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Voorwoord  
 
De Hobbedob werkte al heel lang met dalton elementen binnen het 
onderwijsconcept. De basisprincipes van het daltononderwijs sluiten goed 
aan bij de ontwikkeling die wij als de school voor ogen hebben. Enerzijds 
hebben we gekeken naar wat we de leerlingen willen leren, anderzijds is 
het belangrijk dat het aansluit bij de ontwikkelingen in het 
vervolgonderwijs. Dit betekende voor ons, dat we ons zijn gaan oriënteren 
op het daltononderwijs. In januari 2011 zijn wij lid geworden van de 
Nederlandse Dalton Vereniging, doel was om van de Hobbedob een 
gecertificeerde daltonschool te maken. Sinds mei 2015 is de Hobbedob een 
gecertificeerde daltonschool. 
 
Met dit daltonboek streven we twee doelstellingen na. Enerzijds willen we 
concreet laten zien op welke wijze we op Openbare daltonschool de 
Hobbedob vorm geven aan het daltononderwijs. Anderzijds willen we ook 
aangeven welke ontwikkelingen we de komende jaren willen doorlopen om 
het daltononderwijs nog beter vorm te geven. 
 
Het daltonboek is opgebouwd uit verschillende hoofdstukken. In het eerste 
hoofdstuk laten we weten waar de Hobbedob voor staat, welke 
daltonprincipes er zijn en geven we informatie over de geschiedenis van 
het daltononderwijs. In het tweede hoofdstuk laten we zien waar we ons in 
hebben ontwikkeld en welke stappen er de afgelopen 5 jaar zijn gemaakt. 
In de volgende hoofdstukken laten we per kernwaarde zien wat we doen op 
leerlingniveau, leerkracht niveau en schoolniveau. Hier vindt u ook een 
extra subkop met uitgebreide informatie over aspecten waar wij extra trots 
op zijn. Deze zijn in de inhoudsopgave blauw gekleurd.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vanwege de leesbaarheid van dit daltonboek wordt daltonschool de 
Hobbedob in dit document verder aangeduid als: de school of onze school. 
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Hoofdstuk 1 Waar de Hobbedob voor staat.  
 
 

“Ieder kind is een ster”  
 
 

1.1.  Missie en visie.  
 

Op de Hobbedob willen wij dat leerlingen veel leren. Wij willen dat 
leerlingen nieuwsgierig worden en meer willen ontdekken. Op de 
Hobbedob leren wij leerlingen leren. Verstandelijke ontwikkeling, 
sociaal-emotionele ontwikkeling, creatieve ontwikkeling, culturele 
ontwikkeling en lichamelijke ontwikkeling zien wij als overlappende 
gebieden. Het één is een belangrijke voorwaarde voor het functioneren op 
de andere gebieden. Wij zijn een daltonschool die zich blijft ontwikkelen en 
ons onderwijs is gebaseerd op de volgende uitgangspunten: 
 
★ Het onderwijs moet aansluiten bij de mogelijkheden van de leerling. 

Zowel de betere als de zwakkere leerlingen krijgen het onderwijs 
waar zij behoefte aan hebben. Methodes en werkwijzen zijn hierop 
afgestemd. Door het daltononderwijs zijn er meer mogelijkheden om 
rekening te houden met de verschillen in leertempo, leerwijze en 
talenten. 

★ Leerlingen worden gestimuleerd in hun ontwikkeling naar 
zelfstandigheid. We geven leerlingen taken en we geven de 
leerlingen het vertrouwen om zelf naar een goede oplossing te 
zoeken.  

★ Er zijn duidelijke regels en afspraken over het afmaken van de taak, 
de tijdstippen van zelfstandig werken en het handhaven van de orde. 
Dit biedt leerlingen een structuur waarbinnen zij zich veilig kunnen 
ontplooien en leren verantwoordelijkheid te dragen. 

★ Sociale vorming wordt bevorderd door samenwerken. Samenwerken 
moet je leren: leren luisteren naar elkaar, de sterke kanten van elkaar 
benutten, elkaars hulp vragen en hulp aanvaarden. 

★ Deskundigheid van leraren is essentieel. De ontwikkeling van 
leerlingen wordt nauwlettend begeleid en vastgelegd door de 
leraren. 

★ Leerlingen worden gestimuleerd om zich te presenteren en zich goed 
te uiten.  

★ De school moet een veilige, gezellige, uitdagende omgeving bieden 
waardoor leerlingen zich op hun gemak voelen, zelfvertrouwen 
hebben en nieuwsgierig zijn. Leerlingen die zich op school prettig en 
veilig voelen, presteren doorgaans in alle opzichten beter. Deze 
gedachte is in hoge mate bepalend voor ons streven naar een 
optimaal pedagogisch klimaat. 

★ De inzet van ouders wordt zeer gewaardeerd. Wij werken actief aan 
betrokkenheid en inspraak van ouders bij de school. 
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Daltonschool de Hobbedob wil een school zijn met kwalitatief hoogstaand 
onderwijs in een prettige sfeer, waarbij wij veel waarde hechten aan de 
brede ontwikkeling en individuele ontplooiing van de leerling binnen een 
duidelijke structuur van orde en respect voor elkaar. 
 

1.2. Een stukje dalton geschiedenis.  
 

Het Daltononderwijs bewijst al honderd jaar lang haar waarde. De 
onderwijsvorm is gebaseerd op de ideeën van de Amerikaanse pedagoge 
Helen Parkhurst. Haar ideeën over individuele en niet klassikale ontplooiing 
van leerlingen baseerde zij op haar ervaring als leerkracht.  
 

 
 
In 1905 werkt Parkhurst op schooltjes met slechts één klas. Daar kreeg zij te 
maken met veertig leerlingen verdeeld over acht leerjaren. Vanzelfsprekend 
was ‘normaal lesgeven’ volstrekt onmogelijk. Daarom koos zij voor een 
aanpak met een gedeelte zelfstudie. Zij overlegde met de leerlingen over 
wat hun eigen verantwoordelijkheid zou kunnen zijn en de rol van de 
leerkracht. Eén en ander werd vervolgens schriftelijk vastgelegd in een 
soort van contract: de taak. De leerlingen beloofden bij dit contract dat zij 
aan hun taak zouden werken en die op tijd af zouden hebben. Helen 
Parkhurst beloofde de leerlingen hulp te bieden indien dit noodzakelijk 
was. In eerste instantie ging het Helen Parkhurst dus om praktische 
oplossingen om de efficiëntie van het onderwijs te 
verhogen. In die situatie was zelfstandig werken 
noodzakelijk, maar al snel raakte ze ervan overtuigd dat 
deze aanpak voor alle leerlingen goed was. Tussen 1913 
en 1915 werkte Parkhurst in Italië met de beroemde 
pedagoge Montessori en kregen haar ideeën een 
pedagogische grondslag. Enkele jaren later legde zij 
haar visie op onderwijs vast in het boek: ‘Education on 
the Dalton Plan’ (1922). Later werden haar ideeën 
toegepast in de ‘State Highschool’ in Dalton, 
Massachusetts. Naar deze plaats is het Daltononderwijs 
genoemd. Nu, ruim een eeuw later, gebruikt de 

5 
  



 

Hobbedob deze ideeën van Parkhurst voor een eigentijdse en effectieve 
invulling van ons Daltononderwijs. Wij houden ons op de hoogte van de 
nieuwste literatuur en op dit moment staat het boek ‘Focus op Dalton’ van 
René Berends en Hans Wolthuis (2014) centraal. 

