitleg gegeven. 

 Indien nodig begeleiding bij het bepalen van de 

volgorde van de opdrachten. 

 Advisering bij het gebruik van de hulpbronnen. 

 Activeren en stimuleren van een positieve 

samenwerking met medeleerlingen. 

 Het bepalen van een tijdslimiet, waarbinnen alle 

opdrachten af moeten zijn. 

 Het bespreken van het geleverde werk, waardoor hieruit 

eventuele afspraken voortvloeien. 

Behalve deze begeleiding heeft de school ook nog afspraken 

over: 

 Respect voor elkaar. 

 Spullen van een ander behandel je met respect. 
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Zelfstandigheid  

In het Daltononderwijs wordt gestimuleerd dat kinderen zelf 

oplossingsmethoden zoeken, zelf leren problemen op te lossen en 

opdrachten uit te voeren. 

 

Zelfstandig handelen begint al bij vierjarigen in de vorm van zelf 

spullen opruimen, zelf aankleden, zelf  jas dicht doen en 

ophangen, zelf je veters strikken, enzovoort. Ook maken zij reeds 

in een zeer eenvoudige vorm kennis met de taak. 

 

De taak moet ruimte geven tot zelfontdekkend leren en dus actief 

bezig te zijn. Het zelfoplossend leren leidt tot betere 

begripsvorming bij de leerlingen. 

 

Door meer groepsinstructies te geven en dus minder klassikale 

instructies, vermijd je dat leerlingen verplicht worden te luisteren 

naar instructie die zij reeds beheersen. Als een leerling de lesstof 

al begrijpt kan het verder gaan met zijn zelfstandige werk of taak. 

De groepsinstructie of individuele begeleiding wordt op deze 

manier effectiever ingezet. 

De groepsinstructies leiden vaak vanuit een probleemstelling de 

nieuwe leerstof in, de richting van een mogelijke oplossing wordt 

aangegeven en tijdens de verwerking kunnen leerlingen dit 

herhalen, oefenen en toepassen. 

 

Tevens zijn de leerlingen op deze wijze actiever tijdens de 

schooluren en wordt de leertijd effectiever gebruikt. 

Bij het samenstellen van de taken zullen leerkrachten dan ook 

rekening moeten houden met de keuze van de leerstof, opdat 

leerlingen inderdaad bij onderdelen zelf oplossingen kunnen 

bedenken. 
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Samenwerking 

De leerling werkt veel samen, maar ook individueel. De 

verschillende werkvormen dragen bij tot het verwerken van de 

leerstof. 

Het samenwerken uit het oogpunt van sociale vorming:   

De sociale vorming op school dient gezien te worden als een echte 

leerschool voor het latere leven.  

Respect is hierbij een kernbegrip. 

Een belangrijk uitgangspunt hierbij is dat we de kinderen leren 

dat ze niet met iedereen bevriend hoeven te zijn, maar wel moeten 

proberen om met iedereen te kunnen samenwerken. 

 

In de Daltonschool kunnen de leerlingen in jaargroepen maar 

soms ook in heterogene groepen (=groepen in een andere 

samenstelling) werken, waarin ze elkaar kunnen helpen. 

De samenstelling van de heterogene groepen vindt bij ons een 

aantal malen per schooljaar plaats in onderling overleg tijdens 

projecten en tijdens de Wisselactiviteiten, die gepland staan in de 

jaarplanner. 

 

Bij coöperatief leren krijgen kinderen de opdracht gezamenlijk, in 

tweetallen of in groepjes, een bepaalde taak uit te voeren. De 

kinderen zijn van elkaar afhankelijk om tot een goed resultaat te 

komen.  

Dit principe betekent dus onder andere, dat de leerlingen elkaar 

helpen door: 

 Het elkaar stellen van vragen; 

 Samen naar een oplossing te zoeken voor een bepaald 

probleem; 

 Elkaar suggesties te geven om iets te maken, bijvoorbeeld bij 

expressie; 

 Het samen organiseren van evenementen, bijvoorbeeld een 

klassenavond. 
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Vrijheid in gebondenheid/ 

Verantwoordelijkheid en vertrouwen 

Delegeren van verantwoordelijkheid voor het leren naar de 

leerling toe betekent leerlingen verantwoordelijk stellen voor het 

eindproduct, maar ook voor de wijze waarop dat eindproduct tot 

stand is gekomen. 

