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Inleiding
Berucht zijn ze, ......... de mappen met "belangrijke zaken" die in scholen staan
te verstoffen in kasten en op boekenplanken.
Toch durf ik het aan om een Daltonhandboek samen te stellen.
Niet omdat de Rijksoverheid, het schoolbestuur of een andere instantie dat van
ons vraagt, maar omdat we dat zelf willen, zodat er een rode lijn binnen de
school en duidelijkheid is.
In dit Daltonhandboek staat beschreven hoe het onderwijsteam van openbare
Daltonbasisschool Bommelstein in Almere het Daltononderwijs gestalte geeft.
Niet omdat het moet, maar omdat het team daar trots op is en om te bewaken
dat gemaakte afspraken levend blijven binnen de school.
Natuurlijk gaat het er niet om of alles uiteindelijk mooi is opgeschreven.
Nee, het gaat erom hoe er dagelijks met de kinderen op school wordt gewerkt.
Daarom zal dit een zich ontwikkelend document zijn dat elk jaar wordt
geëvalueerd, want de praktijk is soms weerbarstig en het onderwijs ontwikkelt
zich, waardoor je je werkwijze moet aanpassen.

Laura Penseel
Daltoncoördinator Bommelstein
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2. Voor wie dit document is geschreven
Een team van enthousiaste leerkrachten bouwt de school op, maar heeft ook te
maken met wisselingen. Daardoor hebben we ook te maken met invallers. Het is
dus belangrijk dat alle nieuwe mensen worden opgevangen en ingewerkt door
het zittende personeel. Dit gebeurt onder de verantwoordelijkheid van de
directeur, IB-er en Daltoncoördinator.
De behoefte wordt gevoeld om afspraken op papier te zetten. Op deze wijze is
het goed over te dragen aan nieuwe collega’s en is het een instrument dat kan
dienen om de cultuur van de school te bewaken.
Iedereen die op Bommelstein werkt beschikt over het Daltoncertificaat.
Dit Daltonboekhandboek is geschreven voor:
 de leerkrachten en het overige personeel van de school en
 ouders die overwegen hun kind aan te melden als leerling op Bommelstein
Verder is dit document interessant voor instanties die zich op de hoogte willen
stellen van de werkwijze van de school. Te denken valt aan:
 de onderwijsinspectie,
 visiteurs van de Nederlandse Dalton Vereniging,
 het schoolbestuur
 eventueel andere (Dalton)basisscholen en
 het voortgezet onderwijs.
3. Relatie Daltonhandboek met andere beleidsstukken
Het schoolplan en zorgplan
Iedere Nederlandse school heeft een schoolplan en zorgplan, waarin uitgebreid
wordt verwoord hoe er wordt gewerkt, waarom er zo wordt gewerkt, welke
materialen daarbij worden gebruikt en wat de ontwikkelingsplannen voor een
periode van vier schooljaren zijn.
De reikwijdte van het schoolplan en zorgplan is daarmee groter dan die van het
plan dat nu voor u ligt.
In dit Daltonhandboek worden voornamelijk de praktische afspraken beschreven
die binnen het onderwijsteam zijn gemaakt om ervoor te zorgen dat onze school
een Daltonschool is en blijft. Wel willen wij in de toekomt één plan hebben waar
al deze plannen samen in staan.
De schoolgids
Ouders die overwegen hun kind aan te melden op Bommelstein krijgen de
schoolgids.
Daarnaast kunnen alle ouders die een kind op Bommelstein hebben aan het
begin van het schooljaar een recent exemplaar ophalen op school of downloaden
via de site. Via de nieuwsbrief wordt aangegeven dat de nieuwe versie op school
klaarligt.
In deze gids staat veel praktische informatie voor ouders, maar er wordt ook in
uitgelegd wat Daltononderwijs inhoudt.
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Er is echter beperkte ruimte om over dit onderwerp uit te weiden. Het blijft bij
een uiteenzetting op hoofdpunten.
Wie door de tekst in de schoolgids geïnteresseerd is geraakt in het
Daltononderwijs en meer gedetailleerd wil weten hoe er in de praktijk mee wordt
gewerkt, kan verdieping vinden in dit Daltonhandboek.
4. Waarom Daltononderwijs
Bommelstein is de enige openbare basisschool voor Daltononderwijs in de
Landgoederenbuurt in Almere-Buiten. Bommelstein maakt deel uit van de
Almeerse Scholengroep en is ingedeeld in Cluster Almere Buiten. De school is
genoemd naar het slot van Olivier B. Bommel uit de strips van Marten Toonder
en draagt de gevleugelde uitspraak: ‘Als je begrijpt wat ik bedoel’.
In oktober 1997 is Bommelstein met het Daltoniseringsproces begonnen. In het
jaar 2000 is het predikaat Daltonschool behaald! Iedere 5 jaar worden we als
school gevisiteerd door afgevaardigden van de Nederlandse Dalton Vereniging
om te waarborgen dat we een echte Daltonschool blijven.
Het Dalton-onderwijs is verbonden aan het plaatsje Dalton in de Verenigde
Staten, waar Helen Parkhurst vanaf 1919 haar principes in de Highschool for
Boys and Girls in de praktijk bracht. In 1904 begon zij haar loopbaan in een
kleine dorpsschool met veertig kinderen, die zij zo goed mogelijk met
individualiserend onderwijs trachtte te begeleiden. Van 1913 tot 1915 werkte
Helen Parkhurst samen met Maria Montessori in Italië. Toen Helen Parkhurst
weer terug in eigen land was, verspreidde zij de ideeën van de Italiaanse
pedagoge met veel vuur. Toen zij de leiding kreeg van de school in Dalton, was
de invloed van Montessori merkbaar.
De principes en de praktijk van het Dalton-onderwijs bereikten Nederland via
Engeland. In 1931 werd de Nederlandse Daltonvereniging opgericht, die het
maandblad Dalton uitgeeft en een jaarlijkse conferentie geeft.
Wat houdt Daltononderwijs nu eigenlijk in? Op een Daltonschool wordt gewerkt
volgens de Daltonprincipes. Daltononderwijs is in de eerste plaats een manier
van omgaan met elkaar. Een werkhouding van kinderen en leerkrachten.
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5. Waar de school voor staat
Visie en missie
Op Bommelstein is door het team de collectieve ambitie als volgt geformuleerd:
“Wij vinden de zelfontplooiing van de kinderen in de school op alle gebieden van
hun ontwikkeling belangrijk. Hierbij gaan wij uit van genoemde Daltonprincipes.
De Daltonprincipes worden als volgt samengevat:

