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“Wat een kind zelf kan, moeten wij als volwassenen niet over nemen.” 

Aan ons de taak echter om een leer- en leefkrachtige omgeving te bieden die 
het voor hen mogelijk maakt om, vanuit de kennis en vaardigheden, bronnen in 

hen zelf aan te boren.  
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Naam van de school 
Onze school is genoemd naar: Albertine Agnes, Prinses van Oranje-Nassau. Ze werd geboren 
in 1634 te ’s-Gravenhage als dochter van Amalia van Solms en Frederik Hendrik, zoon van 
Willem van Oranje, bijgenaamd “De Stedendwinger”. Albertine Agnes trouwde in 1652 met 
haar achterneef Willem Frederik van Nassau-Dietz. Na zijn dood nam Albertine Agnes het 
stadhouderschap over Friesland, Groningen en Drenthe waar, tot haar zoon dit aankon.  
 
Onze visie. 
Wij zijn een Christelijke Daltonschool, waar leren en leven vorm krijgt vanuit de verbinding 
van de Christelijke identiteit met de Dalton identiteit, en waar vertrouwen de fundering 
vormt.   
Dit betekent verantwoordelijkheid nemen in het zien en horen van jezelf en de ander.  
Zo naar jezelf en elkaar kijken dat je jezelf en elkaar werkelijk ziet.  
Zo naar jezelf en elkaar luisteren dat je jezelf en elkaar ook werkelijk hoort. 
Hieronder ligt een belangrijke regel: “bevestig mijn bestaan” ten grondslag. 
Anselm Grün, Benedictijner pater, schrijver van spirituele boeken en geestelijk verzorger, 
sluit hierop aan door te zeggen: “God heeft ons in het bestaan geroepen.” 
Wij beantwoorden “deze roep” door een verantwoordelijk leven te leiden, door het unieke 
beeld dat God van ons heeft, zichtbaar te laten worden. 
Ieder mens is op deze wereld gekomen met een roeping.  
Wat wij als opvoeders en onderwijzers hebben te doen is kinderen begeleiden in hun 
ontwikkeling zodat ze werkelijk ontdekken wie zij zijn en wat hun roeping is. 
Het is daarnaast van belang hen bewust te maken van de verantwoordelijkheid die we 
hebben t.a.v. onze gedachten, daden en woorden. Deze drie trekken namelijk het 
levensspoor van jou en die ander.  
We werken vanuit een daltonvisie waar effectiviteit, verantwoordelijkheid, zelfstandigheid 
en samenwerken, de belangrijkste kernwaarden zijn, biedt alles om dit met elkaar inhoud te 
geven. 
 

Onze missie: Het leren leven en het leven leren. 

Op de Albertine Agnesschool geven wij vorm en inhoud aan onze missie vanuit de 
Daltonvisie. Hierbij zijn de vijf kernwaarden leidend. We zijn een “Dalton IKC-in wording”. 
Ons Dalton IKC zal gerealiseerd zijn in 2021. Daarbij mogelijk werken we nu al vanuit de 
doorgaande lijn 2-13 jaar. Dit doen we door, vanuit de Daltonvisie nauw samen te werken 
met onze partner Sinne kinderopvang. In 2020/2021 zullen de pedagogisch medewerkers 
Dalton geschoold worden.  
 “Wat een kind zelf kan, moeten wij als volwassenen niet over nemen.”   
Zo kunnen we samen een leer- en leefkrachtige omgeving bieden die het voor alle kinderen 
mogelijk maakt om, vanuit de kennis en vaardigheden, bronnen in hen zelf aan te boren.   
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Kernwaarde: 1 Effectiviteit 
Effectiviteit en doelmatigheid legt specifiek vast dat onderwijs gaat 

over rendement van leren, over opbrengsten, over het scheppen van 
gelijke kansen voor ieder kind, over weten wat je voor ogen hebt, 

welke doelen je wilt bereiken. 
 

1. De kinderen behalen de leerdoelen die passen bij de ontwikkeling  
2. De kinderen gaan op efficiënte en verantwoorde wijze om met leertijd  
3. De kinderen zijn actief bezig met de taak en maken efficiënt gebruik van de 

keuzemogelijkheden  
 
1.1 Werkplekken/ruimtes  
 
Kinderen volgen instructie in de groep. 
Waar gaan de kinderen zitten als ze aan het werk gaan? 
We geven kinderen verantwoordelijkheid om te werken buiten de groep.  
“ Als je ergens gaat zitten, werkt of speelt, vertoon je gedrag dat bij die plek hoort”.  
 

Onderbouw 
De kinderen hebben allemaal een naamkaartje met een kleur. Deze kleur zie je overal 
terugkomen. Op de stoel, bij de kapstok, maar ook bij het kiezen van een taak. Aan de 
hand van de naamkaartjes die de kinderen op het planbord hangen, geven ze aan waar ze 
gaan werken. Op deze manier kiezen ze hun eigen werkplek uit.  

Middenbouw  
Na de instructie werken de kinderen in de groep. Af en toe werken er kinderen op de 
gang. De leerkracht geeft de kinderen de ruimte en verantwoordelijkheid om op een door 
hun zelfgekozen werkplek te werken.  
Net zoals bij de kleuters geldt voor groep 3: aan de hand van de naamkaartjes die de 
kinderen op het planbord hangen, geven ze aan waar ze spelend gaan leren. Op deze 
manier kiezen ze hun eigen werkplek uit. 

Bovenbouw 
Kinderen krijgen vrijheid, die onlosmakelijk verbonden is met verantwoordelijkheid. Dit zit 
met name in werkhouding, gedrag en aanbod afgestemd op het uitstroomperspectief. 
Ieder kind heeft een andere sturing nodig. Sommige kinderen kunnen zelf de 
verantwoording nemen, tijdens zelfstandig werken, voor het werken aan hun taakbrief. 
Andere kinderen werken in de klas onder toeziend oog van de leerkracht.   
Kinderen worden gestimuleerd om eigen verantwoordelijkheid te nemen voor hun leren.  
De leerkracht maakt ,vanuit vertrouwen verwachtingen en doelen duidelijk.   
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1.2 Werken met/bespreken van leerdoelen – doelenmuur  
 
Leerkracht en kinderen werken samen op basis van vertrouwen. Samen zijn zij en de ouders 
verantwoordelijk voor het leerproces van het kind.  
We werken in elke groep met doelen. De doelen staan op de taakbrief of hangen zichtbaar in 
de klas/gang op de doelenmuur. Op deze manier krijgen de kinderen inzicht in de doelen die 
zijn gesteld, leren ze zich daarvoor verantwoordelijk te voelen en geven ze aan in hoeverre 
ze een bepaald doel al denken te beheersen.  
 

Onderbouw 
Bij de taken wordt aangegeven welk doel centraal staat. De leerkracht bespreekt dit doel 
met de kinderen en komt erop terug door het bijvoorbeeld te bespreken in de kring, een 
evaluatie in het portfolio of het plaatsen van een foto of naam bij het doel. 
In de verschillende hoeken werken kinderen aan doelen. Dit wordt voor de kinderen 
inzichtelijk gemaakt met behulp van afbeeldingen. Een voorbeeld hiervan is een foto van 
een puzzel waar kinderen hun naam bij kunnen hangen wanneer ze deze puzzel 
zelfstandig kunnen maken. 
 

Middenbouw  
De leerdoelen staan beschreven op de taakbrief en/of hangen zichtbaar in de groep/gang.  
Vanaf groep 4 worden er leerdoelentoetsen aangeboden voor de kinderen die dit 
aankunnen. Met behulp van deze toetsen kunnen kinderen zelf zien hoe ze ervoor staan 
voordat er aan de doelen wordt gewerkt. Na de periode van werken aan de doelen wordt 
er een rapporttoets afgenomen. Deze rapporttoets wordt vervolgens vergeleken met de 
leerdoelentoets: waar is verbetering te zien? Hoe kan dat? Wat heb je gedaan om deze 
verbetering voor elkaar te krijgen? Onder andere deze vragen komen voor in een 
leergesprek. Zo’n leergesprek kan klassikaal of individueel worden gehouden. 
De kinderen geven met kleuren aan op een reflectieformulier hoe ze vooraf en achteraf 
gescoord hebben. Dit formulier komt vervolgens in hun portfolio. 

Bovenbouw 
De leerkracht bepaalt hoe kinderen werken aan doelen.  
Daarnaast kiezen kinderen zelf uit hoe ze aan bepaalde doelen willen werken.  
De kinderen maken aan het begin van elk rekenblok een vooraf toets. De kinderen krijgen 
hierdoor inzicht aan welke onderdelen ze nog moeten werken. Ze bepalen n.a.v. deze 
toets hun eigen leerdoel en werken hieraan. We zijn continu op zoek, samen met de 
kinderen, naar manieren om scherp te blijven op hun leerdoelen. 
De leerkrachten voeren leerdoelgesprekken met de kinderen.  

De vooraf toets wordt gemaakt voor rekenen en voor spelling. 
De gesprekken vinden plaats tijdens de instructie, kinderen worden bewust gemaakt waar 
het om gaat. De behaalde en de te behalen doelen worden besproken om zo continu 
ontwikkeling voor ieder kind te bespreken.  

 
 



 

Albertine Agnesschool 

 

 

7 
 

1.3 Instructiewinkel/hulpkaartjes   
 
Kinderen gebruiken elkaars talenten. De één is goed in veteren, de ander in ritsen. De één is 
goed in tafelsommen, de ander in breuken… Op deze manier kunnen kinderen elkaar hulp 
bieden en hulp vragen.  
 

Onderbouw 
Er wordt gebruik gemaakt van de instructiewinkel. Zo is er in één oogopslag te zien wie er 
bijvoorbeeld al kan ritsen. Zo is het voor de kinderen inzichtelijk  bij wie ze hulp kunnen 
vragen.  

Middenbouw  
Er wordt met een vragenkaartje gewerkt. De kinderen hebben een vragenkaartje in hun 
kleurdoos.  Wanneer de kinderen, tijdens het groene stoplicht, hulp nodig hebben, vragen 
zij eerst hun maatje om hulp. Mocht het zo zijn dat het probleem hiermee niet is opgelost 
dan vragen ze iemand van de instructiewinkel (oranje stoplicht). Wanneer ze er dan nog 
niet uitkomen leggen de kinderen hun kaartje op de hoek van de tafel. (groen stoplicht)  
De juf/meester komt langs om samen te kijken naar de vraag. 

