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Voorwoord
Voor u ligt het Dalton beleidsplan van basisschool Beekpark. Het bestuur van de Bornse
Schoolvereniging (BSV) is in 2015 een fusie aangegaan met de Stichting Marcant en zo is de nieuwe
stichting Marcant-BSV gevormd.
Door deze fusie van beide stichtingen is er een samenwerkingsschool ontstaan, basisschool Beekpark,
waar in eerste instantie met name leerlingen van de voormalige basisschool de Hooiberg de populatie
vormden en waarbij er samen werd gewerkt met basisschool de Regenboog (inmiddels het Prisma).
We zijn gevestigd in de sterk groeiende nieuwbouwwijk de Bornsche Maten.
Er is dus een nieuwe school met een nieuw team samengesteld. Het eerste jaar hebben we besteed
aan het formeren van een hecht team. Daar zijn we naar onze mening goed in geslaagd. Tijdens het
proces van bepalen van visie en missie kwam ook het nieuwe team tot de conclusie dat Dalton onze
route moet zijn. De visie en missie ademen Dalton! Dit is ook de reden dat we zijn begonnen aan een
totaal nieuwe opzet van ons Dalton beleidsplan.
In dit beleidsplan willen we u als lezer duidelijk maken hoe wij daltononderwijs vormgeven vanuit onze
krachtige visie en missie. Het is een boekwerk geschreven voor leerkrachten, ouders, bestuursleden,
visiteurs van de Nederlandse Daltonvereniging (NDV), onderwijsinspectie en een ieder die
geïnteresseerd is in het werken volgens Dalton.
We hopen dat u na het lezen van dit Daltonboek een duidelijk beeld hebt gekregen van Dalton op onze
school en enthousiast bent geworden over onze werkwijze.
Namens het team van basisschool Beekpark,
Anne Eichouh-Broekhuis
Herman ter Haar
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1. Inleiding
Op onze school voor daltononderwijs streven we er samen naar “bij kinderen een onderzoekende,
kritische houding te ontwikkelen. Waarbij intellectuele en creatieve groei in evenwicht zijn met sociale
en persoonlijke groei, waarbij een kind wordt uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen.” (Bron:
schoolgids Beekpark, p. 2). De kernwaarden van daltononderwijs zijn leidend op onze daltonschool.
Het mission statement van Beekpark is: “Weten wie je bent en wat je kunt, natuurlijk Beekpark.”
Kernreflectie is de benaderingswijze waarmee wij met het team, de leerlingen en ouders leren onze
eigen en elkaars kwaliteiten te herkennen, te benoemen en in te zetten. Het woord natuurlijk verwijst
naar ons streven om ons onderwijs (op den duur) zoveel mogelijk op een authentieke manier vorm te
geven waarbij de natuur en duurzaamheid een grote rol spelen.
In de hoofdstukken over de visie en missie en de kernwaarden is uitgebreid te lezen waarom de visie
en missie van de school Dalton ademen en hoe daltononderwijs op Beekpark wordt vormgegeven.
Op dit moment telt de school zo’n 100 leerlingen. We vormen met zeven collega’s een team.
Locatieleider:

Anita Burema

Groep 0/1/2

Marloes Boermans
Anne Eichouh

Groep 3/4

Patricia Nijland

Groep 5/6

Anne Eichouh
Madelon Brummelhuis

Groep 7/8

Herman ter Haar
Madelon Brummelhuis

Intern Begeleider

Joke Schaefer

We vinden het belangrijk als team uit te stralen waar we voor staan. Dat uit zich onder andere in de
leerteams. Dit zijn koppels van leerkrachten die zich over een bepaald groot aspect binnen het
onderwijs buigen, bijvoorbeeld het leerteam onderwijskunde dat tevens het daltononderwijs
coördineert.
De school staat in de sterk groeiende en kindrijke nieuwbouwwijk de Bornsche Maten. De school is
gehuisvest in een modern en goed uitgerust gebouw met voldoende groepslokalen,
gemeenschapsruimtes waarvan de hal tevens als speellokaal dient en waarbij de overige ruimtes
gebruikt kunnen worden als leer- en werkplekken.
Aan de school ligt een betegeld schoolplein dat de komende maanden flink heringericht zal worden,
net als het groene gebied om het betegelde gebied; hier zal een natuurlijk speelplein ontstaan in
samenwerking met de gemeente. Voor de leerlingen vanaf groep 5 is er op loopafstand een
voetbalveld ter beschikking waar na elke lunchpauze naar toe gewandeld wordt. Kinderen kiezen zelf
of zij op het speelplein of het veld willen spelen.
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2. Daltongeschiedenis van Beekpark
Het daltononderwijs op Beekpark is ontstaan vanuit de door het team opgestelde visie en missie, maar
kent een langer verleden, namelijk vanuit voormalig basisschool de Hooiberg. De toenmalige directeur
bracht in een periode van vele jaren onderwijskundige beleidsnotities binnen het team die de school
langzaam vormden in de richting van daltononderwijs. Na de sluiting van de Hooiberg en de oprichting
van Beekpark, heeft de school zijn Daltonlicentie mee kunnen nemen.
Helen Parkhurst is de grondlegster van het hedendaagse Daltononderwijs. Ze werd in 1887 geboren in
Wisconsin, Amerika. Haar eerste baan was een 'eenmansschooltje' in Wisconsin, waar zij te maken
kreeg met veertig kinderen van verschillende leeftijden. Zij ging deze uitdaging aan door het
doorbreken van de voorgeschreven bepalingen van het lesrooster en de leerstof. Ze vroeg de kinderen
zelf te kiezen uit de aangeboden leerstof, eigen leerprogramma's
te maken en vertelde hen dat zij altijd hulp kunnen vragen aan
haar of aan andere kinderen. Helen koos voor individualiserend
onderwijs in plaats van frontaal klassikaal onderwijs.
Omstreeks 1918 geeft Helen Parkhurst één jaar les aan de
dochter van de zeer rijke familie Crane uit het stadje Dalton (in
Massachusetts). Daarna gaat zij naar New York City en met
financiële steun van de familie Crane opent ze daar in 1919 'The
Childrens' University School', die in 1920 wordt omgedoopt in
'The Dalton School', naar de woonplaats van haar geldschieters.
Deze
school
staat
er
nog
steeds.
In 1922 verschijnt haar boek 'Education on the Dalton Plan',
waarin zij haar drie principes vrijheid in gebondenheid,
zelfstandigheid
en
samenwerken
nader
beschrijft.
In 1952 bezoekt Helen Parkhurst Nederland, in 1957 wordt zij
benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau.
In 1973 overlijdt zij op 86-jarige leeftijd in New Milford,
Connecticut
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3. Visie en missie
3.1 Visie en missie Dalton
Visie
"De opbrengst, dat ben ik"

Het daltononderwijs geeft inhoud aan een brede vorming waarbij intellectuele- en creatieve groei in
evenwicht zijn met sociale en persoonlijke groei. Een leerling wordt uitgedaagd het beste uit zichzelf
te halen.
Het daltononderwijs biedt daartoe een leef- en leeromgeving waar leerlingen worden uitgedaagd zich
te ontwikkelen tot mensen zonder vrees met een kritische en democratische grondhouding.
Het daltononderwijs wil een wezenlijke bijdrage leveren aan haar leerlingen om hen in staat te stellen
te kunnen functioneren in een complexe samenleving door ondernemend en zelfverantwoordelijk te
zijn in het leven, in het werken en in het samenleven.
Missie
"Daltononderwijs is iedere leerling gegund"

Daltononderwijs staat voor een brede vorming (zowel cognitief, cultureel, sportief en sociaalemotioneel) die bijdraagt aan een sterke persoonsontwikkeling.
Daltononderwijs is adaptief onderwijs dat leerlingen past en uitnodigt om op basis van
(zelf)vertrouwen uitdagingen aan te gaan om zich verder te ontwikkelen.
Het kritisch onderzoekend benaderen van moderne ontwikkelingen en inzichten is op een
daltonschool vanzelfsprekend. Daarmee gaat het daltononderwijs voortdurend met zijn tijd mee,
zonder de doelmatigheid van onderwijs en de inbreng van een ondernemende leerling uit het oog te
verliezen.
Doel
"The fearless human being"

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

3.2

Visie Beekpark

Wij streven ernaar bij kinderen een onderzoekende kritische houding te ontwikkelen, waarbij eigen
talenten ontdekt en ontwikkeld worden. Waarbij intellectuele en creatieve groei in evenwicht zijn met
sociale en persoonlijke groei, waarbij een leerling wordt uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen.
Leerlingen wordt aangeleerd zelf onderzoek te doen en te ontwerpen. Door zelf ontdekken, redeneren
en elimineren, leren kinderen een probleem op te lossen en daarbij gebruik te maken van de eigen
nieuwsgierigheid en creativiteit. Kinderen onthouden beter wat ze geleerd hebben omdat het aansluit
bij hun belevingswereld, omdat ze het zelf gedaan hebben of uitgelegd hebben aan een maatje. Zo
wordt de wereld stap voor stap verder ontdekt en in kaart gebracht. Daarbij concentreren we op ons
eigen regio, nationaal en internationaal.
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3.3

Missie Beekpark

Weten wie je bent en wat je kunt, natuurlijk Beekpark.
Wij zien het als onze opdracht onze leerlingen te onderwijzen en te begeleiden in het proces tot het
worden van zelfstandige en zelfverantwoordelijke mensen. Leerlingen die kunnen opkomen voor
zichzelf, hun verantwoordelijkheid kunnen nemen, in deze complexe samenleving en met de nodige
reflectie hun daden kunnen overzien. Mensen die relaties aan kunnen gaan en de kracht van de
samenwerking kunnen benutten. Mensen die verantwoordelijkheid kunnen geven en op elkaar
kunnen vertrouwen en mensen die zelfstandig beslissingen
kunnen nemen en met kennis van de wereld, op een
onbevreesde, ondernemende en kritische wijze naar de
wereld om zich heen kunnen kijken.

3.4 Beekpark en Dalton
Na de bepaling van onze visie en missie werd duidelijk dat
daltononderwijs de meest ultieme onderwijsvorm vormde
op Beekpark. Ons onderwijs is namelijk in grote mate in
overeenstemming met de wijze waarop Parkhurst sprak
over de opvoeding tot een fearless human being. De visie
en missie ademen het streven naar vrijheid en
verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, samenwerking en
reflectie.
Onderwijs wordt effectief als de leerlingen zich verantwoordelijk voelen voor de uitvoering van het
eigen werk. Parkhurst vindt dat de maatschappij mensen nodig heeft die onbevreesd in het leven
staan, vol zelfvertrouwen, creatief, initiatiefrijk, sociaal en die hun maatschappelijke
verantwoordelijkheid nemen. Sterke mensen die hun leven zelfstandig kunnen plannen, zelfbewust en
met zelfvertrouwen in de wereld staan, die vooruit kunnen kijken en die daarbij gericht zijn op
samenwerking en op het voor elkaar op komen: for service and co‐operation!
Door leerlingen in het onderwijs ervaring op te laten doen met het dragen van verantwoordelijkheid
voor het eigen werk, denkt Parkhurst en denkenwij de sleutel in handen te hebben van een
ontwikkeling van kinderen tot fearless human beings.
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4. De kernwaarden op Beekpark
Het Daltononderwijs in Nederland gaat uit van een vijftal kernwaarden, waarbij borging als zesde
versleutelend element is toegevoegd.
1.
2.
3.
4.
5.

Vrijheid en verantwoordelijkheid
Zelfstandigheid
Samenwerking
Reflectie
Effectiviteit

In dit hoofdstuk wordt telkens per kernwaarde een inleiding gegeven en een indicatorenlijst
weergegeven, gebaseerd op informatie vanuit de NDV. Vervolgens wordt de vertaalslag naar Beekpark
gemaakt; er wordt een leerlijn beschreven waar mogelijk en tot slot volgt er een paragraaf met
toepassingsvormen.
Schoolregels
Voor alle kernwaarden op Beekpark geldt dat de drie vaste schoolregels een kapstok vormen waar alle
specifieke idealen en toepassingsvormen aan opgehangen kunnen worden.
1. Wij zijn aardig voor elkaar
2. Wij zorgen goed voor elkaars spullen
3. Wij zorgen ervoor dat iedereen rustig kan werken, spelen en denken.
Bovenstaande schoolregels bieden een kader, waarbinnen kinderen leren zich verantwoord te
gedragen. Aan het begin van elk schooljaar worden er samen meer specifieke groepsregels opgesteld
om het draagvlak voor deze algemene schoolregels te vergroten. Op Beekpark wordt uitgegaan van
het ideaal dat regels verantwoordelijkheidstimulerende kaders bieden (en geen vrijheidsbeperkende
maatregelen zijn).
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4.1

Vrijheid en verantwoordelijkheid

4.1.1 Visie op vrijheid en verantwoordelijkheid
"Freedom and responsibility together perform the miracle"
Vrijheid is noodzakelijk om eigen keuzes te kunnen maken en eigen wegen te
vinden. Vrijheid in het daltononderwijs is de gelegenheid krijgen om het taakwerk zelf te organiseren.
De opgegeven leerstof en de eisen die daaraan worden gesteld, de tijdslimiet, de werkafspraken en de
schoolregels vormen de grenzen waarbinnen de leerlingen hun vrijheid leren gebruiken. Een leerling
leert verantwoordelijkheid voor zichzelf en zijn omgeving te dragen, als zijn omgeving hem daarvoor
de ruimte en mogelijkheden biedt. Door leerlingen meer vrijheid te bieden kunnen zij eigen keuzes
maken en een actieve leerhouding ontwikkelen. Maar vrijheid betekent niet dat alles zomaar kan en
mag. Het is een taak van de leerkracht om iedere leerling een structuur te bieden om vrijheid binnen
grenzen te leren hanteren. Leerlingen krijgen de ruimte om te ontdekken en te experimenteren, maar
worden tegelijk ook geconfronteerd met de relatie tussen wat ze doen en wat dat oplevert. Dat is voor
leerlingen een geleidelijk leerproces, waarin zelfkennis en zelfinschatting een grote rol spelen.
Bron: www.dalton.nl
4.1.2 Indicatoren van de Nederlandse Dalton Vereniging:
Op leerlingniveau:
A.1
De leerling neemt verantwoordelijkheid voor de verwerking van zijn taak.
A.2
De leerling legt waar nodig verantwoording af aan zijn leraren, zijn medeleerlingen en
zijn ouders over de verwerking van zijn taak.
A.3
De leerling is actief betrokken bij zijn eigen (leer)werk.
A.4
De leerling draagt zorg voor zijn leeromgeving.
Op leraarniveau:
A.5
De leraar kan loslaten en schenkt vertrouwen aan zijn leerlingen. Hij biedt hiervoor een
kader waarbinnen de leerlingen hun eigen leerproces kunnen vormgeven.
A.6
De leraar houdt rekening met verschillen en creëert maatwerk dat zichtbaar is in de
taakinhoud.
A.7
De leraar begeleidt zijn leerlingen en geeft waar nodig sturing, op zo'n manier dat de
leerlingen zich vaardigheden eigen kunnen maken om de leerdoelen te behalen en de taak te
kunnen volbrengen.
Op schoolniveau:
A.8
Op de school heerst een cultuur van vertrouwen.
A.9
Leraren en overige medewerkers kunnen omgaan met verantwoordelijkheid en het
aangeven van grenzen.
A.10 Leraren en overige medewerkers komen de afspraken na.
A.11 De brede algemene vorming van leerlingen is richtinggevend.
A.12 Het onderwijs wordt gegeven in een lerende organisatie waar leerlingen en
leerkrachten zich kunnen ontwikkelen naar hun mogelijkheden.
4.1.3 Leerlijn vrijheid en verantwoordelijkheid op Beekpark
Omdat er volgens ons een één-op-één-relatie bestaat tussen de kernwaarden vrijheid en
verantwoordelijkheid enerzijds en zelfstandigheid anderzijds, is er voor deze kernwaarden een
gezamenlijke leerlijn ontworpen. Deze leerlijn is te vinden in de paragraaf zelfstandigheid.
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4.1.4 Toepassing van vrijheid en verantwoordelijkheid op Beekpark
Op Beekpark willen we dat de school een atmosfeer heeft, een uitstraling heeft, die de gemeenschap
ademt. Binnen deze gemeenschap is elk vrij individu er voortdurend bewust van dat hij mede-eigenaar
is en dus medeverantwoordelijk is. In onze ogen krijgen teamleden en leerlingen dus de ruimte
bepaalde keuzes maken en de verantwoordelijkheid voor die keuzes te dragen.
Onderstaande toepassingsvormen hebben met name betrekking op leerlingen en hoe leerkrachten
leerlingen benaderen. Echter, de kernwaarde vrijheid en verantwoordelijk dient ook op schoolniveau
toegepast te worden. In het hoofdstuk kwaliteitsbewaking en ontwikkeling wordt beschreven hoe
Beekpark op schoolniveau de kernwaarde toepast.