Zelfstandigheid

Verantwoordelijkheid

Samenwerking

Reflectie

Effectiviteit / doelmatigheid
Borgen
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Een actieve bijdrage van een ieder: team, ouders en leerlingen met eigen
verantwoordelijkheid voor het proces (samen zijn we sterk) is daarbij nodig.”
Op Bommelstein streven we naar een schoolklimaat dat het leren bevordert en
leggen we de nadruk op leeractiviteiten als specifieke taak van onze school,
daarbij verliezen we de creatieve vakken niet uit het oog. Hierbij hoort tevens
een voor de kinderen zo veilig mogelijke leer- en speelomgeving, waardoor ze
zich optimaal kunnen ontplooien. Uiteraard wensen wij zoveel mogelijk rekening
te houden met verschillen tussen kinderen in aanleg, tempo, leerstijl en
motivatie.
Uitgangspunten die een belangrijke rol spelen bij de realisatie van onze
taakstelling zijn natuurlijk de bovengenoemde Daltonprincipes.
In de Daltonpedagogiek is de rol van de leraar meer coachend en begeleidend,
minder puur gericht op kennisoverdracht. Deze taakopvatting vloeit voort uit het
mensbeeld dat er aan ten grondslag ligt.
Het ‘Mensbeeld Dalton’ gaat uit van het gegeven dat ieder mens in staat is tot
het dragen van verantwoordelijkheid voor zichzelf en voor zijn omgeving. Dit is
een voorwaarde om goed te kunnen functioneren in een democratische
samenleving.
Volgens de Daltonpedagogiek zijn leerlingen in principe in staat om
verantwoordelijkheid te dragen, bijvoorbeeld voor een deel van hun eigen
ontwikkeling.
De leraar bevordert dat de leerling zich veilig en aanvaard voelt (relatie). De
leraar versterkt het zelfvertrouwen van de leerling, biedt structuur en zorgt voor
een klimaat dat de leerling uitdaagt tot leren (competentie).
De leerling op Bommelstein krijgt op deze wijze de ruimte om zichzelf cognitief,
sociaal en persoonlijk te ontwikkelen (autonomie).

Zelfstandigheid
Hierbij leren de leerlingen zelf hun werk te plannen en zo ook eigen
verantwoordelijkheid te dragen voor hun werk. Dit zelfstandig werken
uit zich in het hanteren van dag- en weektaken. Hoe ouder de leerling
is, des te meer taken hij/zij aan moet kunnen en des te meer er
zelfstandig gewerkt moet worden.
Zelfstandige mensen
Het Daltononderwijs wil leerlingen vormen tot volwassenen die zelfstandig
kunnen denken en handelen. Daarvoor is het nodig dat leerlingen leren hoe ze
informatie vergaren, informatie op hun waarde schatten en keuzes maken.
Leraren houden rekening met verschillen tussen leerlingen wat betreft de
zelfstandigheid en hun mogelijkheden tot het dragen van verantwoordelijkheid.
7
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Met name bij de invoering het Handelings Gerichte Werken binnen het Passend
Onderwijs zullen verschillen tussen leerlingen en de daarbij behorende aanpak
m.b.t. de zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid duidelijk zichtbaar
worden.
Zelfstandig werken
Iedere leerling heeft het recht op optimale kansen om zichzelf te ontwikkelen.
Daarom wordt er veel zelfstandig gewerkt en leren leraren de leerlingen
zelfstandig problemen op te lossen.
Leraren dagen leerlingen uit tot meedenken en meebeslissen. De rol van de
leraar is naast het geven van instructies ook sterk gericht op het begeleiden en
coachen van leerlingen. Daarbij blijft het initiatief zoveel mogelijk bij de leerling.

Verantwoordelijkheid
Wij leren de leerlingen keuzes te maken en daar verantwoording voor
te dragen. Dit komt in zijn/haar eigen werk, zijn/haar doen en laten,
zijn/haar omgang met anderen (klasgenoten, schoolgenoten,
medewerkers, ouders en anderen) naar voren. Wij proberen met open
vragen de aandacht en het zelf denken van de leerlingen te
stimuleren. Een “juiste” oplossing wordt niet voorgezegd of
aangegeven.
Vrijheid betekent in Daltononderwijs: kunnen omgaan met verantwoordelijkheid.
Uitgangspunt is het vertrouwen in de eigen kracht van ieder mens. Leraar en
leerling maken op bepaalde onderdelen samen afspraken over de leerstof. De
leraar weet welke leerstof aangeboden dient te worden, de leerling schat zelf in
wat het nodig heeft om een taak te kunnen doen en in hoeveel tijd de taak
gedaan gaat worden. Er is daarbij sprake van leerkracht-gestuurd-onderwijs om
de vastgestelde tussen- en einddoelen voor leerstofinhouden van rekenen, taal
en lezen, te bereiken. Achteraf legt de leerling verantwoording af aan de leraar,
zichzelf en de ouders.
Vrijheid in gebondenheid
Op Daltonschool Bommelstein leren kinderen zelfstandig te werken. Vrijheid is
daarbij noodzakelijk om eigen keuzes te leren maken, eigen wegen te vinden.
Vrijheid op Bommelstein betekent niet dat alles zomaar kan en mag.
“De ideale vrijheid is niet hetzelfde als vrijblijvendheid en nog minder
ongedisciplineerdheid. Maar doen waar je zin in hebt is niet vrij. Integendeel, je
verwordt tot een slaaf van slechte gewoontes, egoïstisch en ongeschikt voor een
leven met anderen” zei Helen Parkhurst al in 1922.
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De leraren en directie bieden op Bommelstein een structuur van werk- en
gedragsregels om vrijheid binnen grenzen te kunnen hanteren.
Inhoud en instructie
De inhoud van de leerstof en de wijze waarop de leerstof wordt geïnstrueerd
wordt grotendeels bepaald door de richtlijnen van de overheid
(tussendoelen/kerndoelen en direct instructie model), samenleving (actief
burgerschap) en vastgelegd in het schoolplan van de school.
Inhouden en instructievormen staan centraal in het onderwijs aan Bommelstein
en worden ondersteund door de ankerpunten van het Daltononderwijs.
Het leren omgaan met vrijheid gaat stap voor stap. Bij jonge leerlingen gaat het
om korte, overzichtelijke keuzetaken die ze zelfstandig uitvoeren. Naarmate de
leerlingen zich verder ontwikkelen, worden de aangeboden taken omvangrijker
en complexer.

