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Daltonboek 2019-2020 
 
In dit Daltonboek leggen wij in zeven hoofdstukken ons onderwijs uit. Het getal zeven komt ook 

terug in de naam van onze school. Wij zijn De Zevensprong. Een kind gaat in zeven sprongen 

door de school. Daarbij staat het kind centraal. De sprongen moeten dus passen bij het kind.  

 

1. De geschiedenis naar ons Daltononderwijs  
 
 Oriëntatie 

 

In het schooljaar 2009-2010 heeft het team van De Zevensprong zich georiënteerd op de 

toekomst. Wat willen we bereiken? Wat is goed onderwijs? En hoe geven we dat goede onderwijs 

vorm? Alle leerkrachten hebben verschillende scholen bezocht. Daarbij stelden we ons de vragen: 

Wat is goed aan deze school? Wat willen we meenemen in ons eigen onderwijs? En wat juist niet? 

Tijdens een studiedag zijn alle bevindingen gepresenteerd. Wij zijn enthousiast over 

daltononderwijs. Onze directeur vraagt informatie bij de Nederlandse Dalton Vereniging. De 

conclusie: Ons onderwijs bevat al heel veel daltonaspecten, zoals het werken met de weektaak; 

het gericht samenwerken en het zelf plannen van leeractiviteiten. Het team beslist unaniem zich 

te oriënteren op daltononderwijs.  

 

 Einddoel in beeld 

 

Een daltononderzoeksgroep wordt gevormd. Doel van deze groep is het in kaart brengen wat 

daltononderwijs voor De Zevensprong kan betekenen. We maken onze eigen 0-meting: Aan de 

hand van de visitatielijst kijken we waar we staan, wat al geïmplementeerd is en wat nog niet. De 

medezeggenschapsraad wordt geïnformeerd over ons voornemen daltonschool te worden. 

 

 Kennismaken met andere daltonscholen 

 

De daltononderzoeksgroep gaat op bezoek bij Daltonschool De Plantage in Houten en 

Daltonschool De Achtbaan in Amersfoort. De groep presenteert haar bevindingen aan het team. 

Het team beslist unaniem Daltonschool te willen worden. Dit voornemen wordt voorgelegd aan de 

medezeggenschapsraad. De raad ondersteunt ons besluit. 

 

 Op weg 

 

Wij kiezen ervoor dat Wenke Daltonconsultants ons begeleidt in ons proces. Dit houdt in dat het 

hele team een tweejarige opleiding tot Daltonleerkracht volgt. 

 

 Collegiale consultatie 

 

Tijdens het proces spreken wij de invulling van ons onderwijs door met de begeleider van Wenke 

Daltonconsultants. Hij bezoekt onze school regelmatig. Hij woont lessen bij en voert met alle 

leerkrachten coachgesprekken.  

De Daltoncoördinatoren volgen de opleiding tot Daltoncoördinatoren bij Wenke Daltonconsultants 

in Zwolle. Zij maken ook deel uit van het Daltonnetwerk Midden Nederland. 

 

 Erkenning 

 

In april 2012 hebben we een visitatie aangevraagd. In maart 2013 bezoekt een visitatiecommissie 

onze school. In april 2013 zijn we gecertificeerd voor 5 jaar. Op 2 februari 2018 worden we 

opnieuw gevisiteerd. 
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2. Voor wie is het Daltonboek geschreven? 

 
In dit boek staan onze visie op onderwijs, onze werkwijze en onze afspraken. Daarnaast 

beschrijven we onze ontwikkeldoelen gekoppeld aan ons schoolplan. Het Daltonboek geeft een 

goed beeld van het onderwijs op De Zevensprong. Het is bedoeld voor: 

- Leerkrachten 

- Daltoncoördinatoren en directeur 

- Ouders van kinderen die bij ons op school zitten 

- Ouders die geïnteresseerd zijn in onze school 

- Stagiair(e)s 

- Nieuwe leerkrachten en sollicitanten 

- De Nederlandse Daltonvereniging 

- De onderwijsinspectie 

- Collega’s van andere (Dalton)scholen 

Het Daltonboek is dus in eerste instantie voor onszelf geschreven, het beschrijft de dagelijkse 

praktijk op De Zevensprong. In dit boek staan afspraken voor een langere periode. Dit boek 

helpt ons deze afspraken te borgen omdat de afspraken vaste onderwerpen van gesprek zijn 

tijdens teamvergaderingen en studiedagen.  

 

3. Daltononderwijs 
 
 Dit is Daltononderwijs  

 

Het Daltononderwijs bestaat ruim honderd jaar. Het is ontwikkeld door de Amerikaanse Helen 

Parkhurst. Daltononderwijs kenmerkt zich door een kritische houding naar onderwijs waar het 

gaat om doelmatigheid en effectiviteit. Eigen inbreng van kinderen is belangrijk. Een kind moet 

op school de mogelijkheid krijgen om zichzelf te ontwikkelen en te vormen zoals in het 

maatschappelijk leven. Kenmerkend voor het daltononderwijs is dat het zich steeds aanpast 

aan de veranderende eisen en verwachtingen van de samenleving.  

 

Er is veel veranderd, maar de pedagogische kernwaarden blijven actueel: 

- Vrijheid in gebondenheid/Verantwoordelijkheid en vertrouwen 

- Zelfstandigheid 

- Samenwerking 

Deze waarden worden aangevuld met de kernwaarden: 

- Effectiviteit en doelmatigheid 

- Reflectie 

- Borging 

  

 Kernwaarden van het Daltononderwijs: 
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Wat betekent Daltononderwijs voor onze school? 

 Missie en visie van De Zevensprong. 