De leerkracht volgt nauwlettend het totale proces.  

Wij vinden het van belang dat onze kinderen zich mede 

verantwoordelijk voelen; voor de sfeer, voor de omgang met elkaar 

en voor het materiaal. 

Verantwoordelijkheid komt vooral tot uiting in het werken met de 

taakbrief. Leerlingen hebben een stuk vrijheid bij het werken aan 

deze taak. 

 

De vrije keuze ligt in: 

 het tempo en de volgorde waarin een kind wil werken;  

 het al of niet raadplegen en de keuze van de hulpbronnen;  

 alleen werken of samenwerken met andere kinderen;  

 de werkplek   

 de tijd die aan de verschillende onderdelen van de taak   

   wordt besteed  (de taak moet wel af zijn binnen de  

   afgesproken tijd) 

 

De gebondenheid zorgt ervoor dat de vrijheid kan 

ontstaan. 
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Effectiviteit en doelmatigheid 

Daltononderwijs is gericht op effectief verzorgen van 

onderwijs. Daarbij kijkt de leerkracht telkens kritisch of de 

gebruikte methodieken wel geschikt zijn. De leerkracht stuurt 

en begeleidt de leerling waar nodig. Controle vindt plaats 

d.m.v. methodetoetsen, citotoetsen en analyses, zodat we 

opbrengstgericht werken. 

 

Reflectie 

Zonder reflectie geen kritische kijk op doelmatig onderwijs. 

Reflecteren op alle niveaus geeft inzicht in jezelf en de 

processen. Wij leren kinderen reflecteren en zich van daaruit 

verder te ontwikkelen. We houden (coach) gesprekken voor, 

tijdens en na het werken. De evaluatievraag helpt de leerling 

om kritisch na te denken over het gemaakte werk en 

werkhouding.  

 

Borging 

Kwaliteit van processen moeten worden herkend en 

systematisch geborgd worden. Op Daltonscholen is een 

duidelijke kwaliteitscyclus aanwezig, op kind-, personeels- en 

schoolniveau. 

Schoolafspraken worden geborgd in schoolgids, 

geheugensteun, Daltonontwikkelingsplan en 

Daltonafsprakenboek.  

Vorderingen en ontwikkelingen omtrent de leerlingen worden 

geborgd in het leerlingvolgsysteem en de groepsplannen. 
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_________________________ 

 

 

3. Onderwijsaanbod 

 
3.1 Leerinhoud 

De leerstof wordt in de groepen aangeboden door middel van: 

 korte instructiemomenten (groeps en individueel)  

 ANKbord en taakblad 

 pre-teaching  

In principe wordt de leerlijn aangehouden die de methode uitgezet 

heeft, met daarin de nodige variatie en integratie van de 

leergebieden. Vanaf groep 2 wordt er gewerkt met een weektaak. 

Er zijn kinderen in groep 1 die ook graag een taakje willen doen 

en hier maakt de leerkracht een taak op maat voor. 

In de groepen 3 tot 8 wordt er een weekoverzicht, verdeeld in 

dagen, aangeboden. Als de dagtaak klaar is werkt de leerling 

verder aan de weektaak. Het streven is om de weektaak groter te 

maken en de dagtaak kleiner naarmate de leerling zelfstandiger 

is. 

Het aanbod in de leerstof is verdeeld in basistaken, verrijkings- 

en/ of verdiepingsstof, herhalingsstof en keuzetaken. De stof van 

de taak kan gekoppeld zijn aan instructie, samenwerking, 

groepswerk of individueel werk. Er wordt rekening gehouden met 

de interesses, werktempo en niveau van de leerling. 

 

Ontwikkelpunten zijn hierbij: 

 differentiatie zichtbaar op de taak; 

 coachgesprekjes met leerlingen, om te komen tot persoonlijke 

ontwikkelingsplannen (bijv. het maken van een werkstuk). 

 

3.2 Groepsvormen 

De basisgroep van de leerlingen is de groep waar de leerling op 

basis van hun leeftijd zijn geplaatst. Het onderwijs wordt per 

leerjaar aangeboden. Bij ons op school vinden er 

groepsoverstijgende activiteiten plaats, waarbij oudere leerlingen 
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samen met jongere leerlingen werken (Wisselactiviteiten en 

Wizzelklas=plusklas). 