Bovenbouw 
Hier wordt gebruik gemaakt van een instructiewinkel op het instructiebord. Wanneer 
kinderen hulp nodig hebben, vragen zij eerst hun maatje om hulp. Mocht het zo zijn dat 
het probleem hiermee niet is opgelost dan schrijven de kinderen hun naam op het 
instructiebord. Vervolgens krijgt hij/zij instructie van een medeleerling of de leerkracht.  
Kinderen die iets goed beheersen kunnen andere klasgenoten die een som of een 
spellingcategorie o.i.d. nog niet voldoende beheersen helpen. Er hangt een overzicht in de 
klas per blok wat iemand beheerst. De instructiewinkel wordt ingezet om hulp te bieden 
per dag. Sommige kinderen kunnen extra instructie geven op maandag, anderen op 
dinsdag etc. Dit om te voorkomen dat het altijd dezelfde kinderen zijn die hulp bieden en 
hierdoor achter lopen met hun werk. De manier waarop het instructiebord wordt ingezet 
is groepsafhankelijk. 
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Kernwaarde: 2. Verantwoordelijkheid 
Vrijheid in gebondenheid. Vrijheid is essentieel voor de ontplooiing 

van de persoonlijkheid van een mens. 
Vrijheid betekent, binnen ons onderwijs, verantwoordelijkheid 

nemen voor jouw ontwikkeling, jouw handelen, voor het maken van 
jouw keuzes. Op deze manier is er ruimte voor ieder individu om 

recht te doen aan eigenheid, eigen doelen, eigen interesses en eigen 
behoeften. Verantwoordelijkheid geven, krijgen en nemen leidt 

automatisch tot ver - en gebondenheid. Je bent in het leren en leven 
namelijk niet alleen verantwoordelijk voor jezelf maar ook voor de 
ander en jouw omgeving. Door het aanbrengen van kaders d.m.v. 

afspraken t.a.v. leerstof, werkafspraken en schoolregels leren 
kinderen hun vrijheid te gebruiken. 

 
1. De kinderen nemen verantwoordelijkheid voor de verwerking van de taken 
2. De kinderen leggen waar nodig verantwoording af aan hun juf/meester, zijn 

medeleerleerlingen en zijn ouders over de verwerking van de taak 
3. De kinderen zijn actief betrokken bij het eigen werken  
4. De kinderen dragen zorg voor de eigen leeromgeving  

 
2.1 Huishoudelijk takenbord 
 
De kinderen en leerkrachten zijn samen verantwoordelijk voor de groep en de ruimte daar 
omheen. Daarom hebben alle kinderen een huishoudelijke taak die zij uitvoeren. Op deze 
manier zorgen de kinderen er samen voor dat het overzichtelijk blijft in het lokaal en de 
gangen.  
 

Onderbouw 
Het huishoudelijk takenbord hangt zichtbaar in de groep. Kinderen zien hierop voor welke 
taak zij in de groep en op de gang verantwoordelijk zijn. Deze taak kiezen zij zelf uit. Elke 
dag na het spelen en werken voeren kinderen zelfstandig of samen hun taak uit.  

Middenbouw 
Het huishoudelijk takenbord hangt zichtbaar in de gang of in de groep. Aan het einde van 
elke dag voeren de kinderen hun taak uit. 

Bovenbouw 
Hier hangt het huishoudelijk takenbord zichtbaar in de gang of in de groep. Aan het einde 
van elke dag voeren de kinderen hun taak uit. 
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2.2  Klassenvergadering 
 
Dit is een instrument dat de leraar de kinderen meegeeft als bagage voor in de 
maatschappij. Ze leren dat je alleen iets kunt bereiken wanneer je samen overlegt en door te 
luisteren naar elkaar om gezamenlijk tot een besluit te komen. 
In alle groepen wordt er op niveau vergadert, passend bij de leeftijd van de kinderen. 
 

Onderbouw 
Er wordt op een eenvoudige en passende manier vormgegeven aan de 
klassenvergadering. Bijvoorbeeld: hoe houden we de bouwhoek samen netjes? Hier wordt 
over gesproken in een kringgesprek. 

Middenbouw  
Kinderen houden op een eenvoudige manier een klassenvergadering.   
Onderwerpen die de kinderen voor de hele school belangrijk vinden worden doorgegeven 
aan de leerlingenraad. 

Bovenbouw  
Hier houden de kinderen een klassenvergadering in de week vooraf aan de 
leerlingenraadvergadering. De punten die belangrijk zijn om mee te nemen naar de 
leerlingenraad worden meegenomen en daar besproken. Na de vergadering van de 
leerlingenraad vindt er een terugkoppeling plaats in de groepen. 

 
2.3 Leerlingenraad 
 
De leerlingenraad bestaat uit acht kinderen: twee kinderen, per groep, uit de groepen 5 t/m 
8. De leerlingenraad praat mee en/of neemt beslissingen over onderwerpen die worden 
aangedragen door team, OR of MR.  
 

Het samen verantwoordelijk zijn voor de leef- en leeromgeving betekent dat het van 
belang is dat de stem van de kinderen gehoord wordt. We hebben daarom een 

leerlingenraad, waarin uit de groepen 5 t/m 8 twee kinderen zitten. Twee per groep, die 
hun groep vertegenwoordigen. Zij zijn de spreekbuis van hun groepsgenoten. In de 

verschillende groepen worden klassenvergaderingen gehouden. Onderwerpen van deze 
vergadering, die de hele school aangaan, worden meegenomen naar de vergadering van 
de leerlingenraad. De leerlingenraad kan ook meepraten of -beslissen over onderwerpen 
die worden aangedragen door team, OR of MR. De leden van de leerlingenraad worden 

gekozen door de andere kinderen uit hun groep. Aan het begin van het schooljaar kunnen 
kinderen zich verkiesbaar stellen. Deze kinderen geven vervolgens een korte presentatie 

waarom hij of zij graag zitting wil nemen in de raad. Eén leerkracht begeleiden de 
leerlingenraad. Het eerste gedeelte van de vergadering is regelmatig samen met de 
directeur, zodat de kinderen richting haar vragen en opmerkingen kunnen plaatsen. 

Daarnaast kan de directeur hen om advies vragen en informatie verstrekken over zaken 
die in de leerlingenraad en de school actueel zijn. Ook buiten school vertegenwoordigt de 

leerlingenraad de Albertine Agnesschool. Al enige tijd is er sprake van een nauwe 



 

Albertine Agnesschool 

 

 

11 
 

samenwerking tussen het Fries Museum en onze leerlingenraad. De kinderen van de 
leerlingenraad zijn het kinderdirectieteam van het museum. De leerlingenraad probeert 

de onderwijsprogramma’s uit en geeft hierover feedback. Ook helpen de kinderen van de 
raad elk jaar mee tijdens de onderwijsavond van het Fries Museum. 

 
2.4 Leefregels  
 
Tijdens het schooljaar leren we de kinderen verantwoord met elkaar om te gaan. We doen 
dit a.d.h.v. de tien leefregels die in elk lokaal hangen. Iedere maand stellen we een leefregel 
centraal.  
 

Elke maand staat er een leefregel centraal:  
1. Ik luister naar jou, maar jij luistert ook naar mij.  
2. Iedereen is anders en ziet er anders uit, maar dat is nog geen reden dat je iemand 
buitensluit.  
3. Alleen zijn is niet fijn, speel samen in de klas en op het plein.  
4.lelijk doen we niet over elkaar, zeg het zelf tegen hem of haar.  
5. Als je gepest wordt, voel je je naar, je hoort er niet bij, ze vinden je raar. Hou het niet 
geheim, vertel het thuis maar. De meester of juf staan ook voor jou klaar.  
6. Schoppen, schelden, slaan doet pijn, dat vinden we niet fijn.  
7. Ruzie?   
Stap 1. Zeg tegen de ander dat je het niet leuk vindt en vraag hem/haar ermee te stoppen.  
Stap 2. Houdt de ander niet op? Ga dan naar de meester of juf.  
8. Een grap is goed, als de ander er ook om lachen moet.  
9. Doe met andermans spullen alsof het van jou is, dan blijft het mooi en gaat er niets mis.  
10. Praten helpt meer dan geweld, wie het met zijn mond oplost is een held.  

 

 Sociaal emotioneel leren (SEL) 

De definitie van sociaal-emotioneel leren is: het ontwikkelingsproces waarmee je 
fundamentele levensvaardigheden (SEL-competenties) verwerft zodat we onszelf, 
onze vriendschappen en ons werk effectief en moreel verantwoord kunnen 
vormgeven. Het systematisch aanleren van SEL- competenties (levensvaardigheden) draagt 
wezenlijk bij aan een veilige leer- en leefomgeving. 

Hiervoor gebruiken wij de methode “KWINK”. Deze methode werkt aan de volgende 
SEL-competenties:  

 Besef hebben van jezelf 

 Besef hebben van de ander 

 Keuzes kunnen maken 

 Zelfmanagement 

 Relaties kunnen hanteren 
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2.5 Dagritmekaarten/dagrooster  
 
Bij de start van elke dag neemt de leerkracht de dag door met de kinderen.  
Ze weten op deze manier precies hoe de dag eruitziet.  
 

Onderbouw 
In de groep hangen de dagritmekaarten. Elke ochtend wordt het dagritme besproken 
a.d.h.v. de kaarten. Dit schept duidelijkheid voor de kinderen wat er van ze wordt 
verwacht.  
Op de kaarten staan afbeeldingen die het voor de kinderen makkelijk maakt om ze zelf af 
te lezen en zo op de hoogte te zijn van hoe de dag eruit ziet.  

Middenbouw  
In elke groep hangt een dagrooster op het bord om de kinderen steun te bieden bij het 
plannen en uitvoeren van hun eigen werk en taken. Op het dagrooster lezen kinderen hoe 
de dag eruit ziet.  

Bovenbouw 
In elke groep hangt een dagrooster op het bord , zodat de kinderen weten wat de 
gezamenlijke activiteiten zijn. De tijden voor het zelfstandig werken worden aangegeven 
op de taakbrief. Op deze momenten zijn alle kinderen met verschillende dingen bezig, 
bijvoorbeeld: rekenen, spelling, taal, computer, automatiseren en thematisch werken.  Op 
de taakbrief of op het bord wordt ook aangegeven welk groepje/ welke leerling instructie 
krijgt aan de instructietafel. Er wordt in de bovenbouw zoveel mogelijk instructie gegeven 
in kleine groepjes, passend bij de uitstroom.  