Samenwerken
Het principe van samenwerken vormt de basis van het leren van en
met elkaar. De kinderen mogen elkaar helpen, maar het voorzeggen
van het goede antwoord is geen echte hulp. Samenwerken is niet
alleen hulp geven en krijgen, maar ook overleggen, luisteren naar
anderen, je mening leren verwoorden en je mening kunnen bijstellen
als er van anderen betere argumenten komen.
Wij vinden het van grote pedagogische waarde dat kinderen sociale
vaardigheden opdoen. Het samenwerken is daarom van grote betekenis. De
leerkracht speelt hier een begeleidende rol in om zo de leerlingen een goede
samenwerkhouding aan te leren.
Coöperatief leren
Coöperatief leren daagt de kinderen uit tot actief en constructief leren. Wanneer
kinderen zelf informatie moeten zoeken, bewerken, toepassen of oefenen en dus
de kans krijgen zich de leerstof werkelijk eigen te maken, zal de leerstof meer
betekenis voor de kinderen krijgen.
- Coöperatief leren draagt bij aan de ontwikkeling van het zelfstandig leren van
de kinderen. De kinderen worden bij hun eigen leerproces ingeschakeld. De
leerkracht kan de kinderen hierdoor geleidelijk steeds meer verantwoordelijkheid
geven voor bepaalde onderdelen van hun leerproces.
- Coöperatief leren stimuleert de interactie tussen kinderen. De sociale en
communicatieve vaardigheden worden bevorderd en de kinderen leren met
elkaar samen te werken.
- Coöperatief leren maakt gebruik van de verschillen tussen kinderen als kansen
9
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om van elkaar te leren. De kinderen werken samen in heterogene groepen en
leren daardoor rekening te houden met deze verschillen.
- Coöperatief leren bevordert een goed pedagogisch klimaat. Door het
samenwerken krijgen de kinderen begrip en respect voor elkaar. Ze leren elkaar
accepteren en waarderen.
In alle groepen worden vormen van coöperatief leren gebruikt. Bij deze
werkvormen zal de leerkracht regelmatig een korte nabespreking houden
(individueel en/of klassikaal) over het samenwerkingsproces.
Samen werken
Er is een verschil tussen samenwerken (dit is samen aan een opdracht werken,
zoals hierboven omschreven) en samen werken.
Met samen werken bedoelen we dat kinderen weliswaar individueel aan een
opdracht werken, maar dat ze wel rekening met elkaar houden en elkaar helpen.
Rekening houden met elkaar houdt in, dat je elkaar niet stoort of afleidt tijdens
het werk. Het houdt ook in, dat je je verantwoordelijk voelt voor het welzijn van
je medeleerlingen en dat je je verantwoordelijk voelt voor de sfeer in de groep
en de school als geheel.
Kinderen moeten het normaal vinden dat je elkaar helpt en het is ook normaal
dat je hulp vraagt.
We zijn ons ervan bewust dat niet alle kinderen dit uit zichzelf kunnen.

Tijdens het zelfstandig werken zal de leerkracht zich terughoudend opstellen
t.o.v. de gebeurtenissen in de groep. Ook problemen in de sociale sfeer moeten
de kinderen in eerste instantie proberen zelfstandig op te lossen. Dit leren ze o.a.
bij de sociale emotionele lessen/momenten (Dalton).
Samenwerking en respect voor de ander
Om later als mondige volwassene te kunnen deelnemen aan een steeds
veranderende samenleving moet je leren samenwerken. Ook met mensen die je
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niet zelf kiest. Leraren leren de leerlingen verantwoordelijkheid te dragen voor
hun eigen gedrag en verantwoordelijkheid te dragen voor elkaar.

Reflectie
Wij vinden het belangrijk dat kinderen betrokken worden in het
beoordelingsproces van het werk. Dit kan het eigen proces zijn, maar ook dat
van een klasgenoot. Wij moeten er voor zorgen dat er een veilige sfeer heerst in
de groep. Zodoende leren de kinderen dat ze fouten mogen maken en leren ze
hiermee om te gaan. Daarnaast leren ze om respectvol met hun klasgenoten om
te gaan als deze fouten maakt.
Om een goed gevoel te houden met wat er in de groep en bij de individuele
leerling gebeurt, voeren wij regelmatig reflectiegesprekken. Dit kan individueel,
op teamniveau of op groepsniveau.
Het ingeleverde werk is een uitstekend uitgangspunt voor reflectiegesprekken
met kinderen op individueel niveau. Dit kan inhoudelijk zijn (Loop je nog in de
pas met je planning? Waar loop je tegenaan? Wie kan je hiermee goed helpen?)
als procesmatig (Wat loopt er goed deze week? Hoe komt het dat…?). Dit zijn de
zogenaamde spontane reflectiegesprekken. Deze kunnen dus ontstaan vanuit het
ingeleverde werk, maar ook tijdens het vaste servicerondje.
(Zelf-)correctie
Wij hechten grote waarde aan het zelf corrigeren door de kinderen. Dit geldt
zowel voor de opdrachten die binnen de taak worden gedaan als voor opdrachten
daarbuiten. Zelf nakijken vraagt een bepaalde houding van de kinderen.
De kinderen moeten zich realiseren dat je, je werk nakijkt om er iets van te leren
en niet om zoveel mogelijk "krulletjes" in je schrift te hebben.
Wij hebben ervoor gekozen om niet te werken met een vaste nakijkplek. De
kinderen kijken hun werk na op hun eigen werkplek. Wel ligt al het
nakijkmateriaal centraal op een vaste plek in de groep. In de nabijheid van het
nakijkmateriaal staan de kasten met laatjes erin. Hier leggen de kinderen hun
werk in dat nagekeken is. De leerkracht bekijkt deze 'laatjes' in ieder geval
dagelijks en kan daardoor de volgende dag bij de kinderen hierop terugkomen.
Tevens staat het je nog vrij als leerkracht om de 'laatjes' per vakgebied te
benoemen. Wel graag gelijkheid per bouw.
Enkele afspraken m.b.t. het aftekenen:
 in de hokjes wordt een kruisje gezet als het werk af is
 in de hokjes wordt een diagonaal streepje gezet als er nog iets moet
gebeuren (afmaken, verbeteren, nakijken etc.)
 er zit een opbouw in aftekenen (middenbouw gebruikt A=afmaken en
V=verbeteren)
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Zelfcorrectie heeft een aantal voordelen:
1. Het kind krijgt meteen feedback op zijn werk. Hij hoeft niet te wachten tot
hij het werk pas later terug krijgt van de leerkracht.
2. Het heeft een duidelijk leereffect, omdat het kind, als het een fout
ontdekt, zich meteen zal afvragen hoe deze fout kon ontstaan.
3. Het geeft de kinderen hierdoor een beter inzicht in wat ze kunnen en bij
welke zaken ze hulp moeten vragen van de leerkracht.
"Corrigeren moet je leren"
Als leerkrachten moeten we ons realiseren dat we dit de kinderen moeten leren.