Het leerkrachtgedrag stimuleert leerlingen de verantwoordelijkheid te dragen voor de
groepssfeer en de inrichting van het klassenmanagement draagt hier ook aan bij. Alle
teamleden dragen hun voorbeeldfunctie uit om op die manier het
verantwoordelijkheidsgevoel bij leerlingen te stimuleren.
Het klassenmanagement en de ruimtes zijn zo ingericht dat leerlingen gestimuleerd worden
verantwoordelijk om te gaan met de ruimtes en materialen (helpende handjes, klassendienst,
takenbord groep 1 t/m 4, inleverbakken, schriftenkasten, het mededelingenbord,
handelingswijzers in alle ruimtes, etc.).
De ruimte is zo ingericht dat leerlingen gestimuleerd worden verantwoordelijkheid te nemen
voor het maken van eigen keuzes die betrekking hebben op het leerklimaat, zowel in de klas
als daarbuiten (volumeverkeerslichten, BAS-blok voor de leerkracht en leerlingen,
lesmaterialen in open kasten, etc.).
Verantwoordelijkheid wordt ontwikkeld vanuit het inoefenen van routines;
Het klassenmanagement stimuleert leerlingen verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen
leerproces:
o De leerkracht kent de eisen die gesteld worden, dus de leerkracht bepaalt de grote lijn
van de leerstofinhoud. Leerlingen kunnen hun eigen leerstof ook inbrengen in de vorm
van eigen onderwerpen tijdens projectmatig werken of alternatieven voor extra
opdrachten of vervangende opdrachten in de taakbrief (eigen leerdoelen formuleren
op taakbrief);
o Aan het eind van groep (5/)6 krijgen de kinderen langzamerhand de vrijheid en
verantwoordelijkheid om zelf de keuze te maken instructies te volgen. Dit doen ze aan
de hand van doelenbladen bij rekenen en spelling en aan de hand van
oefenopdrachten bij taal. Door korte oefenopdrachten uit te voeren en het
bijbehorende doel te lezen, ervaren zij de persoonlijke moeilijkheidsgraad van de
opdracht en bepalen zij of instructie nodig is. Voor de doelenbladen, zie bijlage 4.
o In groep (5/6) 7/8 leren leerlingen middels de zogenaamde informatiemarkt
instructiehulp te vragen en te bieden aan medeleerlingen.
Het lesprogramma is zo ingericht dat leerlingen om leren gaan met vrijheid en
verantwoordelijkheid tijdens les- en taakmomenten en op vrije momenten. Dit is met name te
zien aan de opzet van de taakaanpak in groep 0/1/2 en de indeling van de taakbrief vanaf
groep 2, zie de paragraaf over zelfstandigheid.
De leerlingen worden betrokken bij hun ontwikkeling doordat ze vanaf groep 5 aanwezig
mogen zijn bij de voortgangsbesprekingen en doordat er van ze verwacht wordt dat ze een
actieve rol hebben voor, tijdens en na deze besprekingen. Vanaf groep 3/4 worden rapporten
individueel besproken met leerlingen en wordt er actief gereflecteerd.
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4.1.4.1 De leerlingenraad
Onze leerlingenraad is een groep enthousiaste vertegenwoordigers, democratisch gekozen uit en door
de leerlingen van groep 5 t/m 8 van onze school. Deze groep zet zich in voor een goede en prettige
gang van zaken op de school.
Elke leerling van groep 5, 6, 7 en 8 kan zich kandidaat stellen. De leerlingenraad wordt zo samengesteld
dat alle groepen in de leerlingenraad zijn vertegenwoordigd. Ieder jaar worden de verkiezingen in
september georganiseerd.
Alle leerlingen van de groepen 5 t/m 8 moeten hun stem uitbrengen. De verkiezing vindt plaats in de
groep op een zelfgekozen manier. Natuurlijk in overleg met de leerkracht. De leerlingenraad is er om
mee te denken, praten, overleggen, beslissen over wat er op school en in de klas gebeurt. De raad
luistert daarbij naar de ideeën, voorstellen, vragen, moeilijkheden en klachten van alle leerlingen.
Daarnaast brengt de school (directie, leerkrachten) agendapunten in. De leerlingenraad moet actief
aan de slag om de onderwerpen die de andere leerlingen belangrijk vinden, te inventariseren.
Thema’s voor de leerlingenraad kunnen bijvoorbeeld zijn:
 praten over (de aanpassing van) schoolregels en er iets mee doen;
 een schoolfeest organiseren;
 acties voor het milieu in en rond de school opzetten;
 organisatorische zaken opzetten die voortkomen uit voorstellen van leerlingen.
Tot nu toe is onze leerlingenraad onder andere betrokken (geweest) bij:
 de stichtingsbrede studiedag, waarbij ze ideeën naar voren mochten brengen met betrekking
tot het beleid voor de toekomst;
 het ontwerp van het nieuwe schoolplein;
 de organisatie van Carnaval en Kerst;
 het schoolfruitproject.
De leerlingen vergaderen na schooltijd. De leerlingenraad kan advies geven aan de school of
voorstellen iets te gaan organiseren. Dit in overleg met het gehele team. De raad brengt de andere
leerlingen op de hoogte van wat ze doet.
4.1.4.2 Projectonderwijs
We zijn van mening dat we projectonderwijs binnen dit Dalton beleidsplan moeten vermelden,
aangezien we de uitgangspunten zoals omschreven in ‘Education on the daltonplan’ van Helen
Parkhurst als leidraad voor projectonderwijs op Beekpark hebben gebruikt en deze erg goed passen
bij de kernwaarde vrijheid en verantwoordelijkheid.
1. De inleiding
De taak wordt vooraf gegaan door een inleiding waarin de taak wordt geïntroduceerd. Dit begin van
het project is essentieel, omdat dit het moment is waarop leerlingen voor de taak warm gemaakt en
uitgedaagd moeten worden.
2. Het onderwerp
Het onderwerp beschrijft globaal waar de taak over gaat.
3. De opgaven
Belangrijk is dat de leerling een zeer helder beeld krijgt van wat er van hen verwacht wordt. Hij moet
een compleet overzicht krijgen van alles wat er gedaan moet worden en waar hij naar toe moet
werken. Anders gesteld: de leerling moet de taak in zijn geheel overzien, zodanig dat hij er zelfstandig
mee aan de slag kan. De taak dient schriftelijk geformuleerd te worden. Er wordt aangegeven wat het
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eindproduct moet zijn, hoe omvattend het moet zijn en hoe dit vormgegeven kan of moet worden.
(presentatievormen zoals muurkrant, powerpoint, website, enz.)
4. Het schriftelijk werk
Hier wordt aangegeven wat er aan werk verwacht wordt. De data waarop de verschillende onderdelen
klaar moeten zijn worden genoemd. Er kan sprake van zijn dat “schriftelijk werk” en “opgaven” elkaar
behoorlijk overlappen.
5. Het geheugenwerk
Wat moeten de leerlingen na het uitvoeren van de taak kennen en kunnen? Dit kan desgewenst als
basis dienen voor een toets.
6. De mondelinge lessen
De lessen met zelfstandig werk kunnen worden afgewisseld met klassikale lessen, bijvoorbeeld om de
vorderingen door te spreken. Data kunnen worden aangegeven op het mededelingenbord.
7. Het naslagwerk
De leerkracht geeft de leerlingen informatie over eventueel te gebruiken websites, artikelen, boeken
enz. Ook handleidingen voor het maken van artikelen, presentatievormen e.a. kunnen hiervan deel
uitmaken.
8. De vereffening, de gelijkwaardigheid
Hier wordt aangegeven hoeveel lessen een taak waard is. De taak kan bijvoorbeeld gelijkstaan aan het
gewicht van een aantal zaakvak lessen en een werkstuk/spreekbeurt.
9. Het mededelingenbord
Dit is een centraal punt in de klas tijdens deze taak. Hier worden bijvoorbeeld tips, ideeën,
handleidingen, webpagina’s en data voor mondelinge lessen bekend gemaakt. In het ideale geval kent
de leerkracht zijn leerlingen zo goed dat hij dergelijke hints op zijn leerlingen weet af te stemmen.
10. De samenhang
Tussen de vakken kan sprake zijn van een zekere samenhang. Opdrachten die voor een bepaald vak
gemaakt zijn, kunnen ook gelden voor opgaven van een ander vak.
Voor een uitgebreide beschrijving, zie bijlage 1.
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4.2

Zelfstandigheid

4.2.1 Visie op zelfstandigheid
"Experience is the best and indeed the only real teacher"
Zelfstandig leren en werken op een daltonschool is actief leren en werken. Een
leerling wil doelgericht werken aan een taak of opdracht en is in staat om tijdens dit leerproces hulp
te zoeken indien noodzakelijk. Deze manier van werken stimuleert het probleemoplossend denken van
leerlingen. Om later als volwassene goed te kunnen functioneren moet een leerling leren beoordelen
welke beslissingen hij/zij moet nemen en wat de gevolgen daarvan zijn. De keuzevrijheid dwingt een
leerling tot het nemen van zelfstandige beslissingen die voor hem effectief en verantwoord zijn.
Bron: www.dalton.nl
4.2.2 Indicatoren van de Nederlandse Dalton Vereniging
Op leerlingniveau:
B.1
De leerling neemt zelf initiatieven om zijn leerdoelen te bereiken.
B.2
De leerling vraagt hulp van anderen en helpt anderen als zij hem/ haar om hulp vragen.
B.3
De leerling bepaalt mede hoe ( werkvorm, tempo, plaats, tijd) hij/zij werkt aan de
gestelde doelen.
B.4
De leerling kan omgaan met uitgestelde aandacht.
B.5
De leerling krijgt de gelegenheid het gemaakte werk zelfstandig na te kijken.
Op leraarniveau:
B.6
De leraar creëert de randvoorwaarden (taakgerichte werksfeer, organisatie,
opdrachten/taken, materialen) die de leerlingen in staat stellen zelfstandig te kunnen werken,
zodat zij in hun eigen tempo en op hun eigen wijze kunnen leren.
B.7
De leraar stimuleert leerlingen initiatieven te nemen en te tonen.
B.8
De leraar biedt ruim tijd aan leerlingen om zelfstandig te kunnen werken.
B.9
De leraar creëert voor de leerlingen de ruimte om hun talenten te laten zien en te
ontwikkelen.
Op schoolniveau:
B.10 De school creëert voor de leraren en overige medewerkers de ruimte om hun talenten
te laten zien en te ontwikkelen.
B.11 De school stimuleert leraren en overige medewerkers initiatieven te nemen en te tonen.
4.2.3 Leerlijn zelfstandigheid op Beekpark
Groep
Fase