 

Ontwikkelpunten zijn hierbij: 

 het opzetten van een leerlingenraad. 

 In welke mate zetten we tutorleren in op het gebied van 

lezen? 

 

 

Wisselactiviteiten 

De wisselactiviteiten vinden 5 x per jaar plaats. Dit zijn ochtenden 

en middagen waarbij de leerlingen zelf kiezen aan welk onderwerp 

ze willen werken, echter binnen een beperkt aanbod.  Het aanbod 

waaruit ze kunnen kiezen wordt aangeboden door de leerkrachten. 

Het kan dus zijn dat de leerling dat dagdeel bij een andere 

leerkracht aan het werk is.  

Het aanbod bestaat uit onderwerpen binnen Cultureel erfgoed, 

Wereld-Orientatie en kunstzinnige oriëntatie. 

 

Ontwikkelpunt is hierbij: 

 De afspraken van de Wisselactiviteiten op de vergadering 

van 27-05-2013 bespreken en opnieuw borgen. 

 

 

3.3 Werkvormen 

Vanzelfsprekend zijn de binnen het Daltononderwijs geldende zes 

kernwaarden van invloed op de werkvormen die gehanteerd 

worden. Deels worden de werkvormen ingezet die de methoden 

aangeven. Dit is vooral het geval bij de vakgebieden die 

(gedeeltelijk) klassikaal aangeboden worden. Tevens worden 

werkvormen waar mogelijk aangepast op meervoudige 

intelligentie. De leerkracht kan de werkvorm aanpassen aan het 

niveau van de leerling. De leerlingen hebben inspraak binnen 

verschillende aspecten van hun leerproces: 

 de benodigde instructie 

 het tempo van leren en het verwerken van de speel-/leerstof 

 de leerweg waarbij het einddoel vaststaat 

 de leerstrategie, toegepast op de leerstof 
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 de werkplek 

 de maatjes bij het samenwerken binnen hun groepje 

 de inhoud van de keuzetaken 

We zien dit als gedeelde sturing. 

 

Ontwikkelpunten zijn hierbij: 

 coöperatieve werkvormen 

 knapkasten beter integreren in dagelijks gebruik 

 

 

3.4 Sociale/ emotionele ontwikkeling 

Ons pestprotocol is aan ouders en leerlingen in het schooljaar 

2013 gepresenteerd. 

Op onze school wordt er veel aandacht besteed aan incidentele 

gebeurtenissen in de groep en op school. De incidentele 

gebeurtenissen worden gereflecteerd met de hele groep of in kleine 

groepjes. We werken met de volgende afspraken: 

 We luisteren naar elkaar en nemen de ander serieus 

 Jij mag er zijn! 

 Op basisschool De Wissel is iedereen welkom! 

 Spullen van een ander behandel je met respect. 

 Benader de ander zoals je zelf benaderd wilt worden. 

 Word je gepest of heb je ruzie?  

Praat er thuis ook over, je moet het niet geheim houden. 

Is het opgelost?  

Dan kunnen we vergeven en vergeten. 

 Vertel het aan de juf of meester wanneer er iets gebeurt wat 

jij niet fijn of gevaarlijk vindt. 

 Kinderen die pesten zitten zelf in de nesten! 

 Ben je boos? Probeer er over te praten of ga anders naar de 

meester of de juf. 

 We noemen elkaar bij de voornaam en gebruiken geen 

scheldwoorden. 

 Stop, hou op! 

Deze afspraken hangen in elke groep. Er staat iedere keer één 

afspraak centraal en wordt besproken. 
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Pleinwacht: 2 leerlingen van groep 8 hebben pleinwacht. Per 

week zijn er 2 andere leerlingen aan de beurt. Zij dragen een 

geel hesje tijdens het buitenspelen van de andere groepen. Hun 

taken zijn: 

 Letten op conflictjes/ ruzies tussen leerlingen en proberen 

dit met de betrokken leerlingen samen op te lossen. Lukt 

dit niet, dan lopen ze naar de leerkracht op het plein 

 Andere leerlingen wijzen op de pleinafspraken 

 

3.5 De rol van elk teamlid. 

Dalton ‘doe’ je niet, Dalton ben je. 