  
 
2.6 Taakbord/brief en plannen 
 
De kinderen werken met een taakbord/brief. Dit is een werkdocument dat de kinderen helpt 
te werken aan verschillende leerdoelen. De leerdoelen staan vermeld op de taakbrief. 
De kinderen worden zo bewust gemaakt van wat ze de komende week gaan leren. De 
taakbrief wordt gemaakt, passend bij de groep. Dit betekent niet dat elke groep dezelfde 
taakbrief heeft. Wel is afgesproken dan onderstaande punten op elke taakbrief terugkomen.  
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Inhoud van een taakbrief: 
 

Leerdoelen  Op de taakbrief/doelenmuur staat 
beschreven wat de leerdoelen zijn van die 
week. Wat gaan de kinderen leren?  

Opdrachten/ taken Om aan de leerdoelen te werken staan er 
opdrachten op de taakbrief. Zo kunnen de 
kinderen oefenen met de leerdoelen.  
We differentiëren door de taakbrief aan te 
bieden passend bij het niveau van het kind.  

Tijden zelfstandig werken  Bij het plannen hebben de kinderen (vanaf 
groep 5)   inzicht hoelang ze kunnen werken 
aan de leerdoelen door goed naar de tijden 
te kijken. Deze tijden kunnen ze 
terugvinden op de taakbrief of op het 
dagrooster.  

Schrijfruimte om te plannen Om een planning te maken is er een stuk 
schrijfruimte op de taakbrief om dit op te 
schrijven.  

Aftekenhokje voor als het werk af is  Wanneer het werk af is, staat er een 
aftekenhokje op de taakbrief waarop de 
kinderen kunnen aangeven dat het werk 
klaar is.  

Maak je de taak zelfstandig of alleen  Op de taakbrief staat bij elke taak 
aangegeven of de taak zelfstandig of met 
een maatje gemaakt mag worden.  

Evaluatie  Aan het einde van elke week wordt er 
geëvalueerd. Hoe ging het werken aan de 
taakbrief. De leerkracht bepaald zelf hoe 
dat gebeurt.  
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Onderbouw 
In de klas hangt een taakbord. Het taakbord is een voorloper voor de taakbrief. Bij de 
kleuters bestaat het taakbord uit hoeken. In de hoeken worden de doelen zichtbaar 
gemaakt. Elke week staat er één hoek centraal. Elk kind moet hier spelen. Een kind dat in 
de deze hoek heeft gespeeld, hangt een smiley met de kleur van de dag achter zijn naam. 
De kinderen die aan het eind van de week nog niet in die hoek hebben gespeeld wordt 
gevraagd of ze dit op donderdag of vrijdag willen doen. Zo plannen ze voor zichzelf de 
hoek in. In groep 1 is er elke week 1 taak/ hoek die centraal staat en waarop gereflecteerd 
wordt. In groep 2 zijn dit 2 taken/ hoeken.  
Na de voorjaarsvakantie start groep 2 met een taakbrief. Samen met de leerkracht worden 
de taken ingepland d.m.v. de dagkleuren. Op deze manier worden zij voorbereid op het 
plannen op papier in groep 3.    

Middenbouw  
De kinderen werken vanaf de start van het schooljaar met een taakbrief. De leerkracht 
geeft met de dagkleuren aan wat de kinderen gaan doen om aan de gestelde doelen te 
werken. 

Bovenbouw  
In de bovenbouw werken alle kinderen met een taakbrief. Elke maandag ontvangen de 
kinderen de taakbrief en plannen zij voor de dag of voor de week in wat ze gaan doen. De 
ene leerling vindt het fijner om per dag te plannen, de ander plant direct voor de hele 
week. Op de taakbrief worden verschillende niveaus aangegeven, de kinderen weten zelf 
in welk niveau zij werken en dus welke stof dient te worden gemaakt/geoefend. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verantwoordelijkheid  
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Huishoudelijke taken in 
groep 5 

Huishoudelijke taken bij de 
kleuters 

Dagritmekaarten bij de 
kleuters 

 
 
 
 
 
 

 
 

  

Voorbeeld van een 
leefregel 

Taakbord bij de kleuters Huishoudelijke taken in 
groep 3  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

Huishoudelijke taken in de 
bovenbouw  

Werken met de taakbrief in 
de middenbouw   

Dagrooster in de 
bovenbouw 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Taakbrief met doelen in de 
bovenbouw 

Dagrooster in groep 5  

Kernwaarde: 3 Zelfstandigheid 
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Zelfstandigheid gaat over jezelf in al jouw mogelijkheden leren 
kennen. Vertrouwen op jezelf, is de basis voor zelfstandig werken, 

zelfstandig leren, zelfstandig leven. 
We leren en stimuleren kinderen probleemoplossend te denken 

zodat ze leren eigen beslissingen te nemen en gevolgen te overzien. 
Om zo onafhankelijk hun verantwoordelijkheid te durven en te 

kunnen nemen binnen de schoolomgeving en de wereld waarin zij 
lerend leven. 

 
1. De kinderen nemen zelf initiatieven om de leerdoelen te bereiken 
2. De kinderen vragen hulp van anderen en helpen elkaar 
3. De kinderen bepalen mede hoe er gewerkt wordt aan de gestelde leerdoelen  
4. De kinderen kunnen omgaan met uitgestelde aandacht  
5. De kinderen krijgen de gelegenheid het gemaakte werk zelfstandig na te kijken  

 
3.1 Uitgestelde aandacht en zelfstandig werken. 

  
We leren de kinderen om te gaan met uitgestelde aandacht. Dit zorgt ervoor dat kinderen 
eerst zelf leren zoeken naar een oplossing voor een probleem dat zich voordoet. Het kind 
weet ook dat het niet altijd direct terecht kan bij de leerkracht omdat de leerkracht bezig is 
met instructie of observatie. Met behulp van het stoplicht/ Pompom (handpop) wordt 
aangegeven wanneer de leerkracht wel/ niet beschikbaar is. Op deze wijze stimuleren we 
het zelf oplossend vermogen van de kinderen en leren we ze creatief en in mogelijkheden te 
denken.  
 

Onderbouw 
Op het moment dat Pompom op de stoel van de leerkracht zit is er sprake van uitgestelde 
aandacht. Dit betekent: Eerst zelf nadenken, heb je hulp nodig, vraag een maatje. 
De kinderen weten dan dat ze de juf niet mogen storen. Natuurlijk zijn er uitzonderingen. 
Dit weten de kinderen. Ook maken de kinderen in de onderbouw al kennis met de 
timetimer op het digibord. De timetimer is een handig hulpmiddel in de groep.  
De timetimer is een klok die de tijd visueel maakt. Kinderen leren in deze tijd zelfstandig te 
werken. De stiltetijd wordt opgebouwd per groep. (zie hieronder)  
De timetimer wordt bijvoorbeeld ingezet tijdens het fruiteten. Wanneer de timetimer 
wordt aangezet op het digibord weten de kinderen dat ze in stilte moeten eten.   
Begin groep 1 -> eind groep 1  minimaal 5 minuten 
Begin groep 2 -> eind groep 2  minimaal 10 minuten 
 
 
 

Middenbouw  
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Nadat de leerkracht instructie heeft gegeven aan de hele groep, gaan de kinderen 
zelfstandig aan het werk. De leerkracht zet de timetimer aan op het bord. De kinderen 
weten dan dat ze de juf niet mogen storen. Ook wordt er gebruik gemaakt van het 
stoplicht op het digibord. De kinderen weten precies de betekenis van de kleuren van het 
stoplicht. Dit hangt zichtbaar op het bord.  Tijdens de momenten van uitgestelde aandacht 
zijn de kinderen zelfstandig aan het werk en werkt de leerkracht met groepjes kinderen. 
Begin groep 3 -> eind groep 3  minimaal 15 minuten 
Begin groep 4 -> eind groep 4  minimaal 20 minuten 
Begin groep 5 -> eind groep 5  minimaal 25 minuten 

Bovenbouw 
Voor de bovenbouw geldt hetzelfde als in groep 3 en 4. Er wordt gewerkt met de 
timetimer en het stoplicht op het digibord. Nadat de leerkracht klassikaal instructie heeft 
gegeven gaan de kinderen zelfstandig aan het werk. De leerkracht zet de timetimer en 
stoplicht op het digibord aan. De stiltetijd wordt opgebouwd per groep.  
Begin groep 6 -> eind groep 6  minimaal 30 minuten 
Groep 7 en 8 -> eind groep 7/8                       minimaal 30 minuten 

Stoplicht op rood: de kinderen werken zelfstandig en mogen niemand storen.  
Stoplicht op oranje: de kinderen werken rustig aan de taakbrief. Wanneer ze iets niet 
weten vragen ze het maatje om hulp. Wanneer het maatje het ook niet weet pakken ze 
ander werk wat ze wel snappen. Stoplicht op groen: de kinderen werken rustig aan de 
taakbrief. Wanneer ze iets niet weten vragen ze het maatje om hulp. Wanneer het maatje 
het ook niet weet leggen ze het vragenkaartje op het hoekje van de tafel. Juf komt dan 
langs voor hulp. 

 
3.2 Dagkleuren 

 
In de school worden de dagen van de week aangegeven met een vaste kleur. Deze kleuren 
structureren de week voor de kinderen, wat hen helpt om een planning te maken. 
 

Onderbouw 
De dagkleuren aangegeven op de tijdwijzer.  
De tijdwijzer helpt de kinderen zich te ontwikkelen van hun tijdsbesef.   
Ook bij het planbord hangen de dag kleuren zichtbaar.  

Middenbouw 
De dagkleuren hangen zichtbaar in de klas. De kleuren van de dag zie je bijvoorbeeld ook 
terug op de taakbrief. Kinderen weten door te kijken naar de kleuren met welke taak ze 
bezig gaan. 