 
Missie 

De missie van De Zevensprong is om kwalitatief goed onderwijs te geven aan kinderen van 4 t/m 

12 jaar. Daarbij ontwikkelen de kinderen zich tot zelfredzame, verantwoordelijke en zelfstandige 

burgers. Aan deze missie hebben we onze visie gekoppeld. 

 

Visie 

De daltonvisie die wij onderschrijven, is dat kinderen leren zelfstandig te werken en te handelen, 

verantwoordelijkheid leren nemen voor zichzelf en hun omgeving en leren samenwerken. De visie 

van De Zevensprong komt tot uiting in de volgende kernbegrippen: 

 

 Vrijheid in gebondenheid/Verantwoordelijkheid en Vertrouwen 

 

Leerlingniveau 

Vanaf groep 1/2 ervaren de kinderen hoe het is om zelf hun taken te plannen op het weektaakbord 

of de weektaak op papier; kinderen leren in te schatten hoeveel tijd ze hiervoor nodig hebben en 

welke middelen hiervoor nodig zijn om tot een goed resultaat te komen. Verantwoording voor de 

verwerking van je taak houdt ook in dat je weet hoe je moet handelen als je vastloopt in je proces 

of als je je taak hebt afgerond. Door middel van de stappen op de handelingswijzer leren kinderen 

zich deze processen eigen te maken. 

Sinds schooljaar 2016-2017 beginnen we het schooljaar met startgesprekken; in de onderbouw 

tussen leerkracht en ouder, vanaf groep 5 tussen ouder, kind en leerkracht. De kinderen bereiden 

in de klas een presentatie voor gericht op hun persoonlijke ontwikkeling. Dit wordt gepresenteerd 

tijdens het startgesprek. De doelen van dit start gesprek komen als ik-doelen op de weektaak.   

Tijdens de inloop in groep 1-2 op maandag en donderdag ervaren de ouders hoe hun kind omgaat 

met de verwerking van zijn taak. Op deze manier zijn ouders al vroeg betrokken bij het 

verwerkingsproces van het kind; kind en ouder gaan in gesprek over de verwerking van de taak en 

het resultaat ervan. 

Vanaf groep 3 start de dag met een begintaak. Dit is een schriftelijke of mondelinge taak die 

mogelijk ter voorbereiding op de les gemaakt wordt of passend is in het actuele thema waar de 

groep mee werkt.  

 

Leerkrachtniveau 

Door zelfstandig kennis en ervaring op te doen, leren kinderen. Vrijheid is noodzakelijk om eigen 

keuzes te kunnen maken, eigen wegen te vinden. Maar dat betekent niet dat alles zomaar kan en 

mag. De leerkracht biedt ieder kind structuur om vrijheid binnen grenzen te kunnen leren hanteren. 

Dit gaat stap voor stap. Bij kleuters gaat het om kleine, overzichtelijke keuzetaken die ze 

zelfstandig uitvoeren. Naarmate kinderen zich verder ontwikkelen, worden taken omvangrijker en 

complexer. Altijd aansluitend op het niveau van het kind. De leerkracht heeft gesprekken met 

kinderen en kan samen met het kind bepalen welke vrijheden een kind aankan.  

De leerkrachten hanteren het begrip ‘geleend vertrouwen’. Door geleend vertrouwen te geven, 

geven we kinderen de verantwoording voor hun eigen leerproces. We bieden kinderen kansen om 

eigen keuzes te maken.  

Net als op alle scholen wordt de inhoud van de leerstof grotendeels bepaald door de richtlijnen van 

de overheid, de samenleving en het schoolplan. De leerkrachten houden rekening met cognitieve 

en sociaal-emotionele verschillen tussen kinderen. Dat zie je terug in de weektaak. Tijdens de 

verwerking van de taken wordt er gekeken naar de sociaal-emotionele ontwikkeling van de 

leerlingen. Leerkrachten hebben hierin een coachende rol.  

 

Schoolniveau 

Het jaarplan is gezamenlijk gemaakt; er zijn 9 doelen te behalen. Voor ieder doel is één teamlid 

verantwoordelijk. Er wordt maandelijks geëvalueerd en de daaruit voortvloeiende acties worden 

door de teamleden weggezet op de agenda van de teamvergaderingen, studiedagen en op memo’s. 

Leerkrachten formuleren aan de hand van hun POP doelen voor hun persoonlijke ontwikkeling. De 

nascholing is hieraan gerelateerd.  

Leerkrachten leren van en met elkaar door middel van collegiale consultatie, intervisie en de 6-

wekelijkse daltonbabbel. 
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Teamleden spreken elkaar meer aan door het geven van feedback. Door het jaarlijks bespreken en 

evalueren van onze persoonlijke kernwaarden, kennen we elkaars sterke en zwakke punten. Door 

inzicht te hebben in deze kernwaarden kunnen we optimaal gebruik maken van elkaars talenten. 

 

Kapstokregels 

 
De basis regels: 

 We zorgen goed voor onszelf 

 We zorgen goed voor de ander 

 We zorgen goed voor onze omgeving en onze materialen 

 
School en klassenniveau: 

We hanteren 3 kapstokregels: we zorgen goed voor onszelf, we zorgen goed voor de ander, we zorgen goed voor 

onze omgeving en onze materialen. Elke afspraak die je met de klas maakt, valt hieronder. Bij de start van het 

jaar zullen we per twee weken 1 regel centraal stellen.  

Een leerkracht stelt grenzen, maar werkt zo min mogelijk met strikte regels. Kinderen die zich aan regels moeten 

houden, leren geen eigen verantwoordelijkheid nemen. Veel regels vragen alleen maar om strenge controle en 

daarmee leer je een kind geen zelfstandigheid. Beter kun je kinderen de kaders aangeven waarbinnen ze hun 

eigen keuzes moeten leren maken. 

