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Inleiding 
Dit Daltonboek is er voor iedereen die meer wil weten over het Daltononderwijs zoals dat op de 

Oecumenische Daltonschool De Mariënborn gestalte krijgt. We zijn er als team trots op dat we een 

Daltonschool zijn en met dit Daltonboek laten we zien hoe we op onze school vorm geven aan het 

Daltononderwijs. Voorliggend boek is daarmee van belang voor alle partijen die met onze school te 

maken krijgen: huidige en nieuwe teamleden, huidige en toekomstige ouders, het bestuur van de 

school (DeBasisFluvius), de Inspectie van het Onderwijs, de gemeente Renkum, uiteraard alle 

kinderen en de vele andere personen en instanties die bij de school betrokken zijn. 

Dalton moet in alle facetten van ons onderwijs zijn terug te vinden en herkenbaar zijn. Het is daarbij 

belangrijk, dat wij als team onze eigen draai aan Daltondonderwijs geven omdat we (net als elke 

andere Daltonschool) uniek zijn in waar we als school voor staan binnen onze eigen (lokale) context 

en de dagelijkse realiteit die daarbij hoort. Ons ‘Dalton-dna’ moet echter ten alle tijde bij iedere 

medewerker herkenbaar aanwezig zijn en in de schoolorganisatie zichtbaar tot uitdrukking komen. 

Dit Daltonboek kan worden beschouwd als de beschrijving van de genetische code van het 

Daltononderwijs op De Mariënborn.  

In het eerste hoofdstuk is kort beschreven hoe de Mariënborn een Daltonschool is geworden en wat 

de relatie is van voorliggend Daltonboek met de andere beleidsstukken die voor de school zijn 

opgesteld. In het tweede hoofdstuk wordt onze visie op Daltondonderwijs beschreven. Hoofdstuk 

drie gaat in op de wijze waarop het Daltononderwijs er in de praktijk uit ziet op De Mariënborn. In 

het laatste hoofdstuk wordt aangegeven met welke actuele Daltonontwikkelingen we op school bezig 

zijn en wat we in de toekomst van plan zijn te gaan doen. 

We hopen dat u na het lezen van dit Daltonboek een helder en volledig beeld hebt van het 

Daltononderwijs dat op onze school wordt verzorgd. 

Namens het team van De Mariënborn, 

Fedor Cuppen, directeur  

 

Januari 2018 
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Hoofdstuk 1  Daltongeschiedenis en -beleid 

1.1  Daltonschool De Mariënborn 
De Mariënborn is bijna 40 jaar geleden ontstaan uit een fusie tussen lagere school Rosande (PC) en 

lagere school De Rijnrand (RK). Er is toen bewust gekozen voor oecumenisch onderwijs. Daarbij ging 

het om samenbrengen van het beste uit beide geloofsrichtingen. Op dit moment streven waar daar 

nog steeds naar; of het nu gaat om verschillende culturen, identiteiten of kwaliteiten, de som moet 

altijd meer zijn dan de losse onderdelen.  

In 2007 is het toenmalige team intensief bezig geweest met het herijken van hun missie en visie. Uit 

dat proces kwam naar voren dat het team van mening was dat het verwezenlijken van de visie en 

missie van de school het best zou kunnen plaatsvinden als er gewerkt zou gaan worden binnen de 

Daltonvisie. Sinds 2008 is het team zich daarom gaan richten op het verzorgen van onderwijs op 

grond van deze Daltonvisie.  

In 2010 behaalden alle toenmalig leerkrachten het Daltoncertificaat en op 20 maart 2013 ontving de 

school na een positieve visitatie de Daltonlicentie. Daarmee is De Mariënborn toen een officiële 

Daltonschool geworden. Nieuwe teamleden dienen dus altijd hun certificaat te behalen en de 

Daltonvisie is voortdurend de officiële leidraad bij alles wat we doen. Er is een Daltondcoördinator 

aanwezig op school die ervoor zorg dient te dragen dat Dalton continu onderwerp van gesprek blijft 

en de Daltonvisie zo geborgd blijft in het onderwijs op onze school. 1 

1.2 Daltonbeleid  

Dalton voor iedereen 

Op De Mariënborn wordt Daltononderwijs dus gegeven vanuit de overtuiging dat leerkrachten een 

gefundeerde visie behoren te hebben op de maatschappij waarin het onderwijs wordt aangeboden. 

Ook de wijze waarop elk mens in die maatschappij zou moeten (kunnen) functioneren moet bij het 

aanbieden van onderwijs worden voorzien van een gedegen visie daarop. Als die visies ontbreken 

“doen we maar wat” en halen we niet alles uit het onderwijs wat we aanbieden en uit de 

ontwikkeling van kinderen.  De Daltonvisie past in onze ogen het best bij die overtuiging. 

Algemene kenmerken en doelen van Daltononderwijs 

Daltononderwijs is een vorm van onderwijs waarbij de nadruk ligt op keuzevrijheid/ 

verantwoordelijkheid  voor de leerling, samenwerking met andere leerlingen en de ontwikkeling van 

zelfstandigheid. Hoewel het Daltondonderwijs al in 1904 is ontwikkeld door de Amerikaanse 

lerares Helen Parkhurst (1886-1973) zijn deze waarden volgens ons nog steeds actueel en belangrijk. 