Dit vergt een bepaalde houding ten opzichte van leerlingen, 

collega’s en het onderwijs. Alle teamleden hebben een 

voorbeeldfunctie op Daltongebied. Zo zien de leerlingen dat ook 

volwassenen leren van en met elkaar. De basishouding van 

teamleden is dat zij leerlingen activeren in hun leerproces om hen 

eigenaarschap te laten ontwikkelen. De mate van eigenaarschap 

heeft te maken met het durven loslaten van de leerkracht. Ons 

Daltononderwijs is altijd in ontwikkeling en daarom zullen wij de 

komende jaren specifiek aandacht besteden aan de drie nieuwe 

kernwaarden. 

Ons streven is om gemaakte afspraken te borgen en te reflecteren. 

Zo kan er effectief gewerkt worden aan de ontwikkeling van de 

leerling en de leerkracht. 

Ook het team is Dalton d.m.v de leerteams. Ieder teamlid zit in 

een leerteam en houdt zich bezig met ontwikkelingen op 

onderwijsgebied. 

 

Een ontwikkelpunt is hierbij: 

 de drie nieuwe kernwaarden 
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3.6 Daltononderwijs in de praktijk 

(Onderstaande organisatie-afspraken zijn uitgewerkt en terug te 

vinden in het Daltonafsprakenboek). 

Dagkleuren: ieder dag heeft zijn eigen kleur, waardoor die 

kleurcode op verschillende manieren kan worden toegepast in de 

groepsorganisatie. 

Het dagritme: Voor de kinderen wordt de dag in beeld gebracht, 

door middel van picto’s, foto’s of woorden, teneinde de kinderen te 

laten plannen en zo hun werk te kunnen uitvoeren. 

Het taakblad: In groep 1 wordt een start gemaakt met het 

werken met een taakje. Vanaf groep 2 tot en met 8 werken we met 

een dagtaak in een weektaak. De dagtaken worden kleiner en de 

weektaken groter, naarmate de leerling zelfstandiger wordt. 

We hebben verschillende taakbladen: 

 

 kleutertaakblad 

 groep 3 taakblad, september-december 

 groep 3 taakblad (vanaf januari) t/m groep 5 

 groep 6 t/m 8 taakblad 

 

 

Werken met een taak: op onze school werken we met een 

taakblad. Op dit taakblad staat al het werk wat aan het eind van 

de week af moet zijn. 

In het Daltonafsprakenboek staat de uitgebreide beschrijving van 

de taakbladen. 

Tijdsbesteding taak: hoeveel tijd aan een dag - of weektaak kan 

worden besteed, hangt samen met de omvang van de taak en het 

aantal vakken dat tot de taak gerekend wordt. 

Het Daltontaakbord: Dit is een middel om het werk op een 

duidelijke wijze in beeld te brengen. 

Wij hebben er voor gekozen om in elk lokaal een 

Daltontaakbord te hangen.  

 

Ontwikkelpunt is hierbij: 

 Het aftekenen door de leerling gebeurt nu op taakblad en op 

Daltonbord. Dubbele registratie. Hoe gaan we dit 

aanpakken? 
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Het maatjesbord: In elk lokaal hangt een magneetbord waarop 

wordt aangegeven door middel van foto’s welke kinderen elkaars 

maatje zijn op dat moment. 

Het maatjesysteem: samenwerken op een Daltonschool mag niet 

incidenteel geschieden, daarom hebben wij er voor gekozen om het 

consistent door te voeren in de hele school. 

We gebruiken hier voor een systeem van maatjes. 

 

Het huishoudelijke taakbord 

In elke groep nemen de huishoudelijke taken een belangrijke 

plaats in. Wij gebruiken de huishoudelijke taken om te stimuleren 

dat de kinderen zich betrokken voelen bij de omgeving waarin zij 

verkeren. Wij geven hen verantwoordelijkheden die zij 

aankunnen. 

In elke groep hangt het huishoudelijke taakbord.  

Op dit bord kunnen de kinderen zien voor welke huishoudelijke 

taak zij verantwoordelijk zijn. 

Stiltetijd en werkplekken 

De kinderen zijn verantwoordelijk voor het eigen werk. 

In een bepaalde tijd dient de taak af te zijn. 

Binnen dit kader is er een grote mate van keuzevrijheid. Een van 

de keuzes die de kinderen kunnen maken is de keuze van 

werkplek. 

Uitgestelde aandacht 

Als onderdeel van de zelfstandigheidsontwikkeling van de 

kinderen passen we in elke groep  uitgestelde aandacht toe. 