 

De regels hangen zichtbaar in de groep. Elke groep bedenkt samen met de kinderen, aan het begin van het jaar, 

per leeftijdsniveau aan wat we verstaan onder de drie bovengenoemde regels. Dit kan dmv een woordwolk 

en/of de vertaling van de fantastische leerling.  

Regelmatig dienen de regels in de klas gereflecteerd te worden. Doen we nog wat we zeggen en zeggen we nog 

wat we doen.  

 

Daltonaspect: 

De kinderen voelen zich verantwoordelijk voor het naleven van de regels. 

Verantwoordelijkheid kent drie fasen.  Van leerkracht gestuurd, via gedeelde sturing, naar leerling gestuurd. Het 

ontwikkelen van regels op klassenniveau vraagt een begeleiding van de leerkracht. 

Informatie 

 

Taken 

Als het mogelijk is, gebruiken alle groepen dezelfde symbolen. Met deze symbolen 

benadrukken we ook de gezamenlijke verantwoordelijkheid. Alle groepen 1-2 gebruiken de 

chef-kaartjeskettingen. Vanaf groep 3 worden die vervangen door het takenbord. Daarmee 

is duidelijk wie er verantwoordelijk is voor bijvoorbeeld het materiaal, kopiëren, het geluid 

en de tijd.  

 

Takenbord 

 

In alle groepen hangt een takenbord. Hierop staan alle huishoudelijke taken van de klas. 

Bijvoorbeeld: kasten, kapstok of vensterbank opgeruimd houden; klas vegen;  

schriften uitdelen. Wij vinden het belangrijk dat kinderen samen met ons verantwoordelijk 

zijn voor onze leeromgeving. Naast verantwoordelijkheid leren kinderen op deze manier  

ook samenwerken.  

 

 

 Zelfstandigheid 
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Daltononderwijs vormt kinderen tot volwassenen die zelfstandig kunnen denken en handelen. Het is 

daarom belangrijk dat kinderen leren hoe je informatie verzamelt, hoe je zaken op waarde kunt 

schatten en hoe je keuzes maakt. Daarin zal ieder kind verschillen, en daar houdt het 

daltononderwijs rekening mee. Ieder kind heeft recht op optimale kansen om zichzelf te 

ontwikkelen. Daarom wordt op onze school al in groep 1-2 met zelfstandig werken begonnen en 

werken we heel zelfbewust aan een doorgaande lijn die we telkens weer evalueren en verbeteren.  

De leerkracht onderzoekt steeds wat ieder kind nodig heeft om iets specifieks te kunnen leren. Zijn 

rol is het begeleiden en coachen van ieder kind. 

 

Leerlingniveau 

Vanaf halverwege groep 3 werken we met ik-doelen; kinderen scheppen voor zichzelf voorwaarden 

om zich te ontwikkelen. De doelen hebben eerst vooral te maken met  werkhouding, later gaan de 

doelen meer over cognitieve ontwikkeling. D.m.v. kindgesprekken coacht de leerkracht dit proces 

en stuurt bij waar nodig. Omdat het ene kind beter is in het zichzelf stellen van doelen dan het 

andere, stellen we onze begeleiding op ieder kind afzonderlijk af. We streven ernaar dat ieder kind 

uiteindelijk op zijn eigen niveau persoonlijke doelen kan stellen. Onder- en middenbouw werken 

met instructie op aanvraag. In de bovenbouw werken we met een doelendeur, kinderen nemen zelf 

initiatief om vanuit de resultaten uit de methode doelen te stellen voor de komende periode. 

We werken met handelingswijzers waarin de stappen van uitgestelde aandacht worden 

weergegeven. Kinderen leren eerst zelf goed te kijken, vragen hun maatje en/of klasgenoot om 

hulp. Is de vraag dan nog niet opgelost, dan leren de kinderen verder te gaan met iets wat ze wel 

zonder hulp kunnen en wachten zo op hulp van de leerkracht. In de praktijk blijkt dat voordat de 

leerkracht komt de meeste vragen zijn opgelost. Vanaf groep 1/2 werken we met de rode vlag; als 

die op tafel staat kun je de leerkracht niet storen. De rode vlag wordt vanaf groep 6 minder 

gebruikt en verdwijnt uiteindelijk. De bedoeling van de vlag is dan ingeslepen. 

In groep 3 experimenteren we nu met het vragenblokjes-systeem; hiermee kan een kind aangeven 

of hij wel of niet gestoord wil worden en of hij een vraag heeft. Het vraagteken wordt pas 

neergezet als alle andere stappen doorlopen zijn. 

Een leerling kan regelmatig kiezen of hij alleen of met anderen werkt, waar hij werkt (stil in de hal, 

samen in het samenwerkingslokaal) en hoe snel.  

Er is een doorgaande lijn ‘nakijken’. Deze is in de map van de leerkrachten aanwezig; hierin staat 

de opbouw beschreven hoe leerlingen om kunnen gaan met het zelf corrigeren van hun werk. 

 

Leerkrachtniveau 

De leerkrachten zijn voortdurend bezig met het creëren van een organisatie waarin ze kinderen 

ruimte kunnen geven om eigen keuzes te maken; het leerproces voelt daardoor voor de leerlingen 

als van henzelf. Ook hierin weer ieder op zijn eigen niveau. 

Leerkrachten stimuleren kinderen voortdurend om initiatieven te nemen. Door het stellen van 

reflectievragen stimuleert de leerkracht de leerling op een bepaalde manier te denken. 

De leerkracht geeft de leerlingen de mogelijkheid hun talenten in te zetten in de groep. We 

betrekken ook zoveel mogelijk de ouders hierbij (en hun talenten). Met behulp van een 

voorbereidingsformulier bereiden de kinderen hun les voor, evalueren en reflecteren.  