1
2
3
4
5
6
7
8
+
Richting Fase 1 Richting Richting Fase 2 Richting Richting Fase 3 Fase 4
fase 1
fase 2
fase 2
fase 3
fase 3
Bovenstaande leerlijn gaat uit van diverse fasen (1 tot en met 4) waarnaar gestreefd wordt gedurende
de diverse jaargroepen.
Fase 1. Zelfstandig verwerken
In de eerste fase bepaalt de groepsleider of de methode wat het kind gaat doen. De opdrachten zijn
eenduidig, maar kunnen de mogelijkheid bieden tot creativiteit en uitdaging. Kinderen werken relatief
kort aan de opdracht. Het gaat bij deze fase om het creëren van situaties waarbij leerlingen leren
omgaan met uitgestelde aandacht. De leerkracht bereidt de kinderen planmatig voor op de principes
van zelfstandig leren. Het gaat bij deze fase met name om het deelnemen aan een instructie en
vervolgens de stof direct verwerken (en controleren).
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Fase 2. Zelfstandig leren
Ook in deze fase bepaalt de groepsleider of de methode wat het kind gaat doen. De opdrachten zijn
ook hier eenduidig, maar kunnen de mogelijkheid bieden tot creativiteit en uitdaging. In deze fase
worden de opdrachten uitgebreider en krijgen kinderen relatief meer vrijheid voor wat betreft
praktische zaken: wanneer, met wie en waar voer je deze opdracht uit? Ze mogen bijvoorbeeld
bepalen in welke volgorde zij taken uitvoeren. De leerling draagt zelf verantwoordelijkheid voor de
manier waarop hij zijn taken indeelt, hoe hij omgaat met zijn spanningsboog, etc. Het doel van deze
fase is om kinderen te leren om gedurende een langere periode zelfstandig te laten werken aan
verschillende taken en deze op tijd af te ronden.
Fase 3. Zelfverantwoordelijk leren
In deze fase krijgen kinderen wat meer keuzemogelijkheden. Het doel staat echter grotendeels vast.
Het wordt hoofdzakelijk bepaald door de methode of door de groepsleider. Het kind heeft echter
invloed op de manier waarop dat bereikt wordt. Het gaat om gedeeltelijk open opdrachten, waarbij
kinderen de gelegenheid krijgen om de opdracht bijvoorbeeld op hun eigen manier vorm te geven en
te presenteren. Dat kinderen meer keuzevrijheid hebben, betekent automatisch dat opdrachten een
(nog) meer creatiever karakter krijgen. Taken zijn verder uitgebreid en kunnen plaatsvinden gedurende
een langere periode.
Fase 4. Zelfsturend leren
In deze fase gaat het om situaties waarbij de leerling zelf het doel, de inhoud en de werkwijze bepaalt
en de vrijheid heeft om initiatieven te nemen die noodzakelijk zijn voor het eigen leerproces. Het
vaststellen van het doel gaat wel in overleg met de groepsleider en/of de groep.
4.2.4 Toepassing van zelfstandigheid op Beekpark
Het klassenmanagement en de ruimtes zijn zo ingericht dat leerlingen gestimuleerd worden zelfstandig
om te gaan met de ruimtes, materialen, het leerklimaat, de groepssfeer en hun eigen leerproces. Er
bestaat een grote overlap tussen de toepassingsvormen van vrijheid en verantwoordelijk en die van
zelfstandigheid. De meest specifieke toepassingsvormen die horen bij zelfstandigheid, komen voort uit
de taakbrief. Daarnaast zijn de streefdoelen zelfstandigheid, zie bijlage 2, een belangrijke
toepassingsvorm. Met het team hebben we streefdoelen van zelfstandigheid bepaald voor groep 1 tot
en met 8. Deze doelen zijn tevens terug te vinden op de rapporten van de kinderen.
De toepassingsvormen beschreven in dit hoofdstuk hebben met name betrekking op leerlingen en hoe
leerkrachten leerlingen benaderen. Zoals ook het geval is bij de kernwaarde vrijheid en
verantwoordelijk, dient ook zelfstandigheid op schoolniveau toegepast te worden. In het hoofdstuk
kwaliteitsbewaking en ontwikkeling wordt beschreven hoe Beekpark op schoolniveau de kernwaarde
toepast.
4.2.4.1 De taakaanpak op Beekpark
Een heel belangrijk middel om leerlingen ruimte te bieden voor zelfstandigheid en eigenaarschap is
volgens Parkhurst en ons het werken aan een taak.
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De taakaanpak in groep 0, 1 en 2: het planbord
In groep 0/1/2 wordt er in eerste instantie gewerkt met het
planbord. Aan het einde van groep 2 wordt de taakbrief
geïntroduceerd naast het planbord. Zo ontstaat er een
opbouw in zelfstandigheid en een doorgaande lijn binnen
de school voor wat betreft de taakaanpak. Het planbord
dat wij hebben gekozen voldoet aan de eisen die wij
stelden aan een planbord. Namelijk:
 In groep 0/1/2 krijgen de kinderen een tastbare,
ruimtelijke mogelijkheid hun taken te plannen;
 Zowel leerlingen als leerkrachten kunnen zien wie
gedurende een week welke activiteiten gaat uitvoeren en
heeft uitgevoerd;
 Het is mogelijk om vooruit te plannen gedurende een
dag en meerdere dagen (en zelfs gedurende een week);
 De kleuren van de doppen geven een duidelijke
weekstructuur weer; de kleuren komen overeen met de
tijdwijzer die wij gebruiken (en op de taakbrieven van alle
groepen van de school worden ook deze kleuren
gehanteerd).
Op de website van Heutink staat een filmpje over het gebruik van het planbord. Daar (en uiteraard in
het klaslokaal) is tevens de handleiding te vinden.
Aanpak om te leren plannen
Omdat er in groep 0/1(/2) sprake is van een constante
instroom van nieuwe leerlingen, is er in groep 0/1 ten
aanzien van de taakaanpak een vaste opbouw in
maanden dat een leerling bij ons op school zit. Vanaf
groep 2 is er een vaste opbouw gedurende het jaar. Per
periode is er een aanbod vastgesteld hoe kinderen
geleerd wordt met het planbord en later met de
taakbrief om te gaan.
Groep

Periode op school

0/1

0-3 maanden

Aanbod taakaanpak







0/1

3-6 maanden



Naamkaartje leren kennen (woordbeeld / sticker).
Kleuren van de dagen leren kennen en deze
koppelen aan de doppen.
Pictogrammen van de activiteiten leren kennen.
Er worden maatjes gevormd; elke nieuwe leerling
wordt voor een periode van een maand (en indien
nodig langer) aan een leerling gekoppeld die al
langer op school zit. Deze helpt de nieuwe leerling
bij het plannen.
Tijdens grote-kringmoment een activiteit plannen
voor werken/spelen voor het daaropvolgende
moment.
Het bovenstaande wordt ingeoefend zonder hulp
van een maatje.
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Tijdens het begin van de dag, nog voordat het grotekringmoment start, een activiteit plannen voor het
speel- en werkmoment dat na het grotekringmoment plaatsvindt.



Op maandag, dinsdag en donderdag: tijdens het
begin van de dag, nog voordat het grotekringmoment start, een activiteit plannen voor het
speel- en werkmoment dat na het grotekringmoment plaatsvindt én voor het speel- en
werkmoment dat die middag plaatsvindt.

0/1

6-… maanden

Groep

Periode van het jaar Aanbod taakaanpak

2

zomervakantie
herfstvakantie

t/m



Herhalen laatste periode groep 0/1.

herfstvakantie
kerstvakantie

t/m



Op maandag en donderdag wordt er bekend
gemaakt wie, wanneer aan welke kleinekringactiviteit gaat meedoen (aan de hand van de
periodedoelen en de observaties). De leerkracht
geeft dit voor de leerlingen in groep 2 weer op het
planbord*.

kerstvakantie
meivakantie

t/m



Op maandag en donderdag wordt er bekend
gemaakt wie aan welke kleine-kringactiviteit gaat
meedoen (aan de hand van de periodedoelen en de
observaties). De leerlingen van groep 2 plannen zelf
wanneer ze aan de activiteit gaan deelnemen en
geven dit zelf weer op het planbord*.
Er worden voor meerdere dagen activiteiten
gepland.

2


2

meivakantie
zomervakantie

t/m



De papieren weektaak wordt ingevoerd. Deze wordt
gebruikt naast het planbord. Voor de aanpak, zie het
taakbriefformat van groep 2 in bijlage 3.

* De leerkracht heeft vanuit het periodedoelenoverzicht en de daaraan gekoppelde individuele
observaties zicht op de ontwikkeling en de voortgang van de leerlingen. Op basis daarvan bepaalt de
leerkracht in eerste instantie wie, wanneer op welke momenten deelneemt aan kleinekringactiviteiten waarin de desbetreffende doelen worden behandeld. Ook de kleine-kringactiviteiten
staan weergegeven op het planbord (uiterst rechts met een rode rand om het pictogram). Later
bepalen leerlingen zelf wanneer ze deelnemen aan de activiteit. Leerlingen mogen overigens altijd de
keuze maken (middels het planbord) deel te nemen aan de kleine-kringactiviteit. Dus ook als deze niet
verplicht is gesteld voor hen.
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De taakaanpak vanaf eind groep 2: de taakbrief
Voorzijde taakbrief groep 3-8
Rooster:

Het rooster staat in de eerste helft van de groep 3 niet op de taakbrief, maar hangt in
het klaslokaal. Vanaf de tweede helft van groep 3 (tot en met groep 8) staat het rooster
wel op de taakbrief, zodat kinderen hulp geboden wordt bij de planning. Elke dag geeft
de leerkracht een compleet overzicht van de dag weer op het
whiteboard.
Op de taakbrief staan gezamenlijke momenten en instructies
vermeld. In de dagkolommen wordt de dag met de bijbehorende
kleur, de instructietijd en het vakgebied aangegeven. In een
combinatiegroep wordt ook aangegeven voor welke groep de
instructie is.
De witte gebieden zijn verplichte gezamenlijke momenten. Alle
overige tijd gebruiken leerlingen om zelfstandig te werken of om,
indien nodig, deel te nemen aan instructie. Deze tijdvakken zijn
donker gearceerd. We streven er in de groepen 1 t/m 5 naar
iedere volle lesdag gemiddeld anderhalf uur aan zelfstandige werktijd te besteden. In
de bovenbouw gemiddeld twee uur per dag.

Doelstellingen: De doelstellingen worden, gezien de complexiteit van de omschrijving niet vermeld op
de taakbrief. Wel worden de doelstellingen vanaf het voorjaar van groep 6 behandeld
als de taakbrief wordt uitgedeeld op maandag of donderdag. Dit gebeurt met behulp
van doelenbladen, zie bijlage 4. Op deze manier kan de leerling inschatten welke
instructies hij/zij dient te volgen. De leerkracht kan de groep, maar ook de individuele
leerling(en) verplichten de instructies te volgen.
Na toetsen plannen leerlingen in overleg met de leerkracht(en) verdiepende en/of
remediërende opdrachten.
Mijn maatje:

Iedere week worden bij het uitdelen van de taakbrief nieuwe maatjes gemaakt. Dit kan
wisselend gebeuren. Soms verplicht aan de hand van de fruitmachine, soms eigen
keuze, soms a.d.h.v. de leerlingenlijst, etc.

Achterzijde taakbrief groep 3-8:
Keuzeopdrachten:

Op de taakbrief worden keuzeopdrachten door de leerkrachten niet apart vermeld. De
leerlingen krijgen zelf de ruimte om hier invulling aan te geven middels een zelfgeformuleerd leerdoel in afstemming met de leerkracht. Na het uitdelen en
behandelen van de taakbrief gaan de leerlingen individueel toevoegen waar ze mee
aan de slag willen.
De dag van instructie

Opdracht:

Specificering van de opdracht
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Gepland:

De leerling kleurt het vakje in met de kleur van de dag waarop hij de opdracht heeft
gepland
Dit symbool geeft aan of de opdracht al dan niet samen uitgevoerd moet worden
De dag waarop de opdracht af dient te zijn
In deze kolom wordt aangegeven wie de opdracht nakijkt
Als de opdracht is afgerond, geeft de leerling aan hoe het verloop van de opdracht was.
Als de derde smiley gekleurd is, benadert de leerling op eigen initiatief de leerkracht.
Er wordt dan voor een passende oplossing gezorgd.

Reflectie:

Op iedere taakbrief wordt op de laatste dag van de taakbrief klassikaal gereflecteerd.
De manier van reflecteren kan per week verschillen.

Uitgangspunt is dat de taken op de taakbrief afgerond worden. Is dit om welke reden dan ook niet
mogelijk, dan wordt er in overleg met de leerkracht een passende oplossing gezocht. Belangrijk is, is
dat de leerdoelen worden behaald. Vanaf groep 7 vormt het afronden van de taken een leerdoel op
zich; richting het voortgezet onderwijs is het belangrijk dat leerlingen leren plannen, zich aan deze
planning houden en hun taken dus afronden. In uitzonderlijke gevallen zal het werk in overleg met de
leerkracht en de ouders thuis afgerond worden.
Na vier schoolweken neemt de leerling de taakbrieven mee naar huis, zodat ouders kunnen zien hoe
het werken met de taakbrieven is verlopen.
Groep 8 werkt in een agenda.
Zie bijlage 3 voor de formats van de taakbrieven van groep 2 tot en met 8.
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4.3

Samenwerken

4.3.1 Visie op samenwerken
"The school functions as a social community"
Een daltonschool is een leefgemeenschap waar leerlingen, leerkrachten, ouders, schoolleiding en
bestuur op een natuurlijke en gestructureerde wijze samen leven en werken. Een daltonschool is ook
een leeromgeving waar leerlingen en leerkrachten iets van en met elkaar leren. Doordat leerlingen
samen met leerkrachten en medeleerlingen aan hun leertaken werken, leren zij met elkaar om te gaan
en leren zij dat zij elkaar kunnen helpen. Het verwerven van kennis en vaardigheden in samenwerking
met anderen kan het leren vergemakkelijken. Leerlingen leren dat er verschillen bestaan tussen
mensen. Ze leren naar elkaar te luisteren en respect te hebben voor elkaar. Als leerlingen met elkaar
samenwerken, ontwikkelen ze sociale vaardigheden en leren ze reflecteren op de manier waarop ze
leren, zoals het beoordelen van een eigen inbreng en die van een medeleerlingen, het aangaan van de
dialoog, het leren omgaan met teleurstellingen en het ervaren van een meeropbrengst uit de
samenwerking. Het uiteindelijke doel is democratisch burgerschap. Een daltonschool is een oefenplek
voor democratisering en socialisering.
Bron: www.dalton.nl
4.3.2 Indicatoren van de Nederlandse Dalton Vereniging
Op leerlingniveau:
C.1
De leerling benut de gegeven tijd en gelegenheid om te oefenen en zich te bekwamen
in samenwerkingsvaardigheden.
C.2
De leerling werkt op respectvolle wijze samen met leraar en medeleerlingen.
Op leraarniveau:
C.3
De leraar werkt op respectvolle wijze samen met collega’s en leerlingen.
C.4
De leraar geeft samen met collega’s vorm aan de taak of leertaken, zoals deze in de
school zijn afgesproken.
C.5
De leraar kan verschillende vormen en niveaus van samenwerken toepassen.
C.6
De leraar schept een pedagogisch veilig klimaat voor samenwerking met de leerlingen
en tussen de leerlingen onderling.
Op schoolniveau:
C.7
De school is een leefgemeenschap waarbinnen leerlingen, leraren en overige
medewerkers op een zichtbare wijze samen leven en werken.
C.8
De school is een leerplek waar leerlingen en leraren al samenwerkend van en met
elkaar leren.
C.9
De school is een veilige oefenplek voor democratisering en socialisering.
4.3.3 Leerlijn samenwerken op Beekpark
Op dit moment bestaat er nog geen leerlijn voor de kernwaarde samenwerking, maar wel een lijn van
eenduidigheid in de vorm van afspraken. Het ontwerpen van een leerlijn staat wel gepland, zie
hoofdstuk over kwaliteitsbewaking en ontwikkeling. In deze leerlijn zal de opbouw duidelijk worden
van samenwerking als doel naar samenwerking als middel. Het onderstaande is gebaseerd op hoe op
dit moment op Beekpark samenwerking wordt vormgegeven.

19

4.3.4 Toepassing van samenwerken op Beekpark
Op Beekpark streven we ernaar dat er een afspiegeling van het leefklimaat van de samenleving
zichtbaar is in de school. Wij vinden het van grote pedagogische waarde dat kinderen sociale
vaardigheden opdoen en leren samen te werken. Samen ontdekken, samen overleggen, samen
afspraken maken, samen genieten, samen delen en elkaar ontmoeten. Hierdoor leren de kinderen dat
er onderling verschillen zijn, zowel in persoonlijkheid als werkstijl, en deze verschillen te waarderen.
Ook leren ze kwaliteiten en talenten van zichzelf en elkaar te zien en te waarderen en deze in te zetten.
Het klassenmanagement, het leerkrachtgedrag en de schoolinrichting stimuleren een positief, veilig
klimaat in de gehele school en in alle groepen en lokken samenwerking uit. De drie schoolregels,
vermeld in de inleiding van dit hoofdstuk, vormen met name bij de kernwaarde samenwerken een
belangrijk uitgangspunt.
De toepassingsvormen beschreven in dit hoofdstuk hebben met name betrekking op leerlingen en hoe
leerkrachten leerlingen benaderen. Zoals ook het geval is bij de kernwaarde vrijheid en
verantwoordelijkheid, dient ook samenwerken op leraar- en schoolniveau toegepast te worden. In het
hoofdstuk kwaliteitsbewaking en ontwikkeling wordt beschreven hoe dit op Beekpark gebeurt.