De leerlingen mogen een bepaalde tijd de leerkracht niet storen. 

Ze werken dus zelfstandig aan hun opdracht. Dit kan de taak zijn 

of ander werk. 

 

Ontwikkelpunt is hierbij: 

 Het opnieuw afstemmen van de tijdsindicatie 

uitgestelde aandacht per groep. 
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Instructie 

We geven instructie aan de hele groep en aan niveaugroepen. 

Aan de hand van de groepsplannen zijn de leerlingen ingedeeld op 

o.a. instructiebehoefte in een niveaugroep. Alle leerlingen hebben 

de vrijheid om aan te geven dat zij de leerstof al snappen en 

kunnen in overleg met de leerkracht aan het werk zonder 

instructie. Wanneer leerlingen geen verplichte instructie hebben, 

dragen zij de verantwoordelijkheid om zelf vooraf te controleren of 

zij de taken begrijpen. 

 

Ontwikkelpunt is hierbij: 

 Zichtbaar maken op welk tijdstip van de dag de 

instructie plaatsvindt. 

 

Knijpersysteem 

Om het zelfstandig werken buiten de klas te bevorderen hebben 

we het knijpersysteem ingevoerd. Iedere leerling krijgt twee 

knijpers. Eén hangt de leerling op de kaart zodat de leerkracht 

weet waar de leerling gaat werken. De andere knijper wordt 

meegenomen naar de werkplek. Zodra de leerling zich niet aan de 

afspraak: Houd rekening met elkaar, zorg dat een  ander 

geen last van je heeft! houdt, wordt de knijper afgenomen. 
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Nakijken 

Zelfcorrectie is een essentieel onderdeel van het Daltononderwijs. 

Wij laten de kinderen al vanaf groep 3 oefenen in het nakijken van 

het eigen werk. 

Op deze wijze geven wij de kinderen echte verantwoordelijkheid. 

De leerkracht ziet het nagekeken werk van de leerling. Hieruit 

kunnen coachgesprekken tussen leerling en leerkracht ontstaan. 

Heeft de leerling goed nagekeken? Hoe komt het dat er veel/ 

weinig fouten zijn gemaakt? De leerkracht kijkt niet altijd alle 

leerstof opnieuw na.  

 

Ontwikkelpunt is hierbij: 

 De coachgesprekken vormgeven. 

 Afspreken wat de leerling nakijkt en wat de 

leerkracht (doorgaande lijn) 

 

Geluidskaarten 

Als onderdeel van de zelfstandigheidsontwikkeling van de 

kinderen worden zogenaamde geluidskaarten gebruikt. 

Deze kaarten visualiseren als het ware het geluid dat de kinderen 

mogen maken tijdens het werken. 

 

Ontwikkelpunt is hierbij: 

 Werken we allemaal nog met de geluidskaarten? 

 

Werken met de zelfevaluatievraag 

Leerlingen leren te kijken naar hun geleverde werk.  

De leerlingen worden zich bewust van hun eigen prestaties 

doordat er gerichte vragen aan de leerlingen worden gesteld. 

Portfoliomap 

Alle leerlingen hebben een map, waarin de leerlingen werkjes 

kunnen verzamelen, waar zij trots op zijn. 

 

Ontwikkelpunt is hierbij: 

 Verder vormgeven portfolio  
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Knapkast  

Leerlingen werken allemaal op hun eigen manier, lossen 

problemen op, hebben zelf ideeën en persoonlijke strategieën. De 

ene leerling houdt van taal, de ander van muziek. De ene leerling 

is nieuwsgierig naar de werking van techniek, de ander gaat 

helemaal op in het oplossen van puzzels. Om tegemoet te komen 

aan al die verschillende interesses en talenten van leerlingen 

hebben we materiaal in kasten op de gang. Deze kasten noemen 

we de Knapkasten, waaruit leerlingen materialen kunnen 

kiezen, tijdens de taak en als ze klaar zijn met hun taak. 

 

Ontwikkelpunt is hierbij: 

 Knapkast integreren binnen een Arbeid Naar Keuze 

systeem? 

