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1.Inleiding 

 
 

Dit daltonboek is voor iedereen die geïnteresseerd is in het daltononderwijs op OBS 
De Duykeldam. Wij zijn trots op het onderwijs dat we geven en willen u langs deze 
weg graag laten zien hoe wij invulling geven aan dit onderwijs.  
 
Al ruim 10 jaar werken wij met veel plezier volgens het daltonconcept. In Swifterbant 
zijn wij hierin uniek. 
Het daltonboek is geen statisch document. Omdat het onderwijs zich ontwikkelt, zal 
ook dit daltonboek jaarlijks worden geëvalueerd en zonodig worden bijgesteld.  
 
Op De Duykeldam bestaat de daltoncommissie uit een coördinator, een leerkracht  
en de directeur. Zij komen regelmatig bij elkaar om zaken rondom Dalton te 
bespreken en te vertalen naar schoolniveau. Tevens staat Dalton regelmatig als 
agendapunt op de teamvergaderingen. Bestaande afspraken worden geëvalueerd en 
nieuwe ideeën en ontwikkelingen besproken. 
 
De pedagogische principes van het daltononderwijs gaan uit van het feit dat het kind 
verantwoordelijkheid voor het leerproces kan en moet dragen. 
In deze versie zijn tevens de pijlers vrijheid/verantwoordelijkheid, samenwerken, 
zelfstandigheid, effectiviteit, en reflectie opgenomen. 
  

 
 
Namens het team van De Duykeldam 
Carolien Glastra, directeur 
Geralien Kuiper, coördinator 
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2. Voor wie is dit document geschreven 

 
Om alle afspraken en werkwijzen goed te waarborgen, is dit daltonboek geschreven.  
Het geeft leerkrachten en directie richting en handvatten in hun dagelijks handelen 
en voorkomt dat personele wisselingen of uitbreidingen het onderwijsleerproces 
stagneren. 
We kunnen daarom gerust stellen dat het daltonboek voor de leerkrachten en 
directie een handboek en naslagwerk is. 
Het biedt duidelijkheid, geeft richting aan en maakt de rode draad zichtbaar. 
 
Voor ouders en verzorgers is het niet altijd eenvoudig een goede basisschool te 
kiezen die goed past bij de eisen die ouders/verzorgers aan een basisschool stellen. 
Ons daltonboek kan de ouders helpen bij een goed overwogen schoolkeuze door 
inzichtelijk te maken hoe we op De Duykeldam werken. 
 
Ook kan dit daltonboek interessant zijn voor instanties die zich op de hoogte willen 
stellen van de werkwijze van de school. Te denken valt aan: 

● De onderwijsinspectie 
● Het schoolbestuur 
● Visiteurs van de Nederlandse Dalton Vereniging 
● Andere basisscholen 
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3. Relatie met andere beleidsstukken 

 
Het schoolplan 
Iedere Nederlandse school heeft een schoolplan, waarin uitgebreid wordt verwoord 
hoe er wordt gewerkt, waarom er zo wordt gewerkt, welke materialen daarbij 
worden gebruikt en wat de ontwikkelingsplannen voor een periode van vier 
schooljaren zijn. 
In dit daltonboek worden voornamelijk de praktische afspraken beschreven die 
binnen het team zijn gemaakt om ervoor te zorgen dat onze school een daltonschool 
is en blijft.  
Het is een levend (groei-) document en jaarlijks zal, waar nodig, het daltonboek 
worden aangepast of aangevuld. 
 
De schoolgids (ouders) 
Aan het begin van een nieuw schooljaar wordt een schoolgids gemaakt. 
Hierin staat veel praktische informatie voor ouders en er wordt ook uitgelegd wat 
daltononderwijs inhoudt. Het is echter een beschrijving op hoofdpunten. 
De schoolgids is bestemd voor alle ouders en voor ouders die overwegen om hun 
kind aan te melden op De Duykeldam. Als er door het lezen van de schoolgids 
interesse ontstaat voor het daltononderwijs op onze school, kan er verdieping over 
de praktijk worden gevonden in het daltonboek. 
 
Startbrief 
Aan het begin van het 
schooljaar ontvangen de ouders 
een nieuwsbrief met daarin de 
jaarkalender en andere 
belangrijke gegevens van dat 
schooljaar.  
 
De nieuwe leerlingen van groep 
1/2 krijgen op hun eerste 
schooldag een boekje mee naar 
huis. Dit boekje gaat over Sofie 
en het reilen en zeilen in de 
kleutergroepen. 
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4. Dalton Geschiedenis 
 

Een stukje daltongeschiedenis  
 
Het daltononderwijs bewijst al honderd jaar lang haar 
waarde. De onderwijsvorm is gebaseerd op de ideeën 
van de Amerikaanse pedagoge Helen Parkhurst. Haar 
ideeën over individuele en niet klassikale ontplooiing van 
leerlingen baseerde zij op haar ervaring als leerkracht.  
In 1905 werkt Parkhurst op schooltjes met slechts één 
klas. Daar kreeg zij te maken met veertig leerlingen 
verdeeld over acht leerjaren. Vanzelfsprekend was 
‘normaal lesgeven’ volstrekt onmogelijk. Daarom koos zij 
voor een aanpak met een gedeelte zelfstudie. Zij overlegde met de leerlingen over 
wat hun eigen verantwoordelijkheid zou kunnen zijn en de rol van de leerkracht. Eén 
en ander werd vervolgens schriftelijk vastgelegd in een soort van contract: de taak. 
De leerlingen beloofden bij dit contract dat zij aan hun taak zouden werken en die op 
tijd af zouden hebben. Helen Parkhurst beloofde de leerlingen hulp te bieden indien 
dit noodzakelijk was.  
In eerste instantie ging het Helen Parkhurst dus om praktische oplossingen om de 
efficiëntie van het onderwijs te verhogen. In die situatie was zelfstandig werken 
noodzakelijk, maar al snel raakte ze ervan overtuigd dat deze aanpak voor alle 
leerlingen goed was. Tussen 1913 en 1915 werkte Parkhurst in Italië met de 
beroemde pedagoge Maria Montessori en kregen haar ideeën een pedagogische 
grondslag. Enkele jaren later legde zij haar visie op onderwijs vast in het boek: 
‘Education on the Dalton Plan’ (1922). Later werden haar ideeën toegepast in de 
‘State Highschool’ in Dalton, Massachusetts. Naar deze plaats is het daltononderwijs 
genoemd.  
 
Nu, ruim een eeuw later, gebruikt De Duykeldam 
deze ideeën van Parkhurst voor een eigentijdse en 
effectieve invulling van ons daltonaanbod. De 
maatschappij verandert en wij vinden het belangrijk 
om hierop in te spelen. Daarom willen we kinderen 
vaardigheden meegeven waarmee ze zichzelf steeds 
verder kunnen ontwikkelen. Deze vaardigheden, ook 
wel ‘21st century skills’ genoemd, zijn: samenwerken, 
communicatie, creativiteit, ICTgeletterdheid, sociale- 
en culturele vaardigheden, kritisch denken en 
probleemoplossend vermogen.  
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5. Waarom Daltononderwijs / visie 

 

Ons onderwijsteam heeft een bepaalde visie op de maatschappij, op hoe je als mens 
op een goede manier in de maatschappij kan functioneren. 
Daarop is een visie gebaseerd op de opvoeding van en het onderwijs aan kinderen. 
In dit hoofdstuk willen we, zonder al te theoretisch te worden, onze visies kort 
toelichten en deze zetten naast de algemene uitgangspunten van het 
daltononderwijs. 
 
Op De Duykeldam zetten leerlingen hun eerste stap om deel te nemen aan de 
maatschappij. Behalve het individuele en gedifferentieerde cognitieve leerstofaanbod, 
willen we dat leerlingen interactieve vaardigheden ontwikkelen en deze 
vanzelfsprekend gaan vinden. Natuurlijk houd je rekening met elkaar, wissel je 
elkaars argumenten uit, zoek je samen naar een oplossing en kunnen we van elkaars 
talenten profiteren. 
 
Daltononderwijs op De Duykeldam is een manier van omgaan met elkaar. We 
besteden aandacht aan sociale vorming in de groep. We bieden een omgeving 
waarin je verantwoordelijkheid krijgt en neemt en daarop ook aangesproken kunt 
worden, waarin je actief deelneemt aan activiteiten en waaraan je een eigen unieke 
meerwaarde toevoegt. 
 