Bovenbouw  
In de bovenbouw staan de dagkleuren van de week op de taakbrief. Voor elke dag staat in 
die kleur een aantal tijden aangegeven, waarin zelfstandig wordt gewerkt. De kinderen 
plannen daarin per dag of per week wat ze gaan doen. In groep 8 wordt gewerkt met een 
agenda. 
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3.3 Zelfcorrectie 
 
Wanneer de kinderen hun werk zelf corrigeren, krijgen de kinderen meteen feedback op hun 
werk. Hiermee vergroot je de betrokkenheid van kinderen bij hun eigen leerproces en maak 
je ze meer verantwoordelijk. Ook geeft het de kinderen meteen inzicht in wat ze kunnen en 
waarbij ze hulp nodig hebben. 
 

Onderbouw  
De leerkracht kijkt wat kinderen zelf kunnen en sluit daarbij aan. 

Middenbouw  
Kinderen in groep 3 en 4 kijken de dicteewoorden o.l.v. de leerkracht na. Op deze manier 
leren we de kinderen kritisch te kijken naar hun eigen gemaakte werk. 
In groep 5 kijken de kinderen hun zelfgemaakte werk, daar waar mogelijk, zelf na. De 
kinderen weten wanneer ze hun werk moeten verbeteren. De leerkracht controleert 
steekproefsgewijs of er goed gecorrigeerd wordt. 

Bovenbouw 
De kinderen in de bovenbouw kijken hun gemaakte werk zelf na. De leerkracht bepaalt 
hoe de zelfcorrectie plaatsvindt en het aantal fouten wanneer er verder gekeken wordt:  
- kijk eerst goed naar je gemaakte fouten 
- verbeter de fouten 
- vergelijk de antwoorden met je maatje 
- bekijk je werk met de leerkracht  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zelfstandigheid  
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De dagkleuren worden 
aangegeven in de klas bij de 

kleuters  

De stappen bij zelfstandig 
werken en uitgestelde 

aandacht 

Twee kinderen kijken 
samen het werk na  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

Kinderen werken met de 
taakbrief  

 

POMPOM bij de 
kleuters>uitgestelde 

aandacht  

Dagkleuren hangen 
zichtbaar in de klas  
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Kernwaarde: 4 Samenwerken 
Als individu zijn we onderdeel van de samenleving. 

Dit woord zegt alles; in de wereld leven we samen, zijn we op elkaar 
aangewezen. Om zelf hieraan te kunnen deelnemen is het van belang 
dat je als kind leert, om samen te werken, samen te leren en samen 

te leven. Onze school biedt kinderen daarom een leeromgeving waar 
kinderen en leerkrachten iets van en met elkaar leren. 

 
1 De kinderen benutten de gegeven tijd en gelegenheid om te leren samenwerken 
2 De kinderen werken op respectvolle wijze samen met elkaar en de leerkracht  

 
4.1 Gouden weken  
 
Een goed begin is het halve werk. Dit geldt zeker voor de groepsvorming aan het begin van 
het schooljaar. Het groepsvormingsproces begint na een vakantie weer helemaal opnieuw: 
de kinderen verkennen elkaar, de leerkracht en de regels. De eerste weken van het 
schooljaar zijn belangrijk voor het creëren van een goed pedagogisch klimaat in de klas.  
 
De gouden weken worden ingezet om het “goud” dat de leerkracht in handen heeft, de 
interactie tussen leerkracht en de kinderen, te smeden en te kneden zodat er een fijne sfeer 
in de groep en in de school heerst, een heel schooljaar lang.  
Tijdens de gouden weken ligt het accent op groepsvormende activiteiten en oudercontact. 
De gouden weken gaan meteen na de zomervakantie van start en duren vier weken. Een 
groep heeft na de zomervakantie tijd nodig om zich te vormen. De hiërarchische structuur 
kan zijn veranderd door verhuizingen, ervaringen in een vakantie etc. Juist in deze periode 
kun je de fases van groepsvorming beïnvloeden. De normen en waarden die er voor de 
groep toe doen, worden bepaald met de kinderen en leerkracht samen. 
Tijdens de gouden weken vinden ook de startgesprekken plaats, tussen kind, ouder en 
leerkracht.   (zie 5.1) 
 
In de gouden weken werken leerkracht en kinderen samen aan:  
 

- Maatjeswerk (welke kinderen zijn maatjes van elkaar?) Hoe maak je dit zichtbaar?  
- Er wordt samen met de kinderen gekeken hoe leerdoelen zichtbaar worden gemaakt 

in de klas en/of op de taakbrief.  
- Samen met de kinderen worden de huishoudelijke taken verdeeld.  
- De juiste maandregel wordt opgehangen.  
- Er wordt samen met de kinderen gekeken naar hoe uitgestelde aandacht zichtbaar 

wordt gemaakt in de klas.  
- Er wordt samen met de kinderen gekeken hoe de dagkleuren zichtbaar worden 

gemaakt in de klas?  
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Op deze manier zorg je er samen voor dat iedereen verantwoordelijk is wat er gebeurd in en 
buiten de groep.   
 

4.2 Samenwerken in de groep 

Samenwerken is elkaar helpen en rekening houden met elkaar. Onder samenwerken 
verstaan wij het ook daadwerkelijk samenwerken aan een opdracht om tot een goed en 
eenzijdig resultaat te komen. Van ieder kind wordt tijdens dit proces dezelfde inzet, 
betrokkenheid en verantwoordelijkheid verwacht. Bij deze vorm van werken is het 
samenwerken het uiteindelijke doel van de opdracht. Vanaf de kleuters wordt er al 
uitgebreid aandacht besteed aan het leren samenwerken. Kinderen werken samen en leren 
van elkaar op verschillende niveaus.  

Onderbouw 
Hier zie je het samenwerken vooral in het samen spelend leren en elkaar helpen. 
Daarnaast wordt er bij een aantal taken verwacht dat de kinderen dit samen met een 
maatje gaan uitvoeren. De kinderen kunnen dit zien aan het plaatje van “kikker en eend. 
Deze afbeeldingen staan voor samenwerken. “  

Middenbouw 
Vanaf groep 3 staat er op de taakbrief aangegeven of kinderen de opdracht mogen maken 
met een maatje. Door structureel aandacht te geven aan samenwerken, is het voor de 
kinderen vanzelfsprekend dat we om elkaar denken en elkaar helpen wanneer nodig is.  
Voorbeelden van groepsdoorbrekend samenwerken: kinderen uit hogere groepen lezen 
met kinderen uit lagere groepen, tijdens het thematisch werken, werken kinderen van 
verschillende groepen samen. 
Wanneer de kinderen zelfstandig aan het werk zijn en vastlopen, vragen ze eerst hun 
maatje, alvorens hun naam op de instructiewinkel wordt genoteerd. 

Bovenbouw  
In de bovenbouw wordt veel samengewerkt. Op de taakbrief wordt aangegeven of een 
taak samen of alleen dient te worden uitgevoerd. We geven de kinderen mee dat het 
samenwerken moet leiden tot een beter product, waar ze samen verantwoordelijk voor 
zijn. “Samen weet je meer.” Tijdens verschillende keuzewerk opdrachten en tijdens het 
thematisch werken wordt informatie gezamenlijk vergaard, verwerkt en gepresenteerd.  

 
4.3 Maatjes  
 
Iedere leerling heeft een maatje. Twee kinderen zijn voor een bepaalde periode aan elkaar 
verbonden en op elkaar aangewezen. Door de hele school worden er maatjes gekozen. Hoe 
vaak dit gebeurt bepaalt de leerkracht. Wat is passend bij de groep?  
We geven de kinderen de verantwoordelijkheid om zelf een keuze te maken voor een 
passend maatje: “Wie sluit nu het beste bij mij aan qua samenwerken?” “Van wie kan ik nu 
iets leren?” Op deze manier leren kinderen met iedereen samenwerken.  
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Onderbouw 
De maatjes worden inzichtelijk gemaakt door naamkaartjes die zichtbaar in de klas hangen 
op het huishoudelijk takenbord. Vanaf groep 3 zitten de maatjes naast elkaar of in een 
groepje als schoudermaatje.  
Voorbeelden van wanneer de maatjes samenwerken zijn:  
-elkaar helpen waar mogelijk, in de groep en buiten de groep  
-maatjes in de rij bij uitstapjes  
-samenwerken aan opdrachten 
-huishoudelijke taken uitvoeren 
-samenwerken tijdens thematisch werken  
-samenwerken tijdens coöperatieve werkvormen   
Middenbouw 

In de middenbouw wordt er net zoals in de onderbouw samengewerkt. 

Bovenbouw  
In de bovenbouw wordt er net zoals in de onderbouw samengewerkt.  

 
4.4 Thematisch werken 
 
We willen integraal en betekenisvol onderwijs bieden waar mogelijk, om zo leren de waarde 
toe te kennen die het toekomt. Vanuit de basis(vaardigheden) en executieve functies, brede 
ontwikkeling realiseren. 
We hebben afgesproken dat we twee keer per schooljaar, schoolbreed vorm en inhoud 
geven aan thema’s die betekenisvol bijdragen aan een passende doorstroom. 
Daarnaast zal dit op bouw-groepsniveau plaats vinden 
De aandacht zal daarbij gericht zijn op de school als krachtige leeromgeving. 
We werken hierbij vanuit de kernwaarden van onze Daltonvisie: 
Effectiviteit 
Verantwoordelijkheid  
Zelfstandigheid 
Samenwerken 
Reflectie  
 

Onderbouw 

Kinderen en leerkrachten werken met plezier aan doelen die betekenis krijgen binnen een 
thema. 
We werken het gehele jaar door met thema’s en werken aan hetzelfde thema waar 
mogelijk. Dit in verband met wat er leeft in de groep. 
Het ontwerpschema wordt tijdens ontwikkelmomenten, met het kind voor ogen, vooraf 
ingevuld en bijgehouden tijdens het thema. 
Bij voorbereiding van het thema worden doelen vastgesteld. 
Bij ieder thema zal er een hoek aansluitend bij het thema met de kinderen worden 
ingericht. In deze hoek zullen doelen van het thema verwerkt worden. 
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De leerkracht zorgt ervoor dat de hoek uitdagend blijft voor kinderen door er voortdurend 
nieuwe impulsen aan te geven. 
Doelen worden inzichtelijk gemaakt via een doelenmuur. 