Dat geldt voor de wijze waarop we vinden dat onderwijs op onze eigen school moet worden 

ingericht, maar ook voor de manier waarop we willen dat de maatschappij zich ontwikkelt. We 

moeten onze kinderen dus de Daltonwaarden (vrijheid, zelfstandigheid en samenwerken) meegeven 

omdat we geloven dat elk individu zich daardoor optimaal kan ontwikkelen en profileren, maar ook 

om dat we er van overtuigd zijn dat de maatschappij als geheel er beter van wordt als deze waarden 

voorop staan bij alles wat we doen.  

                                                           
1
 Sinds de herfstvakantie 2017 is de Daltoncoördinator ziek en afwezig. De taken van de coördinator worden 

dus al enkele maanden waargenomen door werkgroep Daltonontwikkeling in overleg met de locatieleider 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Onderwijs
https://nl.wikipedia.org/wiki/Helen_Parkhurst
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Meer informatie over Daltononderwijs in het algemeen is te vinden via de website van de 

Nederlandse Daltonvereniging: www.dalton.nl. 

Algemene visie van de school 

De Daltonvisie vormt dus het uitgangspunt voor alles wat we doen op school. Het zit in ons 

“onderwijs-dna”. Op grond daarvan is ons schoolbeleid opgesteld waarin de visie en missie van de 

school zijn opgenomen. Dit schoolbeleid is vastgelegd in ons schoolplan en in onze schoolgids. 

 Schoolplan 2015-2019 

 

Algemeen 

Het schoolplan voor basisschool De Mariënborn voor de periode 2015-2019 vormt (samen 

met de schoolgids) het schoolbeleid waarin aan ouders duidelijkheid wordt geboden over de 

onderwijskwaliteit op de school voor vier jaar. Daarnaast wordt met het schoolplan 

verantwoording afgelegd naar het bovenschools bestuur(DeBasisFluvius) en de overheid over 

de wijze waarop de kwaliteit van het onderwijs wordt gegarandeerd. 

Het schoolplan wordt beschouwd als een kwaliteitsdocument, waarin het voorgenomen 

onderwijsbeleid wordt geformuleerd en vastgesteld. Het plan moet daarmee aan iedereen 

voldoende duidelijkheid bieden over de manier waarop basisschool De Mariënborn de 

toekomst tegemoet treedt en over de wijze waarop de school in zowel het heden als de 

toekomst haar plek in de samenleving zal innemen. 

Visie 

Basisschool De Mariënborn is een school waar we elkaar kennen. Dat merk je, doordat je je 

in de school gezien voelt: we weten wie je bent. Daarbij is niemand hetzelfde, maar iedereen 

gelijk. Je ervaart hierdoor in de school, dat we een hechte gemeenschap zijn die klaar staat 

voor alle kinderen en de mensen die bij hen betrokken zijn. Vanuit die veilige haven lukt het 

om uit alle kinderen te halen wat er in zit. Op basisschool De Mariënborn wordt dan ook 

goed voor elkaar gezorgd. Samen met het schoolteam, de andere kinderen op school en de 

ouders/verzorgers, ben je als kind elke dag aan het spelen en aan het leren, zodat je 

uiteindelijk als een zelfstandig en evenwichtig persoon klaar bent voor de volgende stappen 

in je leven. 

Om elkaar goed te kunnen kennen en voor elkaar te kunnen zorgen, hebben we met/in het 

schoolplan de principes van het Daltononderwijs tot onze leidende onderwijsbeginselen 

gemaakt. Helen Parkhurst zei ooit: 'Dalton is no method, no system, it's an influence!'. Ons 

onderwijs is dan ook geen vaste, in beton gegoten methode, geen allesbepalend systeem, 

maar een onderwijsvorm die uitgaat van beïnvloeding van elkaar. Om elkaar in het onderwijs 

te kunnen beïnvloeden en het beste uit elkaar te halen, moet je de ander goed kennen. Als je 

de ander goed kent heb je elkaar beïnvloed. Dat is wat wij verstaan onder leerontwikkeling. 

Daarmee is Dalton voor iedereen die betrokken is bij het onderwijs op De Mariënborn een 

manier van zijn en niet een manier van doen. Dalton doe je niet, Dalton ben je! 

 

 

 

 

http://www.dalton.nl/
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Missie 

Bovenstaande visie van basisschool De Mariënborn geeft aan waar de school voor gaat. Het 

schetst het beeld van onze toekomst; onze school in de wereld van morgen. Met de missie 

wordt aangegeven hoe we de visie willen bereiken, waar we als school voor staan en wie wij 

zijn als school. In de missie wordt de bestaansgrond van basisschool De Mariënborn 

gedefinieerd en wordt aangegeven waarom we doen wat we doen.  

Basisschool De Mariënborn sluit zich aan bij de kernwaarden waar Stichting DeBasisFluvius 

voor staat en wil daarnaast staan voor en werken vanuit de vijf kernwaarden van Dalton. 

Deze kernwaarden zijn Samenwerking, Vrijheid en verantwoordelijkheid, Effectiviteit, 

Zelfstandigheid en Reflectie.  

 SAMENWERKING: "The school functions as a social community" 

 VRIJHEID en VERANTWOORDELIJKHEID: "Freedom and responsibility together perform 
the miracle" 

 EFFECTIVITEIT: “Dalton is an Efficiency measure, a simple and economic reorganization of 
the school” 

 ZELFSTANDIGHEID: "Experience is the best and indeed the only real teacher" 

 REFLECTIE: "I would be the first to hear welcome criticism" 

Het complete schoolplan is te vinden op onze website: www.demarienborn.nl. 