 
 
 

1.3. De kernwaarden van het daltononderwijs.  

        Samenwerking 

"The school functions as a social community" 

Een daltonschool is een leefgemeenschap waar leerlingen, leerkrachten, 
ouders, schoolleiding en bestuur op een natuurlijke en gestructureerde 
wijze samen leven en werken. Een daltonschool is ook een leeromgeving 
waar leerlingen en leerkrachten iets van en met elkaar leren. Doordat 
leerlingen samen met leerkrachten en medeleerlingen aan hun leertaken 
werken, leren zij met elkaar om te gaan en leren zij dat zij elkaar kunnen 
helpen. Het verwerven van kennis en vaardigheden in samenwerking met 
anderen kan het leren vergemakkelijken. Leerlingen leren dat er verschillen 
bestaan tussen mensen. Ze leren naar elkaar luisteren en respect te hebben 
voor elkaar. Als leerlingen met elkaar samenwerken, ontwikkelen ze sociale 
vaardigheden en leren ze reflecteren op de manier waarop ze leren, zoals 
het beoordelen van een eigen inbreng en die van een medeleerling, het 
aangaan van de dialoog, het leren omgaan met teleurstellingen, ervaren 
van behaalde doelen en het ervaren van een meeropbrengst uit de 
samenwerking. Het uiteindelijke doel is democratisch burgerschap. Een 
daltonschool is een oefenplek voor democratisering en socialisering. 

De samenwerking tussen de leerlingen is een belangrijk onderdeel van ons 
onderwijs. We noemen het “coöperatief leren” (samenwerkend leren). De 
uitwisseling van gedachten, ideeën en opvattingen geeft grote leerwinst. 
 
Niet alleen het groepsresultaat telt, elke leerling wordt ook persoonlijk 
beoordeeld op prestaties. Bij coöperatief leren moeten alle kinderen die 
samenwerken evenveel inzet tonen. Iedereen in een groepje moet een 
bijdrage leveren. Het gaat om het (bewust) samenwerken van leerlingen in 
tweetallen of kleine groepjes. De kinderen ondersteunen en helpen elkaar 
en zoeken samen naar oplossingen voor problemen. Zwakke leerlingen 
profiteren van de aanmoediging, uitleg en hulp van medeleerlingen. Ook 
goede leerlingen profiteren van het samenwerken in een heterogene groep: 
door anderen te helpen, bereiken ze beheersing van de stof op een hoger 
niveau. Bovendien neemt de effectieve leertijd toe wanneer de leraar 
gebruik maakt van het vermogen van leerlingen om elkaar te helpen.  
Het gaat bij coöperatief leren om zowel de leerstof als het leren 
samenwerken. 
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     Verantwoordelijkheid 
"Freedom and responsibility together perform the miracle" 

Vrijheid is noodzakelijk om eigen keuzes te kunnen maken en eigen wegen 
te vinden.  

Vrijheid in het daltononderwijs is de gelegenheid krijgen om het taakwerk 
zelf te organiseren. De opgegeven leerstof en de eisen die daaraan worden 
gesteld, de tijdslimiet, de werkafspraken en de schoolregels vormen de 
grenzen waarbinnen de leerlingen hun vrijheid leren gebruiken. Een 
leerling leert verantwoordelijkheid voor zichzelf en zijn omgeving te 
dragen, als zijn omgeving hem daarvoor de ruimte en mogelijkheden biedt. 
Door leerlingen meer vrijheid te bieden kunnen zij eigen keuzes maken en 
een actieve leerhouding ontwikkelen. Maar vrijheid betekent niet dat alles 
zomaar kan en mag. Het is een taak van de leerkracht om iedere leerling 
een structuur te bieden om vrijheid binnen grenzen te leren 
hanteren. Leerlingen krijgen de ruimte om te ontdekken en te 
experimenteren, maar worden tegelijk ook geconfronteerd met de relatie 
tussen wat ze doen en wat dat oplevert. Dat is voor leerlingen een 
geleidelijk leerproces, waarin zelfkennis en zelfinschatting een grote rol 
spelen. 

Vrijheid betekent in het daltononderwijs: kunnen omgaan met 
verantwoordelijkheid. Uitgangspunt is het vertrouwen in de eigen kracht 
van ieder kind.  Onze school is een leefgemeenschap waarin kinderen niet 
alleen iets leren, maar zich ook ontwikkelen tot zelfstandige en 
verantwoordelijke jongeren. De sociaal-emotionele ontwikkeling is naast de 
verstandelijke ontwikkeling een belangrijk aandachtsgebied op de 
Hobbedob. 

Een belangrijke voorwaarde om je te ontwikkelen is een gevoel van 
veiligheid. We hebben een kindvriendelijk en veilig klimaat, waarin regels 
en toezicht een belangrijke rol spelen zodat de kinderen zich gelukkig 
voelen en met veel plezier naar school gaan. 
 

        Effectiviteit 
Dalton is een "Efficiency measure"  

Dalton is een maatregel om effectiever te werken: 'a simple and economic 
reorganization of the school '. Parkhurst wil met haar Dalton Plan het 
schoolse leren doelmatiger maken. Daarom zijn effectiviteit en efficiency al 
vanaf het begin twee belangrijke begrippen. Effectiviteit en efficiency 
vooronderstellen duidelijkheid over de onderwijsopbrengsten. Parkhurst 
vindt dat het onderwijs een brede functie heeft. Onderwijs behoort kinderen 
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en jeugdigen ook cultureel en moreel te vormen, zodat ze zelfredzaam en 
sociaal verantwoordelijk worden: geoefend in, gewend aan en voorbereid 
op leven, werken en samenleven. Het daltononderwijs is gericht op een 
effectieve inzet van tijd, menskracht en middelen. Parkhurst wil omwille 
van de efficiency leerlingen juist verantwoordelijkheid in handen geven. Zij 
stelt dat als leerlingen een taak krijgen, waar zij verantwoordelijkheid voor 
dragen en die ze in vrijheid zelf plannen en uitvoeren, het onderwijs dan 
veel effectiever is dan het stilzit- en luisteronderwijs dat zij zelf doorlopen 
heeft. Parkhurst maakt in haar Dalton Plan van kinderen als het ware kleine 
ondernemers, die verantwoordelijkheid leren dragen voor het schoolwerk, 
hun eigen werk, dat ze in vrijheid uitvoeren. 

   Zelfstandigheid 
"Experience is the best and indeed the only real teacher" 

Zelfstandig leren en werken op een daltonschool is actief leren en 
werken. Een leerling wil doelgericht werken aan een taak of opdracht en is 
in staat om tijdens dit leerproces hulp te zoeken indien noodzakelijk. Deze 
manier van werken stimuleert het probleemoplossend denken van 
leerlingen. Om later als volwassene goed te kunnen functioneren, moet een 
leerling leren beoordelen welke beslissingen hij/zij moet nemen en wat de 
gevolgen daarvan zijn. De keuzevrijheid dwingt een leerling tot het nemen 
van zelfstandige beslissingen die voor hem /haar effectief en verantwoord 
zijn. Het onderwijs op onze school kenmerkt zich door een systeem waarin 
elk kind op zijn niveau binnen de groep kan functioneren. 

In iedere groep wordt er bovendien gewerkt met herhalings- en 
verdiepingsstof.  
Tijdens het zelfstandig werken heeft de leerkracht de handen vrij om 
kinderen individueel te begeleiden, instructie te geven in de andere groep 
of in een kleinere groep, zowel ten aanzien van de stofverrijking als ten 
aanzien van leerproblemen.  