 

Schoolniveau 

We starten ieder schooljaar met het herijken van onze kernwaarden; we hebben daar gesprekken 

over. (Zie ook www.kernwaardenindeklas.nl) In de gesprekscyclus wordt ieders persoonlijke 

ontwikkelingsplan besproken, aangepast en geëvalueerd. Nascholingen zijn gerelateerd aan 

persoonlijke doelen en schooldoelen. Leerkrachten vullen vanuit hun expertise studiedagen, 

werkoverleggen en vergaderingen. Er worden regelmatig daltonbabbels en informele bijeenkomsten 

georganiseerd waardoor we beter zicht krijgen op elkaars talenten en initiatieven aan het licht 

komen. 

 

 

Uitgestelde aandacht 

http://www.kernwaardenindeklas.nl/
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In alle groepen wordt er dagelijks zelfstandig gewerkt. Dat houdt in 

dat kinderen dan zonder instructie zelfstandig aan een taak werken. 

Tijdens deze momenten werkt de leerkracht aan de instructietafel met 

één of meerdere kinderen. Staat de rode vlag bij de leerkracht? Dat 

betekent dat de leerkracht niets gevraagd kan worden. De leerkracht 

is dan bijvoorbeeld aan het toetsen, observeren of geeft een instructie. 

We ervaren dat de betekenis van de rode vlag ingeslepen is vanaf 

groep 5. Vanaf deze groep zal het symbool minder zichtbaar zijn. 

Uitgestelde aandacht maakt dat kinderen zelf initiatieven gaan nemen om verder te kunnen met 

hun taak. Ze gaan bijvoorbeeld overleggen met hun maatje, gaan verder met een andere opdracht 

of kijken op hun weektaak wat ze wel kunnen doen. Als de leerkracht weer beschikbaar is, neemt 

het kind zelf initiatief om antwoord te krijgen op zijn vraag, of de leerkracht heeft het kind zelf al 

benaderd tijdens een van de loopronde 

 

Handelingswijzers  

 

Handelingswijzers worden in het daltononderwijs gebruikt om aan te geven hoe een kind in een 

bepaalde situatie moet handelen. Handelingswijzers stimuleren de zelfstandigheid van kinderen. 

Iedere groep werkt met handelingswijzers en heeft een handelingswijzeropzoekmap. Een nieuwe 

handelingswijzer hangt eerst 2 weken in een groep en gaat daarna in het opzoekboek. In 

onderstaand schema staat welke handelingswijzers wij gebruiken: 

 
Soort handelingswijzer Wanneer gebruik je deze 

handelingswijzer? 
Voorbeeld 

Studiewijzer Je kunt hiermee je werkhouding 
verbeteren of proberen op welke 
manier jij iets het best leert. 

Leertips 
Werktips 
Mindmap 
 

Planningswijzer Hiermee kun je proberen om je 
taak beter aan te pakken.  
Er zijn ook hulpmiddelen om 
speciale activiteiten voor te 
bereiden. 

Stappenplan taakwerk 
Werkstukplanner 
Spreekbeurtplanner  
Weet je zelf wel hoe je werkt? 

Opzoekwijzer Er zijn van die dingen die je soms 
vergeet en weer even nodig hebt 
om verder te kunnen. 

Metriek stelsel 
Breukenstrook Spellinggevallen 

Organisatiewijzer Hoe pak je het best je taak aan?  
Een soort stappenplan 

Organisatietips 

Leeswijzer Dat zijn hulpmiddelen om een 
tekst te leren begrijpen. Vaak 
zitten er leeswijzers in de methode 
begrijpend lezen. 

Leeswijzerblad 

Verwerkingswijzer Als je een taakopdracht eens op 
een andere manier wilt uitwerken. 

Maak een interview 

 

 

Weektaak   

 

Op onze school zetten wij, naast de cognitieve ontwikkeling van kinderen, in op het ontwikkelen 

van verantwoordelijkheid over het eigen leerproces. Daarin staat zelfstandig kunnen functioneren 

voorop. Dit proces begint in de onderbouw en bouwen we verder uit in de midden- en bovenbouw. 

De leerkracht begeleidt het kind in dit proces. Om die reden werken kinderen met een weektaak. 

De kinderen weten op welk moment er instructie gegeven wordt, zodat ze zicht houden op hun 
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eigen planningsproces. De weektaak is ingedeeld op drie instructieniveaus, zodat kinderen zoveel 

mogelijk passend onderwijs aangeboden krijgen.  

 

In de groepen 1-2 werken de kinderen met een planbord. Hierop staan opdrachten die passen bij 

het niveau van de kinderen. De leerkracht legt uit welke opdrachten de kinderen moeten maken. 

De kinderen plannen vervolgens zelf wanneer ze dat doen. Als de opdracht gemaakt is, geven ze 

dat met de juiste dagkleur aan op het planbord. Als kinderen moeite hebben met plannen begeleidt 

de leerkracht dit door de opdrachten voor de hele week te plannen – welke opdracht doe je op 

welke dag? 

 

Ook de weektaak van de kinderen van de groepen 3-8 is een weektaak op niveau. Op de weektaak 

staat duidelijk of het kind de opdracht zelfstandig kan maken of dat er instructie nodig is. Deze 

laatste opdrachten staan al gepland op de dag dat de instructieles is. De zelfstandige opdrachten 

plant het kind zelf aan het begin van de week. Is de opdracht klaar? Dan kleuren ze de opdracht 

met de juiste dagkleur af. 

Vanzelfsprekend geldt voor alle groepen dat kinderen bij het werken met en plannen van de 

weektaak als dat nodig is, worden ondersteund door de leerkracht. Deze kinderen krijgen dan een 

dagtaak. 

 

Nakijken 

 

In de groepen 1-2 werken de kinderen al met zelfcorrigerend materiaal. 