 Schoolgids  

 

De schoolgids is, naast het schoolplan, het beleidsstuk waarin het onderwijs in algemene en 

praktische zin naar buiten toe wordt uitgelegd en vertaald naar de dagelijkse realiteit. 

Hierdoor krijgen ouders, verzorgers en andere betrokkenen zicht alles wat er in en rond de 

school speelt. Het betreft zaken als het vakantierooster, de groepsindeling, de 

ziekmeldingsprocedure, klachtenregelingen en dergelijke. Met de schoolgids (waarin ook de 

jaarkalender met alle activiteiten die we in een schooljaar doen is opgenomen) geven we een 

indruk van de sfeer in de school en zicht op de manier waarop wij werken op De Mariënborn. 

Ook het Daltononderwijs is in de schoolgids beschreven.  

Ook (de digitale versie van) de schoolgids is te vinden op onze website: 

www.demarienborn.nl 

Visie van de school op Daltonderwijs 

“De Mariënborn erkent je talent en leert je te zijn wie je bent.” De basisschooltijd is een zoektocht. 

Een zoektocht naar zelfkennis en naar kennis van de wereld om je heen. De Mariënborn wil je, als 

school, de ruimte geven om die zoektocht in een veilige en begeleide omgeving en vanuit de kaders 

van onze oecumenische achtergrond, op je eigen manier en uitgaande van je eigen kwaliteiten, 

voortvarend op te pakken. Je gaat bewust en niet vrijblijvend op zoek naar wat in je leven echt 

belangrijk is; zodat je wordt wie je bent, trouw bent aan jezelf en doet waar je voor staat. Je hebt je 

eigen capaciteiten en talenten. De Mariënborn daagt je uit om die op een evenwichtige manier te 

ontwikkelen en in te zetten. 

 

http://www.demarienborn.nl/
http://www.demarienborn.nl/
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Hoofdstuk 2  Visie op Daltononderwijs 
Zoals Helen Parkhurst al beschreef is de maatschappij gebaat bij mensen die zich actief inzetten voor 

de samenleving.  Mensen die zich verantwoordelijk voelen voor hun medemens en bijvoorbeeld 

vrijwilligerswerk willen doen. De maatschappij vraagt mensen die geëngageerd zijn en willen 

deelnemen aan de democratische processen in de samenleving en mensen die oog hebben voor de 

noden van hun medemensen. Vanuit dat kader leggen we op de Mariënborn de volgende accenten in 

ons Daltononderwijs: 

1. De basis van ons handelen is gericht op het creëren van een pedagogisch klimaat waarin de 

sociale en emotionele veiligheid voor het kind gewaarborgd wordt. 

2. In de dagelijkse activiteiten wordt veel aandacht geschonken aan het ontwikkelen van 

waarden, besef en oordeelsvermogen. Kinderen moeten elkaar respecteren. 

3. Er wordt rekening gehouden met verschillen tussen leerlingen. Hiervoor is het nodig de 

ontwikkeling van het kind goed in de gaten te houden. Het betreft hier niet alleen verschillen 

in cognitieve en sociale vaardigheden, maar ook verschillen in bijvoorbeeld belangstelling, 

werkhouding en creativiteit. Dit bevordert de effectiviteit van ons onderwijs (zie ook punt 5 

tot en met 7 hierna). 

4. Vrijheid betekent voor ons dat de leerkracht een deel van de verantwoordelijkheid voor het 

leren bij het kind legt. Essentieel hierbij is het feedback geven aan en het begeleiden van het 

kind. Reflectie op het eigen handelen is daarbij dan noodzakelijk. 

5. We sluiten zoveel mogelijk aan bij de belevingswereld van het kind. 

6. Kinderen moeten leren diverse informatiebronnen te hanteren en te beoordelen en een 

zekere mate van mediawijsheid ontwikkelen. 

7. Er wordt gestreefd naar een grote variatie in werkvormen en materialen. 

2.1  Hier staan wij voor 
Kinderen verschillen. In ons onderwijs erkennen wij die verschillen en wij willen daar op een 

adaptieve manier mee omgaan. Dat betekent dat wij, uitgaande van de basisbehoeften die alle 

kinderen hebben (relatie, competentie en autonomie), ons onderwijs proberen af te stemmen op die 

verschillen bij leerlingen. De thema’s vrijheid/verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, samenwerken, 

effectiviteit en doelmatigheid en reflectie worden door alle Daltonbasisscholen onderschreven, maar 

de uitwerking verschilt. Op De Mariënborn leren we de kinderen om bovenstaande vaardigheden te 

ontwikkelen zodat ze goed voorbereid worden op hun volwassen leven en hun functioneren in het 

voortgezet onderwijs. De Daltonschool die wij willen zijn, kenmerkt zich daarbij vooral door: 

1. Een goed pedagogisch klimaat. 

2. Doorgaande leerlijnen van groep 1 t/m 8. 

3. Gedifferentieerde weektaken. 

4. De rol van het kieskastmateriaal. 

5. Uitgestelde aandacht. 

6. Verschillende samenwerkingsvormen. 

7. Aansluiting bij de belevingswereld van kinderen. 

8. Oog hebben voor het kind en zijn of haar talenten. 

9. Een samenwerkend team (leren van elkaar, opvattingen delen, intervisie). 

10. Werken aan gedeelde sturing door leerkracht en leerling. 
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De genoemde kenmerken zijn grotendeels uitgewerkt en beschreven in voorliggend Daltonboek. 