Middenbouw 
In een krachtige leeromgeving willen we onze kinderen stimuleren in hun ontwikkeling.  
De Daltonkernwaarden staan hierin centraal. Door thematisch te werken willen we zoveel 
mogelijk aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen. Samen met de kinderen willen 
we op zoek gaan naar de wereld om ons heen. Aansluitend bij de belevingswereld van 
onze kinderen kiezen de leerkrachten een thema. Het ontwerpschema dat schoolbreed 
ontwikkeld is, wordt daarbij ingevuld. Dit kan bouw doorbrekend worden ingevuld of voor 
een enkele groep. Een nieuw thema kan worden geïntroduceerd door het gebruik van een 
boek. Bij dit boek kan aansluitend een verteltafel in samenwerking met de kinderen 
worden gerealiseerd. Wekelijks wordt er een tekst gekozen passend bij het thema. Deze 
tekst staat centraal bij taal (inclusief woordenschat), lezen en schrijven (taalronde). De 
doelen voor taal, lezen en schrijven worden geformuleerd vanuit de methode Veilig Leren 
Lezen en de referentiedoelen van Mariëlle van der Stap. In elke groep wordt een sociaal 
culturele praktijk (reisbureau, museum, winkel) ingericht aansluitend bij het thema en de 
belevingswereld van onze kinderen. Hierin komen taal, lezen en schrijven terug. In groep 5 
worden de eerste stappen gezet in onderzoekend leren. Elk thema wordt afgesloten op 
passende wijze. Hierbij kunnen de ouders betrokken zijn. In het portfolio wordt elk thema 
geëvalueerd. 

Bovenbouw 
Omdat wij kinderen willen stimuleren in hun ontwikkeling en een passende doorstroom 
willen bieden, sluiten wij zoveel mogelijk aan bij de beleefwereld. Kinderen weer 
nieuwsgierig laten zijn naar de wereld om hen heen. Thematisch werken past hierbij, 
omdat wij als leerkrachten zo de kans krijgen om samen met de kinderen op zoek te gaan 
naar de wereld om ons heen. 
1. 4 teksten over het onderwerp/ thema, in ieder geval 1 keer per thema, met alle 
leerlingen, in het lokaal, leerkracht verzorgt de teksten 
2. m.b.v. het bestaande ontwerpschema, leerkrachten doen een gezamenlijke warming-
up, 1 ontwerpschema per thema met tijdpad en is een werkdocument. Elke leerkracht 
maakt voor haar groep een passend ontwerpschema. 
3. leerkrachten doen voor tijdens bijvoorbeeld de startactiviteit, of als les hoe een 
presentatie gehouden kan worden. Zodat er verschillende vormen aan bod komen. En 
kinderen meer gebruik kunnen maken van hun talenten. In ieder geval 2 keer per thema. 
Tussentijds presenteren de kinderen ook, en geven elkaar opbouwende feedback. 
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Samenwerken  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Maatjes kiezen in groep 4 Gouden weken maatjes werken samen 
aan een opdracht 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Thematisch werken in 

groep 4 
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Kernwaarde: 5 Reflectie 
Open en eerlijk naar jezelf, jouw werk en jouw ontwikkeling kijken 

stimuleert het continue proces van leren. Daarnaast ontstaat er 
ruimte om eigenaar van je eigen leef- en leerproces te worden. Dit 

geldt voor kinderen maar ook voor leerkrachten. Op een 
Daltonschool is het kritisch kijken en denken naar het eigen 

professioneel handelen vanzelfsprekend. We willen samen goed 
onderwijs bieden voor ieder kind en weten dat alles begint bij het 

reflecteren op eigen én teambreed handelen. 
 

1. De kinderen maken een planning voor het werk  
2. De kinderen sturen de planning bij door de voortgang te overzien 
3. De kinderen bezien het behaalde eindresultaat kritisch en nemen leerpunten mee 

naar een volgende planning van de taak  
4. De kinderen reflecteren op het eigen gedrag en dat van de medeleerlingen 

 
5.1 Startgesprekken  

 
Ouders en kinderen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en kunnen daarom ook niet los 
gezien worden van de groepsvorming in de groep.  
Ouders en kinderen worden daarom in de gouden weken uitgenodigd voor een gesprek met 
de leerkracht. Dit gesprek duurt 15 minuten. In dit gesprek staat de ontwikkeling van het 
kind centraal. Daarnaast leren ouder(s), kind en leerkracht elkaar beter kennen. Voor het 
welbevinden van de kinderen is het van wezenlijk belang om te weten dat school en ouders 
naast elkaar staan, samen het kind steunen en begeleiden in hun ontwikkeling. 
 

 

 

 

 

Vanuit onze Daltonvisie is ouderbetrokkenheid en de samenwerking tussen ouders en school 
van groot belang. De ondersteuning van ouders bij één van onze activiteiten is daarmee een 
verplichte vanzelfsprekendheid. Aan het eind van het gesprek vraagt de leerkracht aan de 
ouder(s) waar hij of zij ons bij kan ondersteunen.  
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5.2 Reflectie op de taakbrief of doelenmuur   
 

Onderbouw 
De kinderen hangen, na het maken van hun taak, een smiley op waarmee zij aangeven hoe 
de taak is gegaan. 

Middenbouw  
Wekelijks evalueren we de taakbrief op vrijdag. Dit gebeurt in elke groep op eigen wijze.  
Leerkrachten van groep 3 en 4 bespreken klassikaal waar er op wordt geëvalueerd. Dit kan 
zijn op: werkhouding, kwaliteit, samenwerken etc.  
In groep 5 wordt gereflecteerd op een vooraf gesteld doel dat de kinderen samen met de 
leerkracht opgesteld hebben. Dit kan zijn: werkhouding, kwaliteit, samenwerken etc.   

Bovenbouw  
Op de taakbrief van groep 6 staan de doelen per vak en kunnen de kinderen reflecteren 
op de taakbrief door een cijfer te geven, een woord, een smiley e.d. 
Ook wordt er elke dag gereflecteerd op de planning en waarom de planning wel of niet 
gelukt is. Indien nodig passen de leerkracht en het kind samen deze planning aan.  
Het bespreken van de doelen is onderdeel van de instructie.  
In groep 7 gaat het als volgt: 
De kinderen hebben een taakbrief, met daarbij een overzicht op welke momenten ze 
kunnen werken en op welke momenten ze een instructie hebben.  
Soms staat de reflectie op de taakbrief. We reflecteren in ieder geval elke dag op de 
taakbrief door te kijken hoe de planning verlopen is. Ook wordt er gereflecteerd op het 
wel of niet behalen van de leerdoelen. De doelen die inzichtelijk zijn gemaakt d.m.v. de 
doelenmuur hebben de kinderen ook in hun eigen verzamelportfolio.  Eén keer in de 
zoveel tijd, reflecteren de kinderen op deze doelen a.d.h.v. een reflectieve opdracht.  
In groep 8 wordt o.a. mondeling gereflecteerd. Hierbij gaat het erom dat de kinderen 
kritisch terugkijken naar het proces. Vaak gaat hun aandacht uit naar het product, terwijl 
juist het proces zo belangrijk is. Tijdens het werken komt de leerkracht regelmatig langs 
om te peilen hoe het gaat. Aan het einde van de dag vertellen een aantal kinderen over 
hun leerproces van die dag. Aan het einde van de week reflecteren leerkracht en kinderen 
samen op de taken en doelen. “Hoe was je werkhouding? Wat was lastig en wat was 
makkelijk? Waar kun je nog hulp bij gebruiken?”  Tevens zijn de kinderen kritisch naar 
elkaar. Kinderen presenteren regelmatig waarbij andere kinderen vragen kunnen stellen 
en tips en tops geven. Kinderen leren goed argumenteren en een kritische houding aan te 
nemen.  
Bij rekenen wordt een vooraf toets gemaakt bij elk blok om te kijken aan welke doelen de 
kinderen nog moeten werken. 
Zij vullen deze zelf in op een daarvoor bestemd (portfolio-)blad zodat zij overzicht hebben 
van de doelen waaraan zij moeten werken. Nadat zij een aantal weken aan deze doelen 
hebben gewerkt, kunnen zij d.m.v. dit overzicht, inzichtelijk maken welke doelen zijn 
behaald en of ze gegroeid zijn. Dit blad komt vervolgens in hun portfolio.  
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      5.3 Portfolio 
 

Het portfolio is een uniek voorbeeld van 'onderwijs op maat'. Ieder kind heeft een eigen 
portfolio, dit is een zorgvuldig samengestelde verzameling van werk dat geselecteerd wordt 
in overleg tussen de kinderen en leerkracht. 
 

Onderbouw 
In het portfolio wordt gereflecteerd door de kinderen op gemaakt werk dat zij hebben 
uitgekozen. De leerkracht gaat hierover met het kind in gesprek. Tijdens dit gesprek geeft 
het kind in woorden en met een smiley aan of hij/zij de taak moeilijk vond, of het al goed 
ging of dat ze er iets nieuws van hebben geleerd en waarom. 
Tijdens de portfoliogesprekken gaat het gesprek tussen kind – ouder – leerkracht. Het kind 
presenteert hier het portfolio aan zijn/haar ouders. De leerkracht doet een 
‘reflectieformulier’ voor de ouders in het portfolio van het kind. Hierop kunnen ouders 
aangeven waar ze trots op zijn en waar ze nog verbetering zien m.b.t. hun kind.  

Middenbouw 
Aan het einde van een blok wordt er in groep 3,4,5 gewerkt aan het portfolio.  
De kinderen kijken terug op de afgelopen periode en de doelen waaraan ze gewerkt 
hebben. De leerdoelformulieren van groep 4 en 5 krijgen een plekje in het portfolio.  
Daarnaast zoekt elke leerling werk uit wat voor hem/haar belangrijk is voor het 
leerproces: hier heb ik veel van geleerd, dit vond ik moeilijk, hier ben ik trots op, dit vond 
ik leuk.  Ook is het thematisch werken terug te vinden in het portfolio. 
Tijdens de portfoliogesprekken gaat het gesprek tussen kind – ouder – leerkracht. Het kind 
presenteert hier het portfolio aan zijn/haar ouders. De leerkracht doet een 
‘reflectieformulier’ voor de ouders in het portfolio van het kind. Hierop kunnen ouders 
aangeven waar ze trots op zijn en waar ze nog verbetering zien m.b.t. hun kind.  