Kinderen zien meteen hoe ze hun werk hebben gemaakt. Vanaf groep 3 

wordt er met kleine opdrachten gestart met kritisch kijken naar je 

werk. Er is een doorgaande lijn nakijken t/m groep 8. Door zelf na te 

kijken, krijgen kinderen meteen feedback op hun werk. Dit vraagt ook 

veel verantwoordelijkheid. Wat te doen bij (veel) fouten? We leren 

kinderen probleemoplossend te laten werken. En dat ze, als dat nodig 

is, nogmaals om uitleg vragen. Vanzelfsprekend is de hoeveelheid zelf 

na te kijken werk afhankelijk van de leeftijd en het cognitieve niveau van het kind. En wordt dit 

proces goed begeleid door de leerkracht. Dat betekent dat kinderen feedback krijgen op hun 

werk en leren wat ze moeten doen als ze fouten hebben gemaakt. 

 

Doelenwerk 

Op de zevensprong werken we met persoonlijke doelen. De kinderen hebben de keuze wat ze willen 

ontwikkelen. De leeftijd en persoonlijke ontwikkeling bepaald of de kinderen hierin gestuurd/gecoacht worden 

door de leerkracht. 

 

Visie van de Zevensprong: 

De leerling ontwikkelt zich dmv een persoonlijk leerdoel, dat voortkomt uit een urgentie. 

Doel van de Zevensprong:  

Dmv doelenwerk willen wij eigenaarschap bij onze kinderen vergroten. Doelenwerk is een middel om 

eigenaarschap bij kinderen te prikkelen en ontwikkelen.  

Wat doen we op de Zevensprong: 

De kinderen kiezen met de leerkracht en/of zelfstandig een of meerdere persoonlijke ontwikkelingsdoelen per 

jaar. Deze doelen staan in teken van hun persoonlijke ontwikkeling. Dit zetten wij uiteen in drie soorten doelen.  

Namelijk: 

1. cognitieve doelen  

2. sociaal emotionele doelen  

3. talent/interesse/urgentie om iets te willen leren. 

Hoe doen wij dit op de Zevensprong: 
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Als leerkracht hebben we in eerste instantie en sturende rol, dit zal overgaan naar een coachende rol. De 

leerlingen moeten “les” krijgen in hoe je de verschillende doelen voor jezelf kunt opstellen. De leerlingen maken 

kennis met de executieve functies en 21e -eeuwse vaardigheden.  

De volgende executieve functies bieden wij aan: 

 
 

 

 

 Samenwerking 

 

Om later als volwassene deel te nemen aan de samenleving moet je leren 

samenwerken. Ook met mensen die je niet zelf kiest. Op de Zevensprong 

ziet dat er zo uit.  

 

Leerlingniveau 
Vanaf groep 1/2 werken we in de groepen met coöperatieve werkvormen. 

Hier worden de samenwerkingsvaardigheden geoefend en ingeslepen.  

Door leerlingen kennis te laten maken met elkaars talenten kunnen de 

kinderen in de midden- en bovenbouw gerichter kiezen met wie ze 

samenwerken. Ook het maatjessysteem draagt hieraan bij. In de groepen 1-2 worden maatjes aan 

elkaar gekoppeld om een bepaalde opdracht met elkaar te doen. In de klas is dit zichtbaar door de 

twee foto’s die naast elkaar hangen. Maatjes helpen elkaar tijdens uitgestelde aandacht.  

In de groepen 3-8 werken de kinderen in groepjes. Een groepje leerlingen bestaat uit meer dan 

twee kinderen. Kinderen vragen elkaar om hulp. Ze leren dat ze elkaar alleen kunnen helpen als 

dat past binnen hun eigen planning. Elk groepje leerlingen is zo samengesteld dat de kinderen 

zowel op cognitief als op sociaal emotioneel gebied goed met elkaar kunnen samenwerken.  

De school is zo ingericht dat de kinderen op verschillende plekken binnen de school kunnen 

samenwerken. We hebben twee samenwerkingslokalen en flexplekken in de groep.  

 

Op de weektaak en binnen de lessen worden er meerdere niveaus aangesproken. Alle leerkrachten 

zijn in staat om deze niveaus toe te passen.  

De leerkrachten sturen in de onderbouw de samenwerkingsopdrachten aan met behulp van 

pictogrammen. De leerlingen maken zo kennis met alleen en samenwerken. Leerkrachten hebben 

een sturende rol bij het inoefenen van vaardigheden die bij het samenwerken nodig zijn.  

In de midden en bovenbouw stuurt de leerkracht steeds meer aan op het zelf maken van keuzes. 

De leerkracht krijgt meer een coachende rol. 

 

Tijdens de kanjertraining leren de kinderen hoe om te gaan met elkaar en  

elkaars kwaliteiten en/of valkuilen. Als basis gaan we er vanuit dat elk kind  
te vertrouwen wil zijn. De kinderen passen de aangeleerde vaardigheden toe 

tijdens de samenwerkingsmomenten.  

 

De school heeft 3 kapstokregels zoals eerder genoemd in daltonboek bij kapstokregels.  

 

Leerkrachtniveau 
Bijna alle leerkrachten zijn kanjer gecertificeerd. De leerkrachten communiceren op een 



11 

 

respectvolle wijze met de leerlingen en collega’s. Tijdens de teamvergaderingen wordt gewerkt en 

/of geoefend met reflecteren en intervisie.  

Op basis van de kapstokregels en de kanjerlessen wordt een veilig klimaat gecreëerd.  

Er worden bewuste samenwerkingsopdrachten ingezet, gekoppeld aan de kanjertraining om de 

sociale interactie te verbeteren.  

Het team werkt samen met ouders om de verschillende commissie invulling te geven. Te denken 

aan vieringen, evenementen enz.  