Sommige daarvan zijn nog sterk in ontwikkeling. Wat in dit boek is vastgelegd, zal regelmatig 

onderwerp van bespreking zijn en blijven zodat het Daltonniveau gewaarborgd blijft en er sprake is 

van voortdurende ontwikkeling en groei.  

 

2.2  De mensen die het doen 

De leerlingen 

Uiteraard draait alles om het kind. Ons Daltononderwijs heeft als doel dat de school van de kinderen 

is (eigenaarschap in de ruimste zin van het woord). Door middel van reflectiegesprekken met de 

kinderen krijgt een en ander gestalte. in schooljaar 2018-2019 wordt een leerlingenraad opgezet. 

De leerkracht 

Het daltononderwijs op een school laat zich maar voor een deel vastleggen in afspraken. Het 

belangrijkste is en blijft altijd de persoon van de leerkracht. De persoon van de leerkracht is het 

kloppend hart van het (Dalton)onderwijs. Een leerkracht die werkt op De Mariënborn  beschikt over 

“Dalton-dna” heeft daardoor als vanzelfsprekend een “Daltoninstelling”. Deze instelling kenmerkt 

zich door een bepaalde houding ten opzichte van kinderen en het onderwijs. Kenmerken van deze 

instelling zijn: 
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 Verschillende oplossingsstrategieën aanbieden; 

 Leerlingen stimuleren zelf na te denken over problemen; 

 Oog hebben voor werkvormen die samenwerking bevorderen; 

 Leerlingen door de jaren heen steeds meer verantwoordelijkheid geven. 

Het team 

Het team van De Mariënborn vormt de basis van ons daltononderwijs. Het door hen gegeven 

onderwijs is een continue inspiratiebron voor het verbeteren van bestaande daltonaspecten en voor 

nieuwe ideeën die het onderwijs kunnen verbeteren. Om dit te kunnen doen komt de werkgroep 

Daltondontwikkeling (waar ook de directie permanent in vertegenwoordigd is) maandelijks bij elkaar. 

Daarnaast zijn er frequent teambijeenkomsten die door de werkgroep worden voorbereid. Op deze 

manier staan wij garant voor een continue kwaliteit van ons daltononderwijs. 

De ouders 

De school is een gemeenschap waar de ouders een onlosmakelijk deel van uitmaken. Ouders, 

bijvoorbeeld bij elkaar in de Medezeggenschapsraad (MR), hebben als taak de maatschappelijke 

verankering van de school en het schoolbeleid te waarborgen. Daarvoor denken ze mee over de 

totstandkoming en uitvoering van beleid op de school, om daarmee de eigen identiteit en het 

karakter van de Mariënborn te bewaken. Ouders hebben een klankbordfunctie voor de directeur. 

Beleidszaken waarover regelmatig gesproken wordt (in de MR) : 

 Onderwijskundige- en identiteitszaken (schoolplan); 

 Ouderparticipatie (activiteiten, enquête); 

 Communicatie (schoolgids, jaarkalender, rapporten etc.); 

 Personeelsaangelegenheden (formatieplan); 

 Financiële zaken (schoolbegroting); 

 Onderhoud van gebouwen en inventaris (schoolplein); 

 Groei en krimp van de school. 

De MR vergadert acht keer per jaar waarbij de directie altijd aanwezig is. Jaarlijks is er een 

(informatie)bijeenkomst met ouders waarbij (een thema van) Daltononderwijs centraal staat.  
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Hoofdstuk 3  Daltononderwijs in de praktijk 

3.1  Dagkleuren 
In de school wordt iedere dag aangegeven met een vaste kleur. Deze kleuren geven structuur aan de 

week en tijdsbesef. Dit helpt de kinderen bij het maken van de planning van hun weektaak. Op de 

dag-/weektaak geven de kinderen met de dagkleuren aan wat ze gepland hebben en wanneer het 

afgerond is. Dit geeft de leerkracht inzicht in de manier van werken van het kind en biedt 

mogelijkheden om hem hierbij te begeleiden: 

 Een kind dat in het begin weinig productief is en dus alles op het laatste moment 

moet maken, wordt geleerd het werk beter te spreiden. 

 Een kind dat te snel van start gaat en daarbij veel fouten maakt, wordt geleerd 

dat de kwaliteit van het werk belangrijker is dan snel werken. 

 

 

3.2  Symbolen en kleuren 
Op verschillende plaatsen in de school worden symbolen en kleuren gebruikt. Door deze symbolen 

consequent door te voeren in de groepen, wordt de leerlingen en leerkrachten structuur geboden. 

Symbolen geven duidelijkheid, zodat het kind verantwoordelijkheid kan nemen voor de eigen 

keuzes. Daarnaast geven ze ook de mate van vrijheid aan.  
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Door de symbolen te respecteren, houdt het kind rekening met anderen.  Kijkend naar het symbool 

kan het kind zelfstandig beslissingen nemen (“Wil ik iets alleen doen of ga ik samenwerken met 

iemand?”), zonder dat de leerkracht iets gevraagd hoeft te worden.  

 

Het verkeerslicht 

Met het verkeerslicht geven we aan dat de leerkracht niet gestoord mag worden (rood), of dat er 

overlegd mag worden (oranje).  Als het verkeerslicht op rood staat, moet er gewerkt worden en mag 

de leerkracht niet gestoord worden. Dit kan gebruikt worden tijdens toetsen of als de leerkracht met 

instructie c.q. verlengde instructie bezig is. Als het verkeerslicht op oranje staat, mag er overlegd 

worden. De leerkracht heeft tijd om kleine groepjes of individuele leerlingen te begeleiden (instructie 

en reflectie) 
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Bij de kleuters betekenen de kleuren van het verkeerslicht het volgende: 

 Rood:  de leerkracht is niet beschikbaar, je mag niet van taak/werkje wisselen, je  
  bent aan het werk 

 Geel:  de leerkracht is beschikbaar, je mag niet van taak/werkje wisselen, je bent  
  aan het werk; 

 Groen:  de leerkracht is beschikbaar, je mag van taak/werkje wisselen, je bent aan 
het werk. 