    Reflectie 
"I would be the first to hear welcome criticism" 

Reflexiviteit, nadenken over je eigen gedrag en je eigen werk, is op 
daltonscholen belangrijk. Op veel daltonscholen maken leerlingen vooraf 
een inschatting van de moeilijkheidsgraad en de tijd van de opdrachten. 
Achteraf wordt hierover ook een feitelijke beoordeling gegeven en worden 
in gesprekjes regelmatig de inschattingen vooraf en de feitelijke 
beoordelingen achteraf met elkaar vergeleken. In zulke gesprekjes kan er 
dan bijvoorbeeld aandacht geschonken worden aan het feit waarom een 
kind steeds de rekenopgaven in de weektaak vooraf moeilijker inschat dan 

8 
  



 

ze (achteraf) blijken te zijn. Bij ons wordt dit gedaan op het inschatten van 
de tijd. 
Op andere aspecten van het werken in de klas wordt op een soortgelijke 
wijze gereflecteerd. Zo wordt geleidelijk de vaardigheid in het zelfstandig 
werken en het samenwerken opgebouwd. Het kritisch benaderen van 
onderwijskundige ontwikkelingen en inzichten is op een daltonschool 
vanzelfsprekend. Iedere docent die werkt op een daltonschool reflecteert 
op zijn/haar onderwijspraktijk en professioneel handelen. Ook op 
schoolniveau vindt reflectie over de kwaliteit 
van het daltononderwijs voortdurend plaats 
 
Borging 
 ‘de zesde kernwaarde’ De afspraken die wij met 
elkaar maken, komen regelmatig terug. Wat is 
belangrijk, is het nog zo als wij afgesproken 
hebben? Dit gebeurt op teamniveau en op 
klassenniveau. Hiervoor hebben wij regelmatig 
gesprekken met groepen, individuele leerlingen, 
team en leerkrachten onderling. Daltonscholen 
borgen hun kernwaarden door middel van een 
planmatige zelfevaluatie en visitatie. De 
Nederlandse Dalton Vereniging geeft licenties 
en certificaten af aan instituten, scholen en 
personen als zij er blijk van geven de kernwaarden op goede wijze in de 
praktijk vorm en inhoud te hebben gegeven. Tot slot geeft een stuk borging 
inzicht in de doelen en behaalde resultaten. 
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Hoofdstuk 2 Ontwikkelingen van de afgelopen 5 jaar.   
 
De afgelopen jaren is er een hoop gerealiseerd op het gebied van dalton. Zo 
is het reflecteren op doelen en ontwikkeling van zowel de leerlingen als 
het team goed op poten gezet en wordt uitgevoerd. Er is een coöperatieve 
werkvormen kalender ontwikkeld en die wordt in elke groep ingezet. De 
doelen zijn zichtbaar in de groepen en door de hele school vormt er een 
doorgaande lijn. Het planbord wordt zo efficiënt mogelijk ingezet zodat de 
leerlingen goed kunnen plannen. Er is een start gemaakt met de keuzekast 
en de leerlingenraad. Graag willen wij de keuzekast nog beter inzetten, de 
leerlingenraad goed implementeren, het werken met portfolio’s 
onderzoeken en inzetten. Voor de rest zullen we weer elke jaar een van de 
pijlers (kernwaarden) centraal zetten en kijken wat wij daarvan willen 
behouden en/of evt. verbeteren. 
 
2.1 Aanbevelingen  
Naar aanleiding van de aanvraag van licentie 5 jaar geleden zijn 3 
aanbevelingen opgesteld. Per aanbeveling is aangegeven hoe wij de 
afgelopen 5 jaar hier vorm aan gegeven hebben en wat er nog in 
ontwikkeling is.  
 
★ Aanbeveling 1 

Leer de leerlingen meer plannen door bewustmaking van de omvang van de 
taak. Vooruit plannen kan als de instructiemomenten minder nadrukkelijk 
worden aangegeven op de taakbrief. 
De leerlingen bewust laten worden van de tijdsduur die ze nodig hebben 
om hun taken uit te voeren. 
 
Evaluatie van de school 
We hebben onze weektaken aangepast en bij iedere taak aangegeven 
hoeveel taaktijd de taak in beslag zou nemen. Uit reflectie met de 
leerlingen kwam naar voren dat de aangegeven tijd hiervoor lang niet altijd 
klopte. We hebben de tijden weer van de weektaken afgehaald en zijn met 
de leerlingen in gesprek gegaan. Hieruit kwam naar voren dat zij meer met 
timetimers wilden werken. Voor iedere groep is er een grote time timer 
aangeschaft die onder taaktijd aangeeft hoeveel tijd de leerlingen nog 
hebben. Daarnaast werken de leerlingen met kleine timetimers of timers 
waarmee ze zelf kunnen bedenken hoe lang ze over een taak willen doen of 
kunnen meten hoe lang ze over een taak doen om hier hun plan op aan te 
passen. Tijdens de reflectie momenten met leerlingen, zowel op de 
weektaak als tijdens de kind-ouder-leerkracht gesprekken wordt hierop 
gereflecteerd.   
Ook zijn er door de week heen meer reflectie momenten doordat de 
leerkrachten bijhouden welk werk de leerlingen al af hebben. De 
leerkrachten kunnen zo sturing geven op de weektaak en planning van de 
leerlingen. 
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★ Aanbeveling 2 
Beperk de instructie voor wie dit nodig is en noem de andere tijd Dalton. 
Doorgaande lijn ontwikkelen en inzetten met betrekking tot het planbord 
en weektaak. 
 
Evaluatie van de school 
Op de Hobbedob geven wij les door middel van het model doordacht 
lesgeven. Hierbij hanteren wij 3 instructiegroepen. Voor de leerlingen die 
de stof snel tot zich nemen is er een verkorte instructie. In de verwerking zit 
er voor deze leerlingen meer verdieping. De basisgroep volgt na de verkorte 
instructie de reguliere instructie met meer oefeningen van de leerstof, 
daarna gaan deze leerlingen zelfstandig aan het werk. Na deze instructies 
volgt er voor de leerlingen die hier behoefte aan hebben nog een verlengde 
instructie met daarbij meer visuele ondersteuning en in oefening. Naar 
aanleiding van de meetmomenten delen wij de leerlingen globaal in op de 
onderwijsbehoeftes. De leerlingen zijn echter vrij om tijdens de les aan te 
geven welke instructie zij nodig hebben. 
 
Met behulp van de dalton kijkwijzer die regelmatig wordt ingezet door 
zowel leerkrachten als de daltoncoördinator borgen wij de doorgaande lijn 
betreft de weektaken en het planbord. Met elkaar gaan we hierover in 
gesprek om wel ruimte te geven aan eigen inzicht van de leerkracht en 
kennis met betrekking tot het inzichtsvermogen van de leerlingen, daarbij 
rekening houdend met de rode draad binnen ons daltononderwijs. 
 
★ Aanbeveling 3 

Werk aan effectieve leertijd door de leerlingen meer verantwoordelijkheid 
te geven, eigenaarschap van zijn taak. Loslaten en vertrouwen zijn 
sleutelbegrippen. Leerlingen zelf (leer)doelen laten formulieren. De 
leerlingen moeten van ons vertrouwen krijgen dat zijzelf verantwoordelijke 
zijn voor hun leerproces. 
 