Leerlingen werken samen met maatjes. In groep 1/2 zijn de maatjes terug te vinden op het
takenbord, waar maatjes tevens kunnen zien welke organisatorische taak zij samen uitvoeren
gedurende een week. Ze kunnen bij vragen om hulp een beroep doen op elkaar. De leerkracht
vervult hier een stimulerende, coachende rol. In groep 3 tot en met 8 worden elke week, bij
het introduceren van de taakbrief, maatjes gevormd. Dit gebeurt wisselend: soms door de
leerkracht, soms door de leerlingen en soms met behulp van de computer. De kinderen zijn
zich ervan bewust waarom er met maatjes gewerkt wordt op Beekpark.
Er wordt, naast het werken met een maatje, ook met andere leerlingen samengewerkt. Vaak
is de groepsopstelling in de klas bepalend voor deze samenwerking. Tevens hebben nieuwe
leerlingen (groep 0/1) een maatje: een leerling die al langer op school zit en hen onder andere
helpt bij het plannen van taken. Voor groepsvormende en coöperatieve werkvormen
gebruiken we diverse bronnen als basis. Deze zijn te vinden op vaste plekken: in onze digitale
werkomgeving (Sharepoint) en in onze teamkamer.
De verschillende ruimtes in de school bieden verschillende samenwerkingsmogelijkheden.
Middels handelingswijzers wordt aangegeven welke ruimte welke functie heeft en wat daar
de verwachting is.
Leerlingen leren elkaar hulp te vragen en te bieden vanaf groep 1/2. De leerkracht helpt de
leerlingen hieraan te herinneren op verschillende momenten gedurende een week, terug te
vinden in de weekplanning. In groep 5 tot en met 8 is er een zogenaamde informatiemarkt.

4.3.4.1 Gouden weken
Op Beekpark hanteren we de methode Gouden weken. Met name aan het begin van een nieuw
schooljaar is het van groot belang intensief aandacht te besteden aan groepsvorming. De fasen van
groepsvorming die we binnen de begeleide groep zien zijn forming, norming, storming, performing.
De forming duurt ongeveer twee weken en is een periode van oriëntatie en testen van elkaar. Hierin
zijn kinderen onzeker en probeert iedereen zijn plaats in de groep te bepalen. Acceptatie speelt een
grote rol. De meeste kinderen zijn gefocust op zichzelf, conflicten en serieuze onderwerpen worden
gemeden. Als leerkracht laat je op een vriendelijke, stevige manier zien dat je er bent.
Tijdens de storming, die ook twee weken duurt, kunnen er zowel mogelijkheden voor de groep als
problemen ontstaan. Kinderen worden opener en kritischer op elkaars gedrag. Wanneer de grenzen
duidelijk zijn, gaan de kinderen erkenning zoeken en hun positie verwerven. Ieder kind wil ruimte om
keuzes te maken. Dit kan leiden tot confrontaties.
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Binnen de norming fase worden er normen vastgesteld die binnen de groep gelden. De normen
worden door de leider binnen de groep bepaald. In deze fase worden er groepsregels geformuleerd
en gehanteerd (zowel door leerkrachten als leerlingen). Deze worden gehandhaafd met de leerkracht
als coach. Leerlingen leren elkaar steeds beter kennen door oefeningen en energizers.
De langste fase in een groep in het onderwijs is performing. De rollen zijn verdeeld en de normen zijn
bepaald. Nu is het tijd om ze uit te voeren.
Met de Gouden weken wordt ernaar gestreefd de fases forming en norming zo goed mogelijk te laten
verlopen met als doel dat er wordt gekozen voor een positief leiderschap met ruimte en begrip voor
elkaar en verantwoordelijkheidsbesef.
Goede ingrediënten voor de Gouden weken zijn zelf geformuleerde, positieve groepsregels,
energizers, coöperatieve werkvormen (aan te leren samenwerkingsvaardigheden staan hierin nog
centraal) en goed voorbeeldgedrag van de leerkracht.
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4.4

Reflectie

4.4.1 Visie op reflectie
"I would be the first to hear welcome criticism"
Reflexiviteit, nadenken over je eigen gedrag en je eigen werk, is op daltonscholen belangrijk. Op veel
daltonscholen maken leerlingen vooraf een inschatting van de moeilijkheidsgraad en de tijd van de
opdrachten. Achteraf wordt hierover ook een feitelijke beoordeling gegeven en worden in gesprekjes
regelmatig de inschattingen vooraf en de feitelijke beoordelingen achteraf met elkaar vergeleken. In
zulke gesprekjes kan er dan bijvoorbeeld aandacht geschonken worden aan het feit waarom een kind
steeds de rekenopgaven in de weektaak vooraf moeilijker inschat dan ze (achteraf) blijken te zijn. Op
andere aspecten van het werken in de klas wordt op een soortgelijke wijze gereflecteerd. Zo wordt
geleidelijk de vaardigheid in het zelfstandig werken en het samenwerken opgebouwd. Het kritisch
benaderen van onderwijskundige ontwikkelingen en inzichten is op een daltonschool vanzelfsprekend.
Iedere docent die werkt op een daltonschool reflecteert op zijn/haar onderwijspraktijk en
professioneel handelen. Ook op schoolniveau vindt reflectie over de kwaliteit van het daltononderwijs
voortdurend plaats.
Bron: www.dalton.nl
4.4.2 Indicatoren van de Nederlandse Dalton Vereniging
N.D.V.:
‘Het kritisch benaderen van onderwijskundige ontwikkelingen en inzichten is op een
daltonschool vanzelfsprekend. Iedere docent werkend op een daltonschool
reflecteert op zijn/haar onderwijspraktijk en professioneel handelen. Ook op schoolniveau vindt
reflectie over het onderwijs voortdurend plaats. Reflectie en evaluatie dragen in hoge mate bij
tot de verkenning van de leerweg om het beoogde doel te bereiken.’
Op leerlingniveau:
D1. De leerling maakt een planning voor zijn taakwerk
D2. De leerling stuurt zijn planning bij door de voortgang te overzien.
D3. De leerling beziet het behaalde eindresultaat kritisch en neemt leerpunten mee
naar een volgende planning van zijn taak.
D4. De leerling reflecteert op zijn eigen gedrag en dat van zijn medeleerlingen.
Op leraarniveau:
D5. De leraar zet verschillende reflectiemethoden in.
D6. De leraar laat leerlingen reflecteren op samenwerking.
D7. De leraar laat leerlingen feedback geven op zijn eigen functioneren.
D8. De leraar is in staat om kritisch naar zijn werk te kijken en gebruikt evaluatie,
reflectie en feedback van anderen om zich verder te ontwikkelen.
Op schoolniveau:
D9. De3 school stelt leraren en overige medewerkers in de gelegenheid van en met
elkaar te leren.
D10. De school hanteert een doorgaande lijn m.b.t. reflectie op leerlingniveau.
4.4.3 Leerlijn reflectie op Beekpark
Weten wie je bent en wat je kunt, natuurlijk Beekpark. Ons mission statement heeft alles te maken
met reflectie. Om reflectie vorm te geven, hanteren wij de benaderingswijze kernreflectie (Korthagen,
2008). Op zoek naar jezelf, naar je eigen kracht. Als leerkrachten, leerlingen en ouders van Beekpark
zijn we dagelijks op zoek naar kracht in de vorm van kwaliteiten. Naar de kwaliteiten van onze
leerlingen, collega’s en ouders en ook naar onze eigen kwaliteiten.
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De training kernreflectie onder leiding van Maarten Haalboom helpt ons bij deze zoektocht. Deze
training leert ons om anders naar kinderen te kijken. Het leert ons te zien en vooral ook te benoemen,
wat een leerling kan en goed doet. Uitgaan van de kracht van het kind. De theorie rondom kernreflectie
en waar wij onze benaderingswijze dus op baseren is ontwikkeld door Korthagen en Lagerwerf (2008).
De theorie staat beschreven in bijlage 5.
Er bestaan verschillende niveaus van kernreflectie:
1. In terugblik wordt liften toegepast
2. Verbanden worden opgespoord
3. Alternatieven worden ontwikkeld
4. Reflecteren op basis van eerdere reflecties
5. Het geleerde generaliseren naar andere situaties, ook in de toekomst
Kernfeedback geven en ontvangen is een onderdeel van kernreflectie. Er bestaan verschillende
niveaus van kernfeedback:
1. Waarnemen van kernkwaliteiten
2. Benoemen van kernkwaliteiten
3. Aangeven waaraan je de kernkwaliteiten hebt opgemerkt
4. Benoemen welk effect de waargenomen kwaliteit heeft op jou
5. Transfer: inzetten van deze kwaliteit(en) in verschillende situatie(s)
Onderstaande doelen vormen een doorgaande leerlijn voor leerlingen van groep 1 tot en met groep 8
ten aanzien van kernreflectie.
Doelen onderbouw (groep 1, 2, 3):
 de leerling kan complimenten geven aan medeleerlingen;
 de leerling weet het verschil tussen complimenten over iemands uiterlijk en innerlijk;
 de leerling leert de betekenis van (veelal visueel) aangeboden kernkwaliteiten en kan deze
herkennen bij medeleerlingen;
 de leerling kan benoemen waaraan hij deze kernkwaliteiten ziet.
Doelen middenbouw (groep 4, 5, 6): doelen onderbouw en …
a. de leerling kan de nieuw aangeboden kernkwaliteiten (en de kernkwaliteiten die in de
onderbouw zijn aangeboden) herkennen bij medeleerlingen én zichzelf en benoemen waaraan
hij deze kernkwaliteiten ziet;
b. de leerling kan klasgenoten kernfeedback geven;
c. de leerling kan op de vraag van de leerkracht benoemen wat het met hem doet als een
medeleerling zijn kwaliteiten inzet (welk effect heeft het op mezelf?);
d. de leerling kent een groot deel van zijn eigen kernkwaliteiten (naar aanleiding van de
aangeboden kernkwaliteiten) en kan deze benoemen;
e. de leerling kan kernkwaliteiten onbewust inzetten en benoemen dat hij ze heeft ingezet en
wat het effect daarvan is geweest.
Doelen bovenbouw (groep 7, 8): doelen onderbouw, middenbouw en …
a. de leerling kan de nieuw aangeboden kernkwaliteiten (en de kernkwaliteiten die in de
onderbouw en middenbouw zijn aangeboden) herkennen bij medeleerlingen en zichzelf en
benoemen waaraan hij deze kernkwaliteiten ziet;
b. de leerling kent zijn eigen kernkwaliteiten, kan ze benoemen én kan verwoorden welk effect
dit op hem heeft;
c. de leerling leert kernkwaliteiten bewust inzetten binnen verschillende situaties (transfer) en
benoemen wat het effect zou kunnen zijn als deze kwaliteit ingezet wordt.
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4.4.4 Toepassing van reflectie op Beekpark
We willen bereiken dat als kinderen bij ons van school gaan ze hun eigen kernkwaliteiten kennen en
deze kunnen inzetten. Hierdoor krijgen kinderen een beter én positiever zelfbeeld. We willen hen leren
over zichzelf na te denken en naar zichzelf te kijken. Met andere woorden: we willen de leerlingen op
zichzelf leren reflecteren, waardoor ze met (reële) zelfkennis en zelfvertrouwen van school gaan. Wij
zien reflectie als hét middel om leer-, houding- en gedragsgewoonten bij kinderen te vormen, te sturen
en te borgen. Het samen uitspreken van verwachtingen (vooraf), monitoren (tijdens) en evalueren
(achteraf). We willen de reflectiecyclus in ons dagelijks patroon steeds laten terugkomen. Het is
bewustwording van, verantwoordelijk zijn, zelfvertrouwen vergroten, plannen en bijsturen,
verwoorden en verantwoorden.
Aan alle doelen die geformuleerd zijn voor de onder- midden- en bovenbouw, zijn mogelijke
werkvormen gekoppeld, passend bij de belevingswereld van de kinderen in die specifieke bouw. Deze
koppeling is weergegeven in tabellen. De tabellen en de uitleg bij alle werkvormen zijn te vinden in
onze gezamenlijke map op Sharepoint.
Reflectie met betrekking tot de taken
Reflectie met betrekking tot de taken vormt een essentieel onderdeel binnen onze school als
Daltonschool. Deze toepassing van reflectie vindt plaats voor, tijdens en na het uitvoeren van de taken.
De reflectie achteraf gaat weer over in reflectie vooraf, waardoor er een reflectiecyclus ontstaat. Zoals
ook beschreven staat in het hoofdstuk over zelfstandigheid, streven we er in de toekomst naar
verbeterpunten op de (volgende) taakbrief te laten terugkomen, zie hoofdstuk kwaliteitsbewaking en
ontwikkeling. Door dit te realiseren ontstaat bij leerlingen de verantwoordelijkheid om tot
verbeteringen te komen op basis van de simultane ontwikkeling van theorie en praktijk (plan-do-checkact-cyclus, de kwaliteitscirkel van Deming). De manier van reflecteren verschilt per moment. Er is
zowel sprake van product- als procesreflectie, met de hele groep en met leerlingen individueel,
schriftelijk en mondeling, etc.
Reflectiegesprekken tussen leerkrachten, leerlingen en hun ouders
Gedurende het hele jaar worden er reflectiegesprekken met de leerlingen gehouden ten aanzien van
hun ontwikkeling. Vanaf groep 5 mogen leerlingen aanwezig zijn bij de gesprekken met leerkrachten
en ouders. In groep 7/8 worden er formulieren gebruikt om met de leerlingen te reflecteren op het
rapport. (Bijlage 6) Deze leerlingen bereiden een rapportpresentatie voor en leiden het gesprek. We
streven ernaar eind dit schooljaar een doorgaande lijn te ontwikkelen om met alle leerlingen te
reflecteren op hun rapport. Zie ook het hoofdstuk kwaliteitsbewaking en ontwikkeling.
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4.5