Dagritmekaarten (zie ook 3.3) 

Er zijn vaste instructiemomenten op de dag, die met de dagritmekaarten op het planbord worden 

aangegeven. Daarnaast zijn er een aantal gezamenlijke activiteiten in de week, ook die verschijnen 

op het bord. De rest van de tijd is taakwerktijd. Daar gebruiken we het kaartje ‘taakwerk’ voor. 

Taakwerk is dus in principe alle leertijd voor de kinderen, waarbij elke andere invulling van tijd door 

de leerkracht via dagritmekaarten wordt aangegeven. 

3.3  De taak, dagritmekaarten/planbord en keuzebord 

De taak 

De Taak is het meest typerende en tastbare kenmerk van het Daltononderwijs. Onze leerlingen 

werken vanaf groep 1 zelfstandig aan een dag- of weektaak. Het aanleren van vaardigheden die het 

kind nodig heeft om goed met de taak te kunnen werken zoals evalueren, reflecteren en beoordelen 

gaat niet vanzelf. Het is noodzakelijk dat de leerkracht het proces van het werken met de taak 

regelmatig met de kinderen bespreekt en dat hij of zij de kinderen leert hoe je moet samenwerken, 

wat verantwoordelijkheid nemen is en hoe je invulling kunt geven aan vrijheid en zelfstandigheid. Er 

wordt zowel klassikaal als individueel geëvalueerd en gereflecteerd. Het gaat dan o.a. over planning, 

samenwerken, inzet, netheid, het zelfstandig problemen oplossen of rekening houden met elkaar. 
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In groep 3 zijn rekenen, taal, lezen en schrijven opgenomen in de taak. In de volgende groepen 

komen steeds meer vakken in de weektaak. De groepsleerkracht en de leerlingen zorgen samen voor 

de invulling van de weektaak. Groep 8 werkt met een agenda in plaats van een weektaak. Ook loopt 

in groep 8 de werkweek van donderdag tot woensdag. Keuzewerk is een vast, voor de kinderen 

verplicht onderdeel van de dag- en weektaak. Daarnaast is er ruimte in de taakbrief voor eigen 

inbrengen van de leerling.  

De taak zorgt er dus voor dat kinderen vrijheid hebben in hun eigen planning en qua uitvoering. Zijn 

leren verantwoordelijkheid te nemen voor gemaakte keuzes. In de groepen 7 en 8 ontstaat de 

vrijheid om wel of niet instructie te volgen en de verantwoordelijkheid daarvoor dragen in overleg 

met de leerkracht. De taak leert zelfstandig plannen aan en administreren wat af is. Kinderen 

worden kritisch op het eigen product en leren het proces te evalueren. Keuzes maken of taken 

zelfstandig of samen worden uitgevoerd, in tweetallen of in grotere groepen. Ook leren kinderen  zo 

hulp te bieden aan medeleerlingen. Ook reflectie op eigen werk, keuzes die gemaakt zijn,  hoe 

samenwerking is verlopen en het bepalen van de effectiviteit van de aanpak taak vinden plaats aan 

de hand van de taak. 

Dagritmekaarten / weektaak / keuzebord 

Een hulpmiddel om de dag te ordenen is het dagritmepakket. Dit pakket bestaat bij de kleuters (en 

het eerste half jaar van groep 3) uit een aantal kaarten met afbeeldingen die de verschillende 

activiteiten voorstellen die voor een dag zijn gepland. In de hogere groepen wordt gewerkt met 

dagritmekaarten met de vakken/activiteiten erop in woorden. De activiteiten worden aan het begin 

van de dag op volgorde gehangen en doorgenomen met de kinderen. Het gebruik van het 

dagritmepakket brengt structuur en daardoor rust.  

 

De weektaak in de groepen 1 en 2 verschilt. In groep 1 maken de kinderen iedere week 1  verplicht 

werkje. In groep 2 wordt gestart met 2 moet-werkjes en dit wordt in de loop van het jaar uitgebouwd 

naar 4 werkjes. De kinderen plannen op een vast moment in de week wanneer zij hun werkje(s) gaan 

maken. Op het keuzebord staan de verschillende activiteiten waaruit kinderen kunnen kiezen 

wanneer zij klaar zijn met de taken die zij hebben gepland. Op het bord is te zien uit welke 

activiteiten de kinderen kunnen kiezen en hoeveel kinderen kunnen deelnemen aan een bepaalde 

activiteit. 
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De leerlingen voelen zich medeverantwoordelijk voor het verloop van de dag. Het dagritme en de 

weektaak stimuleren het tijds- en taakbesef. Doordat kinderen vrijheid krijgen voor het inplannen en 

afkrijgen van de taak blijven zij verantwoordelijk voor hun eigen leerproces. Het inplannen van de 

iedereenwerkjes is een start van het plannen dat in de hogere groepen steeds verder wordt 

uitgebreid. De weektaak wordt zelfstandig gepland door de leerlingen, de leerkracht kan hierbij 

helpen. Het zelfstandig “administreren” behoeft nog hulp van de leerkracht en dat geldt ook voor het 

reflecteren op de effectiviteit van het werk aan de hand van de weektaak en de dagritmekaarten. 