In het daltononderwijs vinden we de volgende  kernwaarden: 
 
Vrijheid en verantwoordelijkheid 
Vrijheid en verantwoordelijkheid kunnen niet los van elkaar 
worden gezien. Het één kan niet zonder het ander. 
Het daltononderwijs ziet een mens/kind als een persoon die zelf 
kan en mag kiezen, maar die voor de gevolgen van zijn keuzes 
ook verantwoordelijkheid draagt. 
Voorwaarde is dat er samen duidelijke afspraken worden 
gemaakt over de grenzen van deze vrijheid. 
Alleen door verantwoordelijkheid te geven kan verantwoordelijkheid worden geleerd 
en genomen. 
 
Zelfstandigheid  
De kinderen worden gestimuleerd en aangezet om problemen zelf op te  
lossen, het werk zelf te plannen en dus niet voortdurend afhankelijk te 
zijn van hulp. Uitgangspunt daarbij is dat we geloven in de vele 
mogelijkheden die de kinderen hebben. Ook leren we de leerlingen om 
hun werk zelf te waarderen. 
De leerkracht biedt de ruimte tot zelfstandige verwerking van 
opdrachten en toont daarmee zijn vertrouwen in de leerling. Dit bevordert het 
zelfvertrouwen van de kinderen.  
Zelfstandigheid kan alleen groeien als leerlingen voldoende verantwoordelijkheid en 
vrijheid wordt geboden. 
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Samenwerken  
Een mens kan niet zonder zijn medemens. Overal in het leven zal dit 
blijken, ondanks zijn vrijheid en zelfstandigheid. Het is ook de 
medemens die de grens van de persoonlijke vrijheid mede bepaalt. De 
grens van de individuele vrijheid wordt altijd gevormd door de vrijheid 
van de ander. Daarom is het kunnen samenwerken een belangrijke 
vaardigheid voor het goed kunnen functioneren als mens. Op De 
Duykeldam maken we dit zichtbaar door leerlingen, zowel binnen de 
eigen groep als bij groepsdoorbroken activiteiten, te laten 
samenwerken.  

Effectiviteit 
Het daltononderwijs bij ons op school is gericht op een effectieve inzet van 
onderwijstijd, middelen en instructie. Door dit zo efficiënt mogelijk en op 
maat in te zetten, werken we zelfstandig als het kan en werken we samen 
als dat wenselijk is. We leren de leerlingen steeds meer 
verantwoordelijkheid te dragen voor het eigen leer- en ontwikkelproces. 
We houden daarbij rekening met individuele verschillen en persoonlijke 
leerdoelen. Daarvoor is het noodzakelijk, dat een leerling leert reflecteren op zijn 
eigen leerproces, leerresultaten en persoonlijkheidsontwikkeling. 
 
Reflectie 
Het kritisch benaderen van onderwijskundige ontwikkelingen en inzichten is op een 
daltonschool vanzelfsprekend. De leerkrachten reflecteren op  
onderwijspraktijk en professioneel handelen. Ook op schoolniveau vindt 
reflectie over het onderwijs voortdurend plaats.  
De leerling moet zich eigenaar voelen van zijn/haar eigen leerproces. Dat 
betekent dat we de leerling stimuleren om te reflecteren op zijn eigen 
handelen en daar conclusies uit te trekken voor een volgende 
taakperiode. 
 

 

 



Daltonboek Openbare Daltonschool De Duykeldam in Swifterbant – versie 2020-2021 Pagina 9 
 

 

 
 
Waar bereiden wij de leerlingen op voor? 
 
Het vervolgonderwijs. 
De ontwikkelingen in het voortgezet onderwijs doen steeds meer een beroep op de 
zelfstandigheid en het verantwoordelijkheidsgevoel van leerlingen. De leerlingen 
zullen ook steeds vaker studieopdrachten krijgen die ze niet individueel, maar samen 
met medescholieren moeten uitwerken. 
In het hoger onderwijs is deze manier van werken al veel langer gebruikelijk. 
 
De volwassene als beroepsbeoefenaar 
Beroepen waar je in je eentje werkt en alleen maar moet doen wat je baas je 
opdraagt, komen nauwelijks (meer) voor. 
In de meeste beroepen van onze moderne, westerse maatschappij worden initiatief, 
verantwoordelijkheidsgevoel en creativiteit verwacht. Vaak zal er moeten worden 
overlegd met collega’s, met opdrachtgevers en met diverse instanties.  
Zowel zelfstandigheid als het goed kunnen samenwerken zijn daarbij essentieel. 
 
De volwassene als medeburger 
De maatschappij is gebaat bij mensen die zich actief inzetten voor de samenleving. 
Mensen die zich verantwoordelijk voelen voor hun medemens en daarom 
bijvoorbeeld vrijwilligerswerk willen doen. Mensen die betrokken zijn en willen 
deelnemen aan de democratische processen in de samenleving en mensen die oog 
hebben voor de hulp en ondersteuning van hun medemensen. 
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6. Hier staan we voor 

 
De thema’s vrijheid en verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, samenwerken, 
effectiviteit en reflectie worden door alle Dalton basisscholen onderschreven, maar 
de uitwerking verschilt per school. 
Op De Duykeldam leren we de leerlingen om deze vaardigheden te ontwikkelen. Ze 
kunnen ermee experimenteren, zodat ze goed voorbereid worden op hun volwassen 
leven en hun functioneren in het voortgezet onderwijs en de maatschappij.  
 
De accenten die we op De Duykeldam willen aanbrengen:  

1. Al ons handelen is gericht op het creëren van een pedagogisch klimaat waarin 
de sociale en emotionele veiligheid voor het kind gewaarborgd wordt. 

2. Leerlingen leren elkaar te respecteren. Het ontwikkelen van waardebesef en 
oordeelsvermogen loopt als een rode draad door de dagelijkse activiteiten. 

3. We houden rekening met de verschillen tussen leerlingen. Niet alleen de 
verschillen in cognitieve vaardigheden, maar ook verschillen in bijvoorbeeld 
belangstelling, werkhouding en creativiteit. Het is dus nodig om de 
ontwikkeling van de leerling goed in de gaten te houden. Dit doen we door 
middel van observaties, toetsgegevens en een uitgebreid leerlingvolgsysteem. 

4. Voor ons betekent vrijheid, dat de leerkracht een deel van de 
verantwoordelijkheid voor het leren bij de leerling legt. Hierbij zit een opbouw 
van groep 1 t/m 8.  Belangrijk hierbij is dat de leerkracht de leerling goed 
begeleidt in dit proces en ook feedback geeft.  
Vrijheid is noodzakelijk om eigen keuzes te kunnen maken. Leerlingen krijgen 
gelegenheid het taakwerk zelf te organiseren. De opgegeven leerstof en de 
eisen die daaraan worden gesteld, de tijdslimiet, de werkafspraken en 
schoolregels vormen de grenzen waarbinnen de leerlingen hun vrijheid leren 
gebruiken. Door leerlingen meer vrijheid te bieden kunnen zij eigen keuzes 
maken en een actieve leerhouding ontwikkelen. 

5. Er wordt gestreefd naar een grote variatie in werkvormen en materialen. 
6. Leerlingen leren allerlei informatiebronnen te hanteren en te beoordelen. 
7. Ook verschillen in bijvoorbeeld belangstelling, werkhouding en creativiteit 

worden nauwkeurig gevolgd en verwerkt in gedifferentieerde opdrachten. 
8. Er wordt waar mogelijk les gegeven vanuit concrete leefsituaties. 

 
De goede daltonschool die wij willen zijn, kenmerkt zich vooral door: 
 

● Een goed en sterk pedagogisch klimaat 
● Een duidelijke en herkenbare rode lijn binnen alle groepen 
● Taakwerk met een leerstofaanbod op meerdere niveaus 
● Een aanbod van keuzewerk 
● Uitgestelde aandacht om een oplossingsgerichte houding te bevorderen 
● Samenwerken binnen en buiten de taak 
● Het gebruik van dagkleuren 
● Een samenwerkend team (leren van elkaar, opvattingen delen, intervisies) 
● Eisen stellen en verantwoording vragen 
● Het omgaan met verschillen 
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Genoemde onderwerpen zijn uitgewerkt en beschreven in dit daltonboek. Deze 
onderwerpen worden regelmatig geëvalueerd, bijgesteld, aangescherpt en 
aangevuld. Ons daltononderwijs is voortdurend in ontwikkeling. 
Ons daltonboek wordt daarom ook jaarlijks geëvalueerd en bijgewerkt. 
 