Bovenbouw 
De kinderen verzamelen het hele jaar door werk waar ze trots op zijn, waar ze veel van 
hebben geleerd, wat ze nog moeilijk vinden, werk wat ze leuk vinden. Kinderen kunnen 
zelf ook met materialen komen wat ze graag in hun portfolio willen doen: judo diploma, 
foto uit de krant, spel wat ze leuk vinden om te doen. Bij alles wat ze kiezen moet een 
onderbouwing waarom ze ervoor kiezen om dit te laten zien in het portfolio 
Tijdens de portfoliogesprekken gaat het gesprek tussen kind – ouder – leerkracht. Het kind 
presenteert hier het portfolio aan zijn/haar ouders. De leerkracht doet een 
‘reflectieformulier’ voor de ouders in het portfolio van het kind. Hierop kunnen ouders 
aangeven waar ze trots op zijn en waar ze nog verbetering zien m.b.t. hun kind.  
Zie 5.2. 
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Reflectie  

 
 
 
 
 
 

  

Groep 4 verzameld werk 
voor in het portfolio  

Wat heb ik geleerd? 
 Portfolio  

Reflectie op taakbrief  in 
groep 4 

 
 
 
 
 
 

Daltonbeleidsplan 2019-2023   
zie bijlage 
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15-veld Leerling-niveau Leerkracht-niveau School-niveau 

Zelfstandigheid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015-2016 
kleuters leiden nieuwe kleuters rond 
a.d.h.v. een handelingswijzer. 

 

2016/2017 

Leerlingen-raadsverkiezingen: waarom 
stel ik me wel verkiesbaar, waarom 
niet. Presenteren van jezelf.  

 

2017/2018 

Leerlingen-raadverkiezingen: waarom 
stel ik me wel verkiesbaar, waarom 
niet. Presenteren d.m.v. het schrijven 
van een betoog. Ouders brengen ook 
hun stem uit. 

2018/2019 

D.m.v de taakbrief en de doelenmuren 
weten de kinderen aan welke doelen zij 
moeten werken 

 

 

Ontwikkelmomenten- tijd voor de 

 “ teacher as designer” 

 

 

 

 

 

 

Commitment aan jaarplan: iedere collega 
heeft eigen speelveld waar binnen 
stappen worden gezet t.a.v. eigen 
ontwikkeling 

 

Iedere leerkracht heeft de eigen 
lemniscaat  

 

 

Paardencoaching persoonlijk en per bouw 

 

 

 

 

 

 

 

Jaarplan is in de vorm van een speelveld 
opgezet. 

Reflectie op het Daltononderwijs: 15-veld 
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Verantwoordelijkheid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedure verkiezingen leerlingenraad: 

Schrijven betoog, ouders brengen stem 
uit, presentaties in de groep, leerlingen 
brengen de definitieve stem uit. 

Organiseren Daltonconferentie. 

Beta en Burgerschap: leren presenteren 

 

 

 

2017/2018 

Leerlingenraad hebben een dag samen 
met de architecten gepraat, ontworpen 
en gebouwd, ter voorbereiding van het 
nieuwe IKC 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daltonopleiding door twee leerkrachten. 

 

Afronding Daltonopleiding twee  

leerkrachten. 

 

Iedereen kent en werkt vanuit de 
Daltonvisie en onze missie.  

 

Leerlijnen staan boven de methode. 

 

 

 

Daltonconferentie georganiseerd. 

 

Ouderbetrokkenheid 

 

 

 

Met hele team visie op taal opgesteld 

 

We houden focus d.m.v. het speelveld. 
Deze staat centraal bij iedere 
teambijeenkomst.  

 

We kennen de leerlijnen en richten ons 
onderwijs hierop in omdat we samen 
verantwoordelijk zijn voor een goede 
uitstroom van ieder kind. (IEP tweede 
keer onvoldoende) 

 

We spreken uit dat we afspraken 
nakomen en we elkaar hierop aanspreken. 
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Commitment d..m.v. de eigen lemniscaat, 
verbonden het jaarplan, met daarin eigen 
ontwikkeling centraal. 

 

Ontwerpen van nieuw gebouw Dalton IKC 

 

De focus op het jaarplan wordt versterkt 
d.m.v. het lemniscaat. Alles wat we doen 
staat in verbinding met elkaar en is 
continu in beweging. 

Samenwerking 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leerlingenraad is Kinderdirectieteam 
Fries Museum 

Kinderen leiden anderen kinderen, 
stagiaires en ouders rond. 

Bèta en burgerschap: kinderen richten 
zich op: 

Respect voor elkaars mening 

Samenwerken aan onderzoek 

Argumenteren 

Oplossen 

 

 

 

 

Bèta en burgerschap: samenwerken met 
lectoraat vernieuwingsonderwijs, andere 
scholen en bedrijven. 

 

 

 

 

 

 

 

Ontwikkelmomenten: tijdens deze 
momenten werken collega’s samen aan 
onderwijs, thema’s voorbereiden etc. 

Paardencoaching met het hele team. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gezamenlijke aanvraag gelden voor 
Kansen voor kinderen. We doen dit samen 
met Sinne kinderopvang Leeuwarden. 
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Samen met architecten oriëntatie op 
Escher. Met oog op de nieuwbouw 

 

 

 

 

Ouders zijn hiervan op de hoogte d.m.v. 
kalender. Er kunnen dan geen afspraken 
gemaakt worden of gebeld met de school. 

 

In collegiale setting volgen leerkrachten 
gitaarles 

 

 

 

Me 

t architecten, beide teams van school en 
Sinne  kinderopvang, programma van 
eisen opgesteld nieuwbouw en het 
gebouw ontworpen  

Ouderbetrokkenheid: 

Ouders pakken alle taken op die niet 
onderwijsgerelateerd zijn. 

Leerkrachten hebben één taak: onderwijs! 

 

Cultuurcoach: inspiratiemomenten 

 

 

Nieuws van de week is samen met Sinne 
Kinderopvang 

 

 

 

Reflectie 

 

 

 

 

Portfolio: leerdoelgesprekken  

 

 

 

 

Leerdoelgesprekken met de kinderen 

Leerkrachtportfolio 
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Rekenmuurtje 

Teksten schrijven en samen beoordelen 

Leren zichtbaar maken 

 

Gesprekkencyclus: eigen portfolio met 
speelveld centraal 

 

 

Iedere teambijeenkomst staat het 
speelveld centraal 

 

Afspraak t.a.v. portfolio: 
Schrijfportfolio 
Rekenmuurtje 

 

Effectiviteit/ 

doelmatigheid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eigenaarschap door de 
leerdoelgesprekken: leading learners- 
eigenaarschap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doelgericht werken 

 

 

 

 

 

 

 

Leerlijn Schrijven staat centraal voor Taal. 

 

 

 

Vanuit bovenbouwteam onderzoek naar 
structuur groepsplannen, weekplanning, 
taakbrief. Voor volgend schooljaar 
teambreed inzetten. 

 

School as learning studio 

 

Ouderbetrokkenheid 

 

Schrijven: taal in een betekenisvolle 
context, taalbeschouwing, spelling etc. 

Samen tot Why gekomen en van daaruit 
de visie opgesteld. 
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Betrekken maakt betrokken: kinderen 
ontwerpen samen met de leerkracht 
thematisch werken. 

 

Kinderen weten de doelen waaraan 
gewerkt wordt. 

 

Groep 8 
Werkwijze leerkracht is gericht op het 
behalen van de IEP en doet dit door het 
betrekken van het kind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Twee leerkrachten ronden opleiding 
Jonge kind specialist af. 

 

 

Afspraak t.a.v. strategieën zwakke 
rekenaars. 

 

Focus is op leerwinst, door het kennen 
van de leerlijnen, betrekken van kinderen 
en het gericht blijven op 

 “ leren” . 

 

Leerkracht groep 8 neemt en krijgt ruimte 
om onderwijs vorm te geven op de wijze 
die voor deze groep het beste is: 

 Kinderen betrekken 

 Instructie op uitstroom 

 Hoge doelen stellen 

 Kwartiertjes rooster 

 Gesprekken ouders-kind 

 Continu uitspreken van 
vertrouwen in het kind 

 

We bewaren focus d.m.v. het speelveld 
om samen zorg te dragen voor een 
passende door- en uitstroom 

 

Bareka, het rekenmuurtje staat in 
automatiseren centraal. Er is een leerlijn 
automatiseren opgezet. 

 

Didactisch handelen: de tien principes van 
Rosenshine  
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In alle groepen zijn de doelen voor de 
kinderen zichtbaar in het lokaal: leren 
zichtbaar maken  

 

 

 

Taakbrief is passend bij leerkracht en 
groep.  

 

Ieder is bewust van het doelgericht 
werken. 

 

Masterclass met Erik Meester leidde tot 
belangrijke en gezamenlijke inzichten en 
bewustzijn t.a.v. “leren”. 

Alles begint met kennis! 

Een geode leerkracht zorgt voor: 
- een gestructureerde en veilige 
leeromgeving 

-beheerst een uitgebreid didactisch 
repertoire 

-heeft stevige en diepgaande vakkennis 

-kent de specifieke leerdoelen én 
succescriteria 

-wordt ondersteund door een lerend 
team en een effectieve schoolleider 

 

 

Kwaliteitskaart Taakbeleid waarop is 
vastgelegd hoe de taken en 
verantwoordelijkheden verdeeld zijn. 

 

Kennis en vaardigheden vormen de basis 
van onderwijs. Zij vormen de “ brandstof” 
voor denkwerk. 

Kennis is niet alleen waarover je denkt, 
het is waarmee je denkt. 

Kennis vormt daarmee het fundament van 
ons onderwijs. 

 

De leerkracht staat centraal! 

 

 

Daltondag met het hele team: 
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Daltonontwikkelingen waar we trots op zijn 
  

1. De nieuwsbrief  
 
Elke laatste vrijdag van de maand vertellen kinderen en leerkracht over Daltononderwijs in 
de nieuwsbrief. Elke keer staat er een kernwaarde centraal.  
Een onderbouw en een bovenbouwgroep maken een stukje voor in de nieuwsbrief:  
 

Effectiviteit bij de Giraffes 
Bij de giraffes kunt u op de muur boven het aanrecht ons doelenbord vinden. Deze periode 
werken wij over: ´De spin die het te druk had’. Volgens de kinderen van de giraffes kunnen 
we op dit bord bekijken welke spelletjes we allemaal kunnen doen in de spinnenhoek. Maar 
we kunnen ook kijken wat we hierbij leren.  
 