Het zelfstandig pakken, schoonmaken en opruimen van materialen is een belangrijk onderdeel van 

het werken in alle groepen. 

De leerkracht zal bewust zoeken naar samenwerkingsopdrachten. Veel aandacht wordt besteed aan 

het helpen van elkaar en het delen van materiaal. 

3.4  (Zelf)correctie door de leerkracht of het kind 
We vinden het belangrijk dat kinderen zelf leren corrigeren (verantwoordelijkheid). Dit geldt zowel 

voor de opdrachten binnen de taak als opdrachten daarbuiten. Dit vraagt van de kinderen wel een 

bepaalde, lerende houding die wij hen als leerkrachten moeten aanleren. Zelfcorrectie heeft een 

aantal voordelen: 

1. Het leereffect: een kind zal bij een fout zich meteen afvragen hoe deze fout is ontstaan. 

2. Kinderen krijgen inzicht in wat ze al kunnen en waar ze nog hulp bij moeten vragen (reflectie 

en effectiviteit). 

3. Er is onmiddellijk feedback. Een kind hoeft niet te wachten tot het werk terugkomt van de 

leerkracht. 

In de groepen 1 en 2 gebruiken we o.a. zelfcorrigerend materiaal. In de loop van groep 3 mogen de 

kinderen al bepaalde opdrachten, m.n. rekenen, zelf corrigeren. In de hogere groepen wordt dit 

geleidelijk uitgebreid met taalopdrachten, zaakvakken. Hierbij gelden wel een aantal afspraken: 

1. Toetsen worden door de leerkracht 

nagekeken. 

2. Regelmatig corrigeert de leerkracht het 

werk van alle kinderen om goed de 

vorderingen in de gaten te houden. 

3. Steekproefsgewijs controleert de 

leerkracht of leerlingen hun werk goed 

hebben gecorrigeerd. 

4. Er wordt gekeken naar de mate van 

vrijheid die een kind aan kan bij het 

corrigeren. 

5. Ook andere correctievormen worden 

gebruikt, zoals nakijken in tweetallen 

(samenwerken), klassikale correctie. 
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3.5  Uitgestelde aandacht 
Onder uitgestelde aandacht verstaan we een periode waarin de leerkracht niet meteen beschikbaar 

is voor vragen of problemen van kinderen. Drie belangrijke redenen voor het gebruik van uitgestelde 

aandacht zijn: 

1. Kinderen leren zelfstandig problemen op te lossen en op elkaar aangewezen te zijn voor hulp 

(samenwerken). De hulp van de leerkracht wordt pas gegeven als de leerkracht het initiatief 

neemt (zelfstandigheid). 

2. De leerkracht heeft de tijd om met kinderen individueel of in kleine groepjes te werken. 

3. Kinderen leren gebruik te maken van elkaars kennis en vaardigheden en zelf oplossingen te 

bedenken  (vrijheid). 

Als een kind een vraag heeft of probleem tegenkomt waarmee het niet bij de leerkracht terecht kan, 

zal hij/zij die volgens de handelingswijzers oplossen.   

3.6  Samenwerken en samen werken 
Samenwerken vindt op vele manieren plaats, o.a.: 

 In de taak: er worden bewust samenwerkingsopdrachten in de taak gezet. Je neemt 

verantwoordelijkheid voor je taak tijdens het samenwerken en ervaart vrijheid om hulp te 

zoeken en te geven. 

 In de instructielessen: de verschillende methodes doen vaak suggesties voor 

samenwerkingsopdrachten. 

 Binnen het bewegingsonderwijs: ook hier wordt gezocht naar samenwerkvormen. Veel sport- 

en spelvormen lenen zich hiervoor. 

 Binnen de creatieve vakken: Regelmatig worden er groepswerkstukken gemaakt. Hierbij kun 

je als kind zelfstandig hulp zoeken en hulp verlenen en/of de uitvoering van de taak alleen op 

je nemen. 

 
De leerkracht evalueert regelmatig het samenwerkingsproces samen met de leerlingen. Er is een 

verschil tussen samenwerken (samen een opdracht maken) en samen werken: Samen werken 

betekent ook rekening houden met elkaar en elkaar helpen: 

 Tijdens het werk stoor je elkaar niet.  

 Je voelt je verantwoordelijk voor het welzijn van de medeleerlingen. 

 Je voelt je verantwoordelijk voor de sfeer in de groep en school als geheel. Pestgedrag 

hoort daar niet bij, maar belangstelling voor een ziek kind en zorg dragen voor een nette 

schoolomgeving wel. 

Kinderen moeten het normaal vinden dat je elkaar helpt en dat je hulp vraagt. Leerkrachten moeten 

hen dit, waar nodig, leren door te reflecteren op de samenwerking en door in gesprek te gaan over 

het effect van wel/niet samenwerken. Met betrekking tot samenwerkingsstructuren hebben wij een 

bewuste keuze gemaakt om in de onderbouw met een maatjessysteem te werken. Omdat het doel 

van het samenwerken in deze fase is gelegen in het leren samenwerken en het leren samenwerken 

met iedereen.  
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In de midden- en bovenbouw hebben wij gekozen voor teams (tafelgroepen) omdat daarbij het 

hoofddoel is meer resultaat te krijgen. De teams zijn bewust samengesteld (sociaal-emotioneel / 

cognitief). Ook is in iedere taak een samenwerkingsopdracht opgenomen. Niet alleen in het kader 

van cognitieve aspecten, maar ook omdat leerlingen daardoor (moeten) plannen. 