De leerkracht 
Het daltononderwijs van een school laat zich voor een deel vastleggen in afspraken. 
Het belangrijkste is en blijft altijd de persoon van de leerkracht. Deze heeft “Dalton 
tussen de oren zitten”. Dat is een bepaalde houding ten opzichte van kinderen en ten 
opzichte van het onderwijs. Dalton doe je niet, Dalton ben je! 
Een houding die zich er door kenmerkt dat de leerkracht bijvoorbeeld kinderen 
stimuleert zelf oplossingen te zoeken, dat hij/zij de leerlingen uitdaagt zelf na te 
denken over problemen, dat hij/zij oog heeft voor werkvormen die samenwerking 
bevorderen, dat hij/zij hier en daar een stapje terug wil doen om kinderen de 
gelegenheid te bieden om zelf verantwoordelijkheid te dragen, dat hij/zij vertrouwen 
en geloof heeft in de mogelijkheden van kinderen en dat hij/zij investeert in 
overzichtelijk, gestructureerd en gedifferentieerd taak werkaanbod. 
De leerkracht is het hart van ons daltononderwijs.  
Van alle leerkrachten wordt daarom verwacht in het bezit te zijn van het certificaat 
Daltonleerkracht. 
 
Het team 
Iedere leerkracht werkt in een team en draagt actief zijn/haar steentje bij aan alle 
voorbereidingen, uitwerkingen en ontwikkelingen binnen de school. 
Samen werken aan de rode draad binnen de school is essentieel! 
Binnen het schoolteam inspireren we elkaar, ondersteunen we elkaar en werken we 
samen aan de gestelde doelen.  
Overleg en afstemming vindt plaats tijdens diverse overlegmomenten: 
teamvergaderingen, werkgroepen, zorgoverleg, studiedagen etc. 
Wij zijn een samenwerkend, samenlerend daltonteam! 
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7.1 Dagkleuren 

 
Iedere dag van de week wordt in de groepen 1 t/m 8 aangegeven met een vaste 
kleur. Deze kleuren structureren de week voor de leerlingen. Dat helpt ze om een 
planning te kunnen maken. De kleuren hangen in iedere groep aan de muur of op 
het bord, zodat een kind kan zien “waar in de week we zijn”. 
 
Maandag = Rood 
Dinsdag  = Blauw 
Woensdag = Oranje 
Donderdag= Groen 
Vrijdag = Geel 
Zaterdag = Wit 
Zondag = Wit 
 
Kleutergroepen 
In de kleuterbouw wordt met behulp van een pijl aangegeven welke dag het is. Op 
de kaart van de dag staat d.m.v. bloemen aangegeven hoeveel dagdelen de kinderen 
naar school moeten. Tevens hangt er een foto van de leerkracht die op die dag 
aanwezig is. 
Achter de dagen kunnen kaartjes hangen met bijzonderheden bijvoorbeeld een 
jarige, speelgoedmiddag, maandsluiting enz. 
 
Groep 3/4  
Met een pijl wordt aangegeven welke dag het is. In gr. 3 wordt met kaartjes 
aangegeven of er bijzonderheden op die dag zijn zoals verjaardag, weeksluiting, etc. 
Op de weektaak wordt het gemaakte werk met de dagkleur afgekruist.  
Extra werk en keuzewerk worden met een dagkleur gepland en afgekruist.  
 
Groep 5 t/m 8 
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Vanaf groep 5 worden de dagkleuren ook gebruikt om een planning op de weektaak 
aan te geven. De leerlingen plannen en kleuren dan klassikaal de weektaak met de 
leerkracht. 
Halverwege groep 6 plannen de leerlingen de weektaak zelfstandig m.b.v. de 
dagkleuren. 
 

Daltonaspecten Dagkleuren 

Vrijheid/verantwoordelijkheid Verantwoordelijkheid nemen voor de eigen 

planning 

Zelfstandigheid  Zelfstandig administreren 

Samenwerking  De samenwerkingsopdrachten in tijd plannen 

Effectiviteit De dagkleuren bieden overzicht 

Reflectie Terugkijken: hoe heb ik gewerkt? 

 

7.2 Dagritme 

 
 
Een duidelijke structuur en ordening aanbrengen in alles wat we doen, vinden we erg 
belangrijk. Naast de dagkleuren hanteren we in verschillende groepen aanvullende 
materialen om leerlingen steun te bieden bij het ordenen van hun tijd en hun 
bezigheden. 
 
Kleutergroepen 
Een hulpmiddel om de dag voor de jongste kinderen te ordenen zijn de 
dagritmekaarten.Op deze kaarten staan afbeeldingen en pictogrammen, die 
verschillende activiteiten voorstellen die voor die dag gepland zijn. 
Deze activiteiten worden aan het begin van het dagdeel op volgorde gehangen en 
door middel van een pijl wordt bijgehouden “waar we zijn”. Het gebruik van 
dagritmekaarten brengt orde en geeft kleuters rust. 
Er hangen ook kaartjes met daarop de maand en het seizoen. 
 
Groep 3/4 
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Op het bord hangen dagritmekaarten (op volgorde van activiteit). 
Ook het jaar, seizoen en de maand worden aangegeven. 
 
Groep 5 t/m 7 
Op het bord hangen dagritmekaarten (op volgorde van activiteit). 
 
Groep 8 
Het dagritme staat op het bord geschreven. 
 
 
 
 
 
 
 

Daltonaspecten Dagritme 

Vrijheid/verantwoordelijkheid De leerlingenn voelen zich 

medeverantwoordelijk voor het verloop van 

de dag. 

Zelfstandigheid  Door zicht te krijgen op de dagplanning, 

leren kinderen zelf plannen. 

Samenwerking  Met behulp van de dagritmekaarten 

(dagritme op het bord) weten de leerlingen 

wanneer ze samen kunnen werken/spelen. 

Dit leren ze te plannen. 

Effectiviteit Het dagritme biedt overzicht. 

Reflectie Leerlingen zien zelf (reflecteren) of al hun 

werk gemaakt is. 
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7.3 Handelingswijzers en symbolen 

 

Vaak is een eenvoudige hint of aanwijzing al voldoende om vragen van leerlingen te 
beantwoorden. 
Met een handelingswijzer kunnen leerlingen zonder hulp van de leerkracht een 
handeling/opdracht/activiteit uitvoeren of een oplossingsmethode vinden. 
 
Handelingswijzers groep 1 t/m 4 
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Met behulp van een handelingswijzer zien leerlingen hoe een kast opgeruimd moet 
worden, hoe je samenwerkt, hoe een spelletje gespeeld moeten worden, hoe je een 
hond tekent etc. 
 
Handelingswijzer klassendienst groep 1 t/m 8 
De klassendienst handelingswijzer geeft aan welke taken de klassendienst heeft. 
Bij de kleuters wordt dit aangegeven door middel van foto’s. 
Vanaf groep 3 door een stukje tekst met daarbij een plaatje. 
De groepen 7 en 8 werken met vaste taken voor een twee- of drietal leerlingen. 
Deze taken staan met een foto op het bord. 
 
Symbolen 
Voor uitgestelde aandacht gebruiken we in de kleutergroepen een rood en groen 
kaartje. 
In groep 3 t/m 8 maken we gebruik van het stoplicht. 
In groep 4 t/m 8 maken we gebruik van het daltonblokje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Daltonaspecten handelingswijzers en symbolen 

Vrijheid/verantwoordelijkheid Symbolen geven duidelijkheid, zodat het kind 

verantwoordelijkheid kan nemen voor de 

eigen keuzes. Daarnaast geven ze ook de 

mate van vrijheid aan. 

Zelfstandigheid  Kijkend naar de handelingswijzer weet het 

kind wat hij/zij moet doen, zonder de 

leerkracht om hulp te vragen. 

Samenwerking  Door de symbolen te respecteren, houdt het 

kind rekening met anderen. 

Effectiviteit Er hoeft geen tijd verspild te worden doordat 

er niet hoeft te worden gewacht bij een 
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vraag, terwijl de leerkracht niet beschikbaar 

is.  