Regelmatig corrigeert de leerkracht het werk van alle kinderen om
goed de vorderingen te kunnen bepalen.
De leerkracht neemt steekproeven om te kijken of het corrigeren goed
is gebeurd.
Let op: Het ene kind geeft er blijk van al heel zelfstandig en goed te
kunnen nakijken, terwijl de ander onzorgvuldig is of liever de
antwoorden overschrijft. Dit laatste kind kan minder vrijheid aan en
moet meer worden ondersteund en gecontroleerd.
Ook andere correctievormen kunnen worden gebruikt, zoals nakijken in
tweetallen, een kind kijkt het werk van een ander kind na, klassikale
correctie e.d.

Ontwikkelingslijnen binnen Bommelstein
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Ontwikkelingslijn Verantwoordelijkheid / Vrijheid in gebondenheid
Docent gestuurd:
Het gaat hierbij nog sterk om leerkracht gestuurd werken. Kinderen dragen
slechts weinig verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces. Kinderen mogen
de volgorde van taken kiezen. De leerkracht bepaalt de taak.
Gedeelde sturing:
Hier is sprake van een vrij breed scala aan mogelijkheden. In een begin van
gedeelde sturing gaat het bijvoorbeeld om werkvormen waarbij de leerkracht
alternatieven aandraagt, waaruit gekozen kan worden, Er zijn verplichte en
keuze onderdelen. In een later stadium volgen dan activiteiten waarbij de
leerling in sterke mate keuzemogelijkheden heeft in het bepalen waaraan, hoe en
met wie er gewerkt wordt.
Leerling gestuurd:
De leerling is “eigenaar” van het eigen leerproces. De leerling weet wat hij wil
leren en neemt voor zijn eigen leerproces het initiatief. De leerkracht is op
afstand, begeleider. De leerling vraagt verantwoording en legt ook zelf
verantwoording af over zijn keuzes. Kortom, hij ontwikkelt zich tot een
‘democratisch burger’.

Ontwikkelingslijn Zelfstandigheid
Zelfstandig werken:
Het gaat hierbij om het creëren van situaties waarbij leerlingen leren omgaan
met uitgestelde aandacht. Er wordt gewerkt met een teken van zelfstandig
werken. De leerkracht hanteert planmatig de principes van zelfstandig leren. Het
betreft hier vooral productietaken als het maken van een werkstuk, het afmaken
van vooraf opgelegde opgaven.
Zelfstandig leren:
De leerling draagt zelf verantwoordelijkheid voor de manier waarop hij kennis
verwerft, zijn taken indeelt, hoe hij omgaat met zijn spanningsboog etc. De
taken zelf liggen nog vast.
Zelfverantwoordelijk leren:
Het gaat hierbij om leersituaties waarin leerlingen zelfsturend bezig zijn. De
leerling leert zichzelf al doelen te stellen ten aanzien van ambitieniveau, het
gewenste eindresultaat. Hij maakt keuzes over hoe hij de doelen wil bereiken. De
leerstof wordt nog goeddeels door de docent aangereikt.
Zelfsturend leren:
Het gaat hierbij om situaties waarbij de leerling zelf de inhoud en de werkwijze
bepaalt en de vrijheid heeft om initiatieven te nemen, die noodzakelijk zijn voor
het eigen leerproces.
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Ontwikkelingslijn Samenwerken
Samenwerken:
Hierbij is het samenwerken nog vooral doel en nog geen middel. Er is nog geen
sprake van taakdifferentiatie. De taak ligt vooraf vast. Sociale doelstellingen
staan hierbij centraal.
Samen leren:
Het gaat hierbij om het creëren van situaties waarbij leerlingen van en met
elkaar leren. De vorm wordt nog sterk gestructureerd door de taak of door de
leerkracht. Een mooi voorbeeld is bijvoorbeeld de werkvorm ‘check in duo’s’.
Coöperatief leren:
Het gaat hierbij om open leersituaties waarin leerlingen van en met elkaar leren
en/of een bijdrage leveren aan elkaars leerproces. Een werkvorm als
‘expertgroepen’ is een mooie illustratie van deze fase.
Interactief afhankelijk leren:
Hier is sprake van interactief, wederzijds afhankelijk leren in groepen. De
leerlingen nemen zelf het initiatief om samen te werken.
Ze zijn op de hoogte van elkaars expertise en willen elkaars kwaliteiten inzetten
om in een gezamenlijk leerproces tot een gemeenschappelijk leerproduct te
komen.
Deze drie ontwikkelingslijnen hebben uiteraard een onderling verband. Een
bepaald niveau van de ene lijn impliceert een minimumniveau van de ander. Met
het model op pagina 6 kan de school het eigen Daltongehalte en de eigen
ontwikkeling in beleid omzetten. Dalton staat immers voor dynamiek, voor
gestaag verder werken aan ontwikkeling. Een Daltonschool is een school in
beweging, een school in ontwikkeling. Een richting voor deze ontwikkeling wordt
in het model helder aangegeven. Het is aan de school zelf het ambitieniveau en
de bijbehorende invulling te bepalen. Immers: “Dalton is een houding, geen
methode!”
Elke school bepaalt derhalve zelf haar grenzen in de mate waarin principes van
zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en samenwerken gestalte krijgen. Het is
dan ook zeker niet zo dat het verder naar rechts schuiven in het schema voor
elke school een optimale of realistische doelstelling is. Het is Dalton eigen, dat
scholen daarbij keuzes maken en die keuzes ook kunnen verantwoorden en
uitdragen.
Rekening houdend met de individuele mogelijkheden van het kind streeft de
school ernaar om kinderen zo optimaal mogelijk voor te bereiden op de eisen die
door de maatschappij aan hen op cognitief, sociaal-emotioneel en creatief gebied
stelt. Kinderen dienen aan het einde van de basisschool voldoende toegerust te
zijn om de volgende stap naar het voortgezet onderwijs te kunnen nemen.
Voor de realisatie van ons onderwijs maken wij gebruik van algemeen
toegepaste methoden en leermiddelen, waarbij een deel van de basisstof
klassikaal wordt aangeboden en een deel in de vorm van dag- en weektaken met
gedifferentieerde instructie aan de instructietafel. De taken bieden daarnaast
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Daltonhandboek