 

Zorg en differentiatie 

Er wordt gewerkt met groepsplannen. Het groepsplan bestaat uit: 

- Basisaanbod (middengroep) 

- Subgroep 1 (verkorte instructie) 

- Subgroep 2 (verlengde instructie) 

- Leerling X (individueel) 

Op het taakblad staan taken die op maat gemaakt zijn voor de 

leerlingen. We gaan uit van een basistaak die voor de subgroepen 

en de individuele leerlingen wordt aangepast. 

Leerlingen die in de Wizzelklas (plusklas) zitten hebben een eigen 

map met opdrachten naast het gewone werk. Dit wordt in de 

weektaak ingepland. Soms vervalt er een andere opdracht. 

Tijdens het zelfstandig werken werkt de leerkracht met de 

instructiegroepjes. 

Een leerling wordt aangemeld bij het Zorgteam als blijkt dat het 

meer zorg nodig heeft. Het Zorgteam bestaat uit een psycholoog, 

een ambulant begeleider vanuit het samenwerkingsverband, 

intern begeleider en een directielid. Samen met de leerkracht 

overlegt men welke stappen te nemen. 
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Informatieoverdracht en rapportage 

Via nieuwsbrieven (Wisseltje), de website, Facebook, 

informatieavonden en de schoolkrant dragen wij ons 

Daltononderwijs uit naar de ouders. Verder hebben de ouders de 

mogelijkheid om tijdens het schooljaar één inloopochtend in de 

groep van hun kind te kijken. 

Tijdens de informatie-avonden voor ouders geven wij naast de 

algemene informatie over de groep, ook informatie over ons 

Daltononderwijs.  

De leerkracht zal een klein algemeen deel over Dalton vertellen en 

over één of twee onderwerpen wat uitgebreider vertellen.  

De informatieoverdracht doen we ook via kwartiergesprekken met 

de ouders. 

 

De leerlingen ontvangen gedurende het schooljaar twee rapporten, 

in februari en in juni. In november en in februari zijn er 

kwartiergesprekken. In juni kan er nog een gesprek plaatsvinden 

op verzoek van de leerkracht of ouders. 

In februari worden ook de uitslagen van de Cito toetsen 

besproken. 

Verder vinden er in november gesprekken plaats met de 

leerlingen en hun ouders met betrekking tot het ‘voorlopig advies 

VO’. 
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_________________________ 

 

 

4. Evaluatie aanbevelingen uit het vorig 

visitatieverslag 11-2- 2010: 

1. Inleiding 

Per 5 jaar is er een visitatie. Aanbevelingen van de vorige 

keer worden beoordeeld. Daarnaast komen er nieuwe 

punten. Op school is er veel gebeurd o.a. nieuwe directie e.d., 

dat is meegenomen in de beslissing. 

2. Eerste indruk 

De school is herkenbaar als Daltonschool, maar houd de 

aandachtspunten in de gaten; zelfcorrectie uitbreiden, 

planning, samenwerken i.p.v. samen werken.  

3. Tips en aanbevelingen 

 Leerlingen meer vertrouwen geven, waardoor ze meer eigen 

verantwoordelijkheid gaan nemen, meer loslaten. 

 Kijk naar de doorgaande lijn in de school: omgang met het 

Daltonbord, moment van aanbieden nieuwe taak, 

tijdsplanning op de taak, uitgestelde aandacht-teken. 

 Kinderen met eigen leerlijn, ook een eigen taak geven. 

 Maatjesbord niet alleen inzetten voor samenwerken, ook 

andere mogelijkheden toepassen. 

 Plan eens een studiedag om andere Daltonscholen te 

bekijken m.b.v. kijkwijzers. 

 Te overdenken valt of je blijft werken met een blok 

Daltontijd of dat je instructiemomenten plant en de rest 

Daltontijd laat zijn. 

4. Complimenten 

 Na alles wat er gebeurd is, qua wisselingen e.d., staat 

er toch een goede Daltonschool. Leuk, open team, met 

allemaal Daltonleerkrachten en -kinderen. 
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 Filmpje tussen de middag (over de werkwijze van de 

school) is een kadootje, representatief voor het geven 

van verantwoordelijkheid en het resultaat van alles 

waaraan gewerkt is. 

 Marion, als hoofd van de werkgroep, heeft een aantal 

tips gekregen om zaken weer af te stemmen. Als je 

afspraken maakt, houd elkaar dan ook scherp. 