Reflectie Er wordt regelmatig gereflecteerd hoe er 

gewerkt is met het stoplicht of hoe er 

opgeruimd is met behulp van de 

handelingswijzer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.4 De dag- en  weektaak 

 

De weektaak zal waarschijnlijk het meest bekende en aansprekende (uiterlijke) 
kenmerk zijn van een daltonschool. 
Vele daltonaspecten krijgen in de weektaak een plekje, zoals: 
Leren plannen, verantwoordelijkheid, verwerking en registratie, gerichte opdrachten 
tot samenwerking, differentiatie in leerstofaanbod, individuele opdrachten, 
herhaling/verbreding of verdieping en reflectie op eigen werk. 
Hoewel er een vrijheid en eigen verantwoordelijkheid is voor de weektaak, stellen wij 
hoge eisen aan de weektaak. Een aantal eisen die we stellen: 
 

● De opdracht waaraan je begint wordt in principe eerst afgemaakt, voordat                                  
     aan een andere wordt begonnen. 
● Wanneer de opdracht te moeilijk is en hulp te lang op zich laat wachten   
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     (stoplicht op rood), mag met een andere opdracht worden gestart. 
● De (week-)taak moet in de desbetreffende week geheel gemaakt/gedaan 
     zijn.  
● De (week-)taak moet er netjes en verzorgd uitzien (niet ‘af’, maar ‘goed af’) 

 
 
Werken met taken in groep 1/2  
Taakbord 
Op het taakbord staat aangegeven welke taken de 
kinderen moeten doen. 
In principe doen de jongste kleuters één taak per week, 
de middelste kleuter maakt er twee en de oudste drie. 
Ook zit er een opbouw in de moeilijkheidsgraad. 
De taken zijn heel divers, bijvoorbeeld tekenen, kleine 
kring, knutselwerkje, puzzel etc. Kinderen die een taak af 
hebben plakken een magneet op het takenbord; zijn alle 
taken af dan mogen ze een smiley plakken. 
 
Kiestoren 
Op de kiestoren hangen kaartjes met activiteiten die de 
kinderen kunnen kiezen. Tijdens het zelfstandig werken 
pakken de kinderen hun naamkaartjes en plakken hun 
naamkaartje onder de activiteit van hun keuze. 
 
Takenkaart 
In de kleutergroepen wordt er voor sommige leerlingen ook nog gewerkt met een 
takenkaart. De werkjes op de kaart kunnen per leerling aangepast worden. 
Deze kaart is voor kleuters die: 
- niet zelf tot een keuze komen en vaak de makkelijkste weg kiezen 
- de taken snel af hebben en het leuk vinden om met zo’n kaart te werken. 
- extra uitdaging nodig hebben.  
 
 

Daltonaspecten taken 1/2 

Vrijheid/ 

verantwoordelijkheid 

Door het gebruik van het taakbord wordt bij de 

kleuter taakbesef geoefend. We leren de 

leerlingen dat ze verantwoordelijkheid  nemen 

om hun taak af te krijgen 

Daarbij heeft het de vrijheid om een opdracht 

vandaag of op een andere dag te doen. 

Zelfstandigheid  De keuze wordt in principe zelfstandig gemaakt, 

al zal het duidelijk zijn dat de leerkracht hierbij 

vaak nog een handje zal helpen. 
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Het zelfstandig “administreren” door middel van 

de smileys, vormt een goede voorbereiding op 

het werken met een dag- weektaak in groep 3. 

Samenwerking  De leerkracht zal bewust zoeken naar 

samenwerkingsopdrachten. Daarnaast wordt er 

ook veel aandacht besteed aan het elkaar helpen 

en het delen van materialen. 

Effectiviteit Het werken met de kiestoren is effectief en 

doelmatig. De leerkracht bepaalt waaruit de 

leerlingen kunnen kiezen. De leerlingen hebben 

zelf keuzevrijheid. 

Reflectie De leerlingen reflecteren door een magneet te 

plakken als het af is. Daarnaast wordt er ook 

mondeling met de leerkracht gereflecteerd.  
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Werken met taken in groep 3 
Het eerste halfjaar sluit de werkwijze aan bij de 
kleuters. 
In de klas hangt een takenbord met daarop de 
taken die de leerlingen in één week moeten doen. 
Daarnaast wordt nog veel klassikaal lesgegeven, 
omdat het leerstofaanbod voor veel kinderen 
nieuw is (schrijven, lezen, rekenen). 
De tweede helft van het schooljaar (na kern 6 van 
Veilig Leren Lezen) stappen we over op een 
weektaak. 
Op de weektaak staat per dag het werk dat ze 
maken van Veilig Leren Lezen tijdens het 
zelfstandig werken. Er staat ook op welke rekenles 
die dag gemaakt wordt en wat er gedaan wordt 
aan schrijven. 
De leerlingen kleuren het gemaakte werk af in de 
dagkleur. 
De leerlingen doen ook extra werk en keuzewerk. 
Ze mogen zelf een keuze maken wanneer ze dit 
doen en plannen dit met de dagkleur op hun 
weektaak. Als deze taken af zijn wordt ook dit 
afgekleurd in de dagkleur. 
 
Werken met taken in groep 4 
Groep 4 gaat op dezelfde wijze verder als groep 3. Omdat er begin van groep 4 veel 
nieuwe stof wordt aangeboden, is er meer begeleiding nodig bij de verwerking van 
taal- en leeslessen. Een algemene instructie volstaat dan niet. Vaak is er dan een 
verlengde instructie of individuele instructie.  
De leerlingen werken met een dagtaak in een weektaak.  
De leerlingen kleuren het gemaakte werk af in de dagkleur. 
De leerlingen doen extra werk en keuzewerk. 
Ze mogen zelf een keuze maken wanneer ze dit doen en plannen dit met de dagkleur 
op hun weektaak. Als deze taken af zijn wordt dit afgekleurd in de dagkleur. 
 
Werken met taken in groep 5 
Gaat op dezelfde wijze verder als groep 4. 
Na de herfst-/kerstvakantie wordt overgegaan op een weektaak (afhankelijk van de 
zelfstandigheid van de leerlingen) 
De weektaak wordt klassikaal gepland. Op de weektaak staan de instructiemomenten 
aangegeven. 
Keuzewerk en computeropdrachten worden door de leerlingen zelfstandig gepland, 
dit wordt in de loop van het jaar verder uitgebreid. 
 
 
Werken met taken in groep 6 
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Gaat op dezelfde wijze verder als in groep 5. In de loop van het jaar leren de 
leerlingen hun weektaak zelf te plannen. 
 
Werken met taken in groep 7 
De leerlingen plannen hun weektaak zelfstandig. 
Er staan opdrachten op de weektaak waar ze een hele week over kunnen doen. 
 
Werken met taken in groep 8 
De leerlingen plannen hun weektaak zelfstandig. 
Op de weektaak staan opdrachten waar de leerlingen meerdere weken aan kunnen 
werken.  
 
Weektaak op niveau 
Binnen een groep wordt er gewerkt met verschillende weektaken. Daarnaast zijn er 
ook leerlingen die een weektaak op maat hebben.  
 
Doelen en weektaak 
Vanaf midden groep 5 werken de leerlingen met een doel op de weektaak. Ze stellen 
zichzelf een doel. Op hun weektaak schrijven ze hun doel op, hoe ze aan dat doel 
gaan werken en of het doel uiteindelijk behaald is. In groep 5 is dit nog erg 
leerkracht gestuurd, maar dit wordt steeds meer opgebouwd zodat de leerlingen in 
groep 7 en 8 hun eigen doelen formuleren. 
 
Reflectie en weektaak 
Vanaf groep 3 reflecteren de leerlingen op hun werk door een smiley te kleuren. In 
groep 4 t/m 8 doen ze dat door een duimpje te kleuren. 
 
Vanaf groep 5 wordt op de achterkant van de weektaak gereflecteerd op de hele 
week. Daarnaast beschrijven de leerlingen wat ze met hun doel gedaan hebben en of 
het doel behaald is. Ook is er een kopje met de vraag: Wat ga ik volgende week 
anders doen? 
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Daltonaspecten weektaak 

Vrijheid/ 

verantwoordelijkheid 

Vrijheid in de eigen planning en de uitvoering 

daarvan. Verantwoordelijkheid nemen voor de 

eigen gemaakte keuzes. 

Zelfstandigheid  Zelfstandig administreren 

Samenwerking  Opdrachten in tweetallen of groepjes uitvoeren. 

Effectiviteit Het werken met de weektaak is effectief en 

doelmatig. De leerlingen krijgen een taak op 

niveau.  

Reflectie De leerlingen reflecteren op al hun werk door 

een smiley of duimpje te kleuren. Vanaf groep 5 

wordt er gereflecteerd op de hele weektaak en 

op het gestelde doel.  

 
 
 
 
 
 

7.5 (Zelf-) correctie 

 
Wij hechten grote waarde aan het zelf corrigeren door de leerlingen. Dit geldt zowel 
voor de opdrachten die binnen de taak worden gedaan als voor opdrachten 
daarbuiten. 
 
Zelfcorrectie heeft een aantal voordelen 

1. De leerling krijgt meteen feedback op zijn werk. Hij hoeft niet te wachten tot         
hij het werk pas later terugkrijgt van de leerkracht. 

2. Het heeft een duidelijk leereffect, omdat de leerling als het een fout ontdekt, 
zich meteen zal afvragen hoe deze fout kon ontstaan. 

