
 

Daltonboek 

Over het hoe en waarom 
 
 
  

 
Daltondag                                                    Samenwerken 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
                  Zelfstandigheid                                           Verantwoordelijkheid  
 

 

 
 

Schoolpad 3, 1383 EA, Weesp   •   telefoon: 0294-418435   •  openbare basisschool  
e-mail: info@hobbedob.nl    www.hobbedob.nl 

1 
Daltonhandboek– obs de Hobbedob 

 

http://www.hobbedob.nl/
http://www.hobbedob.nl/
mailto:info@hobbedob.nl


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
Daltonhandboek– obs de Hobbedob 

 

http://www.hobbedob.nl/
http://www.hobbedob.nl/
http://www.hobbedob.nl/
http://www.hobbedob.nl/
http://www.hobbedob.nl/
http://www.hobbedob.nl/
http://www.hobbedob.nl/
http://www.hobbedob.nl/
http://www.hobbedob.nl/
http://www.hobbedob.nl/
http://www.hobbedob.nl/
http://www.hobbedob.nl/
http://www.hobbedob.nl/
http://www.hobbedob.nl/
http://www.hobbedob.nl/
http://www.hobbedob.nl/
http://www.hobbedob.nl/
http://www.hobbedob.nl/
http://www.hobbedob.nl/
http://www.hobbedob.nl/
http://www.hobbedob.nl/
http://www.hobbedob.nl/
http://www.hobbedob.nl/
http://www.hobbedob.nl/
http://www.hobbedob.nl/
http://www.hobbedob.nl/
http://www.hobbedob.nl/
http://www.hobbedob.nl/
http://www.hobbedob.nl/
http://www.hobbedob.nl/
http://www.hobbedob.nl/
http://www.hobbedob.nl/
http://www.hobbedob.nl/
http://www.hobbedob.nl/
http://www.hobbedob.nl/
http://www.hobbedob.nl/
http://www.hobbedob.nl/
http://www.hobbedob.nl/
http://www.hobbedob.nl/
http://www.hobbedob.nl/
http://www.hobbedob.nl/
http://www.hobbedob.nl/
http://www.hobbedob.nl/
http://www.hobbedob.nl/
http://www.hobbedob.nl/


 

Inhoudsopgave 
Bladzijde Onderwerp 
5 1. Inleiding 
6 2. Een stukje geschiedenis 
7 3. Voor wie is dit document bestemd 
8 4. Relatie met andere beleidsstukken 
8 4.1. Het schoolplan 
8 4.2. De schoolgids 
8 4.3. De zorgstructuur 
8 4.4. De jaarkalender 
8 4.5. Informatieboekje per groep 
8 4.6. De Nieuwsbrief 
9 4.7. De website 
9 4.8. Facebook pagina 
9 4.9. Social Schools 
10 5. Visie van de Hobbedob 
11 6. Daltononderwijs: een bewuste keuze 
11 6.1. Wat is dalton? 
11 6.2. Samenwerking  
12 6.3. Verantwoordelijkheid 
13 6.4. Effectiviteit 
14 6.5. Zelfstandigheid 
15 6.6 Reflectie 
16 6.7. Wat betekenen de daltonprincipes voor onze school 
16 6.8. Daltonschool de Hobbedob in trefwoorden  
17 6.9. Het team en de rol van de leerkracht 
17 6.10. Werkvormen 
18 7. Doelstellingen en voorwaarden 
18 7.1. Doelstellingen 
18 7.2. Voorwaarden 
19 7.3. Leerling - ouder - leerkracht gesprekken  
20 8. De rol van de leerkracht 
20 8.1. Pedagogisch handelen 
20 8.2. Didactisch handelen 
21 9. Zelfstandig werken 
23 10. Dagritme en de weektaak 
23 10.1. Dagritme  
23 10.2. Planbord 
24 11. Werken met weektaken 
24 11.1. Groep 1/2  
25 11.2 Groep 3 t/m 8 
27 11.3. Evaluatie  
28 11.4. Einddoel 
28 11.5. Toetsen 
30 12. Structuur in de individueel gerichte aandacht 
30 12.1. Doelstelling 