Bommelstein

mogelijkheden om extra herhalingsstof en verrijkingsstof te verwerken.
Daarnaast hebben alle kinderen de mogelijkheid om eigen keuzes te maken door
middel van de keuzetaken binnen taakwerktijd. Richtlijn hierbij is dat kinderen
10% van hun taakwerktijd aan keuzewerk besteden. Het werken met de taken is
er tevens op gericht dat kinderen leren hun werk te plannen voor een wat
langere periode dan een les.
De door ons gehanteerde werkwijze biedt de mogelijkheid om te gaan met
verschillen tussen leerlingen op lesstofniveau. Kinderen met wat meer dan
gemiddelde mogelijkheden kunnen voldoende uitdaging in hun werk vinden en
kinderen die wat meer ondersteuning nodig hebben, kunnen dat op deze wijze
ook krijgen. Ook binnen de daltonprincipes wordt gedifferentieerd. We streven in
de bovenbouw naar het werken met een weektaak. Er zijn echter kinderen die
behoefte hebben aan meer structuur. Voor deze kinderen blijven we bijvoorbeeld
een dagtaak hanteren. We kunnen ons systeem dus aanpassen aan de
onderwijsbehoeften en mogelijkheden die een kind heeft. Zodoende zijn wij van
mening dat ons Daltononderwijs voor vrijwel alle leerlingen geschikt is.
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6. De taak
Dagkleuren
Iedere dag van de week wordt in de hele school aangegeven met een vaste
kleur. Deze kleuren structureren de week voor de kinderen, wat hen helpt om
een planning te kunnen maken.
De kleuren hangen in de groepen 1/2 van links naar rechts en wordt de week
compleet gemaakt met de zaterdag en de zondag (deze hebben geen kleur en
blijven dus wit). Dit is vooral bedoeld om de kinderen een juist tijdsbeeld te
geven. In de andere groepen hangen de dagen van boven naar beneden. De
naam van de dag staat er altijd in.
Ook al start de takenkaart op donderdag, de dagen hangen in de hele school
vanaf maandag.
De dagkleuren zijn:
maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

Takenkaarten
Het werken met taken is op Bommelstein opgebouwd. De kinderen werken van
groep 1 naar groep 8 geleidelijk toe naar een takenkaart die een hele week
beslaat. Dit wordt opgebouwd van een dagtaak vanaf groep 3 naar een weektaak
wanneer een leerling daaraan toe is. Er zijn leerlingen die al in groep 4 toe zijn
aan een weektaak maar ook leerlingen die in groep 7 nog veel moeite hebben
met plannen. De leerkrachten helpen de leerlingen met hoe zij zelf moeten
plannen. Bommelstein streeft ernaar iedereen in groep 6 op een weektaak te
hebben.
Vanaf groep 4 werken we met een
instructiebord. Op de takenkaart staat welk werk
er elke week gedaan moet worden en welke
doelen eraan gekoppeld zijn. Op het
instructiebord staat welke instructies er wanneer
gegeven worden. De leerlingen mogen zelf
kiezen wanneer zij het nodig vinden de instructie
te volgen of niet. Hier worden de leerlingen
vanaf groep 4 in begeleid.
Om eigenaarschap te vergroten bij de leerlingen
willen we vanaf het schooljaar 2017-2018 af van
de sterren uit onze methode’s, maar willen we
instructie geven a.d.h.v. de doelen. Een leerling
is nooit over de hele linie een bepaalde ster. De
doelen communiceren weer met de takenkaart
en de instructiewinkel.
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Een aantal uitgangspunten bij onze takenkaarten:











De hele weektaken lopen om organisatorische redenen van donderdag tot
en met woensdag.
De groepen ½ werken met een groepsweektaak op de computer (het
digikeuzebord).
Groepen 4 t/m 8 werken met een weektaak die zit in hun la.
Woensdag leveren de leerlingen vanaf groep 3 hun takenkaart in er wordt
afgetekend door de leerkracht.
Op donderdag gaan de takenkaarten mee naar huis, zodat de ouders
kunnen zien wat de leerlingen hebben gedaan en wat de leerkracht voor
opmerking heeft.
Het is de verantwoording van de ouders de takenkaart te ondertekenen.
Het dient als communicatiemiddel tussen leerkracht-leerling en ouder.
Leerkrachten gaan ervan uit dat de takenkaart wordt gelezen.
Op donderdagochtend krijgt iedereen in de school zijn nieuwe takenkaart.
Leerlingen kunnen zien op het instructiebord wanneer zij instructies
krijgen.
De takenkaarten hebben door de gehele school dezelfde lay-out, ze
hebben allemaal dezelfde indeling.
Huiswerkopdrachten staan ook vermeld op de takenkaart wanneer iets
ingeleverd moet worden.
Vanaf groep 4 staan de doelen van taal rekenen en spelling vermeld op de
takenkaart en daardoor wordt de takenkaart geen afvinksysteem, maar
het werken aan je doelen. (eigen leerproces)

Bij het werken aan de takenkaarten bepalen de leerlingen zelf voor een groot
deel in welke volgorde zij de taken doorwerken. Door het toepassen van deze
werkwijze kan een leerkracht ieder kind zoveel mogelijk begeleiden op zijn of
haar niveau. Binnen iedere groep zijn er uiteraard verschillen in aanleg,
interesse, tempo en niveau. Hier wordt in de takenkaart ook rekening mee
gehouden.