3. Het geeft de leerlingen hierdoor een beter inzicht in wat ze kunnen en bij 
welke zaken ze hulp moeten vragen van de leerkracht of een medeleerling. 

 
In de kleutergroepen is veel materiaal aanwezig dat zelfcorrigerend is. 
Daarnaast leren we de kinderen om kritisch naar de eigen resultaten te kijken. (Wat 
is goed? Wat zou nog beter/anders kunnen?) 
 
Waar mogelijk zetten we ook in de daarop volgende groepen zelfcorrigerende 
materialen in. Met name bij het keuzewerk. 
 
In groep 3 mogen de leerlingen de werkbladen die op het taakbord (later op de 
weektaak) staan zelf corrigeren. In de tweede helft van het schooljaar mogen de 
leerlingen ook het rekenwerk wat ze in de werkschriften gemaakt hebben, zelf 
corrigeren. 
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In de hogere groepen wordt dit geleidelijk uitgebreid. 
Het streven is, om leerlingen waar mogelijk en waar zij dit aankunnen, zelf te laten 
corrigeren. De groepsleerkracht is degene die het beste kan inschatten welk werk 
geschikt is om door de kinderen te laten nakijken. 
 
Hierbij gelden de volgende afspraken: 

1. Toetsen worden door de leerkracht nagekeken. 
2. Regelmatig corrigeert de leerkracht het werk van alle kinderen goed om de 

vorderingen te kunnen bepalen. 
3. De leerkracht neemt steekproeven om te kijken of het corrigeren goed is 

gebeurd.  
4. Ook hier kan “op maat” worden gewerkt. De ene leerling kan al goed 

nakijken, terwijl de ander onzorgvuldig is of liever de antwoorden overschrijft. 
Deze laatst genoemde kan minder vrijheid aan en wordt meer ondersteund en 
gecontroleerd. 

5. Ook andere correctie vormen kunnen worden gebruikt, zoals nakijken in 
tweetallen, leerkracht en leerling kijken ieder de helft na, klassikale correctie 
e.d. 

6. Leerlingen kijken met een rode pen na, leerkrachten met een groene pen. 
7. Vanaf groep 4 wordt er gewerkt met een registratieformulier. De leerkracht 

kleurt het vakje als hij/zij het gezien heeft. 
 

Daltonaspecten corrigeren  

Vrijheid/ 

verantwoordelijkheid 

Verantwoordelijkheid nemen voor de eigen 

manier van corrigeren. Eerlijk naar je eigen 

werk kijken. 

Hulp/ uitleg vragen als je merkt dat er veel 

fouten zijn gemaakt. 

Zelfstandigheid  Zelfstandig nakijken 

Samenwerking  In de varianten waarbij je elkaar of samen 

corrigeert. 

Effectiviteit Het werken met het registratieformulier is erg 

effectief. Zowel leerlingen als leerkracht zien in 

één oogopslag wat af is en wat niet. 

Reflectie De leerlingen reflecteren op al hun werk door 

goed na te kijken. Bij veel fouten worden 

leerlingen bij de leerkracht geroepen voor extra 

instructie. Vanaf groep 7 gebeurt dit steeds 

meer op initiatief van de leerling zelf.  
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7.6 Keuzewerk  

 

Keuzewerk 
In de kleutergroepen wordt er gewerkt met de 
kiestoren. 
In groep 3 staat het keuzewerk op het taakbord. 
Vanaf halverwege groep 3 (na kern 6) staat het 
keuzewerk op de weektaak. 
In de loop van groep 4 leren de leerlingen het 
keuzewerk zelf te plannen. 
De afspraak is dat in groep 3 t/m 8 twee keer per week 
twintig minuten aan keuzewerk wordt besteedt.  
 
Keuzewerk is niet vrijblijvend “even iets voor jezelf 
doen”, het is ook geen vorm van uitloopwerk voor snelle 
werkers en het is zeker niet “leuk even een spelletje 
doen”. 
Wat keuze werk wel is: 

● Een niet vrijblijvende, educatieve activiteit. De 
scheidslijn educatief is niet altijd scherp te trekken (ganzenborden is bv een 
telactiviteit in groep 3) 

● Een vast onderdeel van de dag- of weektaak. 
● Een activiteit die de kinderen zelf mogen kiezen, afhankelijk van hun doel, 

belangstelling en intelligentie 
● Keuzewerk is zelfcorrigerend, al zal de leerkracht ook hierbij volgen wat de 

leerlingen doen en welke kwaliteit het geleverde werk heeft. 
● Aan het keuzewerk kan zowel individueel als samen worden gewerkt. 

 
Organisatie van het keuzewerk 
In elke klas (3 t/m 8) staat een kast met daarin het keuzewerk.  
In groep 3, 4 en begin groep 5 kiezen de leerlingen een keuzekaart. Hierop staat 
welke materialen ze nodig hebben. Deze materialen zijn te vinden in de keuzekast. 
 
Keuzewerk en doelen 
Vanaf halverwege groep 5 werken we met doelen. De leerlingen stellen zichzelf een 
doel. Dit doel schrijven ze op hun weektaak. Ze schrijven er ook bij hoe ze aan hun 
doel gaan werken. De leerlingen werken in ieder geval 1x per week aan het doel. 
Daarnaast mogen de leerlingen ook een andere keuzetaak doen (welke los staat van 
het doel). 
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Daltonaspecten Keuzewerk 

Vrijheid/ 

verantwoordelijkheid 

De leerlingen hebben de vrijheid om zelf te kiezen 

wat ze willen leren. Hun keuze moeten ze ook 

waarmaken. Ze zijn verantwoordelijk voor de 

uitvoering. 

Zelfstandigheid  Een leerling kiest zonder dat de leerkracht zich 

daarin mengt. Ook de uitvoering gebeurt 

zelfstandig. Op verzoek van de leerlingen zal de 

leerkracht helpen en suggesties geven. 

Samenwerking  Veel opdrachten kunnen  samen gedaan worden. 

Bij sommige opdrachten bestaat de mogelijkheid 

om ze alleen of samen te doen. 

Effectiviteit Vanaf groep 5 is het keuzewerk gerelateerd aan 

doelen. 

Reflectie Vanaf groep 5 reflecteren de leerlingen op hun 

keuzewerk. Is het doel behaald? En wat is de 

vervolgactie? 
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7.7  Uitgestelde aandacht/ time timer 

 

Met uitgestelde aandacht bedoelen we een periode waarin de leerkracht niet meteen 
beschikbaar is voor vragen en problemen van leerlingen. 
 

De drie belangrijkste redenen om te werken met uitgestelde aandacht zijn: 
● Leerlingen leren in deze periode zelfstandig probleempjes op te lossen. 
● De leerkracht heeft de gelegenheid om ongestoord ander werk te doen: 
     instructie, observatie, hulp aan individuele leerlingen e.d. 
● Leerlingen leren gebruik te maken van elkaars kennis en oplossingsmethoden. 

 
Kleutergroepen 
In de kleutergroepen gebruiken we hiervoor een rood/groene kaart. 
Als de kaart op rood staat is de leerkracht even niet beschikbaar en de kleuters 
zoeken zelf een “tijdelijke” oplossing. De time timer werkt in combinatie met de rode 
kaart. 
 
We streven ernaar de kinderen van groep 1 minimaal 5 minuten zelfstandig te laten 
werken en de kinderen van groep 2 minimaal 10 minuten. Afhankelijk van de groep 
kan dit natuurlijk ook langer worden. 
Met de klassikale time timer wordt voor de kinderen zichtbaar gemaakt, 
hoe lang de periode van uitgestelde aandacht duurt.  
 
Groepen 3 t/m 8 
Afspraken stoplicht: 
Het stoplicht wordt gebruikt tijdens het “zelfstandig” werk. 

● Rood: niet praten, geen hulp van andere leerlingen. Leerkracht 
geeft in principe extra instructie (op initiatief van de leerkracht). 

● Oranje: op fluistertoon hulp van je maatje of groepje. Leerkracht 
geeft in principe extra instructie (op initiatief van de leerkracht). 

● Groen: de leerkracht mag om hulp gevraagd worden. 
Leerlingen mogen samenwerken en praten alleen fluisterend met 
elkaar over het werk. 

 
Time-timer: 
De periode van uitgestelde aandacht wordt weergegeven met een (digitale) time-
timer. Er wordt door sommige kinderen met een individuele time-timer gewerkt, om 
hen meer structuur te bieden. Zij zien hoeveel tijd er is voor een opdracht of een 
periode en hebben daardoor zelf meer overzicht. 
 