Het schoolplan wordt met het gehele team samengesteld. De verschillende punten binnen het 

schoolplan worden in vergaderingen besproken. Zo wordt het team eigenaar van het document.  

  

   

Schoolniveau 

De directeur draagt er aan bij dat de collega’s steeds meer professioneel met elkaar in gesprek 

gaan. Tijdens de Daltonbabbels en intervisiemomenten praten de leerkracht gericht over hun vak. 

Hierdoor worden oplossingen bedacht en gevonden, waardoor samenhorigheid ontstaat.  

Door verschillende werkvormen toe te passen tijdens de teamvergaderingen worden leerkrachten 

onderling geprikkeld om elkaar kwaliteiten te ontdekken en benutten.  

Er zijn gedurende de dag voldoende momenten waar leerkrachten in een ontspannen sfeer samen 

zijn. Dit ervaren wij als zeer belangrijk naast de professionele overlegmomenten.  

De school stimuleert leerlingen tot samenwerken, binnen de groep en groep doorbrekend. 
Bijvoorbeeld tutor Groep 8 leest met groep 5.  

De leerlingraad denkt na over ontwikkelpunten binnen de school. De leerlingen leren hier te praten 

en discussiëren over onderwerpen binnen de school.  

 
 

 Effectiviteit en doelmatigheid 

 

De Zevensprong biedt onderwijs op maat. Dat zorgt ervoor dat kinderen doelmatig en functioneel 

werken. Dat is een optimaal uitgangspunt voor de te leren vaardigheden en kennis. Het klaslokaal 

is daarvoor efficiënt ingericht. In het schooljaar 2018-2019 wordt onze verbouwing/ renovatie 

gerealiseerd. Hierbij kijken we bewust naar de inrichting van het gebouw en de transparantie van 

werkplekken.  

De weektaak is op het niveau van het kind, omdat wij werken met drie instructieniveaus. Op de 

weektaak staan, met behulp van de website www.klasseplan.nl,automatisch de opdrachten die 

passen bij het niveau waarop het kind werkt.  

 

Leerlingniveau 

Vanaf groep 1/2 maken de leerlingen kennis met instructie op aanvraag. De leerlingen worden zich 

bewust van hun leerdoelen. Na het bijwonen van de instructiemomenten wordt er met de 

leerkracht geëvalueerd of het doel behaald is. Eventueel worden de doelen doorgeschoven.  

Er staat een duidelijk rooster op het bord, de leerlingen hebben de keuze om tijdens het zelfstandig 

werken eigen invulling te geven aan hun taken. Veel leerlingen hebben dit punt nog in 

ontwikkeling. Zelfstandig de tijd overzien en inplannen is voor veel leerlingen nog lastig. Vanaf 

groep 6 zien wij hierin een doorbraak.  

We leren de leerlingen zelf te kiezen voor een passende werkplek. Na de verbouwing/ renovatie zal 

hier nog effectiever gebruik van gemaakt kunnen worden. 

Elke ochtend en middag starten de groepen 3 t/m 8 met een begintaak.  

De begintaak is een korte activiteit die op het bord is geschreven op of  

de tafel van de leerling ligt. Doel is om de efficiënte lestijd te vergroten  

en voorkennis te activeren. Kinderen zijn meteen bij binnenkomst actief  

bezig met hun taak.  

 

Leerkrachtniveau 

Er wordt gewerkt met een rooster en instructieposter. De leerkrachten gaan flexibel om met deze 

tijd. Het behalen van het doel staat voor het volgen van het rooster. Belangrijk hierbij is wel dat 

het rooster voorspelbaar blijft voor de leerling, zodat hij zijn dagplanning kan blijven volgen. 

Wanneer er instructiemomenten zijn, dienen deze zo veel mogelijk plaats te vinden. De leerkracht 

probeert ten alle tijden alle leerlingen te prikkelen om deel te nemen aan de les. 

Verantwoordelijkheid speelt hierbij een belangrijke rol.  

De leerkracht geeft door middel van kindgesprekken feedback op leerniveau en werkgedrag. 

http://www.klasseplan.nl/
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We geven les op drie niveaus. De leerlingen werken op eigen niveau en worden geprikkeld voor de 

zone van de naaste ontwikkeling.  

De leerkracht blijft de ontwikkeling volgen en past het niveau van de taken hierop aan.  

Er is afwisseling van leeractiviteiten door het gebruik van coöperatieve werkvormen, uitjes, het 

starten met een begintaak en de inzet van digitale middelen.  

In iedere groep staat een instructietafel. De leerkracht geeft daar uitleg aan één of meerdere 

kinderen. 

We werken in de onderbouw met thema’s. Binnen deze thema’s 

worden verschillende taken en werkvormen toegepast. De taken zijn 

passend bij de leeftijd.  
 
 
 
Schoolniveau 

Het afgelopen jaar zijn op verschillende daltoncompetenties een doorgaande lijn ontwikkeld. 

Tijdens de Daltonbabbels praten we over onze eigen daltonvaardigheden. We geven aan wat we 

nog moeten ontwikkelen en waar we trots op zijn.  

Op de Zevensprong is de leerlingzorg goed georganiseerd.  

 

Dagkleuren 

 
Iedere dag van de week wordt in de hele school aangegeven met dezelfde kleur. 

Deze kleuren geven inzicht in de opbouw in dagen van de week. Het helpt de kinderen om een 

planning te kunnen maken. De kleuren zijn in elke groep zichtbaar. Daarnaast worden de 

dagkleuren door de kinderen gebruikt bij de administratie van bijvoorbeeld de weektaak.  