Effectiviteit

4.5.1 Visie op effectiviteit
Dalton is een "Efficiency measure"
Dalton is een maatregel om effectiever te werken: 'a simple and economic
reorganization of the school'. Parkhurst wil met haar Dalton Plan het schoolse leren doelmatiger
maken. Daarom zijn effectiviteit en efficiency al vanaf het begin twee belangrijke begrippen.
Effectiviteit en efficiency vooronderstellen duidelijkheid over de onderwijsopbrengsten. Parkhurst
vindt dat het onderwijs een brede functie heeft. Onderwijs behoort kinderen en jeugdigen ook
cultureel en moreel te vormen, zodat ze zelfredzaam en sociaal verantwoordelijk worden: geoefend
in, gewend aan en voorbereid op leven, werken en samenleven. Het daltononderwijs is gericht op een
effectieve inzet van tijd, menskracht en middelen. Parkhurst wil omwille van de efficiency leerlingen
juist verantwoordelijkheid in handen geven. Zij stelt dat als leerlingen een taak krijgen, waar zij
verantwoordelijkheid voor dragen en die ze in vrijheid zelf plannen en uitvoeren, het onderwijs dan
veel effectiever is dan het stilzit- en luisteronderwijs dat zij zelf doorlopen heeft. Parkhurst maakt in
haar Dalton Plan van kinderen als het ware kleine ondernemers, die verantwoordelijkheid leren dragen
voor het schoolwerk, hun eigen werk, dat ze in vrijheid uitvoeren.
Bron: www.dalton.nl
4.5.2 Indicatoren van de Nederlandse Dalton Vereniging
Op leerlingniveau:
E.1
De leerling behaalt zijn leerdoelen die passen bij zijn persoonlijke ontwikkeling.
E.2
De leerling gaat op een efficiënte en verantwoorde wijze om met zijn leertijd.
E.3
De leerling is actief bezig met de taak en maakt efficiënt gebruik van zijn
keuzemogelijkheden.
Op leraarniveau:
E.4
De leraar behaalt zijn leerdoelen.
E.5
De leraar gaat op een efficiënte en verantwoorde wijze om met zijn lestijd.
E.6
De leraar zorgt voor afwisseling van leeractiviteiten tijdens de les.
E.7
De leraar stemt de instructie en het leerstofaanbod af op de leerbehoeften en
leermogelijkheden van zijn leerlingen.
E.8
De leraar daagt leerlingen uit het beste uit zichzelf te halen.
E.9
De leraar geeft leerlingen een uitdagende motiverende taak die past bij het niveau, de
interesse en het (werk)tempo van de individuele leerling.
E.10 De leraar analyseert de leerproblemen van leerlingen die de leerdoelen niet halen.
Op schoolniveau:
E.11 Het onderwijs is door een efficiënte inrichting van tijd, ruimte en middelen doelmatig en
gericht op het behalen van de noodzakelijke opbrengsten.
E.12 De school hanteert een doorgaande lijn van de daltoncompetenties van leerlingen en
personeel.
E.13 De school biedt leerlingen ondersteuning en/of passende zorg als zij de leerdoelen niet
halen.
4.5.3 Toepassing van effectiviteit op Beekpark
De indicatoren van effectiviteit op leerlingniveau worden vooral ondergebracht en hebben veel
raakvlakken met de kernwaarden vrijheid en verantwoordelijkheid en zelfstandigheid. Met name het
werken met de taakbrief is daar een voorbeeld van. De indicatoren op leraar- en schoolniveau hebben
vooral betrekking op hoe leerlingenzorg binnen ons bestuur en onze school wordt georganiseerd. Als
we specifiek naar indicator E12 kijken, de school hanteert een doorgaande lijn van de
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daltoncompetenties van leerlingen en personeel, kunnen we stellen dat we dit op diverse manieren
bewaken en borgen. Binnen ons team bestaan er twee leerteams. Eén richt zich op pedagogische
zaken, één op onderwijskundige zaken. Dit laatste leerteam heeft tevens als verantwoordelijkheid om
Daltononderwijs op Beekpark te waarborgen. De nauwe afstemming tussen deze leerteams en de
overige collega’s vindt plaats tijdens vergaderingen en studiedagen. Hierover en over andere zaken
rondom borging wordt meer beschreven in de hoofdstukken over borging en kwaliteitsbewaking en
ontwikkeling.
4.5.3.1 Leerlingenzorg
De manier waarop de leerlingenzorg binnen Marcant-BSV wordt georganiseerd is vastgelegd in het
bovenschools ondersteuningsplan. Dit plan is nog in ontwikkeling maar is inmiddels in een
vergevorderd stadium en zal op korte termijn op alle scholen geïmplementeerd worden.
Uitgangspunt voor de leerlingenzorg is de visie dat een cultuur van 'ontwikkelen en leren' en een
rotsvast vertrouwen in de mogelijkheden en kansen van kinderen hen het meest vooruit helpt. Het
gevolg daarvan is dat niet het 'repareren' van gebreken (deficit denken) maar het zoeken naar
mogelijkheden en flexibele antwoorden centraal staan in het beleid.
Binnen Marcant-BSV wordt gewerkt volgens de 1-zorgroute en op een opbrengst- en
handelingsgerichte werkwijze (OGW, HGW). Beide gaan uit van doelgericht werken: het stellen van
ambitieuze doelen die cyclisch geëvalueerd worden. Zowel opbrengstgericht werken als
handelingsgericht werken benadrukt het belang van hoge verwachtingen. Bij OGW en HGW worden
doelen geformuleerd op groepsniveau. Op schoolniveau bepaalt de school haar ambities voor lezen,
taal en rekenen en op groepsniveau wordt cyclisch geanalyseerd in hoeverre deze ambities
gerealiseerd zijn. In zowel OGW als HGW worden data (toetsgegevens) verzameld over lezen, taal en
rekenen en via bijvoorbeeld een datamuur vertaald naar een groepsplan. Binnen Marcant-BSV zien we
het groepsplan als een manier om de verschillen binnen een groep hanteerbaar te maken. We hebben
daarbij een voorkeur voor convergente differentiatie vanuit het Interactief Gedifferentieerd Directe
Instructiemodel (IGDI).
Het IGDI-model is een variant op het Directe Instructie model en is gebaseerd op twee principes:
 De leerkracht demonstreert doelgericht en geeft uitleg;
 De leerlingen leren door oefening en herhaling.
Er is een verdeling in verschillende fasen. De eerste fasen van het IGDI-model creëren condities om te
leren. In de daaropvolgende fasen wordt geleerd. Het doel van het IGDI model is dat alle leerlingen de
basisstrategieën beheersen van een bepaalde leerstof. Maar ook dat er ruimte is voor differentiatie.
De fasen van het IGDI-model zijn:
 Gezamenlijke start van de les (= korte introductie met de hele groep).
 Interactieve instructie en begeleid inoefenen (eventueel zonder de plusleerlingen die geen
instructie nodig hebben en zelfstandig aan het werk gaan).
 Zelfstandig werken van de groep B. Verlengde Instructie aan de zwakke leerlingen
 Zelfstandig werken van de groep (leerkracht loopt rond en helpt waar nodig)
 Afsluiting van de les (= reflectie op de les met de hele groep).
Bron: www.wij-leren.nl
De manier waarop de zorg binnen Marcant-BSV is geregeld is schematisch weergegeven in het figuur
aan het einde van deze paragraaf. Dit laat zien dat er binnen Marcant-BSV scholen zes zorgniveaus
worden onderscheiden. De zorg en ondersteuning die binnen de niveaus 1 t/m 4 wordt geleverd op en
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door de eigen school en valt onder de basisondersteuning. De zorg op niveau 5 valt onder de breedte
ondersteuning en wordt op de eigen school geleverd met (meestal tijdelijk) externe ondersteuning of
interventies vanuit het subregionaal steunpunt. De zorg en ondersteuning op niveau zes is 'onderwijs
op maat'. Deze zorg behelst veelal blijvende ondersteuning of aanpassingen in de reguliere school of
een doorverwijzing naar aangepaste onderwijsvormen en valt onder de diepteondersteuning.
Het begeleidingsplan van Marcant-BSV beschrijft heel helder wat de stappen zijn die jaarlijks (veelal
cyclisch) op de verschillende niveaus worden doorlopen. Daarbij is helder aangegeven wat de
benodigde acties zijn binnen dat niveau, wat de taken en verantwoordelijkheden zijn van de
betrokkenen zowel binnen als buiten de school, wat de afstemmingsmomenten zijn met ouders, welke
documenten en richtlijnen van toepassing zijn en wat de vervolgstappen zijn om de zorg naar een
hoger niveau te brengen.

Schematische weergave zorgplan Marcant-BSV
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Kenmerkend voor het onderwijs, de zorg en ondersteuning binnen Marcant-BSV is dat:
 OGW wordt gezien vanuit een breed perspectief met aandacht voor zowel didactische als
pedagogische doelen;
 Iedere cyclus van OGW en HGW wordt gemarkeerd door een groepsbespreking tussen intern
begeleider en leerkracht. In die bespreking worden een aantal beleidsmatig vastgelegde zaken aan
de orde gesteld.
In het kader van het passend onderwijs maken de Marcant-BSV scholen onderdeel uit van het
samenwerkingsverband 23-02 (SWV 23.02). Binnen dit samenwerkingsverband wordt er gewerkt in
drie subregio's waarbij de scholen van Marcant-BSV onderdeel uit maken van subregio Plein Midden
Twente (PMT).
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5. Borging
5.1 Visie op borging
Het borgen van de kernwaarden is een zeer belangrijk aspect voor een Daltonschool. Op zowel schoolleerkracht- als leerlingniveau dienen zaken vast te liggen in een borgingsdocument. Daar dient dit
beleidsplan van Dalton op Beekpark voor. Dit plan wordt elk jaar geüpdatet om het beleid actueel te
houden en vervolgens gedeeld op ouder-, leerkracht- en bestuursniveau.

5.2 Indicatoren van de Nederlandse Dalton Vereniging:
Op schoolniveau:
F.1
De school werkt planmatig aan de daltonontwikkeling en beschrijft dit in een
daltonbeleidsplan.
F.2
De school geeft aan hoe de daltonontwikkeling wordt aangestuurd, bv. door een
daltoncoördinator.
F.3
De school draagt haar daltonidentiteit uit. (schoolgids, website, folders etc).
F.4
De school heeft daltonscholing in het scholingsplan opgenomen.
F.5
De school benut de daltonmogelijkheden van het gebouw.
F.6
De school enquêteert regelmatig de leraren, de ouders en de leerlingen over de
daltonontwikkeling en de kwaliteit van het daltononderwijs.
F.7
De school is actief betrokken bij dalton-regioactiviteiten, waarbinnen zij
vertegenwoordigd is.
F.8
De leerlingen worden betrokken bij de daltonontwikkeling van de school.
F.9
De ouders worden betrokken bij het ondersteunen van de dalton-ontwikkeling van de
school.
F.10 Het schoolbestuur ondersteunt de school in haar daltonontwikkeling

5.3

Borging van Dalton op Beekpark

Onze handelingswijze ten aanzien van de indicatoren die bij borging horen, worden veelal beschreven
in de verschillende hoofdstukken van dit beleidsplan. Bepaalde indicatoren vergen een specifieke
toelichting.
5.3.1 Leerteams
Zoals eerder beschreven bestaan er binnen ons team twee leerteams. Eén richt zich op pedagogische
zaken, één op onderwijskundige zaken. Dit laatste leerteam heeft tevens als verantwoordelijkheid om
Daltononderwijs op Beekpark te coördineren en te waarborgen. De taken van dit leerteam zijn als
volgt:







De deelnemers van het leerteam onderwijskunde zijn de eerst aanspreekbare personen voor
alle zaken die betrekking hebben op Dalton.
De deelnemers van het leerteam onderwijskunde ontwikkelen in samenwerking met andere
teamleden het daltonbeleid.
Zij bewaken de kernwaarden van het Daltononderwijs.
Daarbij zijn zij mede verantwoordelijk voor de borging.
Zij zijn op de hoogte van nieuwe en actuele ontwikkelingen en spitsen nieuw landelijk beleid
toe op de school.
Zij dragen verantwoordelijkheid voor het begeleiden en coachen van (nieuwe) collega's op het
gebied van dalton en passen daarbij verschillende coaching- en communicatietechnieken toe.
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De deelnemers van het leerteam onderwijskunde organiseren de voortdurend terugkerende
daltononderdelen tijdens teamvergaderingen en bereiden deze voor.
Zij dragen verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de gemaakte afspraken met het team.
De deelnemers van het leerteam onderwijskunde onderhouden contact met Dalton Oost
Nederland, De Nederlandse Dalton Vereniging en andere daltonscholen.

Tijdens bijeenkomsten van het leerteam onderwijskunde vindt er afstemming plaats met de directeur.
5.3.2 Communicatie met ouders
Behalve dat het beleidsplan van dalton op de schoolwebsite staat, worden er meer initiatieven
genomen om informatie met betrekking tot dalton te delen met ouders. In de startperiode van een
nieuw schooljaar informeert het team tijdens de informatieavond de ouders over de
daltondoelstellingen voor het lopende schooljaar. Daarnaast informeert het leerteam in overleg met
directie de ouders d.m.v. een nieuwsbrief over het verloop van de doelstellingen zoals deze geschetst
zijn op de informatieavond en de veranderingen die deze tot gevolg hebben voor de leerlingen in de
groep. Incidenteel worden er ouders geënquêteerd.
Actief ouderschap
Bovendien worden de ouders van de leerlingen meegenomen in de ontwikkeling van de school vanuit
de organisatie Actief Ouderschap (AOS), onder andere ten aanzien van daltononderwijs. In eerste
instantie middels een wensen- en verwachtingenavond. Samen zijn we tot het huidige schoolplan
gekomen. Een uniek verschijnsel: een schoolteam dat samen met ouders tot een visie, missie en beleid
komt.
Kinderen ontwikkelen zich beter als een schoolteam (professionals) en ouders goed contact met elkaar
hebben en met elkaar samenwerken. Actief Ouderschap zet zich in om de samenwerking tussen ouders
en professionals te versterken. Dit gebeurt aan de hand van het model van de vijf partnerschappen,
zie http://www.actiefouderschap.nl/actief-ouderschap/model-5-partnerschappen/ Daarbij gaat AOS
altijd uit van de kracht van zowel professionals als ouders. De ontwikkeling van het kind staat centraal.
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6. Kwaliteitsbewaking en ontwikkeling
Om een goede daltonschool te zijn dient er sprake te zijn van een continue kwaliteitsbewaking en
ontwikkeling. Het beleid op onze school wordt voortdurend heroverwogen en zo nodig bijgesteld. Dit
proces wordt gevoed door een aantal componenten:
 De actuele veranderingen in het beleid van de Nederlandse Dalton Vereniging;
 De bijeenkomsten van Dalton Oost-Nederland;
 Ideeën vanuit het team, o.a. punten die voortkomen uit studiedagen, collegiale consultaties,
etc.
 Voorstellen vanuit ouderbijeenkomsten;
 Voorstellen vanuit de leerlingenraad;
 Visitaties.
Er vindt continu overleg plaats tijdens teamvergaderingen; er is bij elke vergadering ruimte voor
inbreng vanuit de leerteams. Richting het einde van het schooljaar wordt bovendien (nogmaals) het
huidige -jaar geëvalueerd en worden de beleidsplannen opnieuw vastgesteld.

6.1 Collegiale consultatie
Twee keer per jaar worden er op Beekpark collegiale visitaties gepland. Het doel van deze visitaties:
van en met elkaar leren en je eigen en elkaars kwaliteiten en talenten herkennen, benoemen en
inzetten. Hoe dit eruit ziet, wordt toegelicht aan de hand van het volgende voorbeeld:
Dit schooljaar is er een collegiaal consultatiemoment geweest waarbij we onszelf als leerkracht
inschaalden ten aanzien van de daltonindicatoren (deze indicator beheers ik en pas ik toe, met
betrekking tot deze indicator ben ik mezelf aan het ontwikkelen en deze indicator beheers ik nog niet).
Met betrekking tot deze inschatting, kwamen we tot een team-top 10 van ontwikkelingsindicatoren.
Vijf van deze indicatoren hielden ons inziens sterk verband met intrinsieke motivatie (en indirect met
reflectie en verantwoordelijkheid). We organiseerden een studiemiddag waarbij Maarten Haalboom
(trainer kernreflectie en KWTO) ons begeleidde onszelf deze indicatoren meer eigen te maken.
Vervolgens planden we lesbezoeken, deze vormden collegiale consultatiemomenten. Elke leerkracht
gaf aan welke van de vijf indicatoren hij/zij wilde tonen gedurende het lesbezoek, zodat de bezoekende
collega inspiratie opdeed en praktische handvatten aangeboden kreeg. Tevens gaf elke leerkracht aan
welke indicator hij/zij bij een ander zou willen zien. Zo ontstonden er momenten van coaching en
consultatie, learning on the job.

6.2 Een terugblik met leermomenten
In de komende paragrafen lichten we puntsgewijs toe wat er in het eerste schooljaar van Beekpark
bereikt is en hoe deze punten uitgangspunt voor het nieuwe en de komende schooljaren vorm(d)en.