Groep 3 uitgestelde aandacht: 10 - 20 minuten 
Groep 4 uitgestelde aandacht: 20 minuten 
Groep 5 uitgestelde aandacht: 20-25 min. 
Groep 6 uitgestelde aandacht: 25 – 30 min. 
Groep 7 uitgestelde aandacht: 30 min. 
Groep 8 uitgestelde aandacht: 30 - 45 min. 
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Daltonblokje 
De leerlingen in groep 4 t/m 8 werken met een 
daltonblokje. Met daarop een rode en groene stip en 
een vraagteken. Tijdens het zelfstandig werken en het 
stoplicht staat op rood, dan staan alle blokjes ook op 
rood. Staat het stoplicht op oranje of groen dan 
kunnen de leerlingen hun blokje op rood zetten als ze 
niet gestoord willen worden. Ze zetten het op groen als 
ze wel gestoord mogen worden en ze zetten het 
vraagteken bovenaan als ze een vraag aan de 
leerkracht hebben. 
De leerkracht ziet tijdens een ronde door de klas 
meteen welke leerlingen nog vragen hebben.  
 
Voorwaarden 
De materialen en hulpmiddelen die de leerlingen nodig hebben zijn beschikbaar en 
liggen op de afgesproken (vaste) plaatsen. 
Leerlingen hebben de vrijheid en verantwoordelijkheid om ongevraagd de materialen 
en hulpmiddelen te halen die ze nodig hebben. 
Regelmatig zal de leerkracht de perioden van zelfstandig werken kort met de 
leerlingen evalueren en waar nodig aanvullende en verduidelijkende afspraken met 
hen maken. 
 

Daltonaspecten uitgestelde aandacht 

Vrijheid/ 

verantwoordelijkheid 

De vrijheid om zelf oplossingen te bedenken voor 

problemen en de verantwoordelijkheid voor het 

resultaat. 

Zelfstandigheid  De leerkracht neemt het initiatief voor het geven 

van hulp. De leerling werkt zelfstandig verder met 

de keuze die hij gemaakt heeft om zijn probleem 

op te lossen. 

Samenwerking  Oplossingen door middel van samenwerking 

worden gestimuleerd 

Effectiviteit Door te werken met uitgestelde aandacht heeft de 

leerkracht meer (effectieve) tijd voor de 

individuele leerlingen 

Reflectie Aan het eind van een dagdeel wordt er met de 

leerlingen gereflecteerd op het werken (met 

uitgestelde aandacht).  
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7.8 Samenwerken / Samenwerkend leren 

 

Wij vinden het zeer waardevol dat leerlingen sociaal vaardig worden en leren om 
samen te werken, samen te ontdekken, samen te overleggen, samen afspraken te 
maken, samen te genieten en samen te delen. De basis om later in een complexe 
samenleving rekening met elkaar te kunnen houden en samen te kunnen profiteren 
van elkaars specifieke kennis en kunde. 
Dagelijks werken de leerlingen samen. Soms op eigen initiatief en soms op die van 
de leerkracht. 
 
Samenwerken vindt op vele manieren plaats. 
 
In de taak 
Er worden bewust samenwerkingsopdrachten in de taak gezet (bijvoorbeeld bij 
zaakvakken). 
 
Technisch Lezen 
Leerlingen uit groep 7 en 8 helpen kinderen uit de groepen 3, 4 en 5 bij het 
programma BOUW. Dit bevordert het technisch lezen. 
 
In de instructielessen 
De methodes geven suggesties voor samenwerkingsopdrachten. De leerkrachten 
nemen samenwerkingsopdrachten op in hun lesprogramma. 
 
Binnen het bewegingsonderwijs 
Veel sport- en spelvormen zijn hiervoor geschikt. De nadruk wordt gelegd op het 
samenspelen en niet op het winnen of verliezen. 
 
Binnen de creatieve vakken 
Regelmatig worden er groepswerkstukken gemaakt. 
 
Naast het samenwerken in de groep, vindt er ook groepsdoorbroken samenwerken 
plaats. Te denken valt aan samen oefenen en optreden op het podium voor een 
voorstelling bij de kinderboekenweek.  
Leerlingen uit de bovenbouw helpen leerlingen uit de onderbouw bij het kiezen van 
een bibliotheekboek.  
Tijdens het HAVA circuit wordt er groepsdoorbroken gewerkt. 
 
De leerkrachten hebben de opdracht om bij deze werkvormen regelmatig een korte 
nabespreking (evaluatie) te houden voor het samenwerkingsproces. Leerlingen leren 
hierdoor te reflecteren op hun eigen proces en resultaat. 
 
Wij maken onderscheid tussen samen werken en samenwerken. 
Samenwerken is samen aan een opdracht werken, zoals hierboven is omschreven. 
Met samen werken bedoelen we dat kinderen individueel aan een opdracht werken 
en dat ze rekening met elkaar houden en elkaar helpen. 
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Rekening houden met elkaar houdt in, dat je elkaar niet stoort of afleidt tijdens het 
werk; ook dat jij je verantwoordelijk voelt voor het welzijn van je medeleerlingen en 
voor de sfeer in de groep en de school als geheel. We hebben bijvoorbeeld 
belangstelling voor een zieke klasgenoot en zorgen voor een nette schoolomgeving. 
Leerlingen leren dat je elkaar helpt en dat je ook om hulp kunt vragen. Niet alle 
kinderen kunnen dit uit zichzelf. Dat leren wij hen. 
 
Tijdens het zelfstandig werken zal de leerkracht zich terughoudend opstellen t.o.v. de 
gebeurtenissen in de groep. De leerlingen leren zo dat ze kleine problemen zelf op 
kunnen lossen. 
 
Op De Duykeldam besteden we specifiek aandacht aan het samenwerken door het 
zogenaamde “maatjeswerk”. 
Hier zit een opbouw in vanaf groep 1 t/m 8. 
In de groepen 1 t/m 4 ligt het accent meer op de sociale vaardigheden, zoals het 
leren omgaan met elkaar.  
In groep 3 t/m 8 wordt met maatjes gewerkt.  
Er wordt regelmatig gewisseld van maatje. 
 

Daltonaspecten samenwerken 

Vrijheid/ 

verantwoordelijkheid 

Verantwoordelijkheid nemen voor de fysieke en 

sociale omgeving. De vrijheid hulp te zoeken en te 

geven. 

Zelfstandigheid  Zelfstandig hulp zoeken en hulp verlenen. 

Samenwerking  Zie omschrijving. 

Effectiviteit Aan en van elkaar leren is effectief. Om een ander 

iets uit te leggen, leer je het zelf vaak ook nog 

beter begrijpen. 

Reflectie Leerlingen vertellen hoe het proces van 

samenwerken is verlopen.  
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7.9 Materialen 

 

De inrichting 
Het geven van verantwoordelijkheid aan leerlingen, het bevorderen van 
zelfstandigheid en het samenwerken aan opdrachten stelt hoge eisen aan de 
inrichting van de lokalen (en andere ruimtes). 
De inrichting zal zo zijn, dat de leerlingen alle materialen die zij nodig hebben, 
zelfstandig kunnen pakken en daarna weer opruimen. Alle materialen staan op vaste, 
afgesproken plaatsen en zijn in voldoende mate 
aanwezig. 
De leerkracht wordt voor deze routinematige 
acties dus niet gevraagd. 
 
Zelfstandigheidsontwikkeling in groep 1/2  
Naamstickers: van elke leerling zijn er stickers, 
met de naam van de leerling en een afbeelding. 
De leerlingen plakken deze stickers op hun 
gemaakte werk, en hoeven dus niet aan de 
leerkracht te vragen of zij dat wil doen. 
Door de naamstickers kunnen alle leerlingen de 
spullen van een andere leerling herkennen en zo 
dus ook zelfstandig de spullen uitdelen. 
 
Restaurant: fruit eten doen de leerlingen in het 
restaurant. Vanaf half tien mogen ze met 6 á 7 
leerlingen hun fruit eten als er een plaats is in het 
restaurant. De klassendienst doet het restaurant 
open en maakt het schoon.  
 
Potloden: in de klas staan wisselbakken waar de kinderen hun potlood zonder punt 
kunnen omruilen voor een potlood met punt. 
 
Plaksel: plaksel potjes kunnen de leerlingen zelf bijvullen op het aanrecht. 
 
Groep 3 t/m 8 
Potloden, kleurpotloden, papier, woordenboeken, atlassen, lesboeken en scharen 
kunnen de leerlingen zelf pakken/ halen. Er zijn duidelijke afspraken over de wijze 
waarop de materialen gehaald, gepakt (bijvoorbeeld zonder te storen) en gebruikt 
worden en hoe de materialen weer opgeruimd dienen te worden (schoon, dezelfde 
plek ect.). 
 