3.7  Materialen en werkplekken 

Materialen 

De klassen moeten dusdanig ingericht zijn, dat de kinderen de materialen die nodig zijn voor het 

uitvoeren van hun taak zelf kunnen pakken en weer kunnen schoonmaken en opruimen. De kinderen 

moeten de vrijheid krijgen en ervaren dat zij zonder dat te hoeven vragen materialen kunnen 

gebruiken die nodig zijn voor het uitvoeren van hun taak. Daarbij krijgen zij de verantwoordelijkheid 

(en die moeten ze uiteraard ook nemen) om zorg te dragen voor goed gebruik van de materialen. 

Een klas of werkruimte is daarbij zo ingericht dat kinderen zelfstandig kunnen bepalen wat nodig is 

en waar ze het kunnen halen.  

In de groepen 1 en 2 wordt veel aandacht besteed aan deze vorm van zelfstandigheid. In de volgende 

groepen wordt dit voortgezet. Kinderen kunnen zelf scharen, boeken, papier etc. pakken. Natuurlijk 

wordt er een uitzondering gemaakt voor zaken die gevaar opleveren (bijv. snijmachine) en 

materialen die relatief duur zijn (bijv. creatieve materialen) of waarvan er weinig beschikbaar zijn 

(bijv. laptops en tablets). Uiteindelijk is iedereen samen verantwoordelijk om alles wat gebruikt is 

netjes op te ruimen en achter te laten. Zoals je het aantrof laat je het ook weer achter. Als het een 

puinhoop is wat het effect van het opruimen onvoldoende. Reflectie op het materiaalgebruik is 

onderdeel van de lessen in school. 

Werkplekken 

Kinderen hebben op onze school de vrijheid om zelf de werkplek te kiezen waar zij het best aan hun 

taak kunnen werken. Zo worden zij verantwoordelijk om het werk goed te maken en daarvoor een 

goede plek te kiezen. De effectiviteit van het leren wordt dus door een groot deel bepaald door de 

plek die een kind kiest om het taakwerk goed uit te kunnen voeren. 
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Bij het maken van deze keuze moet het kind aanvankelijk overleggen met de leerkracht, maar 

uiteindelijk bepaalt het kind zelf omdat het verantwoordelijk is voor zijn/haar eigen opdracht. 

Belangrijk daarbij is ook of het voor de opdracht nodig is dat er wel of juist niet moet/kan worden 

samengewerkt. In het schoolgebouw zijn er diverse ruimten die daarvoor in meer of mindere mate 

geschikt voor zijn.  

Als het werken aan de taak in een bepaalde ruimte (regelmatig) niet goed verloopt of kan 

plaatsvinden, moet er door reflectie een proces plaatsvinden waarbij opnieuw wordt overwogen of 

een werkplek geschikt is voor het uitvoeren van een (specifieke) taak. 

3.8 Zorg voor de omgeving 
Verantwoordelijkheid geven aan kinderen betekent dat zij ook zorg leren dragen voor hun 

omgeving:  de klas, de school, het plein, hun dorp, de wereld. Zo leren zij dat door samen te zorgen 

voor de omgeving iedereen (ook zijzelf) daar baat bij heeft. In alle groepen hebben de kinderen bij 

toerbeurt klassendienst waarbij zij de leerkracht, de groep, de school helpen: bijvoorbeeld schriftjes 

uitdelen, kasten opruimen, de klas aanvegen, de aula opruimen, het plein onderhouden, etc..  

In de groepen 1 en 2 noemen we kinderen die in de klas de leerkracht 

helpen de “hulpjes”. In de groepen 3 t/m 8 hebben de kinderen 

“klassendienst”. In de school zijn schoolregels van kracht, waarin het 

netjes houden van de gezamenlijke  ruimtes is opgenomen. We spreken 

kinderen er op aan dat zij verantwoordelijk zijn voor hun werkomgeving 

en wijzen we hen erop omgevingssensitief te zijn. In de school hangen de 

regels die zijn afgesproken voor iedereen zichtbaar. Kinderen dienen het 

gevoel te hebben dat het hun school is (eigenaarschap). Samen1School 2 is 

daarbij de leidraad voor iedereen. 

3.9  Kieskasten 
In elk lokaal staat een kieskast met materialen die zoveel mogelijk zelfstandig gebruikt kunnen 

worden (zonder instructie). Veel van deze materialen zijn ook zelfcontrolerend (“Wat ik zelf kan 

doen, hoeft de juf/meester niet te doen!”). Op de taak staat aangegeven hoeveel tijd de  kinderen 

met de materialen uit de kieskast kunnen werken. Werken met de kieskast  is voor alle kinderen 

verplicht. Ze mogen zelf kiezen wanneer ze dat inplannen en wat ze gaan doen. Ook kunnen ze vrij 

kiezen of ze alleen met dit materiaal willen werken of samen met anderen. Dat laatste kan natuurlijk 

ook van het materiaal afhangen (leren plannen). Via het werken met de materialen uit de kieskast 

komen alle Daltonwaarden aan bod: vrijheid en eigen verantwoordelijkheid om te kiezen wat je gaat 

doen, zelfstandig (zonder instructie) aan de slag met keuzewerk, kiezen voor al dan niet 

samenwerken en reflectie op en het bepalen van de effectiviteit van de inhoud van de kieskast.  