Oudergesprekken
Vanaf groep 5 doen wij aan ouderleerling-leerkracht gesprekken. Wij
verwachten de leerlingen bij de
gesprekken omdat de leerling het
meeste weet over zichzelf. Op deze
manier kunnen we goede afspraken
maken met elkaar.
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Planning en notatie
Naarmate het kind meer vrijheid krijgt bij het plannen van zijn werkzaamheden,
heeft hij/zij ook meer handvaten nodig om dit te kunnen doen. Ook moet voor
leerkracht en kind zichtbaar zijn hoe ver hij gevorderd is.





In de groepen 5 t/m 8 wordt op donderdagochtend samen en/of
zelfstandig gepland.
In de groepen 4 t/m 8 is er een aftekenlijst. Leerkrachten en/of leerlingen
tekenen hierop hun werk af. Dit wordt natuurlijk gedaan met de
dagkleuren.
Als een opdracht klaar is, dan wordt dit in de dagkleur afgetekend in een
daarvoor bestemd aftekenhokje.
De groepen 1/2 hebben een digitale takenkaart waar de kleuters voor de
hele week hun taken in kunnen plannen met de dagkleuren en kunnen
aftekenen met een smileys als evaluatie.

Portfolio/werkmap
De leerlingen in groep 1/2 hebben een eigen map. Deze map dient als verzamel
map. Hierin zit van elk thema een werkje.
Alle leerlingen hebben een Portfolio. Hierin komt de rapportage van de
leerkracht, maar ook de zelfreflectielijsten (evaluaties) van de leerlingen zelf
(ontwikkelingslijnen) van groep 1 t/m 8. Ook kiezen de leerlingen gedurende het
jaar iets waarop zij trots zijn en wat zij graag in hun Portfolio willen hebben. Dat
kan een foto zijn van een prachtig knutselwerkje tot een opstel.
Vanaf groep 4 hebben de leerlingen een werkmapje. In het werkmapje bewaren
de kinderen hun takenkaarten, keuzeactiviteiten, rekenbladen,
verwerkingsopdrachten van spelling, etc.
De werkmap wordt dagelijks gebruikt en zit daarom ook in hun postvak of la
onder hun tafel.
Kring
Enige gedachten over de toepassing van de kring op onze school:
 In de groepen 1 en 2 is de kring een dagelijks terugkomend aspect.
 Naast een vertelkring kunnen er allerlei activiteiten in de kring plaats vinden.
 De "kleine kring" is een effectief middel in alle groepen, waarin kinderen leren
met elkaar te communiceren en waarin de leerkracht instructie kan geven aan
de kinderen; bijvoorbeeld tijdens het taakwerken. De kleine kring wordt met
name toegepast in de onderbouw.
 In de bovenbouw wordt de kring toegepast bij boekbesprekingen (deze
komen wekelijks aan bod).
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Keuzewerk en Talentontwikkeling
Leerlingen op Bommelstein mogen kiezen wat voor keuzewerk zij willen maken.
Bijvoorbeeld kiezen uit de keuzekast of kiezen wat voor verrijking zij willen
maken voor rekenen. Het zijn vaak de ‘leuke opdrachten’ die er net iets anders
uitzien dan de reguliere taak die op hun takenkaart staat. Een kind moet wel
kunnen vertellen waarom zij voor die opdracht hebben gekozen en wat hun doel
daarbij is.
Bij keuzewerk kan aan de volgende zaken gedacht worden: Power Point maken
over het sterrenstelsel, Varia, computer, schaken, dammen, Rummicub,
redactiesommen, blokboek, kien, schoolkracht maken enz. (Let op:
ganzenborden kan als tel-activiteit heel educatief zijn in groep 3, maar niet meer
in groep 6, schaken daarentegen is in alle groepen een spel, waarbij kinderen
logisch en strategisch leren denken)
Wij willen dat de leerlingen op Bommelstein hun talent gaan ontwikkelen.

De keuzekasten verdelen wij op de volgende manier:

deel 1

Keuzewerk in het verlengde van de
weektaak.

Deze week oefen ik breuken met WIG en kies
ik iets uit de kast hierover

deel 2

Keuzewerk in het verlengde van de
jaardoelen van de zaakvakken

Ik ga extra werken aan mijn begrijpend lezen,
want dat gaat nog niet zo goed

deel 3

Keuzewerk als verbreding/
verdieping of interesse

Ik ga een powerpoint maken over het
sterrenstelsel en in de klas presenteren. Ik
vind dat leuk en wil daar meer over weten.

Keuzewerk is in principe zelfcorrigerend of kunnen ze laten corrigeren door een
medeleerling. Er wordt ook binnen het keuzewerk naar gestreefd kinderen te
laten samenwerken. Het doel van keuzewerk is dat kinderen leren kiezen en
kinderen leren verantwoordelijk te zijn.
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“Leren” impliceert dat kinderen daar ruimte, tijd en begeleiding voor/bij nodig
hebben; de één meer, de ander minder, afhankelijk van leeftijd en competenties.
Kinderen moeten weten wat er van ze verwacht wordt in het proces.
1. het maken van een keuze
2. de uitvoering van hun taak
3. de afronding
Wat het leerdoel is van hun keuzewerk kan variëren van gewoon leuk tot meer
willen weten/kunnen. Voor sommige kinderen is het omschrijven van hun
leerdoel nog erg moeilijk. Leerkrachten moeten weten dat niet alleen het
eindproduct belangrijk is, maar ook de manier waarop ze hebben gewerkt.
Door met kinderen in gesprek te gaan, kunnen we dit volgen. Dit kunnen wij
doen tijdens ons servicerondje.
Al het keuzewerk is te vinden in kasten in elk lokaal. Het keuzewerk ziet er
overzichtelijk uit en kunnen de kinderen makkelijk vinden en ook weer opruimen.
De nakijkboeken van het keuzewerk zit ook in deze kasten en ligt niet bij de
nakijkboeken van de hoofdvakken.
Digikeuzebord
Op Bommelstein werken wij vanaf groep 1 met een digitaal keuzebord. Al het
keuzewerk zit hierin verwerkt. Het digikeuzebord wordt net als de keuzekast om
de zoveel weken gewisseld. Door middel van dit systeem kan de leerkracht zien
hoeveel een leerling bepaald keuzewerk kiest, maar ook met wie. De kinderen
kunnen zelf hun keuzewerk hierin evalueren. In de groepen 1/2 wordt wekelijks
de borden gewisseld. In de midden en de bovenbouw willen we het jaar in 4
periodes hakken. Dat wil zeggen, na elke vakantie is er een nieuw digikeuzebord
met nieuw materiaal in de keuzekast.