In het portfolio plakken we een foto van de doelenmuur, waarbij de kinderen dan zelf nog 
kunnen kiezen welke werkjes ze in hun portfolio kunnen plakken. Zo hebben we een mooi 
overzicht van het gehele thema. 
 

      
 
Effectiviteit bij groep 5 
Vragenkaartje 
“Het vragenkaartje is heel handig, omdat je snel geholpen wordt. Eerst door je maatje en 
dan door juf.  Je gebruikt hem elke dag wel. Iedereen heeft een eigen vragenkaartje. 
Hierdoor worden we snel geholpen. Als het stoplicht oranje of groen is mag je met je 
maatje overleggen, anders moet je juf of meester vragen.”  
 
Groetjes Eva en Mark.  
 
“Als je een vraag hebt bij het werken moet je het eerst aan je maatje vragen. Kan je maatje 
je niet helpen, dan leg je het vragenkaartje op de tafel. Dan komt juf je verder helpen. 
Soms duurt het lang voor dat juf komt Maar ze moet ook anderen helpen. Maar het werkt 
wel goed.” 
Geschreven door Nigel en Nora   
Reflectie in groep 4  
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Na elk blok zoeken we drie dingen die we gemaakt hebben uit onze werkboeken en map. 
We zoeken uit; 
- iets waar we trots op zijn (groen) 
- iets waar we veel van geleerd hebben (geel) 
- iets wat moeilijk was (roze) 
Hierbij plakken we dan een post-it blaadje en hierop schrijven we waarom we dit 
uitgekozen hebben. Daarna mogen we het uit onze werkboeken knippen of uit onze map 
halen. Dit komt in onze postvakjes om uiteindelijk in ons portfolio te worden gestopt. 

 

 

 

2. Voorlichting voor tweedejaars PABO studenten door kinderen van onze school.  

In november 2019 hebben wij twee keer een groep PABO studenten mogen verwelkomen bij 
ons op school. Wij hebben hen uitgenodigd om kennis te maken met het Daltonconcept 
binnen de Albertine Agnesschool.  
De kinderen hebben de PABO studenten ontvangen en hen op de drempel gewezen waar ze 
overheen stapten toen ze de school binnenkwamen.  
 
Vervolgens werden ze doorverwezen naar de catering                                                                                         
waar ook twee kinderen klaar stonden.  
 
 
 
 
 
De kinderen hebben een presentatie gegeven over de vijf Daltonkernwaarden bij ons op de 
Albertine Agnesschool. Drie kinderen die na de zomervakantie bij ons op school gekomen 
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zijn hebben verteld over het verschil wat ze hebben gemerkt tussen hun vorige school en 
ons Daltononderwijs.  Vervolgens zijn de studenten in groepjes door de school gegaan en 
hebben in de groepen gekeken naar de vijf kernwaarden. Hoe zie jij de kernwaarden terug?  
 

 
L. (groep 6): “Op de andere school moesten we samenwerken.           
Hier LEER je samenwerken.” 
J. (groep 3): “Hier heb ik vertrouwen in mezelf omdat de juf(fen) 
vertrouwen heeft/hebben in mij.” 
I. (groep 6): “ Je mag hier zijn wie je bent.” 

 
 
 
 
 
“De (Dalton)leerkracht maakt het verschil” 
 
Als afsluiting hebben wij ze gevraagd waarom ze wel/niet een Dalton leerkracht willen 
worden.  
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3. Inloopmorgen voor ouders 

 
Ieder schooljaar vindt er een Dalton inloopmorgen plaatst in alle groepen.  
Ouders kunnen een kijkje komen nemen in de groep van zijn/haar kind(eren).  
De kinderen maken voor hun eigen ouders een persoonlijke uitnodiging.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ouders komen op dinsdag of vrijdag van 08.00-08.45 in de groepen kijken  
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4. Daltonbrief ouderbijdrage  

Beste ouder, 

J. is nu al een paar weken volop aan het spelen, leren en spelend leren in de Giraffen van 
de Albertine Agnesschool. We hopen natuurlijk dat J. iedere dag met veel plezier naar 
school gaat. Leren is leuk, en leren moet ook leuk zijn. 

Uw ouderbijdrage helpt ons het leren nog leuker te maken 

De overheid betaalt niet alles. Uw ouderbijdrage helpt ons om ieder jaar weer activiteiten 
te organiseren. We zorgen met de ouderraad voor sfeer en kwaliteit. De ouderbijdrage is 
vrijwillig, maar ook echt nodig. 
-         Sinterklaasfeest met cadeaus; 
-         Kerstviering; 
-         Pasen; 
-         Activiteitendag (Koningsspelen); 
-         Activiteiten op de laatste schooldag.  

Wilt u voor 18 oktober €      overmaken naar  

Rekeningnummer           

Ten name van                Albertine Agnesschool in Leeuwarden 

Kenmerk                         Ouderbijdrage Giraffen J. 

U mag meer overmaken 

Albertine Agnesschool geeft Daltononderwijs. Eén van de 6 kernwaarden is samenwerken. 
Dit betekent samen werken en samen leren. Kunt u €     (of een ander bedrag) betalen?            
U helpt dan als maatje een gezin dat de ouderbijdrage niet kan betalen. 

Stel gerust uw vraag aan iemand van de ouderraad 

We helpen u graag. U kunt ook een e-mail sturen naar or@albertineagnesschool.nl. U kunt 
natuurlijk ook altijd een vraag aan de juf stellen. 

Met vriendelijke groet, 

 

De penningmeester  

Namens de ouderraad van de Albertine Agnesschool 

 

 

mailto:or@albertineagnesschool.nl
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5. Samenwerking met de MR 

De samenwerking met de MR is op basis van vertrouwen, verantwoordelijkheid, 

betrokkenheid en op basis van gelijkwaardigheid. (zie onderstaande gedeelte uit nieuws van 

de week als voorbeeld van de goede samenwerking) 

Ik ben S.S. Afgelopen schooljaar is onze jongste dochter, L. (9), na de vakantie op de 
Albertine Agnesschool begonnen. Een nieuwe school, een nieuwe start, niet alleen voor L., 
ook voor ons als ouders. Best spannend! Maar wát een warm bad. De kinderen in L. haar 
klas, de ouders, het team van leerkrachten en ondersteuners; we voelden ons welkom en 
heel snel thuis. De Albertine Agnesschool is een school waar L. zichzelf kan zijn, de ruimte 
krijgt en gestimuleerd wordt om zichzelf te ontwikkelen. En bovendien, een fijne tijd heeft 
met de andere kinderen. Vanuit de Dalton-visie las ik in de schoolgids het volgende over 
ouderbetrokkenheid: Voor ouders bestaat de mogelijkheid om nauw betrokken te zijn bij 
het reilen en zeilen binnen onze school. Bijvoorbeeld door zitting te nemen in de MR of de 
OR. Toen er tegelijkertijd een vacature voorbijkwam in de nieuwsbrief voor een nieuw MR-
lid, dacht ik 'dit is mij op het lijf geschreven'. Ik ben zzp'er en werk als tekstschrijver en 
communicatieadviseur. Mijn man J. en ik hebben samen, naast L., nog een dochter R. (11). 
Ik hoop in mijn rol als MR-lid een goede vertegenwoordiging te kunnen zijn van de ouders 
van de Albertine Agnesschool en dat jullie mij makkelijk weten te vinden met allerhande 
onderwerpen die ik mee kan nemen in de Medezeggenschapsraad. Alvast hartelijk dank 
voor het vertrouwen!  

 

6. Staken door de ouders 6 november 2019 

Het team van de Albertine Agnesschool had besloten niet te staken op 6 november. Toen dit 

bekend werd bij de ouders hebben deze besloten om vanuit het OM-denken de rollen om te 

draaien: Leerkracht de ruimte om een dag aan onderwijs te werken, ouders houden de 

kinderen thuis.  

Leeuwarden, 5 november 2019 

OMdenk-actie woensdag 6 november 

Beste ouders/ verzorgers, 

Zoals jullie weten zijn wij (OMdenk-commissie) gisterochtend bij elkaar gekomen naar 
aanleiding van de ontwikkelingen afgelopen weekend rondom de investeringen in het 
onderwijs en de landelijke onderwijsstaking. We hebben jullie geïnformeerd over de 
geplande OMdenk-actie: wij vinden dat we bij ons standpunt moeten blijven en vragen 
jullie de kinderen woensdag 6 november thuis te houden.  
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Gisteravond hebben we nogmaals overleg gehad. Hoewel de meeste reacties positief 
waren, hebben we ook van een aantal ouders een kritische noot ontvangen. We zijn blij 
dat ouders mee denken en zich laten horen. We hebben met iedereen persoonlijk contact 
opgenomen en willen iedereen bedanken voor het meedenken.  

De OMdenk-actie gaat definitief door aanstaande woensdag. Dit betekent dus dat de 
kinderen die dag thuisblijven. Om de leerkrachten een hart onder de riem te steken, zijn er 
tal van bedrijven en instellingen die hun deuren die dag open te stellen voor de kinderen en 
hun begeleiders, zoals dierentuin Wildlands in Emmen. In Leeuwarden neemt het Fries 
Museum (https://www.friesmuseum.nl/over-het-museum/nieuws/staakvermaak/ 
kinderen gratis onder hun hoede, organiseert bioscoop Pathé een filmmiddag met 
activiteiten en verzorgt restaurant Proefverlof een rondleiding door de Blokhuispoort.  

Leerkrachten die al of niet staken en zich wel willen laten zien en horen, ontmoeten elkaar 
samen met andere betrokkenen morgen in het WTC 

. Wij, ouders van kinderen op de Albertine Agnesschool, grijpen deze dag aan om een 
duidelijke boodschap te brengen, waarbij de impact hopelijk breed gevoeld zal worden. 
We vertrouwen op jullie steun en begrip.  

Alvast hartelijk bedankt voor deze mooie samenwerking. 

Vriendelijke groet, de OMdenk-commissie  

 

 
7. Daltonouderavond 

 
Een keer per jaar organiseren wij een Daltonavond voor ouders. Hier zijn we trots op. 
 
Dalton uurtje, verslag van één van de aanwezige ouders 

Wij zijn een tijd geleden allemaal uitgenodigd om het Dalton uurtje op de Albertine 

Agnesschool bij te wonen en ik heb mij daar destijds voor opgegeven. De reden van mijn 

opgave was om meer te weten te komen over het Daltononderwijs en hoe dit zichtbaar is 

in de groepen van 1 t/m 8.  