Start van basisschool Beekpark
Kennismaking team en vervolgens teambuilding
Opzet MR, OR en leerlingenraad
Teamroldynamieken Belbin
Bijwonen van bijeenkomsten DON
Engels van groep 1 tot en met 8
Een nieuw rapport
Visie en missie ontwikkelen
Opzet schoolplan vanuit een zelfscan en daarna in samenwerking met ouders
Flits- en andere lesbezoeken vanuit directie
Opzet leerteams
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Opzet ouderwerkgroepen
Opzet taakbrief
Opzet projectonderwijs

6.3 Het huidige schooljaar
Uitgevoerd:
 Teambuilding
 Effectueren van afspraken 2015-2016
 Beekpark wordt een opleidingsschool
 Kernreflectie
 Gouden weken
 Vervolg opzet projectonderwijs
 Leerteam onderwijskunde stelt leerlijnen op in samenwerking met het team:
o Vrijheid en verantwoordelijkheid in combinatie met zelfstandigheid
o Reflectie in samenwerking met leerteam pedagogisch klimaat
o Spelend en ontdekkend leren
 Opstellen dalton beleidsplan
 Teamtraining Kenniscentrum Wetenschap & Techniek Oost-Nederland (KWTO)
 Bijwonen van bijeenkomsten DON
 Team voert een zelfscan uit met betrekking tot de indicatoren van dalton
 De eerste collegiale consultatie waarbij er learning on the job werd toegepast
 Reviseren taakbrieven
Nog uit te voeren:
 Daltonvisitatie 3 april 2017 en hieruit voortkomende afspraken bespreken en borgen
 Projectonderwijs verder ontwikkelen en deze ontwikkeling afronden
 Kernreflectie toepassen in alle groepen en borgen
 Kernreflectie: hoe terug laten komen in het rapport en tijdens de -besprekingen
 Instructiemarkt uitbreiden naar lagere groepen
 Doelenblad bij de taakbrief afronden (groep 6-7-8)
 Bijwonen van bijeenkomsten DON

6.4

De komende schooljaren

6.4.1 Schooljaar 2017-2018
 Effectueren van afspraken 2016-2017
 Gouden weken
 Plan om ouders te betrekken bij het ondersteunen op leerinhouden
 Daltonscholing directeur en leerkracht(en): Anita, Madelon, …
 DON-bijeenkomsten bijwonen
 Collegiale Consultatie
 Kernreflectie als ontwikkelpunt blijven volgen en evalueren
 Eigenaarschap in gedrag en houding, intrinsieke motivatie versterken en daardoor meer rust
en veiligheid in de school (toepassing schoolregels vanuit eigenaarschap)
 Eigenaarschap wel of niet volgen van een instructie doorgaande lijn vanaf groep 1
 Eigenaarschap vergroten door kinderen vanaf groep 1 te betrekken bij hun ontwikkeling, zoals
dat in de bovenbouw tijdens rapportgesprekken gebeurt
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Hiaten en individuele leerdoelen leren noteren op de volgende taakbrief en daarmee
leerlingen verantwoordelijkheid geven voor hun eigen leergedrag (zorgdocument)
Leerlijn samenwerken en tussendoelen ontwikkelen
De verschillende werkvormen in de groepen blijven hanteren en bewaken (kijkwijzer)
Collegiale consultatie. Het gericht bij elkaar in de klassen kijken. (kijkwijzer)
Uitbreiden van het Dalton voorlichtingsmateriaal. (Daltonfolder)
Talentontwikkeling. Welke mogelijkheden zijn er om kennis binnen te halen en hoe gaan we
dat binnen onze school vormgeven.
In het Daltonboek zullen alle beleidsplannen, werkwijzen, besluiten en aanpassingen worden
geborgd. Alle voorgenomen veranderingen/vernieuwingen die zijn opgenomen in het
beleidsplan worden in de praktijk toegepast/ besproken/ aangepast/geëvalueerd.

6.4.2 Schooljaar 2018-2019
 Effectueren van afspraken 2017-2018
 Gouden weken 2018-2019
 Informatieavond voor ouders 2018-2019
 Eigenaarschap in gedrag en houding, intrinsieke motivatie versterken en daardoor meer rust
en veiligheid in de school (toepassing schoolregels vanuit eigenaarschap)
 Afronden daltonscholing van het personeel
 DON-bijeenkomsten bijwonen
 Collegiale consultatie. Het gericht bij elkaar in de klassen kijken. (kijkwijzer)
 De verschillende werkvormen in de groepen blijven hanteren en bewaken (kijkwijzer)
 Talentontwikkeling verder vorm geven binnen onze school
 Mediation: scholing voor leerlingen en planmatig invoeren
6.4.3 Schooljaar 2019-2020










Effectueren van afspraken 2018-2019
Gouden weken 2019-2020
Informatieavond voor ouders 2019-2020
Eigenaarschap in gedrag en houding, intrinsieke motivatie versterken en daardoor meer rust
en veiligheid in de school (toepassing schoolregels vanuit eigenaarschap)
Daltonscholing van eventueel nieuw personeel
DON-bijeenkomsten bijwonen
Collegiale consultatie. Het gericht bij elkaar in de klassen kijken. (kijkwijzer)
De verschillende werkvormen in de groepen blijven hanteren en bewaken (kijkwijzer)
Mediation als ontwikkelpunt blijven volgen en evalueren

6.4.4 Waar willen we als school naar toe groeien?
In alle teamvergaderingen en overlegmomenten in de leerteams komt steeds de wens naar voren, dat
we als school graag willen dat leerlingen de schoolregels leren toepassen vanuit eigenaarschap. Als ze
eigenaar worden van hun gedrag en houding, raken ze intrinsiek gemotiveerd en daardoor leveren ze
een goede bijdrage voor meer rust en veiligheid op school en in de maatschappij.
Dit is een bewustwordingsproces voor leerkracht en leerling, daarom willen we deze punten steeds
terug laten komen in allerlei overlegsituaties.
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7. Nawoord
Met trots durven we te zeggen dat we als team trots zijn op hetgeen we in een relatief korte periode
hebben gerealiseerd op Beekpark.
Onderwijskundig en pedagogisch zijn we bezig leerlijnen te ontwikkelen en te implementeren die de
basis vormen voor ons handelen in de verschillende groepen. We doen dit vanuit een breed gedragen
visie en missie, de visie en missie die Dalton ademt.
We beseffen dat we nog een behoorlijke route af te leggen hebben in de verdere realisering van deze
leerlijnen binnen onze school. Een hele mooie uitdaging! Met dit beleidsplan hebben we de basis
gelegd van waaruit we verder gaan bouwen aan de realisering van ons mission statement:
Weten wie je bent en wat je kunt, natuurlijk Beekpark.
In het bijzonder willen we Maarten Haalboom bedanken voor de vorming van ons onderwijskundig en
pedagogisch denken tijdens de trainingen die een essentiële bijdrage leveren aan de ontwikkeling
richting een honderd procent daltonwaardige basisschool.
Namens team Beekpark,
Anne Eichouh-Broekhuis
Herman ter Haar
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8. Bijlagen
Bijlage 1: Verantwoordelijkheid – projectonderwijs
Bijlage 2: Zelfstandigheid – streefdoelen zelfstandigheid
Bijlage 3: Zelfstandigheid – taakbriefformats
Bijlage 4: Zelfstandigheid – doelenbladen
Bijlage 5: Reflectie – kernreflectie in het kort
Bijlage 6: Reflectie – reflecteren op het rapport
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Bijlage 1: Verantwoordelijkheid – projectonderwijs
Inleiding
Naar aanleiding van het project “Webgeletterdheid in het Daltononderwijs”, een project voor groep 7
en 8 en opgezet door R. Dikken en H. ter Haar, geven we op Beekpark projectonderwijs gestalte.
Dit project heeft de opbouw zoals Helen Parkhurst deze voor ogen had.
Motivatie
Wat is zijn de hoofdredenen meer met projectonderwijs te gaan werken?
- uit ervaring is gebleken dat kinderen dit een geweldige manier van werken vinden. De manier die
eigen interesses naar voren haalt, zelfstandigheid, samenwerking en verantwoordelijkheidsgevoel
bevordert. Het onderwijs komt op deze manier dichter bij de interesses van het kind te liggen en dat
geeft veel leerplezier en een hoge opbrengst en dat is immers wat Parkhurst voor ogen had.
- projectonderwijs past uitstekend in ons takensysteem. Ieder kind kan meer op eigen niveau bezig zijn
zonder het overzicht te verliezen.
Hoe gaan we ermee aan de slag?
Voor de groep 5 t/m 8 geldt dat ze binnen de nieuwe methodes van wereldoriëntatie 20 lessen en een
project (“Een kijkje in de toekomst”) gaan geven. Het project uit deze methodes kan zondermeer naar
Daltonwaardig project aangepast worden.
De 20 lessen uit de methode zouden we in 30 weken moeten kunnen afronden. Daarbij uitgaan van
één les per vak per week. De verwerking kan prima in de taakbrief gebeuren.
Uit de praktijk is gebleken dat de les en de verwerking moeilijk te realiseren is in één week.
Uitgaande van 42 weken in een schooljaar zouden we in eerste instantie kunnen proberen 2 projecten
per jaar te draaien. Misschien blijkt na het eerste schooljaar wel dat er ruimte is voor meer projecten.
Dan kunnen we dat het volgende schooljaar opnieuw overleggen.
Dus het voorstel is om naast de methode 2 projecten van 5 weken te doen. Andere visie?

“Leren onderzoeken” op basisschool “Beekpark”
Uitgangspunten:
- Er zal gewerkt worden met de uitgangspunten zoals omschreven in ‘Education on the daltonplan’.
- Er zal nauw worden aangesloten bij de oorspronkelijke structuur van het werken met taken, en de
dalton-kernbegrippen staan centraal.
Leerlingen werken deels zelfstandig, deels in samenwerking met anderen aan de uitvoering ervan. Zij
zullen ook verantwoordelijkheid moeten dragen, verantwoordelijkheid voor hun deel van het
eindproduct en verantwoordelijkheid voor hun rol in het groepsproces. Om de intrinsieke motivatie
een impuls te geven hebben ze een duidelijke stem bij de keuze van deelthema’s. Zij zouden het gevoel
moeten krijgen dat zij mede-eigenaar worden van het eindproduct en van hun leren.
- Het project zal een aanzienlijke (sociaal) constructivistische component hebben. Het constructivisme
gaat ervan uit dat voor een effectief verloop van cognitieve processen leerlingen gebaat zijn bij een
grote mate van actief leren, autonomie, initiatief en metacognitie. (grip krijgen op het leerproces; het
verwerven van kennis en vaardigheden zal dan voor een groot deel het gevolg van zijn eigen
denkprocessen)
- Efficiënt leren zoeken op internet
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Helen Parkhurst noemt een aantal kenmerken waaraan een goede taak zou
moeten voldoen:
1. De inleiding.
De taak wordt vooraf gegaan door een inleiding waarin de taak wordt geïntroduceerd. Dit begin van
het project is essentieel, omdat dit het moment is waarop leerlingen voor de taak warm gemaakt en
uitgedaagd moeten worden.
2. Het onderwerp
Het onderwerp beschrijft globaal waar de taak over gaat.
3. De opgaven
Belangrijk is dat de leerling een zeer helder beeld krijgt van wat er van hen verwacht wordt. Hij moet
een compleet overzicht krijgen van alles wat er gedaan moet worden en waar hij naar toe moet
werken. Anders gesteld: de leerling moet de taak in zijn geheel overzien, zodanig dat hij er zelfstandig
mee aan de slag kan. De taak dient schriftelijk geformuleerd te worden. Er wordt aangegeven wat het
eindproduct moet zijn, hoe omvattend het moet zijn en hoe dit vormgegeven kan of moet worden.
(presentatievormen zoals muurkrant, powerpoint, website, enz.)
4. Het schriftelijk werk
Hier wordt aangegeven wat er aan werk verwacht wordt. De data waarop de verschillende onderdelen
klaar moeten zijn worden genoemd. Er kan sprake van zijn dat “schriftelijk werk” en “opgaven” elkaar
behoorlijk overlappen.
5. Het geheugenwerk
Wat moeten de leerlingen na het uitvoeren van de taak kennen en kunnen? Dit kan desgewenst als
basis dienen voor een toets.

6. De mondelinge lessen
De lessen met zelfstandig werk kunnen worden afgewisseld met klassikale lessen, bijvoorbeeld om de
vorderingen door te spreken. Data kunnen worden aangegeven op het mededelingenbord.
7. Het naslagwerk
De leerkracht geeft de leerlingen informatie over eventueel te gebruiken websites, artikelen, boeken
enz. Ook handleidingen voor het maken van artikelen, presentatievormen e.a. kunnen hiervan deel
uitmaken.
8. De vereffening, de gelijkwaardigheid
Hier wordt aangegeven hoeveel lessen een taak waard is. De taak kan bijvoorbeeld gelijkstaan aan het
gewicht van een aantal zaakvak lessen en een werkstuk/spreekbeurt.
9. Het mededelingenbord
Dit is een centraal punt in de klas tijdens deze taak. Hier worden bijvoorbeeld tips, ideeën,
handleidingen, webpagina’s en data voor mondelinge lessen bekend gemaakt. In het ideale geval kent
de leerkracht zijn leerlingen zo goed dat hij dergelijke hints op zijn leerlingen weet af te stemmen.
10. De samenhang
Tussen de vakken kan sprake zijn van een zekere samenhang. Opdrachten die voor een bepaald vak
gemaakt zijn, kunnen ook gelden voor opgaven van een ander vak.
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Interactie.
Er moet naar worden gestreefd dat leerlingen het gevoel krijgen dat zij gezamenlijk, met de hele klas,
werken aan een eindproduct. Het is daarom van belang dat de subgroepen elkaar regelmatig op de
hoogte houden van hun bezigheden en vorderingen, dat zij elkaar becommentariëren en elkaar ideeën
aan de hand doen. (tussenraportage)Dit gebeurt natuurlijk regelmatig in de klas. Daar ontmoeten
leerlingen elkaar en werken ze samen. Ook het mededelingenbord, het centrale informatiepunt in de
klas, kan hierin een rol vervullen.

Taakoverzicht:
De uitvoering van het project bestaat uit een aantal fasen
Fase 1: Oriënteren op het thema
Lessen om grip op de inhoud van het thema te krijgen
A. Introductieles.
Het doel van de introductieles is motivatie en oriëntatie. (videobeelden, foto’s, materialen,
gastsprekers, enz.) In het verlengde van deze motiverende introductie van het thema wordt de globale
opzet van het project besproken. Daarbij moet het voor de leerling duidelijk worden wat er precies
van hen wordt verwacht.
B. Mindmap maken (klassikaal)
In eerste instantie wordt er met de hele groep gebrainstormd over de invulling die aan het thema
gegeven zou kunnen worden. Nu de leerlingen een beeld hebben gekregen van het thema, zullen ze
zich uit moeten spreken over hun voorkeur voor één van de deelthema’s, waaraan ze vervolgens
gedurende het verloop van het project zullen werken. Naar aanleiding van de voorkeuren van de
leerlingen worden kleine groepen geformeerd, bij voorkeur bestaande uit drie of vier leerlingen.
C. Mindmap maken in groepen
De groepen krijgen de beschikking over de klassikale mindmap en werken vervolgens het deelthema
dat zij hebben gekozen uit in een nieuwe mindmap.