 

Onze dagkleuren zijn: 

Maandag : rood 

Dinsdag : blauw 

Woensdag : oranje  

Donderdag : groen 

Vrijdag : geel 

 

Dagritme 

 

In alle groepen is de planning van de dag te zien. In de groepen 1-2 hangen de dagritmekaarten 

op een duidelijk zichtbare plaats in de klas. In de groepen 3 tot en met 8 hangen de 

dagritmekaarten op het bord. Op deze manier wordt de volgorde van activiteiten en lessen 

zichtbaar gemaakt. Kinderen zien in één oogopslag wat ze per dagdeel gaan doen. Kinderen 

kunnen ook rekening houden met hun eigen planning als er instructies gepland staan op een 

bepaald tijdstip gedurende de dag. 

 

Kleine kring 

 

In ons onderwijs spelen wij in op het ontwikkelingsniveau van het kind. 

Wij sluiten aan op deze ontwikkeling en dagen het kind uit een stapje 

hoger te komen. Dit gebeurt met passend leermateriaal, maar ook in de 

kring. In de groepen 1-2 werken we veel in een kleine kring. Kinderen 

die op een bepaald gebied op hetzelfde ontwikkelingsniveau zitten, 

worden bij elkaar gebracht. De kinderen zijn dan meer betrokken en 

kunnen een actievere rol spelen. De rest van de groep werkt op dat 

moment zelfstandig. Voor ons is dit een manier om onderwijs op maat 

te verzorgen. 

 

Ook in de andere groepen zijn kinderen gewend in een (kleine) kring met elkaar te overleggen 

over bijvoorbeeld een weektaakopdracht, het werkproces of over omgaan met elkaar.  

 

  

 Reflectie 
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Leerlingniveau 

Wij leren onze kinderen te reflecteren op hun handelen. Daarvoor gebruiken we verschillende 

werkvormen. Door evaluatie en reflectie krijg je inzicht in je eigen leerproces. Het helpt je je doel 

te bereiken. Kinderen leren zich bewust te worden van hun eigen kunnen door voor, tijdens en na 

het maken van een taak terug te blikken op gemaakte keuzes. Er wordt rekening gehouden met 

niveauverschillen. De leerkracht stuurt bij waar nodig.   

 

Leerkrachtniveau 

Vanzelfsprekend benaderen wij alle onderwijskundige ontwikkelingen en inzichten kritisch. Dat 

betekent dat wij onze onderwijspraktijk en ons professioneel handelen reflecteren.  

Dat doen we tijdens vergaderingen en studiedagen. Maar ook het Daltonnetwerk Midden 

Nederland biedt de mogelijkheid ons eigen onderwijs met anderen te bespreken.  

Er is een opbouwende, doorgaande leerlijn ontwikkeld en vastgelegd. Vanaf groep 1-2 praten de 

leerlingen over hun werkgedrag, vanaf groep 3 leren de kinderen een ik-doel te formuleren en in 

groep 4 gaan we over van evaluatie naar reflectie. Hier wordt de nadruk gelegd op het proces. 

Vanaf groep 5 voeren leerkracht, leerling en ouder een startgesprek met als doel het opstellen 

van persoonlijke leerdoelen voor dat schooljaar. 

 

Schoolniveau 

Tijdens studiedagen, inhoudelijke teamvergaderingen, daltonbabbels, collegiale consultatie en 

intervisie leren wij van elkaar.  

Naast de doorgaande lijn zijn er handelingskaarten ontwikkeld waarin de leerkrachten per 

groep/bouw zien wat er dat jaar aangeboden wordt. Dit geeft een duidelijke opbouw voor reflectie 

weer in de groepen 1 t/m 8. 

 

 

 

 

  



14 

 

 Borging 

 

De Zevensprong is een lerende organisatie. De Daltoncoördinator kijkt samen met de directeur 

wat er gedurende een schooljaar ontwikkeld moet worden. Wij borgen onze kernwaarden door 

middel van geplande evaluatie en visitatie.  

Dit Daltonboek draagt bij aan het borgen van de afspraken die we samen hebben gemaakt. Het 

geeft duidelijkheid aan kinderen, ouders en leerkrachten over ons onderwijs en over onze 

doelen.  

 

Schoolniveau 

Op schoolniveau is te zien dat wij onze Daltonidentiteit uitdragen in ons gebouw, op de vernieuwde, 

zich onderscheidende website, in de schoolgids, in de flyer en door middel van onze naam. 

Dalton is opgenomen in ons nascholingsplan. Wij zorgen ervoor dat iedereen die werkzaam is op 

onze school, gecertifieerd is. In het schooljaar 2018-2019 wordt er een teamtraining ingepland.  

De school is effectief ingericht; het heeft een ruime hal om stil te werken en twee 

samenwerklokalen. In de zomer staat de renovatie van ons pand gepland, het gebouw wordt meer 

open en transparant en maakt het makkelijker om groepsdoorbroken te werken. Het bestuur 

ondersteunt en investeert in De Zevensprong. 

Iedere 2 jaar wordt er een tevredenheidsenquête uitgezet onder ouders, leerlingen en leerkrachten. 

Elke school heeft de mogelijkheid extra schoolgebonden vragen uit te zetten; onze vragen zijn 

toegespitst op het daltononderwijs. 

De Zevensprong heeft een ouderklankbordgroep en sinds mei 2017 ook een leerlingraad. 

 

 

4. Algemene informatie en rapportage 
 

 Dalton Oudergroep 

 

Direct na de keus voor Daltononderwijs hebben wij ouders gevraagd ons te helpen. Ouders en de 

daltoncoördinatoren vormen de Dalton Oudergroep. Deze ouders hebben in het eerste jaar van ons 

daltonproces aan de hand van de visitatielijst klassenbezoeken afgelegd. Daarna hebben zij hun 

bevindingen gepresenteerd tijdens een ouderavond. De Dalton Oudergroep komt zo’n vier keer per 

jaar bijeen. Eén van de doelen was het mede organiseren van een jaarlijkse ouderavond waarin we 

de inhoud van het Daltonproces inzichtelijk maken. Na een aantal jaren nam de belangstelling voor 

deze ouderavonden af. De Daltonoudergroep is met hun kinderen mee de school uitgegroeid. Sinds 

schooljaar 2016-2017 is er een ouderklankbordgroep opgericht die 4 keer per jaar bij elkaar komt. 