Evaluatie van de school 
We hebben een nieuwe rekenmethode aangeschaft die ons de gelegenheid 
gegeven heeft om de leerlingen zelf te laten nadenken over welke 
instructie ze nodig hebben. Vanaf groep 5 nemen de leerkrachten, 
voorafgaand aan het rekenblok, de schaduwtoets bij de leerlingen af. De 
leerlingen kijken welke onderdelen zij onder de knie hebben en tekenen 
zich in op de instructie momenten van onderdelen waar zij nog moeite mee 
hebben. Met behulp van onze doelenmuur en de doelenmapjes is het voor 
de leerlingen inzichtelijk geworden aan welke doelen gewerkt wordt. Zij 
tekenen zelf af welke doelen er beheerst worden en vragen om instructie 
indien dit nodig is. Inmiddels zijn wij bezig met het zoeken naar een 
nieuwe spelling/taal methode waarin wij ook de vrijheid in gebondenheid 
kunnen vinden die de rekenmethode ons geeft met betrekking op 
zelfsturing vanuit de leerlingen.  
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Drie keer per jaar voeren wij kind-ouder-leerkracht gesprekken. Voorafgaand 
vullen de leerlingen alleen of met behulp van hun ouders een 
reflectieformulier (“dit ben ik blad” en werkhoudingscirkel). Dit wordt 
tijdens het gesprek besproken. 
De leerling formuleert hieruit doelen waar hij/zij de komende periode aan 
wil werken. Deze doelen komen ook weer terug op de weektaak van de 
leerlingen. 
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Hoofdstuk 3 Kernwaarden vrijheid en verantwoordelijkheid. 
 
3.1 Leerling niveau 
Op de Hobbedob werken we met dag-, halve- en hele weektaken. Groep 1/2 
hebben weektaken, groep 3 start met dagtaken, vanaf de herfstvakantie op 
meerdaagse taak en stappen ongeveer halverwege het jaar over op hele 
weektaken. Vanaf groep 4 werken we met hele weektaken. Op deze taken 
staan de verwerkingen van lessen en opdrachten die op de betreffende dag 
of week behandeld worden. De leerlingen plannen zelf in wanneer ze deze, 
indien de opdrachten zelfstandig gemaakt kunnen worden, zullen 
maken/verwerken. Als de opdracht door de leerling is afgerond wordt deze 
vanaf groep 3 zelf nagekeken en ingeleverd. Op de dag-, halve- of hele 
weektaak tekent de leerling het werkje af met de kleur van de dag. De 
leerling is zelf verantwoordelijk voor het maken van de opdrachten en 
verwerkingen van de lessen. Belangrijk hierbij is dat de kinderen het gevoel 
hebben eigenaar te zijn van hun leerproces,  dat ze hun behoeften aan 
kunnen geven en zich hierdoor blijvend ontwikkelen. 

Vanaf groep 3 staat op de achterkant van de dag-, halve- en hele weektaken 
een korte verwerking waar de leerlingen kunnen evalueren, in iedere groep 
op een ander niveau, de leerkracht kan een stukje schrijven en waar ook 
ouders/verzorgers kunnen reageren. De leerlingen nemen 1 keer in de week 
het mapje met de dag-, halve- en hele weektaken mee naar huis om met 
ouders/verzorgers te kunnen bespreken. De leerkracht bespreekt op vaste 
momenten in de week de voortgang en aandachtspunten voor de dag-, 
halve- en hele weektaken. 

Vanaf groep 3 hangt er een huishoudelijk taakbord 
met kaartjes waar de namen en foto’s van de 
leerlingen op hangen. Deze bordjes zijn gekoppeld 
aan een taak. Een aantal voorbeelden van taken 
die op dit bord hangen zijn; computers aan en 
uitzetten, de klas vegen, vaatwasser in- en 
uitruimen, het opruimen van kasten of hoeken in 
de klas, uitdelen van schriften of het wegbrengen 
van oud papier. 

De taken van de leerlingen wisselen elke week, zo 
komt iedereen aan de beurt en draagt iedere 
leerling een stukje verantwoordelijkheid voor de 
leeromgeving.  

In de groepen 1/2 wordt de weektaak aan 
het begin van de week uitgelegd. De 
leerlingen hebben elke dag de keuze welk 
werkje ze zelfstandig  of met behulp van de 
leerkracht verwerken. Door middel van het 
aantal pionnen bij het werkje op het 
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planbord zien de leerlingen welke taak er voor een bepaalde dag al vol is.Zij 
moeten dan een andere keuze maken. Als het werkje klaar is ruimen de 
leerlingen zelfstandig alles op en kleuren de smiley in met de kleur van de 
dag. Ook zetten ze zelfstandig de pion achter hun naam. Leerlingen kunnen 
dit zelfstandig uitvoeren met behulp van handelingswijzers.  

3.2 Leerkrachtniveau 
Op de Hobbedob werken de leerlingen zelfstandig tijdens taaktijd. Dit is het 
moment dat de gegeven lessen verwerkt worden en de leerling losgelaten 
wordt om zelfstandig te laten zien dat hij/zij de opdracht begrepen heeft. 
De leraar is hierin begeleider en loopt rond om leerlingen die vragen 
hebben, en dit laten zien door middel van het vragenkaartje, te 
ondersteunen. 

De leerlingen hebben op verschillende momenten gedurende de week 
keuze uit werkplekken. Zo kan dit op een “stilwerkplek” in de klas, op de 
gang, hal of in de nis. De leerkracht schenkt hier de leerlingen het 
vertrouwen om zelfstandig of samen met een maatje de verwerking of 
opdrachten te maken.  

Voor iedere leerling zijn er verschillende mogelijkheden om de taken te 
kunnen volbrengen. Zo biedt de leerkracht diverse materialen aan die de 
leerling visueel kan ondersteunen. Op meerdere gebieden is er 
oefenmateriaal aanwezig in de keuzekast om leerlingen zowel uit te dagen 
als te helpen met het inoefenen van leerstof of vaardigheden. Daarnaast 
geeft de leerkracht gedifferentieerd les zodat elke leerling op zijn of haar 
niveau een passende instructie krijgt.  

3.3 Schoolniveau 
Wij zijn en blijven een lerende organisatie. Op de Hobbedob heerst een 
open en veilig klimaat, dit komt doordat vertrouwen en respect een hoge 
prioriteit heeft binnen ons team. We bespreken vaak kwesties betreft de 
school en het onderwijs met elkaar waarbij ieder de vrijheid heeft om zijn 
of haar mening te uiten.Dit resulteert ook in het goed aan kunnen geven 
van grenzen. Aan het begin van het schooljaar bespreken we de taken en 
verantwoordelijkheden van elke leerkracht en of overige medewerkers met 
elkaar. 

Deze verantwoordelijkheden worden vastgelegd zodat het voor iedereen 
duidelijk is wie de aanspreekpunten zijn (zie taakoverzicht). Ook worden de 
afspraken en deadlines vastgelegd. We maken hier met elkaar afspraken 
over die genotuleerd worden en/of vastgelegd zijn in een kalender voor de 
leerkrachten en overige medewerkers. Als een deadline of afspraak niet 
behaald kan worden, wordt dit in het team besproken. De afspraak of 
deadline wordt dan, indien nodig, aangepast. 
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3.4 Zelf nakijken. 
 
Zelfcorrectie is een essentieel onderdeel van het daltononderwijs. 
Leerlingen oefenen daarom al vroeg met het nakijken van eigen werk. Op 
deze wijze krijgen de leerlingen een stuk verantwoordelijkheid. In iedere 
groep is een nakijktafel voor de leerlingen. 
Zelf nakijken vraagt een bepaalde houding van de leerlingen. De leerlingen 
moeten zich realiseren dat je, je werk nakijkt om er iets van te leren en niet 
om zoveel mogelijk "krulletjes" in je schrift te hebben. Als leerkrachten 
moeten we ons realiseren dat we dit de leerlingen moeten leren. De 
leerlingen maken gebruik van rode nakijk pennen, de leerkrachten 
gebruiken groene nakijk pennen voor het checken van het werk. 
 