Uitzondering 
Bij het zelf pakken/ gebruiken van materialen die je nodig hebt, geldt een 
uitzondering voor zaken die een mogelijk gevaar opleveren (bijvoorbeeld een 
snijmachine) of die relatief duur zijn (bijvoorbeeld bepaalde creatieve materialen) 
 

Daltonaspecten Materialen 



Daltonboek Openbare Daltonschool De Duykeldam in Swifterbant – versie 2020-2021 Pagina 32 
 

 

Vrijheid/ 

verantwoordelijkheid 

De vrijheid om zonder te vragen materialen te 

gebruiken die nodig zijn en de 

verantwoordelijkheid dragen daar goed mee om 

te gaan.. 

Zelfstandigheid  Zelf bepalen wat nodig is en dat zelf halen. 

Samenwerking  Ook een ander moet de spullen weer gebruiken, 

dus laat het schoon achter, maak niet alles op en 

overleg over het gebruik van schaarse spullen. 

Effectiviteit Doordat de leerlingen zelf materialen kunnen 

pakken en weten hoe en waar het moet worden 

opgeruimd wordt de tijd effectief besteed. 

Reflectie Na het opruimen wordt gekeken of het netjes is 

achtergelaten.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.10 Werkplekken 
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Lokalen en daarbuiten 
Niet alleen in het eigen lokaal wordt gewerkt. 
Ook op de gangen en in gemeenschappelijke ruimtes zijn werkplekken ingericht. 
De leerlingen hebben een zekere vrijheid in het kiezen van een werkplek in de 
school. 
 
Doordat er met een (dag-/ week-) taak wordt gewerkt, waarbinnen eigen keuzes 
gemaakt kunnen worden, werken de leerlingen op hetzelfde moment niet altijd aan 
dezelfde opdrachten. 
De ene leerling werkt aan zijn/haar rekenopdracht, een ander groepje leerlingen 
krijgt op dat moment nog een aanvullende instructie aangeboden door de leerkracht 
en tegelijkertijd werken er twee leerlingen samen aan een groepsopdracht. 
 
Voorbereiding bij de kleuters 
In de kleutergroepen is het werken in steeds verschillende hoeken vanzelfsprekend. 
Daarnaast kunnen de leerlingen op de gang werken. 
Doordat de leerlingen er aan wennen buiten de lokalen te werken, waar ook anderen 
langs komen en/of zitten te werken, worden de leerlingen goed voorbereid op het 
latere zelfstandig werken in ruimtes waar de leerkracht niet steeds aanwezig is. 
 
Groep 3 
Er zijn extra werkplekken buiten het lokaal 
op de gang. Deze plekken worden vooral 
gebruikt voor het keuzewerk (waar meer 
geluid toegestaan is).  
In de klas zijn een paar tafeltjes om rustig 
aan te werken.  
 
Groep 4 t/m 8 
De leerlingen van groep 4 t/m 8 kunnen 
buiten de klas op verschillende plekken 
werken. Namelijk op de gang, in het 
stiltelokaal en het samenwerklokaal. De 
leerlingen van de groepen 7 en 8 kunnen 
tevens gebruik maken van de aula. 
Leerlingen die in de klas goed zelfstandig 
kunnen werken, kunnen een halpas krijgen. 
Met deze halpas kunnen ze buiten de klas 
werken. Ze nemen hun werk en halpas mee 
en gaan buiten de klas werken. 
 
 
 
 
Afspraken 



Daltonboek Openbare Daltonschool De Duykeldam in Swifterbant – versie 2020-2021 Pagina 34 
 

 

Werken doe je geconcentreerd en doelgericht, zonder dat anderen daar last van 
hebben.  Dit is een afspraak die zowel in het 
klaslokaal geldt, als daarbuiten. 
 
Niet alle leerlingen krijgen een halpas. Leerlingen 
die toezicht nodig hebben, blijven in de klas werken. 
Ook hier kunnen zij samenwerkingsopdrachten 
uitvoeren.  
 
Per klas mogen er maar 2 leerlingen op een 
bepaalde plek buiten de klas werken. Omdat er 4  
‘buitendeklaswerkplekken’ zijn, zijn er maximaal 8 
leerlingen per klas buiten de klas aan het werk. 
 
Leerlingen die zich niet gedragen of niet serieus 
werken buiten de klas, krijgen een kruisje op hun 
halpas en mogen 1 week niet meer buiten de klas 
werken. Bij een 2e kruisje mogen ze 2 weken niet 
buiten de klas werken en bij een 3e kruisje zijn ze 
de halpas voor de rest van het jaar kwijt. 
 
Leerlingen werken maximaal 20 minuten buiten de klas. 
  
 

Daltonaspecten 

Vrijheid/ 

verantwoordelijkheid 

De vrijheid en verantwoordelijkheid om zelf een 

werkplek te kiezen. 

 

Zelfstandigheid  Bij het maken van deze keuze moet het kind 

aanvankelijk met de leerkracht overleggen, maar 

uiteindelijk maakt het deze keuze zelfstandig. 

Samenwerking  In het “je mag elkaar niet storen” is één van de 

belangrijkste aspecten van het samenwerken 

samengevat. 

Effectiviteit Door het werken met de halpas zijn de leerlingen 

goed met hun werk bezig, ze willen hun halpas 

niet kwijtraken.   

Reflectie Er wordt regelmatig met de leerlingen 

gereflecteerd op hoe het werken buiten de klas is 

gegaan.  
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7.11 Zorg voor de klas, school en schoolomgeving 

 

Verantwoordelijkheid dragen door leerlingen betekent ook, dat zij zorg leren hebben 
voor hun fysieke omgeving: de klas, de school als geheel en het terrein om de school 
heen. De leerkrachten geven zelf het goede voorbeeld en sturen de leerlingen aan. 
 
Hulpjes en klassendienst 
In alle groepen hebben de leerlingen bij toerbeurt “klassendienst” een taak om de 
leerkracht te helpen bij allerlei dagelijkse zaken (uitdelen e.d.), maar ook om te 
helpen opruimen en schoonmaken van het lokaal. De “taakomschrijving” is in de 
kleutergroepen door middel van foto’s aangegeven. In de groep 3 hangen kaartjes 
met daarop de taken. In groep 4 t/m 6 wordt gebruik gemaakt van een 
handelingswijzer (hoe hoger de groep, hoe uitgebreider de taak). 
In groep 7 en 8 hebben de leerlingen voor een bepaalde periode een vaste taak. 
 
In de school 
De algemene ruimtes in de school worden netjes gehouden. Wij zullen de kinderen 
erop aanspreken dat zij ook verantwoordelijk zijn voor hun werkomgeving. Voordat 
zij dagelijks de school verlaten is hun werkomgeving opgeruimd. (Geen werk meer 
op de tafel, vloer opgeruimd). Regelmatig wordt het vak/de la opgeruimd, dit staat 
dan op de weektaak. 
 
Om de school 
Tweemaal per jaar is er een “wijk milieuactie” (groep 5 en 6). In de wijk rondom de 
school wordt een schoonmaakactie gehouden in samenwerking met de 
plantsoenendienst van de gemeente Dronten. 
 
Leerlingenraad 
We werken op De Duykeldam met een leerlingenraad. Hierin hebben gekozen 
leerlingen zitting uit de groepen 5 t/m 8. De leerlingenraad vergadert 5x per jaar 
over schoolzaken die een directe link hebben naar het welzijn en de zorg van de 
leerlingen. 
 

Daltonaspecten 

Vrijheid/ 

verantwoordelijkheid 

Al deze activiteiten zijn gericht op het stimuleren 

van het verantwoordelijkheidsgevoel. 

Zelfstandigheid  Zonder tussenkomst van de leerkracht zelfstandig 

een taak uitvoeren. 

Samenwerking  Deze activiteiten vinden allemaal in groepjes 

plaats, zodat er altijd werkoverleg nodig zal zijn. 

Effectiviteit Na het werken meteen je plek opruimen, zorgt 

ervoor dat je het werkbaar houdt. 

Reflectie Er wordt regelmatig gereflecteerd op hoe we zorg 

dragen voor klas, school en schoolomgeving. 
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8. Informatie en rapportage 

 
Dat onze school een daltonschool is, dragen we uit naar ouders/verzorgers en 
kinderen.  
Omdat in de praktijk ons daltononderwijs het best gevoeld wordt, worden nieuwe 
ouders/verzorgers op school uitgenodigd om naast informatie ook een eerste indruk 
van onze werkwijze op te doen.   
 