Ook daltononderwijs wordt dan besproken. Het team is voornemens de jaarlijkse Daltonavond voor 

ouders weer terug te laten komen. 

 
 

 Opbouw en inhoud rapporten  

 

In februari en juni krijgen kinderen een rapport. Daarin beschrijven we de ontwikkeling van het 

kind op de diverse leergebieden en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Wij vinden het belangrijk 

dat de Daltonwaarden ook in het rapport terugkomen. In ons rapport wordt duidelijk hoe een kind 

op het gebied van samenwerken, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid presteert. En willen we 

ook de Daltonwaarden effectiviteit en doelmatigheid en reflectie laten terugkomen. In dit rapport is 

ook ruimte voor het kind zelf. Dit gebeurt door het weergeven van zijn eigen leerpunten.  

Het rapport is digitaal gekoppeld aan het leerlingvolgsysteem ParnasSys. 

 

 

• Overblijven 

 

Kinderen die tussen de middag bij ons op school eten, worden daarbij begeleid door 

overblijfouders. Deze ouders hebben naast de overblijfcursus ook een Daltonworkshop gevolgd. Dat 

betekent dat de overblijfkinderen na het eten zelf een activiteit kiezen. Bijvoorbeeld: tekenen, 

knutselen, lezen of liedjes luisteren. 

 

 

 



15 

 

5. Dalton Ontwikkeling (wordt opgenomen in het jaarplan) 

 
Daltoncoördinatoren Anca, Marlies en Peter Slijderink werken nauw met elkaar samen. Zij 

overleggen één keer in de maand. Verder hebben zij maandelijks overleg met de directeur.  

Zij zorgen ervoor dat het Daltonboek up-to-date blijft.  

Om directer contact te krijgen met de individuele leerkracht zullen zij in het schooljaar de collega’s 

bevragen waar er hulp nodig is. Deze activiteit van de Daltoncoördinatoren is een coachende rol. 

Hierbij houden we het Daltonboek als leidraad. Daar waar nodig zal het teambreed worden 

besproken. 

 

 

 De taken van de Daltoncoördinatoren zijn: 

 

Organisatorische en beheersmatige taken 

- Voorbereiden en voorzitten van Daltonvergaderingen. 

- Voorbereiden van een Daltonstudiedag. 

- Ouders op de hoogte houden van Daltonontwikkelingen binnen de school. 

- Een jaarplanning maken en uitvoeren. 

- Ervoor zorgen dat gemaakte afspraken worden uitgevoerd. 

- Daltonbabbels voorzitten en voorbereiden 

 

Inhoudelijke taken 

- Klassenbezoeken kunnen doen en over het gesignaleerde in coachende gesprekken 

met collega’s kunnen communiceren; en de trends op schoolniveau kunnen 

inbrengen.  

- Nieuwe kennis en ideeën in het team brengen. 

- De doorgaande lijn en kwaliteit waarborgen. 

- Het proces van Plan(initiëren)-Do(mobiliseren)-Check(waarderen)-Act(reflecteren) 

kunnen uitvoeren en bewaken. 

- Daltonbeleid initiëren. 

- Het schrijven van het Daltonbeleidsplan. 

 

Begeleidende en coachende taken 

- Klassenbezoeken afleggen en daarover in gesprek gaan. 

- Leerkrachten begeleiden en coachen ten aanzien van klassenmanagement. 

- Collegiale consultatie mogelijk maken. 

- Geïnteresseerd zijn in de talenten binnen het team en hier gebruik van leren maken. 

 

 

Innoverende contacten 

- Nieuwe Daltonontwikkelingen (materialen, methodes, artikelen etc.) aan de orde 

stellen. 

- Op basis van de eigen schoolsituatie en de nieuwe ontwikkelingen in overleg komen 

tot aanpassingen en vernieuwingen.  

- Implementeren en borgen van deze aanpassingen en vernieuwingen. 

- Visitatieadvies omzetten in ontwikkeling 

 

Externe contacten 

- Ouders de gelegenheid bieden zich zelfstandig een goed beeld te kunnen vormen 

van Dalton d.m.v. de Info, publicaties en de website. 

- Op de hoogte zijn van nascholing over dalton en dit indien nodig inzetten. 

- Scholing volgen. 

- Deelname aan het Daltonnetwerk Midden Nederland. 

- Deelname aan bijeenkomsten van de Nederlandse Dalton Vereniging. 

- Visitatieteam en inspectie informeren. 

- Het verzorgen van een duidelijk waarneembare plek in school met Daltonmateriaal, 

afspraken etc. en uitleg.  
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 Studiedagen en vergadering 

 

Alle leerkrachten hebben na een tweejarige studie het certificaat Daltonleerkracht gehaald. Van 

nieuwe collega’s verwachten wij dat zij deze studie ook gaan volgen.  

We plannen jaarlijks een Daltonstudiedag. Deze jaarlijkse studiedag zal zowel een inhoudelijke 

(d.m.v. gesprek en samenwerking komen tot een gezamenlijk gedragen doel) als een 

praktische (samen materiaal maken; samen de doorgaande lijn vormgeven en waarborgen) 

inhoud hebben. 

 

 

 Open Daltondag 

 

Elk jaar houden wij een Open Daltondag. We laten de ouders ervaren hoe het Daltononderwijs 

in zijn werk gaat. In de klassen worden verschillende aspecten van het Dalton onderwijs 

getoond.  