Wij zijn gestart in het schooljaar 2011-2012 in groep 1/2. Vanaf het schooljaar
2015-2016 komt er jaarlijks een groep bij om met het digikeuzebord te werken,
zodat we straks in de hele school hiermee werken.
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7. Hulpmiddelen / Symbolen
POMPOM
Bij de kleuters hebben de kinderen voor uitgestelde aandacht Pompom (een pop
uit de methode schatkist) die op de stoel van de leerkracht wordt gezet om
duidelijk te maken dat de kinderen de leerkracht nu niet kunnen storen. Met
uitgestelde aandacht bedoelen we een periode dat de leerkracht niet meteen
beschikbaar is voor vragen en problemen van kinderen.
De twee belangrijkste redenen om te werken met uitgestelde aandacht zijn:
1Het biedt de leerkracht de gelegenheid om met individuele of met kleine
groepjes kinderen te werken of observaties te verrichten.
2Kinderen leren in deze periode zelfstandig problemen op te lossen en zijn
op elkaar aangewezen voor onderlinge hulp.

Blokje
In de groepen 3 t/m 8 hebben de leerlingen en blokje. Als een leerling wordt
geconfronteerd met een probleem of een vraag heeft, dan zal hij/zij een
oplossing moeten te vinden. Eerst zelf goed nadenken over mogelijke
oplossingen, cq de opdracht eerst goed herlezen, dan navraag doen bij andere
kinderen in het groepje en/of klas. Als dit niet lukt maakt de leerling gebruik van
het blokje.
Bij dit alles is het uiterst belangrijk dat het kind oplossingen zoekt die anderen zo
weinig mogelijk storen.
Op elke tafel van de kinderen ligt het blokje. Dit blokje ligt tijdens het werk altijd
op de hoek van hun tafel. De kinderen leggen het blokje zelf op een kant die zij
kiezen. Na de instructie van de leerkracht mogen leerlingen zelfstandig aan de
slag als zij geen verdere uitleg nodig hebben. Zij zetten hun blokje dan op rood.
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Groen:

Ik ben lekker aan het werk.
Je mag mij storen.

Rood:

Ik ben lekker aan het werk.
Ik wil niet gestoord worden.

Vraagteken:

Ik heb een vraag over mijn
werk.

Time-timer
De groepen 1 t/m 8 werken met een time-timer.
Deze wordt tijdens het werk gebruikt om aan te
geven, hoe lang de leerkracht nog ergens mee bezig
is of hoe lang er nog aan een taak gewerkt kan
worden. De klok bevat een rode schijf, die
terugloopt tot nul: het teken dat 'de tijd' voorbij is.

Stoplicht
Een van de meest belangrijke dingen binnen het Daltononderwijs is het begrip
'uitgestelde aandacht'. Dit betekent dat kinderen niet altijd een leerkracht aan
kunnen spreken. Dit heeft als gevolg dat kinderen zelfstandig een probleem gaan
oplossen. Een manier om aan de kinderen duidelijk te maken wanneer ze vragen
kunnen stellen aan een leerkracht en wanneer niet, is het stoplicht. Iedere school
zet het stoplicht op een andere manier in. Het stoplicht hangt in alle lokalen op
het whiteboard. Ook bij gym wordt het stoplicht gebruikt.
Wij gebruiken het stoplicht als volgt:

Rood:

Juf niet storen, elkaar helpen mag

Groen:

Juf kan je helpen, als het samen niet lukt
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Stemkaarten
Om de rust binnen de hele school te houden, gebruiken wij op Bommelstein
stemkaarten. Deze stemkaarten hangen door de hele school heen. In de klassen
en in de gangen zijn er werkplekken waar de stemkaarten bij hangen om te laten
zien welk geluidsniveau je mag gebruiken.

wc bordje
In elk lokaal (groep 3 t/m 8) naast de deur hangen twee wc-kaartjes (één voor
de meisjes en één voor de jongens). Wanneer een leerling naar de wc moet,
draait hij/zij het wc-kaartje om zodat de rest van de klas weet dat er iemand
naar de wc is en dus deze bezet is. Zij draaien het kaartje weer om, zodra ze
terug zijn.
Bij de kleuters wordt er een plasketting gebruikt die hangt naast de deur.
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Gangpas
Op Bommelstein mogen de leerlingen op
de werkplekken in de gang werken.
Hiervoor zijn een aantal afspraken
gemaakt.
Afspraken m.b.t. werken op de gangen













Gangpas
van:
……………………………

Elke leerling mag met een
‘gangpas’ op de gang werken.De
‘gangpas’ wordt gebruikt door de
leerlingen uit de groepen 3 t/m 8
De groepen 5 t/m 8 moeten
solliciteren naar een ‘gangpas’.
De groepen 3 en 4 krijgen er een
van de leerkracht wanneer hij/zij
vindt dat de leerling op de gang
mag werken.
Op de ‘gangpas’ van de leerling
staat hun naam.
Elke leerkracht mag de leerling
terug naar de klas sturen wanneer
Als je begrijpt wat ik bedoel
hij/zij zich niet aan de schoolregels
houdt.
Dan wordt er een kruis in het vierkant gezet.
Na 3 kruizen wordt de ‘gangpas’ door de leerkracht in beslag genomen en
zal hij/zij moeten bewijzen in de klas dat hij/zij zich weer kan gedragen op
de gang.
De werkplekken zijn in de centrale hal
De leerlingen werken aan een tafel en zitten op een stoel

8. De hele dag Dalton
Op Bommelstein is het de hele dag Daltontijd. Binnen die tijd krijgen de
leerlingen op hun eigen niveau instructie. Wij werken we met het
aangepast/versnelde 'directe instructie model' als een effectieve vorm van
lesgeven. Door middel van het instructiebord samen met de takenkaart kunnen
de leerlingen zelf kiezen en inzicht krijgen wanneer zij instructie hebben en of
dat nodig is. De leerkracht stuurt hier de leerlingen in.
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In de bovenbouw is er een
instructiewinkel, wat inhoudt dat
andere leerlingen elkaar kunnen
helpen hun doelen te behalen.
Bij de start van elk blok worden de
doelen van rekenen, taal en spelling
in de instructiewinkel gehangen en
leerlingen kunnen aangeven d.m.v.
een rode stift (ik wil graag hulp) of
groene stift (ik wil hulp bieden)
waar zij vastlopen of waar zij hulp
aan anderen kan geven.
Op deze manier willen wij het
eigenaarschap van de leerlingen
vergroten.