Portfolio  
Ouders/verzorgers horen te weten hoe de ontwikkeling van hun zoon of dochter 
verloopt. Drie keer per jaar krijgen de leerlingen een portfolio mee naar huis. 
Ouders worden op school uitgenodigd om het portfolio te bespreken. In groep 7 en 8 
gaan de leerlingen mee naar deze gesprekken. Het gaat tenslotte over hen. 
Tijdens deze gesprekken worden niet alleen de leerstofvorderingen van de leerling 
besproken, maar ook de ontwikkelingen t.a.v. belangrijke (dalton)vaardigheden als 
zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, samenwerken, reflectie en effectiviteit.  
 
Het portfolio van de kleuters bestaat uit de 
volgende onderdelen: 

- Ik ben nog niet zo lang op school en 
kan al: 
hier kruist de leerkracht aan wat passend is 
bij het kind  

- Dit ben ik in groep 1 
(En later dit ben ik in groep 2) 
Hier staan verschillende onderdelen waarbij 
de leerkracht aankruist wat passend is bij 
het kind. 

● ik ben... 
● ik praat... 
● ik speel... 
● ik houd van... 
● ik….. 

- Rapport groep 1 en 2 
Dit rapport bevat de volgende onderdelen: 

● sociaal emotionele ontwikkeling 
● speel en werkhouding 
● ruimtelijk oriëntatie  
● auditief geheugen 
● taalvaardigheid 
● motorische ontwikkeling 
● gedrag in de kring 
● persoonlijk stukje  
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Het portfolio van groep 3 t/m 8 bestaat uit een aantal onderdelen: 

- Dit ben ik:  
Aan het begin van het schooljaar maken de leerlingen 
een tekening van zichzelf. 

- Dit vind ik: 
Hier laten de leerlingen zien waar ze trots op zijn 
(bijvoorbeeld een foto van een bladzijde uit een 
rekenschrift) 

- Dit kan ik: 
Hier zien we de resultaten van het werken in de klas. 

- Dit wil ik: (groep 5 t/m 8) 
Hier komen de doelen op te staan die besproken zijn 
tijdens het ouder-kind gesprek aan het begin van het 
schooljaar. 

- De Iep Talentenkaarten 
Hierop staan de resultaten van de IEP toetsen 

- Spindiagram Hart&Handen 
Dit is een spindiagram over sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen, 
door de kinderen zelf ingevuld. 

- Dalton kernwaarden 
2x per jaar vullen de leerlingen in hoe ze zelf vinden hoe ze werken met de 
daltonkernwaarden. Dit doen ze door de balkjes in te kleuren. Daarnaast vult 
de leerkracht ook een deel in. 
 
 

 
 
 
 
Website  
Veel schoolinformatie staat vermeld op de website van De Duykeldam: 
www.duykeldam.nl  
Alle nieuwsbrieven staan op de site. 
Ook kan daar de schoolgids en het daltonboek worden gedownload. 
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9. Borging en afspraken 

 
Certificaat Daltonleerkracht  
We zijn ons ervan bewust dat daltononderwijs hoge eisen stelt aan het personeel.  
Daarom zijn de leerkrachten op De Duykeldam in het bezit van het certificaat 
‘Daltonleerkracht’.  
Nieuwe leerkrachten die niet in het bezit zijn van dit certificaat, volgen de Dalton 
nascholing.  
 
Doorgaande lijn  
Een doorgaande daltonleerlijn binnen de school moet gewaarborgd zijn. Hierdoor 
verloopt het ontwikkelingsproces als vanzelfsprekend en is elk volgend stapje 
geborgd door de voorafgaande.  
Om overzicht te houden op alle daltonafspraken binnen de school, werken we met 
een kijkwijzer. Hierop staan de concrete en zichtbare afspraken vermeld. Twee keer 
per jaar neemt de daltoncoördinator met deze kijkwijzer een kijkje in alle groepen. 
Aandachtspunten of fricties worden op deze wijze direct zichtbaar, waardoor gerichte 
actie/bijsturing mogelijk is.  
De evaluatie van de dalton-groepsbezoeken vindt plaats in het teamoverleg.  
 
Teamvergaderingen 
Het puntje ‘Dalton’ komt regelmatig op teamvergaderingen ter sprake. 

- We hebben dan de mogelijkheid om even te praten over het ‘reilen en zeilen’ 
in de klas. Wat gaat goed en wat niet.’ 

- We stellen afspraken bij 
- Nieuwe ontwikkelingen worden ingebracht en besproken 
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10. Ontwikkelingen  

 
In dit hoofdstuk is te lezen wat de functie is van de daltoncoördinator en aan welke 
speerpunten de afgelopen jaren is gewerkt en waar we de de komende jaren aan 
gaan werken. Ieder jaar worden deze punten geëvalueerd en waar nodig wordt het 
jaarplan aangepast. 
 
Taken van de daltoncoördinator  

● Het ontwikkelen van daltonbeleid 
● Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen binnen het daltononderwijs.  
● Contactpersoon voor daltonzaken. 
● Vergaderingen voorbereiden 
● Borging van het beleid 
● Daltonproces binnen de school en in de groepen volgen. 
● Contact onderhouden met andere daltonscholen en met de NDV (Nederlandse 

Dalton Vereniging)  
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Ontwikkelingsplan 

Periode Doel Wie Toelichting Resultaat en vervolg 

2015-2016 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

2016-2018 

 
 

 
 

 

 
 

2017-2018 
 

 
 

 

 
 

 
2019-2020 

 

 
 

 
2019-2020 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
2020-2022 

 
 

 

 
 

 
 

 

Doorgaande lijn 

mbt reflectie 
 

 
 

 

 
 

 
 

Werken met doelen 

 
 

 
 

 

 
 

Oriëntatie op 
portfolio en 

implementeren van 
het portfolio 

 

 
 

 
Collega’s die nog 

geen dalton 

certificaat hebben, 
doen de cursus. 

 
Aanscherpen 

werken met doelen 
 

 

 
 

 
 

 

 
doelen stellen 

 
 

 

 
 

 
 

 

Hele team 

Erwin doet 
voor- 

onderzoek 
 

 

 
 

 
 

Hele team  

 
 

 
 

 

 
 

Hele team 
 

 
 

 

 
 

 
Nadja en 

Emilie 

 
 

 
Hele team 

Nadja, 
Emilie, 

Geralien 

komen met 
voorstel 

 
 

 

 
Hele team 

 
 

 

 
 

 
 

 

De structuur en inhoud 

van reflectie is erg 
wisselend per groep. Hier 

moet een doorgaande lijn 
in komen. Leerlingen 

hebben structuur nodig bij 

het stellen van eigen 
doelen en het reflecteren 

daarop. 
 

We willen structureel gaan 

werken met doelen. hier 
moet ook een doorgaande 

lijn in komen 
 

 

 
 

Om de leerlingen nog 
meer eigenaar te maken 

van hun (week-)taak 
willen we kijken hoe we dit 

kunnen bereiken. Met een 

portfolio?? 
 

 
Nadja en Emile volgen de 

cursus en houden het 

team op de hoogte. 
 

 
We zijn niet tevreden over 

hoe we nu met doelen 
werken. Dit zouden we 

graag verder willen 

uitbreiden. 
 

 
 

 

 
Zodra we de nieuwe 

methodes hebben, gaan 
we kijken hoe we het 

werken met doelen verder 

kunnen opzetten. we 
starten met de doelen voor 

rekenen 
 

 

✅ 2016 

We reflecteren nu 

dagelijks dmv smileys en 
duimpjes op de weektaak. 

We hebben de achterkant 

van de weektaak 
aangepast, hier reflecteren 

we wekelijks.. we hebben 
nu een doorgaande lijn. 

 

✅ 2018 

We werken met doelen op 

de weektaak. De leerlingen 

kiezen een doel waar ze 
aan willen werken. Dit 

plannen ze in op de 
weektaak. 

 

✅ 2019 

We hebben een portfolio 
ontworpen en ingevoerd 

 
 

 

 
 

✅ 2018 

certificaat behaald 
 

 
 

❌ 2020 

We stellen dit punt uit. Het 

heeft geen zin om allemaal 
doelen op te stellen, terwijl 

we binnenkort nieuwe 

methodes krijgen, waar de 
doelen al in vermeld staan. 

Actie: we pakken dit in 
2020-2021 opnieuw op. 
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2020-2022 

 

Kindgesprekken 

 

Hele team 
volgt hierin 

een cursus 

 

We gaan een teamscholing 
volgen over het voeren 

van kindgesprekken. We 

willen dit ook graag gaan 
inzetten bij de 

portfoliogesprekken 

 

 

 