Fase 2: Onderzoeksvragen formuleren
Geen onderzoek zonder goede onderzoeksvragen. Het maken van die vragen is een activiteit die
gemakkelijk onderschat wordt. Als duidelijk is op welke onderzoeksvragen het antwoord gezocht gaat
worden, kan er een leerovereenkomst ingevuld worden. Hierop worden o.a. de vragen en de taken
van de groepsleden en het te maken eindproduct vermeld. Er zijn lessen nodig om de leerling te helpen
de benodigde onderzoeksvaardigheden eigen te maken.
Fase 3: Zoeken van informatie
De informatie kunnen leerlingen op veel verschillende wijzen zoeken Het internet zal de grootste Voor
het zoeken op internet zullen leerlingen vanaf de lagere groepen moeten leren omgaan met een
zoekmachine en het zoeken met meer zoekstrategieën.
Fase 4: Webpagina’s beoordelen
Niet alle websites hebben de bedoeling de lezer eerlijk en op objectief te beoordelen. De leerlingen
zullen handreikingen moeten krijgen om dit te herkennen en om hiermee om te gaan.
Fase 5: Het onderzoek
De fase waarbij kinderen op zoek gaan naar antwoorden op hun onderzoeksvragen is vanzelfsprekend
de langste. Feitelijk overlapt deze onderzoeksfase fase 3 en 4, immers zowel bij de lessen over het
zoeken op het internet als die over het beoordelen van webpagina’s krijgen de leerlingen opdracht te
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zoeken binnen het door henzelf gekozen sub thema. Het verdient aanbeveling gedurende deze fase
interactie op gang te brengen door de hele klas met enige regelmaat vorderingen en problemen te
laten bespreken.
In deze fase komen de leerlingen verschillende problemen tegen:
- Het zoeken kan nog steeds problemen opleveren. Het kan voor komen dat er weinig relevante
informatie over een onderwerp te vinden is, dat de teksten te moeilijk zijn of dat er zoveel informatie
beschikbaar is dat het lastig wordt er enige lijn in te krijgen.
- Het is ook de bedoeling dat leerlingen leren omgaan met een aantal basisvaardigheden binnen
powerpoint, Excel, of iets anders wat leerlingen menen nodig te hebben, maar wat ze nog niet
beheersen. De leerkracht zal hier dan op in moeten spelen door lessen als just-in-time-lessen aan te
bieden.
Fase 6: Presentatie (en voorbereiding)
Het project wordt afgesloten door een presentatie van de resultaten. Dat kunnen bijvoorbeeld zijn: PowerPointpresentatie, presentatie met Photostory of website. Ook niet digitale presentaties zijn
welkom.
Fase 7: Toets (en voorbereiding)
Om aan het aspect “geheugenwerk” van de daltontaak te beantwoorden kan het project worden
afgesloten met een toets. Deze kan zoals gebruikelijk door de leerkracht worden samengesteld, maar
desgewenst zouden de groepen nog de opdracht kunnen krijgen een korte samenvatting te maken van
de gevonden informatie en hiervan een aantal toetsvragen te maken. In dat geval krijgt de klas de
samenvattingen van alle groepen, bestudeert deze en krijgt hier later een toets over, samengesteld uit
de toetsvragen, die de verschillende subgroepen hebben gemaakt. Het zal duidelijk zijn dat zowel bij
het samenstellen van de leerstof als het maken van toetsvragen, overleg met de leerkracht
noodzakelijk is.
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LEEROVEREENKOMST

“Gezondheid”

Hoofdonderwerp: _______________________
2 februari 2017
Presentatie: 16 en 17 febr.
Groepsleden
Nr. Naam:
1.
______________

Start:

Taak:

Onderdelen:

_________________

___________________________________________

Handtekening:

___________________________________________

______________

___________________________________________

______________

__________________ ___________________________________________

2.

Handtekening:

___________________________________________

______________

___________________________________________

______________

__________________ ___________________________________________

3.

Handtekening:

___________________________________________

______________

___________________________________________

______________

__________________ ___________________________________________

4.

Handtekening:

___________________________________________

______________

__________________________________________

5.
______________

__________________ ___________________________________________

Handtekening:

___________________________________________

______________

___________________________________________

Iedere deelnemer belooft:
- zich goed in te zetten voor een goed en mooi eindresultaat.
- zich aan de afgesproken planning te houden.
Akkoord van de leerkracht: __________________________________________________
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Projectactiviteiten / -vaardigheden aangegeven per groep
Vaardigheden:
Introductie:
enthousiasme
kweken

Groep 1/2
Enthousiasme kweken bij
de introductie van het
onderwerp. Foto’s,
posters, hapjes, kleding,
filmbeelden, etc. door
de leerkracht

Groep 3/4
Enthousiasme kweken
bij de introductie van
het onderwerp. Foto’s,
posters, hapjes, kleding,
filmbeelden, etc door de
leerkracht

Groep 5/6
Enthousiasme kweken
bij de introductie van
het onderwerp. Foto’s,
posters, hapjes, kleding,
filmbeelden, etc door de
leerkracht

Groep 7
Enthousiasme kweken
bij de introductie van
het onderwerp. Foto’s,
posters, hapjes,
kleding, filmbeelden,
etc door de leerkracht

Groep 8
Enthousiasme kweken
bij de introductie van
het onderwerp. Foto’s,
posters, hapjes,
kleding, filmbeelden,
etc door de leerkracht

Onderwerpen van
het project
inventariseren en
structureren:

Structuur maken door:
Leerkr. In gesprek met de
groep; afbeeldingen
meegenomen; het laten
ontstaan van een
plaatjesweb (ook
voorzien van woorden)

Structuur maken door:
Leerkr: Gesprek met de
groep; afbeeldingen en
woordweb d.m.v.
Inspiration.
(Aanleren van
Inspiration)
Naast trefwoorden
mogen ook vragen
worden genoteerd.

Onderwerpen klassikaal
inventariseren m.b.v.
Inspiration op digibord.
Naast trefwoorden
mogen ook vragen
worden genoteerd.

Onderwerpen
klassikaal
inventariseren m.b.v.
Inspiration op
digibord.
Naast trefwoorden
mogen ook vragen
worden genoteerd.

Onderwerpen
klassikaal
inventariseren m.b.v.
Inspiration op
digibord.
Naast trefwoorden
mogen ook vragen
worden genoteerd.

Groepjes maken

Interessegroepen laten
ontstaan uit de klassikale
situatie. M.b.v. de
leerkracht groepjes laten
ontstaan

Interessegroepen
maken. A.d.h.v. de
klassikale mindmap
leerlingen voorkeuren
laten aangeven op
papier. De lkr formeert
hieruit
interessegroepen.

Interessegroepen
maken. A.d.h.v. de
klassikale mindmap
leerlingen voorkeuren
laten aangeven op
papier. De lkr formeert
hieruit
interessegroepen.

Interessegroepen
maken. A.d.h.v. de
klassikale mindmap
leerlingen voorkeuren
laten aangeven op
papier. De lkr formeert
hieruit
interessegroepen.

Interessegroepen
maken. A.d.h.v. de
klassikale mindmap
leerlingen voorkeuren
laten aangeven op
papier. De lkr formeert
hieruit
interessegroepen.

41

Vaardigheden:
Groepjes
inventariseren
eigen
themaonderdelen

Groep 1/2
Projecttafel
-Verplichte onderdelen
klassikaal
Groep 1: blijft klassikaal
/individueel
Groep 2:
-interesse-onderdelen
aangestuurd door
leerkracht; ontstaan van
interessehoeken (van
klassikaal naar eigen
ontdekhoek)

Vragen over het
eigen thema
formuleren

Leerkracht overlegt met
het groepje welke vragen
gesteld kunnen worden
(wie, wat, waar, hoe,
waarom; wat wil je
weten; onderzoeken)

Contract

Groep 3/4
Projecttafel
Van klassikale mindmap
(woordweb) naar
structuur in groepjes
mind-map (Inspiration)

Groep 5/6
Mindmap per groepje.
(Inspiration)

Groep 7
Mindmap per groepje
(Inspiration)

Groep 8
Mindmap per groepje
(Inspiration)

Groep 3: Leerkracht
overlegt met het
groepje welke vragen
gesteld kunnen worden
(wie, wat, waar, hoe,
wanneer)
Groep 4:
Kringgesprek in het
subgroepje en in de
mindmap vastleggen.
Vastleggen van afspraken Vastleggen van
op het planbord voor
afspraken in een
groep 1 en voor groep 2 contract.
(evt. op de taakbrief)

Onderzoeksvragen
formuleren in groepjes
Dikke en dunne vragen

Onderzoeksvragen
formuleren in groepjes
Dikke en dunne vragen

Onderzoeksvragen
formuleren in groepjes
Dikke en dunne vragen.

Vastleggen van
afspraken in een
contract.

Vastleggen van
afspraken in een
contract.

Vastleggen van
afspraken in een
contract.
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Vaardigheden:
Informatie
verzamelen

Groep 1/2
Eigen materiaal mee
Verhalen ouders/
opa/oma op tafel/
prikbord/ structuur op
tafel per groepje/
plaatjes/ woordjes/
knuffels/ boeken/
puzzels/ spelletjes

Groep 3/4
Eigen materiaal mee
Verhalen ouders/
opa/oma op tafel/
prikbord/ structuur op
tafel per groepje/
documentatiecentrum/
woorden/zinnen /

Groep 5/6
Eigen materiaal/
docucentrum/verhalen/
materiaal prikbord/
tafel/ per groepje/
internet gericht leren
zoeken

Groep 7
Eigen materiaal/
docucentrum
/verhalen/ materiaal
prikbord/ tafel/ per
groepje/ verdieping
zoeken op internet

Groep 8
Eigen materiaal/
docucentrum
/verhalen/ materiaal
prikbord/ tafel/ per
groepje/ verdieping
zoeken op internet

Omgang
informatiebronnen

Kind eigen boeken,
leerkracht boeken,
boeken via ouders,
materiaal op digibord,
Liedjes, plaatjes via
internet en
programma’s van
school.

omgang computer/
introductie gr 4 internet
en zoeken (google)/
“Word” intro gr 3 jan
“Word” gebruik gr 4
Introductieles docu en
zoeken in docucentrum/
Internet voor gr 4
Boeken die ze zelf
meenemen

Docucentrum/
Webpagina’s
beoordelen.
Boeken die ze zelf
meenemen.

Docucentrum/
Webpagina’s
beoordelen.
Boeken die ze zelf
meenemen.

Docucentrum/
Webpagina’s
beoordelen.
Boeken die ze zelf
meenemen.

Het onderzoek

Beeldend werken met
Werken met
materialen/ verhalen/
materialen/
instructies lkr/
knutselen/tekenen/
ontwikkelingsmaterialen/

Werken met
materialen/ verhalen/
instructies lkr

Werken met
materialen/ verhalen/
instructies lkr

Werken met
materialen/ verhalen/
instructies lkr
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versjes, liedjes/
materialen die zintuigen
ontwikkelen.

muziek/ verhalen/
instructies lkr

Werken aan de
computer, docucentrum

Werken aan de
computer,
docucentrum

Werken aan de
computer,
docucentrum

Centraal
projectbord

Bord als gezamenlijke
verzamelplaats;
afspraken; hints; centraal
overleg.

Bord als gezamenlijke
verzamelplaats;
afspraken; hints;
centraal overleg.

Bord als gezamenlijke
verzamelplaats;
afspraken; hints;
centraal overleg.

Bord als gezamenlijke
verzamelplaats;
afspraken; hints;
centraal overleg.

Bord als gezamenlijke
verzamelplaats;
afspraken; hints;
centraal overleg.

Vaardigheden:
Presentatie

Groep 1/2
Laten zien van de
groepstafel/ vertellen/
vragen beantwoorden
van bezoekers/
tekeningen en
handenarbeidmaterialen

Groep 3/4
Laten zien van de
groepstafel/ vertellen/
vragen beantwoorden
van bezoekers/
presentatie met
ouders\ tekeningen en
handenarbeidmaterialen

Groep 5/6
Laten zien van de
groepstafel/
presenteren/
powerpoint/ website/
video/ tekeningen en
handenarbeidmaterialen

Groep 7
Laten zien van de
groepstafel/
presenteren/
powerpoint/ website/
video/ tekeningen en
handenarbeidmaterialen

Groep 8
Laten zien van de
groepstafel/
presenteren/
powerpoint/ website/
video/ tekeningen en
handenarbeidmaterialen

Toets

Nabespreking en de
leerkracht vult het
registratieblad in:
-woordenschat
-uitvoering beeldend
materiaal (creativiteit)
-motoriek
-beweging

Nabespreking en vragen
naar termen
(geheugentoets)
Gr 3 toets met
afbeeldingen
Gr 4 zinnen met vragen

Geheugentoets en
invulvragen

Toets (geheugen en
inzicht)over een vooraf
afgesproken
themaonderdeel

Toets (geheugen en
inzicht)over een vooraf
afgesproken
themaonderdeel
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Gebruik en aan te leren technische vaardigheden

Vaardigheden:
Structuur maken met:
- Plaatjesweb
- Woordweb
- mindmap
Leren werken met een
leerovereenkomst
Leren werken met een powerpoint
Formuleren van onderzoeksvragen
Leren herkennen van “wie, wat,
waar, hoe, waarom-vragen”
(Dikke en dunne vragen)
Trefwoorden maken
Leren omgaan met het
documentatiecentrum

Groep 1/2
Plaatjesweb. (gr. 1)
Plaatjesweb naar
woordenweb. (gr. 2)

Groep 3/4
Woordweb (groep 3)
Mindmap aanleren

Groep 5/6
Minmap

Groep 7/8
Mindmap

Planbord (groep 1)
Taakbrief (groep 2)
n.v.t.
Leerkracht (wie, wat,
waar, hoe, waarom;
wat wil je weten;
onderzoeken)
n.v.t.
n.v.t.

Contract in groepsmapje

Contract in groepsmapje

Contract in groepsmapje

Aanleren Powerpoint

Powerpoint

Onderzoeksvragen leren
formuleren in groepjes

Onderzoeksvragen
formuleren in groepjes

Aanleren trefwoorden
Werken met
docucentrum

Aanleren trefwoorden
Werken met
docucentrum

Leren werken met “Word”.
Effectief leren om gaan met een
zoekmachine
Effectief lezen van internetteksten
Beoordelen van websites
Leren werken met voorzitter,
notulist, onderzoeker, tijdbewaker

n.v.t.
n.v.t.

n.v.t.
Leerkracht (wie, wat,
waar, hoe, waarom; wat
wil je weten;
onderzoeken)
n.v.t.
Groep 3: n.v.t.
Groep 4: leren werken
met docucentrum
Aanleren “Word”
n.v.t.