Ik werd verwelkomd door twee kinderen die mij de weg hebben gewezen naar de ruimte 

waar ik moest wezen. Goed begin! De thee en koffie stond klaar en ik zag nog een aantal 

ouders zitten. De opkomst viel mij tegen, maar daardoor was er wel alle aandacht voor de 

kinderen, Rinkje en Talia. De kinderen hadden de tekst super voorbereid die bij de Prezi 

hoorde. Alle kinderen konden precies uit leggen wat er bij de verschillende groepen 

gebeurt, wat dit onderwijs Dalton maakt en hoe zij dit ervaren. Zij hebben dat heel goed 

gedaan en doordat de kinderen het zelf vertelden kwam het duidelijk over. Wat mij opvalt 

https://www.friesmuseum.nl/over-het-museum/nieuws/staakvermaak/
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is een rode draad die bij elke groep terugkomt. Te denken aan: de kleur van de dagen, 

zelfstandig werken, omgaan met uitgestelde aandacht, je eigen portfolio maken, leren met 

een maatje te werken, taak gericht te werk gaan, fouten te maken en daarvan te leren, 

doelen te maken voor jezelf, je zelf te mogen zijn en creatief te zijn in wat je wilt. Je hoeft 

en kan niet overal goed in zijn, maar elk kind heeft talenten. Het kwam goed naar voren 

dat Dalton hiervoor staat! en dat bevalt mij wel. De rondleiding aan het einde maakte het 

uurtje compleet. 

 

Op onderstaande foto’s ziet u de kinderen van de leerlingenraad hun verhaal doen over 

Daltononderwijs op de Albertine Agnesschool en tijdens de rondleiding. 
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Wij zijn trots op: onze kinderen  

8. Leerlingenraad  

Het samenstellen van de leerlingenraad vindt plaats aan het begin van het schooljaar. Er 

worden verkiezingen gehouden a.d.h.v. betogen die door de kinderen geschreven worden. 

Eerst brengen ouders hun stem uit, vervolgens buigt de bestaande leerlingenraad zich over 

de kandidaten. Uiteindelijk worden per groep de nieuwe kandidaten gekozen.   

De leerlingenraad verzorgt rondleidingen door de school voor nieuwe ouders, stagiaires en 

belangstellenden. Zij vergaderen meerdere malen per jaar.  

Onze leerlingenraad is niet alleen betrokken bij de ontwikkelingen binnen de school, maar 

vertegenwoordigen ons ook naar buiten toe als kinderdirectieteam van het Fries Museum.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Première film leerlingenraad: Fries Museum  
Donderdagochtend vertrokken alle kinderen van groep 5, 6, 7 en 8 in hun galakleding naar 
het Fries Museum. Bij aankomst lag de rode loper al uitgerold en werden ze met luid applaus 
ontvangen. Voor de leerlingenraad was in de Theaterzaal een plekje vooraan gereserveerd in 
een versierde stoel.  
De film is gemaakt door de kinderen in samenwerking met het Fries Museum. De titel van de 
film is: “Wat doen jullie nu eigenlijk. – Op onderzoek met de kinderdirectie”.  
In de film hoor je de kinderen scherpe vragen stellen aan de medewerkers van het museum. 
Zo worden onder andere de directeur, de technische dienst en de beveiliger geïnterviewd. 
Deze film wordt door het museum gebruikt als promotiemateriaal. Zodat iedereen op de 
hoogte zijn van wat er nu eigenlijk achter de schermen van een museum gebeurt.  
Via onderstaande link kunt u zelf deze prachtige film bekijken.  
 
https://youtu.be/vPkNZTKybqE  

https://youtu.be/vPkNZTKybqE
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Na afloop van de film kregen de kinderen niet alleen een groot applaus van hun klasgenoten, 
maar ook een button waarmee ze altijd gratis met iemand naar het Fries Museum mogen. 
Op die button is te lezen dat zij kinderdirecteur zijn van het museum.  
De kinderen van de leerlingenraad glunderden nog de hele dag van trots! 
 

9. Kinderconferentie 15 juni 2016  
 
Samen met Annemarie Wenke en het Fries Museum heeft de leerlingenraad een conferentie 
georganiseerd voor Daltonscholen in Friesland.  
Iedere school stond stil bij hoe kinderen worden betrokken bij het vorm geven aan hun 
daltonschool, waar ze al heel tevreden over zijn en waar ze kansen zien voor ontwikkeling. 

- Hoe werkt de leerlingenraad op jouw school? 
- Hoe is het spreken met kinderen op jouw school georganiseerd? 
- Hoe zou dit kunnen worden uitgebreid? 

Dit alles gebeurde in de vorm van een wereldcafé. 
Op een gegeven moment, na het beantwoorden van bovenstaande vragen, zijn de kinderen 
o.l.v. iemand van het museum, het museum in gegaan. De Dalton coördinatoren en 
directeuren hebben vervolgens met elkaar gesproken over de betekenis voor hun school 
betreffende de inbreng van de kinderen. 

 

 

 

 

 

 

 

10. Samen de nieuwe school ontwerpen  

Het is bedoeling dat in het schooljaar 2021-2022 ons nieuwe IKC gerealiseerd is. In de 

afgelopen jaren hebben kinderen samen met het team en de architecten het ontwerp 

gemaakt voor het nieuwe gebouw. Dit proces van ontwerpen is voor de leerlingenraad 

gestart met een bezoek aan de Escher tentoonstelling, samen met de architecten. 

Vervolgens hebben zij samen met de architecten fysiek invullen gegeven aan wat zij 

belangrijk vonden aan het nieuwe gebouw, geïnspireerd op Escher.  Inmiddels is het 

definitieve ontwerp van het gebouw klaar.  
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11. Uitstroomperspectief   

Er wordt gebruik gemaakt van de Plaatsingswijzer. De Plaatsingswijzer is een hulpmiddel om 

tot een goed doordacht en goed onderbouwd advies te komen op basis van de gegevens uit 

de leerlingvolgsystemen van Cito. Vanaf groep 6 heb je hierdoor al een indicatie van het 

niveau van de leerling. Uiteraard is het advies van de leerkrachten leidend, dit advies wordt 

o.a. gebaseerd op de werkhouding, inzet, motivatie en leergierigheid. Door middel van 

kindgesprekken in groep 7 en 8 wordt in samenspraak bekeken welk niveau het best bij de 

leerling past. De leerstof wordt vanaf dan al enigszins toegespitst op het niveau van de 

kinderen, ze werken op uitstroomperspectief. Ze mogen altijd ervoor kiezen de stof van een 

niveau hoger te maken, maar niet dat van een niveau lager. Op deze manier stimuleren we 

dat de kinderen het maximale uit zichzelf halen.   
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12. Bibliotheek 

In samenwerking met Sinne kinderopvang, speelleergroep, én de voor-en naschoolse 

opvang, beschikken wij over middelen om, vanuit onze Daltonvisie en binnen het taal-

leesprofiel, de bibliotheek op school, goed inhoud te geven. 

Wij richten ons op het neerzetten van een kwalitatief goed programma om ons taal-
leesaanbod te versterken, zowel onder schooltijd als wel tijdens de naschoolse uren. 

Door ons te richten op taal-en leesstimulering willen we de wereld van de kinderen 

verbreden. Dit omdat lage geletterdheid en onvoldoende beheersing van de Nederlandse 

taal kan leiden tot ontwikkelingsachterstand, gedragsproblemen en sociaal isolement. Dit 

kan vervolgens leiden tot minder kansen op arbeidsmarkt en in de maatschappij.  

Taal verrijkt je leven. 

Gezien de populatie van onze school, en de wijk waarin onze school staat is taal-en 

leesstimulering van groot belang. 

Als school vinden wij dat we onze verantwoordelijkheid hebben te nemen om voor kinderen 

een krachtige leer- en leefomgeving te zijn. 

In onderstaand artikel wordt duidelijk hoe, vanuit de Daltonvisie, ouders en kinderen samen 

verantwoordelijkheid dragen om de bibliotheek praktisch in te vullen. 
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13. Doorgaande lijn met peuters  

Daltonvisie zichtbaar in de doorgaande lijn van voorschoolse naar school 

In de doorgaande lijn van voorschoolse naar school is het voor kinderen belangrijk dat ze 

goed voorbereid zijn op het moment dat voor hen de basisschool start. Dit is een 

voorwaarde om zich veilig te voelen, wat een voorwaarde is om te kunnen ontwikkelen. 

Door het op elkaar aansluiten van de aanpak, het aanbod en handelen van de pedagogisch 

medewerkers en de leerkrachten wordt dit bevorderd. Dit alles is ook voor ouders van 

belang, het geeft hen vertrouwen. Zij kunnen op deze wijze hun kind met een gerust hart 

naar de basisschool laten gaan. 

Op de speelleergroep van Sinne kinderopvang wordt al gestart met het werken vanuit de 

Dalton-visie. 

Dit is herkenbaar in het werken met de dagritmekaarten en de dagkleuren die zichtbaar zijn 

in de groep. Ook hebben de peuters een naamkaartje op hun stoel.  

Iedere ochtend wordt in de kring begonnen met het doornemen van de dagritmekaarten. En 

aan het eind van de ochtend worden deze dagritmekaarten gebruikt om te reflecteren op 

hoe de ochtend is verlopen. 

Tijdens het kringgesprek wordt ter voorbereiding op uitgestelde aandacht Puk ingezet. De 

peuter die aan het woord is heeft Puk op schoot.  

Ook gebruiken we de timetimer om ook peuters te laten wennen aan uitgestelde aandacht. 

Om de zelfstandigheid en vrijheid in keuze van de peuters te stimuleren werken wij met laag 

meubilair en open kasten. Ook zijn de vaste hoeken in onze groepsruimte duidelijk en 

herkenbaar aanwezig. 

Gedurende het schooljaar zijn er een aantal thema’s waarin wij samen werken met groep 1 

en 2, en soms schoolbreed, bijvoorbeeld de Kinderboekenweek, de feestdagen en de 

nationale voorleesdagen. 

Wij zijn vanuit Sinne trots op dat we binnen ons IKC in wording al zo goed op weg zijn met de 

samenwerking, het op elkaar afstemmen van de aanpak, het aanbod en handelen vanuit de 

Daltonvisie. 
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14. Een trots team!! 

 