Wij hechten grote waarde aan het zelf corrigeren door de leerlingen. Dit 
geldt zowel voor opdrachten binnen de taak als opdrachten daarbuiten. 
 
Zelfcorrectie heeft een aantal voordelen: 
➢ De leerling krijgt meteen feedback op zijn werk.  
➢ De leerling hoeft niet te wachten tot hij het werk pas later terugkrijgt 

van de leerkracht.  
➢ Het heeft een duidelijk leereffect, omdat de leerling, als het een fout 

ontdekt, zich meteen zal afvragen hoe deze fout kon ontstaan.  
➢ Het geeft de leerlingen hierdoor beter inzicht in wat ze zelf kunnen 

en bij welke zaken ze hulp moeten vragen van de leerkracht.  
 
Algemene zaken die in iedere groep zijn terug te vinden zijn: 
➢ In iedere groep staat een nakijktafel met daarop nakijkboekjes.  
➢ De leerkracht loopt het werk van de leerlingen al dan niet 

steekproefsgewijs door.  
➢ De leerlingen geven aan of zij al dan niet tevreden over hun werk zijn 

op hun taakblad. 
➢ De leerlingen leggen het nagekeken werk op een vaste inleverplek.  
➢ We leren de leerlingen bij ons te komen, als ze extra instructie willen.  
➢ Alle toetsen worden door de leerkracht nagekeken.  

 
Het streven is, om de leerlingen 
zoveel als mogelijk en zoveel als 
zij aankunnen, zelf te laten 
corrigeren. De groepsleerkracht 
is degene die het beste kan 
inschatten welk werk in zijn 
groep er wel en welk werk er 
niet geschikt is om door de 
leerlingen te laten nakijken. Om 
de leerlingen te ondersteunen 
hangt er in elke klas een 
handelingswijzer.  
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Hoofdstuk 4 Kernwaarden Zelfstandigheid 
 
4.1 Leerling niveau 

In de groepen 1/2 is er een een ketting aanwezig, als de 
leerkracht deze draagt kunnen de leerlingen even niet 
naar de leerkracht komen. Op Daltonschool de 
Hobbedob werken wij met de rood/groene vraagkaartjes 
voor de uitgestelde aandacht. Deze worden vanaf groep 
3 tot en met groep 8 gebruikt. In groep 3 en 4 wordt er 
ook met de ketting gewerkt. In groep 5 t/m 8 maken de 
leerkrachten gebruik van een uitgestelde aandacht 
kaartje. Wij werken in verschillende groepen met een 

handelingswijzer om de kinderen te ondersteunen tijdens de momenten 
dat de leerkracht niet kan helpen.  

 

In de groepen 1/2 hanteren we het “Dit kan ik al bord”. Leerlingen weten 
precies wie er al kan veters strikken, een beker kan opendraaien, zijn/haar 
eigen naam kan schrijven, een rits kan dichtmaken en zijn/haar jas dicht 
kan knopen. Leerlingen die hier nog moeite mee hebben proberen het eerst 
zelf, daarna vragen ze het aan een leerling die dit al kan en als het dan nog 
niet lukt mogen ze bij de juf komen. In de groepen 3 tot en met 8 kunnen 
kinderen elkaar helpen/ vragen aan hun maatje. We hebben duidelijke 
afspraken op school m.b.t. overlegmomenten; de eerste periode van de 
ochtend is bedoeld voor instructies en zelfstandig werken, dan wordt er stil 
gewerkt. Na de pauze en in de middag is er voor alle groepen de 
gelegenheid om coöperatief en/of samen te werken. Het is ondertussen 
vanzelfsprekend geworden dat de leerlingen eerst in hun eigen groepje te 
rade gaan wanneer ze er niet uitkomen. 
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In de groepen 1/2 wordt het doel bepaald door de leerkracht. Dit wordt 
gedaan door middel van 
handelingswijzers die bruikbaar 
zijn bij bepaalde werkjes en het 
‘’aandachtspunt van de week’’. Dit 
zijn vaak doelen op sociaal 
emotioneel gebied. Vanaf midden 
groep 3 tot en met 4 geeft de 
leerling zelf zijn eigen leerdoel 
aan. Lukt dit nog niet dan met 
behulp van een doelenboekje. In 
de groepen 5 tot en met 8 vullen zelf hun eigen leerdoel in en hierbij kijken 
ze naar de tips en tops van de week ervoor. Bij de groepen 7 en 8 wordt er 
ook gewerkt met het “dit ben ik blad” en de andere doelen die zij daarop 
gesteld hebben.  

In elke groep zijn voor de materialen vaste plekken. Bij de groepen 1/2  
hangen er bij de hoeken en kasten handelingswijzers betreft: waar moet je 
de materialen opruimen en hoe moeten de kasten/hoeken eruit zien. Vanaf 
groep 3 tot en met 8 weten de kinderen waar ze het materiaal kunnen 
vinden en waar ze het moeten opruimen.  

4.2 Leerkrachtniveau 
De leerkracht creëert de randvoorwaarden om vanaf groep 3 de leerlingen 
in staat te stellen zelfstandig te werken, lijkt ons vanzelfsprekend. In elke 
klas hangt een planbord. Hier staan de instructie momenten op 
aangegeven. 

Zo is voor elke leerling vanaf groep 3 inzichtelijk wanneer er 
zelfstandigheid gevraagd wordt en wanneer hij/zij instructie krijgt. Op elke 
weektaak staan altijd ook extra opdrachten en overige opdrachten. Elke 
leerling krijgt de ruimte om ook werk uit de keuzekast te maken. De 
leerkracht heeft de sturende taak om bij de leerlingen die meer of minder 
werk aankunnen, het taakblad aan te passen. Vaak gebeurt dit in overleg 
met de leerlingen zelf. In de groepen 1/2 hangt het dagritme in de klas. Het 
ontwikkelen van de talenten van de leerlingen is voor ons een 
aandachtspunt. Het nemen van initiatieven van de leerlingen is daar ook 
een onderdeel van. 

4.3 Schoolniveau 

De Hobbedob heeft een klein maar hecht team. Er zijn de afgelopen jaren 
veel wisselingen geweest. De setting waarin we nu opereren is er een van 
veiligheid, gedrevenheid en vertrouwen. Elk nieuw idee kan besproken 
worden en wordt niet direct van tafel geveegd. Er is ruimte en energie bij de 
leerkrachten voor scholing en/of specialisatie. De leerkrachten zijn hierin 
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vrij om de juiste keuze te maken. Ook is er de mogelijkheid om andere 
Daltonscholen te bezoeken ter inspiratie.  

Binnen de Hobbedob zijn alle randvoorwaarden aanwezig voor de 
leerkrachten om de groepen zelfstandig te kunnen laten functioneren. 
Iedere leerkracht weet welke  procedures ingezet moeten worden om een 
optimaal resultaat te behalen. 

4.4 Planbord en keuzekast.  
 
★ Planbord.  

In groep 1/2 wordt het planbord gebruikt om overzicht te houden van de 
activiteiten van de leerlingen. De weektaak van de kleuters bestaat uit 5 
taken (elke dag 1). Er wordt gedifferentieerd voor de groepen 1 en 2. Elk 
symbool staat voor een bepaald werkje. Een hartje is altijd een 
knutselwerkje. De muzieknoot en het sterretje zijn vaak het werkboekje 
maar kunnen ook een ander werkje zijn. Het muzieknootje en sterretje 
corresponderen met de bladen van het werkboekje. Het bloemetje is een 
wisselende opdracht. De smiley is altijd arbeid naar keuze. 
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Vanaf groep 3 ziet het planbord 
er anders uit. Stapsgewijs leren 
de kinderen hiermee om te gaan 
en vanaf groep 4 wordt het 
planbord ingezet om meerdere 
dagen te overzien. Op het 
planbord is te zien op welke 
momenten er instructie gegeven 
wordt en op welke momenten er 
van de kinderen verwacht wordt 
zelfstandig te werken. De 
kinderen plannen op hun 
weektaak welk werk ze op welke 
dag maken met behulp van het 
planbord.  
 