5. Conclusie  

Het certificaat zal verlengd worden. 
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Nieuwe aanbevelingen 2010-2014: 
Aanbeveling 1: Geef de leerlingen meer vertrouwen zodat ze 

hun eigen verantwoordelijkheid kunnen nemen. Loslaten is 

daarbij belangrijk. Denk hierbij ook aan de vakgebieden die op 

deze school buiten de daltonuren vallen. 

Actie: Alle tijd is daltontijd en daarin worden 

instructiemomenten gepland. 

Uitvoerenden: Gehele team. 

Tijdvak: 2010-2014 

Scholing/externe ondersteuning: Wellicht nascholing hierop 

uitkiezen. 

Toelichting: Durven loslaten is een proces dat tijd kost. 

Wat is er tot nu toe gedaan (april 2013)? 

We hebben schoolbreed het knijpersysteem ingevoerd teneinde 

de zelfstandigheid en de verantwoordelijkheid buiten de klas te 

bevorderen. Dit systeem werkt goed en we kunnen de 

leerlingen met vertrouwen loslaten. 

De groepsplannen zijn ingevoerd en van daaruit werken we 

met instructiegroepjes. De andere leerlingen moeten in deze 

tijd zelfstandig werken.  

 

Ontwikkelpunt is hierbij: 

 Bij het rondlopen van de leerkracht tussen de  

    instructiemomenten door, geven de leerlingen met   

    hun    opgestoken vinger aan dat ze een vraag   

    hebben, dit belemmert het doorwerken. Hoe gaan we  

   dit aanpakken? 

 

    Aanbeveling 2: Maak zichtbaar de differentiatie op de taak. 

    Actie: Kinderen met eigen leerlijnen krijgen ook een eigen  

    taak.  

    Uitvoerenden: Leerkrachten. 

    Tijdvak: 2010-2011. 

    Scholing/externe ondersteuning: Niet nodig. 

    Toelichting: Er zijn veel leerlingen die op bepaalde gebieden  

    eigen leerlijnen hebben, die moeten verwerkt gaan worden in de  

    taak. 

Wat is er tot nu toe gedaan (april 2013)? 
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    Vanaf groep 1 tot en met groep 8 is een nieuwe taak  

    ontwikkeld en ingevoerd. Uitgangspunt was “niet meer Dalton 

    tussen 11 en 12, maar Dalton de hele dag”.  

    We hebben gekozen voor een weektaak met daarin dagtaken. 

    Naarmate de leerlingen zelfstandiger worden wordt de dagtaak  

    kleiner en de weektaak groter. Zo bewaken we de kwaliteit van  

    ons onderwijs. 

    We gaan uit van een basistaak, die voor de subgroepen  

    (verkorte- en verlengde instructie en leerling individueel) wordt  

    aangepast. 

    Op deze manier differentiëren we binnen de taak.  

 

Ontwikkelpunten zijn hierbij: 

 differentiatie zichtbaar op de taak; 

 coachgesprekjes met leerlingen, om te komen tot persoonlijke 

ontwikkelingsplannen (bijv. het maken van een werkstuk). 

(zie 3 Onderwijsaanbod, 3.1 Leerinhoud) 

 

   Aanbeveling 3: Maak beleid op samenwerken en denk daarbij  

   aan diverse vormen van samenwerken, naast het al gebruikte  

   maatjeswerken. 

   Actie: Teamscholing coöperatief leren. 

   Uitvoerenden: Gehele team. 

   Tijdvak: 2011-2012. 

   Scholing/externe ondersteuning: Ja. 

Wat is er tot nu toe gedaan (april 2013)? 

Tijdens vergaderingen wordt er regelmatig gewerkt met 

coöperatieve werkvormen om de collega’s het te laten ervaren. 

Het plan ligt er om de meest voorkomende coöperatieve 

werkvormen in een handelingswijzer aan te bieden aan de 

collega’s zodat ze deze werkvormen paraat hebben. De drempel 

wordt zo lager om het in de klas te gaan toepassen. 

 

Ontwikkelpunt is hierbij: 

 handelingswijzer coöperatieve werkvormen 

 studiedag: hoe integreer je de coöperatieve 

werkvormen binnen je dagprogramma? 
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   Aanbeveling 4: Zorg in de taak voor een doorgaande lijn qua  

   aanpak, planning, registratie, differentiatie en controle. 

  Actie: Rode lijn op deze gebieden moet bewaakt worden en  

  besproken in bouw en teamvergaderingen. 