3 
Daltonhandboek– obs de Hobbedob 

 



 

30 12.2. Werkwijze 
31 13. Werken met uitgestelde aandacht 
31 13.1. Begripsbepaling 
32 13.2. Uitgestelde aandacht 
33 14. Regels en routines tijdens zelfstandig werken 
35 15. Overige kenmerken van daltonschool de Hobbedob 
46 16. Dalton ontwikkelactiviteiten 2015-2017  

bijlage: weektaken 
bijlage: doelen voor kindgesprekken groep 2,4,6 en 8 
bijlage: dit ben ik (puzzel) 
bijlage: mijn school 
bijlage: werkhouding 

 

4 
Daltonhandboek– obs de Hobbedob 

 



 

  
1. Inleiding 
 
Met dit daltonboek streven we twee doelstellingen na. Enerzijds willen we concreet 
laten zien op welke wijze we op Obs 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. 
 
Concreet betekent dit, dat dit daltonboek niet een theoretisch boekwerk is, maar een 
praktische gids die duidelijkheid biedt over de manier van werken op onze school en 
er voor moet zorgen, dat de gemaakte afspraken voor iedereen duidelijk zijn. 
Het daltonboek is geen statisch document. Omdat het onderwijs zich ontwikkelt, zal 
ook dit daltonboek jaarlijks worden geëvalueerd en worden zo nodig 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. 
 
Namens het team van daltonschool de Hobbedob, 
 
Monica Groenendaal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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2. Een stukje geschiedenis 
 
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. Het team is in 
2012 gestart met het volgen van de 2 jarige daltonopleiding. Het team bestaat uit 
gecertificeerde daltonleerkrachten. Nieuwe leerkrachten zullen in de toekomst ook 
het dalton diploma gaan behalen. Sinds mei 2015 is de Hobbedob een 
gecertificeerde daltonschool. 
 
Gedurende de opleiding zijn er een heleboel veranderingen zichtbaar geworden 
binnen de Hobbedob. Zo hebben de kleutergroepen nieuwe planborden gekregen. 
Zijn er in alle groepen huishoudelijke taakborden en weekplanborden gekomen. Zo 
zijn er afspraken over het zelfstandig werken, coöperatieve werkvormen en de 
kieskast. Ook het reflecteren heeft nu veel meer een plek gekregen binnen onze 
school. 
Nog steeds blijven wij ons ontwikkelen binnen het daltononderwijs. 
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3. Voor wie is het document bestemd 
 
Dit daltonboek is een aanvulling op onze schoolgids en bestemd voor personen en 
instanties die zich op de hoogte willen stellen van onze daltonschool: 
 

● Het team van onze school. 
● De MR van onze school. 
● De ouders en verzorgers van de leerlingen van onze school. 
● Ouders en verzorgers die overwegen hun leerling aan te melden als leerling 

van onze school. 
● Het schoolbestuur Talent Primair en de gemeente Weesp 
● De onderwijsinspectie 
● Visiteurs van de Nederlandse Dalton Vereniging 
● Eventuele andere (dalton) basisscholen. 
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4. Relatie met andere beleidsstukken en publicaties 
4.1. Het schoolplan 
Elke school maakt voor een periode van vier jaar een schoolplan, waarin het beleid 
voor de komende vier jaar verwoord wordt. In ons schoolplan wordt regelmatig 
verwezen naar dit daltonboek. Binnen het schoolplan zijn de volgende punten 
beschreven: 
 

● De visie en missie van de school 
● Het onderwijskundig beleid 
● Het personeelsbeleid 
● Het zorgbeleid 
● Het kwaliteitsbeleid 
● ICT beleid 

 
Het daltonboek is gekoppeld aan de visie en missie, het kwaliteitsbeleid, het 
onderwijskundig beleid en de organisatiestructuur van het schoolplan. 
 
4.2. De schoolgids 
Elk jaar is er een update van de schoolgids. Hierin wordt het daltononderwijs kort 
beschreven. Dit daltonboek is een aanvulling op het beleid en moet dus ook als 
aanvulling op de schoolgids worden gezien. 
 