★ Keuzewerk 

Schooljaar 2018-2019 is de 
keuzekast anders ingezet. Per 
periode wordt er werk 
op taal-rekenen-wereld 
oriëntatie-motoriek/slimme 
spelletjes ingezet wat die 
periode aanbod komt in de 

groep. De opdrachten kunnen in de klas worden uitgevoerd of in een 
daarvoor bestemde plek. 2 x per week werken alle leerlingen 20 minuten 
aan een keuzetaak uit de kieskast.  
 
De opdrachten variëren van specifieke opdrachten tot open opdrachten met 
een eigen invulling. Gemaakt keuzewerk kan worden afgetekend op de 
weektaak. 
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Hoofdstuk 5 Kernwaarden samenwerking  
 
5.1 Leerling niveau 
In de groepen 1/2 zijn de leerlingen maatjes met wie zij in de rij staan, deze 
wisselen per vakantie. De maatjes helpen elkaar waar nodig. Vanaf groep 3 
wisselen de maatjes per week. De leerlingen werken samen aan 
verschillende onderdelen van het taakwerk. Coöperatief werken is hier een 
onderdeel van. Samenwerken is een belangrijke pijler op de Hobbedob. We 
doen dit in de groepen, maar ook schoolbreed. Enkele voorbeelden van 
samenwerken: werken met maatjes, toneel ochtend, musical, 
activiteitenmiddag groep 5 t/m 8, tutorlezen, kerststukjes maken en 
voorlezen bij elkaar in de groepen. 
 
Goed met elkaar omgaan is een voorwaarde om goed te kunnen 
samenwerken. Door te modellen, het aanbieden van de soemokaarten en de 
10 gouden regels leren we dit van en met elkaar.  
 
Tijdens de kindgesprekken werken de leerkrachten nauw samen met de 
leerlingen en de ouders.  
 
5.2 Leerkrachtniveau 
Als team van de Hobbedob hebben wij onze eigen coöperatieve 
werkvormen kalender ontwikkeld. Als leerkrachten zijn wij er 
verantwoordelijk voor om de leerlingen iedere periode een nieuwe 
coöperatieve werkvorm aan te leren. Onze leerlingen ervaren zo op 
verschillende manieren samen te werken. Aan het einde van hun loopbaan 
bij ons op de Hobbedob beheersen de leerlingen 20 verschillende 
coöperatieve werkvormen.  
 
Om goed te kunnen samenwerken is er een veilig 
klimaat nodig. Door elkaar op een respectvolle 
manier aan te spreken en open te communiceren 
komt dit tot stand. Op de Hobbedob werken wij met 
het observatiesysteem Zien. De leerkrachten en 
leerlingen (vanaf groep 5 t/m 8) vullen vragenlijsten 
in met betrekking op welbevinden. Aan de hand van 
deze lijsten zet de leerkracht Soemo kaarten in om 
het pedagogisch klimaat te verbeteren waaronder het 
samenwerken met elkaar. 
 
5.3 Schoolniveau 
Er zijn team vergaderingen en bouwoverleggen waar binnen wij zo effectief 
mogelijk samenwerken aan het verbeteren van de schoolontwikkeling. 
Nieuwe collega’s worden gekoppeld aan een collega die al langer 
werkzaam is op de Hobbedob zodat er een hechte samenwerking ontstaat. 
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Ouderbetrokkenheid hebben wij hoog in het vaandel staan bij ons op de 
Hobbedob. Zo beschikken wij over een ouderraad, een 
medezeggenschapsraad en hebben ouders de gelegenheid om betrokken te 
zijn bij de verschillende 
groepsactiviteiten. De 
communicatie hierover verloopt 
via social schools, hier kunnen zij 
zien welke activiteiten er zullen 
plaatsvinden en waar hulp 
gevraagd wordt. 
 
De Hobbedob valt onder de Stichting Talent Primair. Talent Primair 
stimuleert de samenwerking tussen de scholen. Dit komt nu tot uiting in 
een bovenschoolse IB-er, ICP bijeenkomsten, clusterscholen e.d.   
 
Ook binnen het Daltononderwijs wordt er samengewerkt. Denkend aan de 
Daltondompeldagen waar verschillende collega’s heen gaan en hun 
ervaringen delen met het hele team. 
 
5.4 Coöperatieve werkvormen  
 
Coöperatieve werkvormen zijn de didactische 
werkvormen die gebruikt worden bij coöperatief leren. 
Hierbij werken de leerlingen samen in kleine groepen, 
volgens specifieke stappen. De werkvormen zijn zo 
opgezet dat elke leerling evenveel inbreng heeft. De 
leerlingen hebben elkaar ook nodig om de opdracht goed 
uit te kunnen voeren. Zo versterken ze hun eigen 
leerproces én dat van de ander. Coöperatieve 
werkvormen zorgen voor effectieve leertijd, omdat meer 
leerlingen tegelijk actief zijn. 
  
Er zijn in diverse werkvormen, waar ook weer enorm veel 
variaties op zijn. Deze werkvormen stimuleren het 
verschillende vaardigheden, zoals: luisteren, hulp geven, overleggen en 
aanmoedigen. Bij coöperatieve werkvormen is dus niet alleen de lesstof 
belangrijk, maar ook de samenwerking 
 
Om de leerlingen op de Hobbedob te leren samenwerken en ze daarin 
kansen te geven om zich te ontwikkelen hebben we een coöperatieve 
werkvormen kalender ontworpen. De kalender is ingedeeld in 4 delen van 5 
verschillende werkvormen. De delen zijn ingedeeld op bouw omdat we aan 
willen sluiten op de mogelijkheden en ontwikkeling van de leerlingen. 
Iedere periode leert de leerkracht een nieuwe manier van samenwerken 
aan met behulp van een coöperatieve werkvorm. Ook gebruikt de leerkracht 
de al aangeleerde vormen om zo de samenwerkingsvormen te borgen. De 
kalender is in iedere groep aanwezig. 
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Hoofdstuk 6 Kernwaarden Reflectie  
 
6.1 Leerling niveau 
 
Op de weektaak is het aandachtspunt voor de hele groep zichtbaar en vanaf 
halverwege groep 3 moeten de leerlingen een eigen doel opstellen: 
➢ De eerste 10 weken van het schooljaar staan de gouden regels van de 

school centraal als aandachtspunt van de week.  
➢ Na de eerste 10 weken geven de leerkrachten aandachtspunten voor 

de gehele groep.  
➢ De leerlingen bedenken een eigen doel halverwege groep 3 t/m 8. 

 
Groepen 1/2 :  Er is een ‘Dit kan ik al-bord’ waarop de leerlingen kunnen 
aangeven wat ze al kunnen. De leerlingen evalueren hun weektaak per dag 
door middel van het inkleuren van een smiley, wel of niet leuk. Op vrijdag 
wordt er kort nog de hele week gereflecteerd met de kinderen uit groep 2. 
Groepen 3 t/m 8: 
De leerlingen kijken zelf hun gemaakte werk na en reflecteren op hoe het is 
gegaan. Als ze erachter komen dat er veel fouten zijn gemaakt, geven ze 
zelf aan waar ze hulp bij nodig hebben. Als het werk is goedgekeurd, 
kleuren ze dit af op de weektaak.  
 