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

Werken met “Word”
Leren werken met de
zoekmachine
Effectief internetteksten
Beoordelen websites
Taakverdeling

Werken met “Word”
Werken met de
zoekmachine
Effectief internetteksten
Beoordelen websites
Taakverdeling
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Bijlage 2: Zelfstandigheid – streefdoelen zelfstandigheid
Streefdoelen zelfstandigheid eind groep 2
Ik kan twee taken per week plannen.
Ik kan 10 minuten omgaan met uitgestelde aandacht (bijv. tijdens de kleine kring).
Ik kan hulp vragen aan een ander kind wanneer juf/meester het rode blok (max. 10 min.) toont.
Ik durf hulp te vragen aan klasgenootje of leerkracht (sociale zelfredzaamheid).
Ik kan alle spullen die ik nodig heb voor het spelen en werken zelf pakken en terugleggen.
Ik kan zonder te vragen naar de toilet, omdat ik kan zien of deze vrij is.
Ik kan omgaan met zelfcorrigerend materiaal en dat zelf nakijken, zonder ondersteuning.
Ik durf nee te zeggen.
Ik kan zelfstandig problemen oplossen.
Ik kan na instructie opdrachten zelfstandig uitvoeren.
Ik kan zelfstandig jas aan/uit doen, beker e.d. wegzetten, tas opruimen.
Ik heb al zes tot acht weken geoefend met het werken met een taakbrief en leer o.a. mijn vorderingen
te registreren en op mijn taken te evalueren.
Streefdoelen zelfstandigheid eind groep 4
Ik kan drie taken en de keuzetaken per week zelf plannen.
Ik kan 20 minuten zelfstandig werken en daarbij maak ik gebruik van mijn blokje.
Ik kan alle spullen die ik nodig heb voor het werken zelf pakken en terugleggen.
Ik weet wat ik moet doen wanneer mijn vulling leeg is, mijn schrift vol is, of als ik mijn pen niet kan
vinden.
Ik kies mijn eigen werkplek, afhankelijk van de taak.
Ik kan overleggen met de juf/meester of ik in de klas of in de gang ga werken, ik kan dit rustig.
Ik kan af en toe rekenen zelf nakijken, af en toe een taalles en eventueel werk van mijn maatje.
Ik kan zelf mijn taakbrief bijhouden/afkleuren.
Ik kan mijn taak evalueren.
Ik kan werken in wisselende groepsgrootte.
Ik kan zelf zijn materialen pakken voor de taak, en opruimen.
Ik kan nagekeken werk verbeteren
Ik kan zelf verdiepings- / verrijkingsstof kiezen dat wordt aangeboden door de leerkracht.
Ik kan individueel werken.
Ik kan taakgericht werken
Ik kan initiatief nemen
Ik kan zelf hulp vragen en hulp bieden
Ik kan zelf een maatje kiezen en samen met hem of haar samenwerkingsafspraken maken m.b.t. tijd.
Ik kan mijn eigen functioneren evalueren.
Ik kan geclusterde instructie aan.
Ik ben mij bewust van mijn eigen leerproces.
Ik registreer de vorderingen van het werken aan mijn taken en evalueer op mijn taken.
Streefdoelen zelfstandigheid eind groep 6
Ik kan de taken en keuzetaken voor in ieder geval drie dagen zelf inplannen.
Ik kan 45 minuten zelfstandig werken en daarbij maak ik gebruik van mijn blokje.
Ik kan een oplossing bedenken en uitvoeren wanneer mijn spullen niet compleet zijn.
Ik kan bij de zelfstandig werkmomenten zelf bepalen ( in overleg met de leerkracht)of ik in de klas, de
hal of in de gang ga werken, ik kan dit rustig.
Ik kan mijn werk zelf nakijken.
Ik heb geoefend met het inschatten of ik instructie moet volgen of niet.
Ik kan samenwerkingsafspraken maken met mijn maatje m.b.t. de taakverdeling.
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Ik heb geoefend met het coachen van en met het gecoacht worden door een medeleerling
(informatiemarkt).
Ik ken de regels voor en de routines bij het werken aan de taak.
Ik kan zelf verdiepings- / verrijkingsstof kiezen.
Ik kan tijd goed gebruiken en eventuele afleidingen weerstaan.
Ik kan op positieve wijze kritiek leveren.
Ik kan eigen functioneren evalueren.
Ik ben mij bewust van mijn eigen leerproces.
Ik registreer de vorderingen van het werken aan de taak (evt. portfolio).
Streefdoelen zelfstandigheid eind groep 8
Ik kan taken en keuzetaken voor de hele week zelf inplannen.
Ik kan zelfstandig werken en daarbij maak ik geen gebruik meer van mijn blokje, maar van vragen- en
instructiemomenten.
Ik kan mijn oplossingsstrategie verwoorden.
Ik kan vrijwel alle lessen die ik maak zelf nakijken (spelling als uitzondering).
Ik kan zelf verdiepings- / verrijkingsstof bedenken.
Ik kan op positieve wijze kritiek leveren en ontvangen
Ik kan eigen tijd indelen
Ik kan eigen werk controleren.
Ik kan andere leerling bevragen.
Ik kan met de kinderen met wie ik werk een taak van a tot z uitvoeren, inhoudelijk en organisatorisch.
Ik ken mijn eigen leerstijl
Ik kan zelf kiezen uit diverse verwerkingstechnieken.
Ik kan een medeleerling coachen en door een medeleerling gecoacht worden (informatiemarkt).
Ik kan zelf activiteiten organiseren (wel in overleg met de leerlingenraad).
Ik kan zelfstandig conflicten oplossen.

47

Bijlage 3: Zelfstandigheid – taakbriefformats
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Bijlage 4: Zelfstandigheid – doelenbladen
Doelenblad Rekenen groep 7 boek 7a Blok 4
Blok 4 Week 2 les 3
Meten: Schaal; berekenen van afstand

12 t/m 18 januari 2017
Blok 4 Week 2 les 4
Grafieken: Staafdiagrammen aflezen en invullen

Blok 4 Week 3 les 1
Bewerkingen: Cijferend vermenigvuldigen

Blok 4 Week 3 les 2
Breuken: Oefenen van gelijkwaardige breuken
(ook groter dan 1)

Doelenblad Spelling groep 7 werkboek 7a
Thema 4
Thema 4 Week 1 les 3 en 4
-Normale andere klankwerkwoorden in de verleden tijd correct kunnen schrijven.
-Herhaling normale
andere-klankwerkwoorden in d
e
tegenwoordige

Thema 4 Week 2 les 5 en 6
-Woorden met heid en teit correct schrijven.
-Herhalen woorden met isch(e)
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tijd.

Doelenblad
Rekenen groep 8 boek 8
12 tm 18 jan 2017
Blok 4 Week 2 les 3
Blok 4 Week 2 les 4
Meten: Rekenen met maten (oppervlakte, Schaal: Rekenen met schaal (ook in tabellen)
inhoud, lengtes en gewichten.

Blok 4 Week 3 les 1
Bewerkingen: Delen
(staartdeling)

in

Blok 4 Week 3 les 2
contextverhalen. Procenten: Rekenen met procenten hoger dan
100%.

Doelenblad Spelling groep 8 werkboek 8a
Thema 4 12 tm 18 jan
Thema 4 Week 1 les 3 en 4
-Het hele werkwoord in een zin correct schrijven.
-Herhaling: omkering onderwerp en persoonsvorm. (word jij en jij wordt)

Thema 4 Week 2 les 5 en 6
-Meervouden op iken, iten, esen en eten correct schrijven.
Herhaling: Woorden met ieel, iaal en ueel.
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Bijlage 5: Reflectie – kernreflectie in het kort
Bron: Korthagen,F. & Lagerwerf, B. (2008). Leren van binnenuit, onderwijsontwikkeling in een nieuwe
tijd. Soest: uitgeverij Nelissen.
Het IML heeft een theorie ontwikkeld die uitgaat van de al aanwezige kwaliteiten en betrokkenheid
die je hebt. Het gaat om de ontwikkeling van “kwaliteit van binnenuit”, dat je van binnenuit
gemotiveerd word.
Het is van belang dat je als leerkracht de leerling als persoon ziet, zodat je kunt helpen de persoonlijke
kwaliteiten van de leerling verder te ontwikkelen. Dit kun je ondersteunen door niet alleen deze
kwaliteiten te benoemen maar ook de activiteit waaraan je die kwaliteit herkende.
Als je iemand feedback geeft over zijn kernkwaliteiten dan noem je dat “kernfeedback”. Je herkent
dan kernkwaliteiten en benoemt ze. Je geeft de leerlingen positieve feedback. Je bevestigt daarmee
zijn sterke kanten, dit ondersteunt de verdere ontplooiing van die kwaliteiten.
Je kunt op vier schillende niveaus kernfeedback geven:
(niveau 0):
je maakt de keuze om kernkwaliteiten te zien;
niveau 1:
je ziet de kernkwaliteiten;
niveau 2:
je benoemt de kernkwaliteiten die je ziet;
niveau 3:
je benoemt de kernkwaliteiten die je ziet en verwoordt waaraan je dat
ziet;
niveau 4:
je benoemt de kernkwaliteiten die je ziet, verwoordt waaraan je dat
ziet en zet wat dat met je doet;

Kernkwaliteiten zou je ook wel talenten kunnen noemen. Het zijn je persoonlijke kwaliteiten zoals:
zorgzaamheid, creativiteit, inlevingsvermogen, daadkracht, geduld, eerlijkheid, moed, optimisme,
zelfstandigheid end.
Het begrip “kernkwaliteiten” verschilt van het begrip “competenties”.
Er zijn drie belangrijke verschillen tussen kernkwaliteiten en competenties:
Kernkwaliteiten zijn ondeelbaar, competenties kun je opdelen in deelcompetenties.
Kernkwaliteiten zijn in beginsel in mensen aanwezig, competenties kun je mensen “van buitenaf”
aanleren.
Kernkwaliteiten zijn breed inzetbaar, competenties horen doorgaans bij een bepaald (vak)gebied.
Kernkwaliteiten en competenties vullen elkaar aan. Maar als je één van je kernkwaliteiten gebruikt bij
het uitvoeren van een competentie dan krijgt deze een heel andere kleur, een heel andere impact. Het
gaat altijd om de integratie van kernkwaliteiten en competenties
Opvallend is dat mensen die kwaliteiten van zichzelf vaak als “vanzelfsprekend” ervaren. Het kost geen
moeite om ze in te zetten.
Je zou kernkwaliteiten kunnen zien als een bron van welzijn en effectiviteit in zeer uiteenlopende
situaties. Mensen voelen zich goed als ze hun kwaliteiten kunnen inzetten
De verschillende krachten die binnen en buiten ons van invloed zijn, worden bij de kernreflectietheorie
gevisualiseerd als de lagen van een ui. Dit model geeft steun bij het vinden van mogelijkheden om
problemen te overwinnen.
Zoals een ui verschillende meer of minder diep liggende lagen heeft, zo hebben mensen meer of
minder diep liggende lagen waarop zij kunnen reflecteren.
De ui heeft zes lagen:
de omgeving: wat kom je tegen?
gedrag: wat doe je?
competenties: wat kun je?
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overtuigingen: waar geloof je in?
identiteit: hoe zie je jezelf?
betrokkenheid: waar doe je het allemaal voor?

© Korthagen en Vasalos
Gedrag zit aan de buitenkant, voor bekwaamheden, overtuigingen, werkelijke betrokkenheid en
inspiratie moet je steeds verder naar binnen.
Door de verschillende lagen van de ui beter te integreren, kan een mens effectiever worden in zijn
handelen.
Het ui-model kun je ook op leerlingen toepassen. Ook zij hebben, hoe jong ze ook zijn hun interesses,
motivaties en betrokkenheden. Als je daar als leerkracht oog voor hebt, kun je de leerlingen helpen
om de lagen op één lijn te brengen.
Je maakt de leerlingen bewust van hun kernkwaliteiten, zodat ze het beste in zichzelf naar boven
kunnen halen.
1.2 Betrokkenheid
Betrokkenheid is de kern van het ui-model.
Goed onderwijs is onderwijs waarin kinderen maximaal betrokken zijn (Laevers, F. (1998).
Ervaringsgericht werken in de basisschool. Leuven: Centrum voor ErvaringsGericht Onderwijs-V.Z.W).
Volgens Ferre Laevers herken je betrokkenheid o.a. aan:
concentratie;
motivatie;
intense waarneming;
komt energie vrij;
ervaring van voldoening:
alle competenties (voor zover zinvol voor de activiteit) doen mee;
Deze betrokkenheid kun je vergelijken met het begrip “flow”, dat Csikszentmihalyi, 2008 beschrijft in
zijn boek “flow, psychologie van de optimale ervaring”: “je voelt je sterk, alert, verricht moeiteloos je
werk, je hebt het gevoel dat je de situatie volledig meester bent en presteert op de kop van je kunnen.
Als je in flow bent zijn de lagen van de ui op elkaar afgestemd.
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Bijlage 6: Reflectie - reflecteren op het rapport

Persoonlijke doelen februari groep 7

Naam: ________________________

Doel:
Het volledig benutten van je eigen leermogelijkheden.
Plezier en interesse in het onderwijs vergroten.
Plezier in omgang met groepsgenoten vergroten

A. Rapport
Als je terugkijkt naar de werkhouding en je sociale ontwikkeling in groep 7, zijn er misschien
opvallende zaken. Waarschijnlijk heb je heel veel positieve beoordelingen. Klasse!
Misschien zijn er echter ook nog punten waarin je verbetering zou willen brengen. Door goed over na
te denken over deze onderdelen hoe je dit zou kunnen verbeteren, zou je ook hogere resultaten
kunnen behalen en dat zou jou en de groep ten goede kunnen komen. Als je vooraf goed weet
waaraan je wilt werken kun je veel gerichter handelen.
Kijk op je rapport naar:
Werkhouding:
Zelfstandigheid
Motivatie
Doorzettingsvermogen
Concentratie
Tempo
Werkverzorging
Verantwoordelijkheidsgevoel
Nauwkeurigheid
Plannen

Sociale ontwikkeling:
Omgang groepsgenoten
Verantwoordelijkheidsgevoel
Omgang afspraken
Samenwerking
Initiatief

Als ik deze onderdelen op mijn laatste rapport bekijk vind ik dat ik aan de volgende
onderdelen ervan verbetering wil brengen:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Hoe ga ik mijn werkhouding verbeteren?
Ik ga mijn ___________________________ verbeteren door _________________________
___________________________________________________________________________

Hoe ga ik mijn sociale ontwikkeling verbeteren?
Ik ga mijn ___________________________ verbeteren door _________________________
___________________________________________________________________________
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B. Leerlingvolgsysteem/rapport (inhoudelijk)
Als ik mijn LVS en rapport bekijk, kom ik tot de conclusie dat ik aan de volgende vakken
(onderdelen) extra aandacht wil besteden:
1. ______________________________

2. ________________________________

3. ______________________________

4. ________________________________

Om dat te verbeteren wil ik aan de volgende punten meer aandacht geven:
tijdens de instructie heel scherp op te letten
al mijn oefeningen te maken, na te lezen op fouten, na te kijken en te verbeteren
mocht ik de onderdelen nog niet kennen, stel ik vragen aan juf of meneer
Eventueel zou ik in overleg met meneer/juf wel wat extra oefeningen tijdens zelfstandig
werken willen oppakken:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Deze opdrachten maak ik tijdens het zelfstandig werken en eventueel ook thuis.

Deze afspraak staat vast. Kijk maar hieronder.

____________________________________________________

____________________________________________________
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