3.10  Informatie en rapportage 
Het is belangrijk de kinderen regelmatig te herinneren aan het hoe, maar ook aan het waarom van de 

werkwijze op onze school. Kinderen moeten altijd aan iedereen kunnen uitleggen wat het inhoud dat 

zij op een Daltonschool zitten,  wat de bijbehorende waarden zijn en wat dat alles speciaal maakt. 

Het rapport moet passen bij het onderwijs dat wij geven. In het najaar van 2018 wordt daarom een 

nieuw rapport ontwikkelt. 

                                                           
2
 zie www.samen1school.nl  
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Hoofdstuk 4 Daltononderwijs in ontwikkeling 

4.1  Werkgroep Daltonontwikkeling en de Daltoncoördinator 
Op De Mariënborn is een werkgroep Daltonontwikkeling. In die werkgroep zit een coördinator die 

het vaste aanspreekpunt is van de werkgroep: de Daltoncoördinator.  De Daltoncoördinator is dus de 

persoon die voor alle zaken die betrekking hebben op Dalton aangesproken kan worden als 

hoofdvertegenwoordiger van de werkgroep. De werkgroep Daltonontwikkeling bepaalt dus 

uiteindelijk altijd als collectief (communicerend daarover met het hele team) wat de Daltonkoers van 

de school zal zijn. In de werkgroep is ook altijd de directie vertegenwoordigd. Het instellen van een 

werkgroep heeft diverse voordelen: 

 De verantwoordelijkheid voor de Daltonkoers komt niet meer alleen op de schouders te 

liggen van de Daltoncoördinator met alle risico’s van dien. Dalton is een collectief gedragen 

onderwerp in onze school. 

 Door Dalton onder te brengen in een werkgroep ontstaat een (deels) van de dagelijkse 

realiteit zelfstandig  opererende  professionele leergroep (PLG) die kennis opbouwt en deelt, 

zowel met elkaar als naar buiten toe. Door uitwisseling vindt reflectie en daardoor 

ontwikkeling plaats. 

 Door diverse teamleden uit de hele schoolorganisatie te laten samenwerken in de 

werkgroep is er een betere borging van de (Mariënbornspecifieke) Daltonwaarden in de hele 

school. 

 De geslaagde effectiviteit van het Daltononderwijs op De Marienborn kan collectief gevierd 

worden als iedereen er een bijdrage aan heeft mogen leveren. Een werkgroep benadrukt 

deze gezamenlijk gedragen ontwikkeling van Dalton beter dan de eindverantwoordelijkheid 

voor Dalton beleggen bij 1 persoon die Daltoncoördinator is. 

4.2  Ontwikkelpunten de aankomende jaren 
Op De Mariënborn is de afgelopen jaren weer rust ontstaan in de aansturing en leiding van de school. 

Een nieuwe schoolplan en een plan voor de jaren 2017-2019 hebben richting gegeven en 

speerpunten opgeleverd. Het team heeft zichzelf onder de loep genomen en laten nemen (onder 

andere door een extra visitatie te laten plaatsvinden) en is op Daltongebied aan de slag gegaan. 

Daarbij moet worden opgemerkt dat er sinds de zomer van 2017 geen Daltoncoördinator meer in de 

school actief was. Wel is begin 2017 Hans Wenke actief aangetrokken om het Daltononderwijs op De 

Mariënborn weer van een duidelijke richting en verdieping te voorzien. 

Op basis van het bovenstaande zullen de volgende Daltonontwikkelingen en te ondernemen acties 

de aankomende jaren op De Mariënborn centraal staan: 

1. Iedereen in het team en in de oudergeledingen maakt zich de inhoud van dit Daltonboek 

echt eigen. 

2. Reflectie (onderling (professioneel) en met/tussen/bij de kinderen) zal beter worden 

uitgewerkt.  

3. Ontwikkelingslijnen worden verder uitgediept (mede in het kader van het handelingsgericht 

werken) ten einde een goed beredeneerd aanbod te realiseren. 
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4. Aanpassingen aan het rapport worden daadwerkelijk doorgevoerd. Dit, na overleg met 

leerlingen, ouders en in het team daarover,  in combinatie met het instellen van een 

portfolio bij het rapport.  

5. Bepalen hoe ver we willen gaan in gedeelde sturing of leerlinggestuurd onderwijs en dit 

vervolgens concreet gaan uitwerken. 

6. Groepsdoorbrekende activiteiten ontwikkelen en inzetten (uitwerken House) en 

samenwerkingsstructuren verder uitwerken. 

7. Een goede Daltonkoppeling maken met Samen1School3. 

8. Het explicieter uitwerken van aspecten van coöperatief werken. 

9. Nadenken over thematisch werken binnen Dalton en op pilotachtige manieren gaan 

uitproberen. 

10. Intercollegiale consultatie gaan oppakken, uitwerken en borgen. Vanaf augustus 2018 vindt 

scholing met betrekking tot het geven van professionele feedback en het systematisch 

uitvoeren van intercollegiale klassenconsultaties plaats.  

11. Gaan aanleren hoe doelen goed kunnen worden omgezet in taken. 

12. Het opzetten van een leerlingenraad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We hebben veel plezier gehad in het maken van de plannen die in dit Daltonboek zijn vastgelegd. 

We hopen dat iedereen net zoveel plezier heeft bij de uitvoering ervan. 

                                                           
3
 Zie www.samen1school.nl  

http://www.samen1school.nl/