  Uitvoerenden: Teamleden, Daltoncommissie, directie. 

  Tijdvak: 2010-2014. 

  Scholing/externe ondersteuning: Nee 

  Toelichting: Heel veel zaken liggen vast in de  

  Daltonbeleidsmap. Er zal toezicht gehouden moeten worden of  

  iedereen de zaken op dezelfde manier toepast. 

Wat is er tot nu toe gedaan (april 2013)? 

Op dit moment(april 2013) zijn we met het team aanpak, planning 

en registratie aan het afronden (borgen). Differentiatie op de taak 

heeft op dit moment de aandacht en wordt voor de zomer 

afgerond. 

 

Ontwikkelpunt schooljaar 2013-2014: 

 De coachgesprekken vormgeven. 

 Afspreken wat de leerling nakijkt en wat de 

leerkracht (doorgaande lijn) 

(Zie 3.6 Daltononderwijs in de praktijk, Nakijken) 

 

We willen het Daltonbord effectiever in gaan zetten voor 

instructiemomenten en arbeid naar keuze. We hebben namelijk 

geconstateerd dat er dubbel geregistreerd wordt. Het Daltonbord 

is op dit moment in groep 4 t/m groep 8 niet in gebruik.  

Om de doorgaande lijn die in groep 1, 2 en 3 al is ingezet door te 

voeren, zullen we voor groep 4 t/m groep 8 het bord gaan 

aanpassen. 

 

Ontwikkelpunt schooljaar 2013-2014: 

 Daltonbord inzetten voor instructiegroepjes en arbeid 

naar keuze. Studiedag? 
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5 Ontwikkelpunten 2013-2014 (visitatie) 
Wij zijn bewust van het feit dat onderstaande punten nog 

gerealiseerd moeten worden.  

 

In het schooljaar 2013-2014 moeten we gerealiseerd hebben 

(visitatie 2015): 

5.1 

 

Bij het rondlopen van de leerkracht tussen de 

instructiemomenten door, geven de leerlingen met hun 

opgestoken vinger aan dat ze een vraag hebben, dit 

belemmert het doorwerken.  

Hoe gaan we dit aanpakken? 

 

 5.2 

 

Differentiatie zichtbaar op de taak. 

 

5.3 

 

Handelingswijzer coöperatieve werkvormen. 

En hoe integreer je de coöperatieve werkvormen 

binnen je dagprogramma? Studiedag? 

 

5.4 

 

Afspreken wat de leerling nakijkt en wat de leerkracht 

(doorgaande lijn). 

 

5.5 

 

Daltonbord inzetten voor instructiegroepjes en arbeid 

naar keuze. Studiedag? 
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6 Ontwikkelpunten 2012-2017 (beleidsmap) 
 

We hebben ons als doel gesteld om de komende vijf jaren 

(2012-2017) de volgende punten te realiseren. Op deze wijze 

zijn wij eigenaar van ons eigen ontwikkelingsproces. 

 

5.6  Differentiatie zichtbaar op de taak. 

5.7 Coachgesprekjes met leerlingen, om te komen tot 

persoonlijke ontwikkelingsplannen (bijv. het maken 

van een werkstuk). 

5.8 Het opzetten van een leerlingenraad. 

In welke mate zetten we tutorleren in op het gebied 

van lezen? 

5.9 De afspraken van de Wisselactiviteiten op de 

vergadering van 27-05-2013 bespreken en opnieuw 

borgen. 

5.10 Coöperatieve werkvormen. 

Knapkasten beter integreren in dagelijks gebruik. 

5.11 De drie nieuwe kernwaarden. 

5.12 Het aftekenen door de leerling gebeurt nu op 

taakblad en op Daltonbord. Dubbele registratie. Hoe 

gaan we dit aanpakken? 

5.13 Het opnieuw afstemmen van de tijdsindicatie 

uitgestelde aandacht per groep. 

5.14 Zichtbaar maken op welk tijdstip van de dag de 

instructie plaatsvindt. 

5.15 Coachgesprekken vormgeven.  

Afspreken wat de leerling nakijkt en wat de 

leerkracht (doorgaande lijn). 

5.16 Werken we allemaal nog met de geluidskaarten? 

5.17 Verder vormgeven portfolio. 

5.18 Knapkast integreren binnen een arbeid naar de 

keuze. 