Doelenmuur: 
Vanaf groep 3 verandert het “dit kan 
ik al bord” in een doelenmuur. 
De doelen zijn zichtbaar op de muur 
en de leerlingen kunnen zelf nagaan 
in hun doelen mapje wat ze 
beheersen en waar ze instructie 
nodig hebben. Op het gebied van 
rekenen (groep 5 t/m 8) maken ze 
een schaduwtoets aan het begin van 
het blok waardoor ze kunnen zien 
wat ze al beheersen en waar ze 
instructie bij nodig hebben. Dit 
geven de leerlingen zelf aan. 
 
Er vinden vanaf groep 2 kind-ouder-leerkracht gesprekken plaats. 
Voorafgaand aan het gesprek vult de leerlingen, alleen of met behulp van 
ouders, een reflectieformulier in. Deze wordt tijdig ingeleverd bij de 
leerkracht. Tijdens het gesprek ligt de leerlingen toe waar hij of zij aan wil 
werken in de aankomende periode. 
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6.2 Leerkrachtniveau 
Groepen 1 en 2:  Op vrijdag wordt er geëvalueerd met een groepje 
leerlingen en maakt de leerkracht notities op de weektaak. Iedere dag is er 
wel een kort moment van reflecteren.  

 
Groepen 3 t/m 8: Op vrijdag staat er een 
reflectiemoment op het rooster en 
reflecteren de leerlingen op hun eigen 
weektaak en hun doel van de week door 
middel van tips en tops. Ze reflecteren 
ook op elkaars weektaak en geven een 
ander een tip en een top. Aan de hand 
van de reflectie kunnen de leerlingen een 
aandachtspunt voor de week erna 
bedenken. De leerkracht reflecteert elke 
week met een groepje leerlingen. De 
weektaak gaat mee naar huis zodat 
ouders kunnen zien wat hun kind geleerd 
heeft en waar aan gewerkt wordt. Ouders 
kunnen op de weektaak op de reflectie 
reageren.  
 
De leerkrachten vullen 2 keer per jaar een 
rapport in voor de leerlingen. Hierin 
worden de resultaten zichtbaar en 

schrijft de leerkracht op waar aan gewerkt kan worden. De leerkrachten 
vragen met regelmaat tips en tops aan de leerlingen. Dit komt ook terug in 
het kind-ouder-leerkracht gesprek.  
 
De leerkrachten checken het werk van de leerlingen en voorzien dit indien 
nodig van reflectie. Ook de toetsen worden nagekeken en besproken. 
 
6.3 Schoolniveau 
Als team reflecteren wij op onze eigen ontwikkeling door middel van het 
maken van een leerkrachtportret. Hierin geeft de leerkracht aan wat sterke 
punten zijn en welke punten er minder zichtbaar zijn. Hier wordt een doel 
uit opgesteld waar de leerkracht de komende periode aan gaat werken. 
Jaarlijks wordt dit geëvalueerd.  
 
Naast leerkracht portretten werken we met beoordelingsgesprekken en 
functioneringsgesprekken. Hier wordt besproken hoe de ontwikkeling van 
de leerkracht verloopt. Ons voornemen is om hier ook de 
daltoncompetenties op leerkracht niveau voor in te zetten.  
 
Met regelmaat wordt onze dalton kijkwijzer ingezet om zichtbaar te krijgen 
of de doorgaande lijn binnen de school nog gewaarborgd is. Deze wordt 
ingevuld door de leerkrachten zelf en de daltoncoördinator.  
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Binnen de stichting worden er kwaliteitsgesprekken gevoerd met onze 
directie en intern begeleidster. 
 
6.4 De weektaak en kind-ouder-leerkrachtgesprekken.  
 
★ Weektaken  

De leerlingen in groep 1 en 2 hebben 5 verplichte taken per week. Er wordt 
gedifferentieerd op 3 verschillende niveau’s. De plusleerlingen die al 
kunnen lezen hebben 1 extra taak in de week. De taken worden op 

maandagochtend in de kleine kring 
uitgelegd aan de groep 2 leerlingen. 
In de middag worden de taken in de 
kleine kring uitgelegd aan de 
leerlingen van groep 1. De leerlingen 
kunnen kiezen uit meerdere taken. Ze 
mogen zelf bepalen waarmee en 
wanneer ze beginnen. Elke dag wordt 
er vooruit gepland voor de volgende 
dag. Naast de verplichte taken hebben 
de leerlingen de keuze uit een aantal 
andere opdrachten, hoeken en kasten. 
Deze zijn terug te vinden op het 
planbord. 
 
In groep 3 werken leerlingen tot de 
herfstvakantie met een dagtaak. Dan 
gaan zij over op een halve weektaak 
en vanaf februari werken zij ook met 
een hele weektaak. Ze mogen zelf 
bepalen in welke volgorde ze de 
taken maken, waar en met wie. Dit is 

in het begin nog met sturing van de leerkracht. De leerkracht geeft elke 
ochtend aan, wanneer er instructie is en hoeveel tijd ze hebben voor 
zelfstandig werken.  
Dagtaken worden in de hogere groepen alleen gegeven aan leerlingen die 
(nog) erg veel moeite hebben met het plannen van hun taken of het kunnen 
overzien van de tijd.  
 
Leerlingen krijgen op maandag een dag, halve of 
hele weektaak. Hierop staan de taken voor de dag, 
halve of hele week. Voor de verwerking van deze 
taken hebben de leerlingen de dag, halve of hele 
week de tijd. Taken die op een dag niet afkomen 
gaan mee naar de volgende dag. Op vrijdag is er 
tijd beschikbaar om taken af te maken die niet 
binnen de planning zijn gelukt. Leerlingen mogen 

24 
  



 

zelf bepalen in welke volgorde ze de taken maken. Ook bepalen ze zelf waar 
en met wie ze de taken maken. Een aantal leerlingen hebben een 
aangepaste weektaak, omdat ze op een ander niveau werken (op bepaalde 
vakgebieden). Met sommige leerlingen heeft de leerkracht een mondelinge 
afspraak. Dit heeft dan vaak te maken met de hoeveelheid stof of de manier 
van verwerken. 
 
 
★ Leerling - ouder - leerkracht gesprekken 

Voor de leerlingen van groep 1 zijn 
er de normale oudergesprekken. Alle 
leerlingen vanaf groep 2 krijgen een 
invulformulier mee naar huis dat 
thuis ingevuld moet worden evt. met 
behulp van de ouders. De leerlingen 
in groep 2 krijgen een blad met 
afbeeldingen van het planbord erop. 
De vragen gaan over wat ze wel of 
niet leuk vinden op school aan de 
hand van de pictogrammen op het 
planbord.  
 