7. De rol van
De rol van de leerkracht
Leerkrachten op een Daltonschool helpen leerlingen niet alleen met het
verwerken van de leerstof maar zijn voor de leerlingen ook een inspirator en een
coach.
Het belangrijkste is en blijft altijd de persoon van de leerkracht. Deze heeft
"Dalton tussen de oren zitten". Dat is een bepaalde houding ten opzichte van
kinderen en ten opzichte van het onderwijs.
Een houding die zich erdoor kenmerkt dat je bijvoorbeeld kinderen geen
oplossingen voorkauwt, dat je ze stimuleert zelf na te denken over problemen,
dat je oog hebt voor werkvormen die samenwerking bevorderen, dat je hier en
daar een stapje terug wilt doen om kinderen de gelegenheid te bieden om zelf
verantwoordelijkheid te dragen.
De persoon van de leerkracht is het hart van het (dalton)onderwijs. De
leerkracht dient zich bewust te zijn van het feit, dat hij/zij ook vaak toeschouwer
moet zijn ipv alleen maar leiding geven, waarbij we willen benadrukken, dat
leiding geven regelmatig wél vereist is. Zeker in gevallen waar kinderen zich niet
aan afspraken houden en anderen zich daardoor niet veilig/prettig voelen of bij
kinderen die wat meer moeite hebben met de leerstof.
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Vertrouwen geven in de leerlingen is loslaten
van de leerkrachten

Hun rol in het leerproces is onmisbaar. Voor een leerkracht is het dan ook van
belang om te weten hoe leerlingen het beste leren. Alleen dan kan een docent de
leerling begeleiden met als leerdoel dat de leerling meer inzicht krijgt in zijn
eigen leerproces. Een goede leerkracht beheerst zijn vak, heeft de vaardigheid
om de inhoud van het vak over te dragen en weet ook variatie aan te brengen in
de wijze waarop dit gebeurt. Hij weet om te gaan met leerlingen met een
verschillende achtergrond en begaafdheid. Het psychologische en pedagogische
aspect van lesgeven is minstens even belangrijk als de vakinhoud.
Leraren aan onze basisschool zijn allen Dalton gecertificeerd.
Vanaf komend cursusjaar zal de Daltoncoördinator samen met de Intern
Begeleider en de directie jaarlijks bepalen welke individuele- en/of teamnascholing van belang is om verdere groei in specifieke vaardigheden mogelijk te
maken. Vanuit de eigen verantwoordelijkheid voor leren en ontwikkelen zullen
individuele leraren ook vragen om verdere scholing en ontwikkeling.
De rol van het team
Vanuit de Daltonoptiek gezien, opereert een leerkracht per definitie niet
solistisch. Hij / Zij functioneert in een team. Onderlinge samenwerking wordt
nadrukkelijk gestimuleerd. Leerkrachten staan open voor collegiale consultatie.
Binnen het team inspireer je elkaar en ondersteun je elkaar. In
teambijeenkomsten wordt de ontwikkeling van de school vorm gegeven.
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8. Zorg voor omgeving
Verantwoordelijkheid dragen door kinderen, betekent ook, dat zij zorg leren
hebben voor hun fysieke omgeving: de klas, de school als geheel en het terrein
om de school heen. In de school zijn schoolregels van kracht, waarin ook het
netjes houden van de algemene ruimtes is opgenomen. Wij zullen de kinderen
erop aanspreken dat ook zij verantwoordelijk zijn voor hun werkomgeving.
Helpende Handen
In elke klas hebben de leerlingen huishoudelijke taken. Deze taken staat
vermeld op het ‘Helpende Handen bord’. In de lage groepen zijn deze taakjes
nog klein en wordt het bord voornamelijk gebruikt voor: wie is de klassendienst
en wie deelt er uit?
In de bovenbouw (de groepen 7/8) hebben sommige leerlingen nog extra taken.
Bijvoorbeeld: schoolfruit, telefoon aannemen, handdoeken wisselen, hulpje voor
de conciërge etc.

9. Doelen voor de komende jaren
Het is nooit klaar, we blijven ons ontwikkelen en handelen naar de
mogelijkheden van de huidige situatie en streven naar een eventuele gewenste
situatie. Alle plannen zijn opgenomen in het ontwikkelplan (aparte bijlage).
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Taken van de Daltoncoördinator


Het bewaken van het Daltongedachtengoed: het ontwikkelen en borgen
van de Daltonkwaliteit en –kenmerken van het onderwijs; doorgaande
lijnen in de school, ook bij wisselingen van personeel, het schrijven en
bijstellen van een daltonbeleidsplan.



Het coachen c.q. begeleiden van collega’s, onder andere door het
begeleiden van nieuwe leerkrachten, enthousiasmeren van zittende
leerkrachten, klassenbezoeken en – consultatie.



initiatieven ontplooien om samen verbeterdoelen vast te stellen, onder
andere naar aanleiding van de visitatieadviezen, maar ook op basis van
nieuwe inzichten in de literatuur, nieuwe ontwikkelingen elders, een
periodieke sterkte-zwakte-analyse.



Nieuwe kennis in het team inbrengen, onderzoeken welke scholingen voor
het team wenselijk zijn, eventueel zelf of met collega’s interne scholing
verzorgen.
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Slotwoord
Ik hoop dat dit handboek een handvat zal zijn voor alle medewerkers die met
passie de Daltonvisie zullen toepassen in het onderwijs van Bommelstein. Het is
belangrijk om elkaar, de kinderen en ouders regelmatig te herinneren aan het
hoe, maar ook het waarom van de werkwijze op onze school.
Ik ga er daarom ook vanuit dat iedereen met vol enthousiasme te werk zal gaan
en dat we alle doelen zullen verwezenlijken. Hierdoor zal Bommelstein de
Daltonschool blijven in Almere waar wij allen zo trots op zijn.

Laura Penseel
Almere, 12 mei 2016
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