De leerlingen in groep 3 t/m 8 
krijgen een blad met een puzzel “Dit 
ben ik”. De vragen gaan over : dit 
vind ik leuk op school, dit wil ik 
graag leren, ik werk graag samen/alleen, dit vind ik moeilijk, ik heb hulp 
nodig bij en hier ben ik goed in.  Tevens een tip voor de juf, waaraan 
gewerkt gaat worden en hoe de leerlingen dat gaan doen. Op de achterkant 
van de puzzel staat nog een “werkhouding cirkel”. De leerlingen geven zelf 
aan in welke mate zij dit al kunnen, of zij dit een beetje (binnenste ring) of 
al heel goed (buitenste ring) kunnen.  
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Tevens hebben wij onze eigen leerlijnen wat betreft zelfstandigheid, 
samenwerken, reflectie en verantwoordelijkheid. De leerlingen hebben 2 
jaar de tijd om deze doelen te behalen (eind groep 2, eind groep 4, eind 
groep 6 en eind groep 8). 
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Hoofdstuk 7 Kernwaarden Effectiviteit en doelmatigheid  
 
7.1 Leerling niveau 
Wij streven ernaar dat alle leerlingen hun eigen werk leren plannen op de 
weektaak. De groepen 1 en 2 hebben een planbord en tekenen hun taak af 
op de weektaak. Vanaf groep 3 leren leerlingen plannen met behulp van het 
planbord en de weektaak. Zij kunnen zien op welke momenten er instructie 
gegeven wordt en wanneer ze tijd hebben voor de zelfstandige taken. De 
leerlingen kijken hun eigen werk na en bepalen aan de hand daarvan zelf of 
ze nog instructie nodig hebben. Mocht dit het 
geval zijn, geven ze dit aan bij de leerkracht.  
We werken in de groepen met time-timers. Zo 
zien de leerlingen hoeveel tijd ze nog hebben om 
werk te maken. Ook hebben we kleine timers 
waarmee de leerlingen individueel of met een 
maatje kunnen werken om te meten hoe lang ze 
over een taak doen of juist een timer zetten en 
zich te bedenken wanneer het af moet zijn.  
Om de effectiviteit van het werk te vergroten 
werken we met verschillende handelingswijzers 
die de leerlingen gebruiken om taken gedaan te 
krijgen.  
 
De leerlingen kunnen de doelen vanaf groep 3 voor de verschillende vakken 
zien hangen in de groepen. Deze hebben vanaf groep 5 zelf ook in een 
mapje. Zij tekenen af welke doelen al zijn behaald en bepalen zelf welke 
instructies er gevolgd wordt op het gebied van rekenen.  
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7.2 Leerkrachtniveau 
De leerkrachten van groep 1/2  plannen per thema de leerdoelen in. De 
leerlingen zien dit terug in hun weektaak. Op het planbord geeft de 
leerkracht aan welke taak er deze week gemaakt moet worden. In groep 1/2 
wordt er gewerkt met drie verschillende niveaus, hier zijn de weektaken op 
aangepast.  
 
De leerkrachten vanaf groep 3 zorgen ervoor dat op het planbord staat 
aangegeven wanneer de instructies zijn en wanneer er tijd is voor 
zelfstandig werk. De leerkrachten maken een planning voor de hele week 
waarin ook ruimte voor voldoende taaktijd is opgenomen om het 
zelfstandige werk te kunnen maken.  
De leerkrachten geven les volgens het “model doordacht lesgeven’. Met dit 
model zorgen we ervoor dat de instructies efficiënt zijn voor alle leerlingen. 
Leerlingen die minder instructie nodig hebben kunnen sneller aan het werk. 
Leerlingen die na een basisinstructie aan het werk kunnen, krijgen alleen 
de basisinstructie. Daarna volgt een verlengde instructie voor leerlingen die 
extra instructie of visuele ondersteuning nodig hebben. Leerlingen leggen 
tijdens de taaktijd een vragenkaartje neer en gaan door met ander werk. De 
leerkracht komt langs om de leerling weer verder op weg te helpen.  
In de groepen zijn de doelen waar de leerlingen aan werken opgehangen in 
de klas. De leerlingen kunnen zo zien aan welke doelen er gewerkt worden 
en dit koppelen aan het werk dat die week gemaakt wordt. De leerkracht 
zorgt ervoor dat de doelen zichtbaar zijn en attendeert de leerlingen op de 
ontwikkeling die zij doormaken.  
 
7.3 Schoolniveau 
Op de Hobbedob werken we met groepsplannen en groepsoverzichten. 
Deze zorgen ervoor dat we goed in beeld hebben welke instructiegroepen 
we hebben in elke groep en waar de onderwijsbehoeftes van de leerlingen 
liggen. Voor de groepen 1 en 2 worden de plannen 2 x per jaar bijgesteld, 
voor rekenen en taal. Voor de groepen 3 t/m 8 worden de plannen 4 x per 
jaar bijgesteld. Groepsplannen maken we voor de vakken spelling, rekenen, 
begrijpend lezen en technisch lezen in groep 4. 
Door middel van onze sociaal emotionele methode ZIEN brengen we met 
behulp van vragenlijsten de groep in beeld. Aan de hand van deze uitslag 
kunnen we met SOEMO kaarten het pedagogisch klimaat in de groep 
verbeteren. Door middel van “groep in beeld’ kun je in 1 oogopslag zien 
welke leerling extra aandacht nodig heeft op het gebied van werkhouding 
en emotionele vaardigheden.  
Onze vergaderingen zijn efficiënt door ook te vergaderen met alleen de 
bouw leerkrachten. Voor de teamvergaderingen krijgt ieder teamlid een 
memo die voor de vergadering doorgelezen moet worden zodat niet alles 
meer besproken hoeft te worden op de vergadering. 
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7.4 Uitgestelde aandacht.  
Binnen het Daltononderwijs op de Hobbedob zijn 
de symbolen terug te vinden op de weektaak, 
waarbij de symbolen staan voor het vak. Deze 
symbolen zijn door de gehele school hetzelfde. Wij 
maken binnen de Hobbedob gebruik van een teken 

van uitgestelde aandacht (niet bij 
de leerkracht komen). Bij de 
groepen 1/2 , 3 en 4  is dit de 
ketting vanaf groep 5 maken de 
leerkrachten gebruik van de kaart 
op tafel. De leerkrachten zijn vrij om een manier te kiezen 
hoe ze aangeven of er leerlingen op de gang werken. 
Eventueel wordt dit op het planbord aangegeven of met 
kaartjes die de leerlingen op hun tafel leggen zodat de 
leerkracht weet dat leerlingen in de hal of nis werken. 
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Hoofdstuk 8 Kernwaarden Borging  
 
8.1 Borging op de Hobbedob. 
Het daltonboek is geen statisch document. Omdat het onderwijs zich 
ontwikkelt, zal ook dit daltonboek jaarlijks worden geëvalueerd en zo nodig 
worden bijgesteld. Op de Hobbedob bestaat de dalton commissie uit een 
coördinator, die leerkracht is op de school en de locatiedirecteur. Zij komen 
regelmatig bij elkaar om zaken rondom dalton te bespreken en te vertalen 
naar schoolniveau. Tevens staat dalton regelmatig als agendapunt op de 
teamvergaderingen. Dan worden bestaande afspraken geëvalueerd en 
nieuwe ideeën en ontwikkelingen besproken. 
 
8.2 Kijkwijzers.  
Op de Hobbedob hebben we zelf kijkwijzers ontwikkeld die aansluiten bij 
onze visie en werkwijze betreft dalton. De kijkwijzers wordt 1 keer per jaar 
ingevuld door de leerkracht zelf en de daltoncoördinator maakt ook een 
keer een ronde. De uitkomst van de kijkwijzers worden geëvalueerd op de 
team en bouwvergaderingen. Aanpassingen worden gemaakt en op deze 
manier proberen we de manier van werken te waarborgen op onze school .  
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8.3 Ik-doelen voor de leerkracht.  
Om ook ons team scherp te houden en in ontwikkeling hebben we doelen 
ontwikkeld voor de leerkrachten. De leerkrachten vullen dit formulier 1 keer 
per jaar in. Aan de hand van de uitkomst wordt een doel gesteld voor de 
leerkracht om aan te werken. Dit zorgt ervoor dat er een rode lijn wordt 
gehanteerd en ook alle leerkrachten zich blijven ontwikkelen tot 
daltonleerkrachten die wij graag willen zijn.  
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