4.3. De zorgstructuur 
In het zorgprotocol wordt beschreven hoe de zorg vormgegeven wordt binnen onze 
school.  
De daltonaspecten zullen hier niet rechtstreeks in te herkennen zijn. Toch zijn er wel 
raakvlakken. Zo streven we ernaar om veel tijd te kunnen besteden aan individuele 
leerlingen door inzet van personeel en de daltonwerkwijzen. De leerlingenzorg kan 
daardoor efficiënter worden ingevoerd. 
 
4.4. De jaarkalender 
Aan het begin van ieder schooljaar ontvangt elk gezin de jaarkalender. Hierin staan 
de meest actuele gegevens voor het lopende schooljaar. 
 
4.5 Informatieboekje per groep 
Aan het begin van elk schooljaar ontvangen de ouders een informatieboekje per 
groep met allerlei specifieke groepsinformatie. 
 
4.6. De nieuwsbrief 
Elke twee weken verschijnt de nieuwsbrief met belangrijke data, actuele informatie 
via de Social Schools app. 
Ook wordt er met enige regelmaat de achtergronden van ons daltononderwijs 
beschreven. 
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4.7. De website. 
Op de site van onze school zijn bovenstaande publicaties te downloaden. Ook staan 
er veel foto’s en algemene informatie.  
 
4.8 Facebookpagina 
De communicatie vanuit school zal verlopen via de facebookpagina obs Daltonschool 
de Hobbedob en de Social Schools app. 
 
4.9 Social Schools 
Een compleet en veilig communicatieplatform voor leerkrachten, ouders en 
leerlingen. Socials schools is een handig tools die de communicatie met ouders 
verbeterd en de ouderbetrokkenheid vergroot. 
 

 
- 
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5. Visie van de Hobbedob 
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 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. 
Om onze visie op onderwijs gestalte te geven heeft de Hobbedob, gekozen voor het  
daltonconcept. Hoewel de grondlegster, Helen Parkhurst, van het daltononderwijs, 
de fundamenten voor dit concept een eeuw geleden heeft gelegd, is het nu heel 
actueel, omdat de werkwijze heel goed aansluit bij de doelen die zowel onze school 
als het voortgezet onderwijs heeft gesteld bij het onderwijs van vandaag. 
Samengevat:  
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. 
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6. Daltononderwijs: een bewuste keuze 
 
6.1. Wat is dalton? 
Helen Parkhurst is grondlegster van het Het Dalton Laboratory Plan 
De vijf kernwaarden van het daltononderwijs worden hierna verder uitgesplitst.  
  

 

6.2 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.  
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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. 
 
In de praktijk: 
1. Leerlingen helpen elkaar en er is veel onderlinge communicatie. 
2. Leerlingen organiseren en regelen veel met elkaar. 
3. Leerlingen maken onderling afspraken over het werk. 
4. Leerlingen leren samenwerken met elkaar (ook als het niet je vriend is moet je 
    kunnen werken met elkaar). 
 
 

 
 
6.3 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, waar kinderen niet alleen iets leren, maar zich ook ontwikkelen tot 
zelfstandige en verantwoordelijke jongeren. De sociaal-emotionele ontwikkeling is 
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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. 
 
In de praktijk: 

1. Leerlingen bepalen zelf de volgorde bij het werken van een taak. 
2. Leerlingen houden zelf: werk/materiaal/weektaak bij. 
3. Leerlingen kunnen regelmatig kiezen met wie ze werken en op welke plek er 

gewerkt wordt. 
4. Leerlingen hebben medeverantwoordelijkheid voor hun werk, het materiaal en 

de 
sfeer in de groep. 

5. Leerlingen zijn verantwoordelijk voor huishoudelijke taken binnen de klas of 
school. 

 

 
6.4 Effectiviteit 

Dalton is een "Efficiency measure"  

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

In de praktijk: 
1. Leerlingen ondervinden ondersteuning van het planbord voor het effectief 

indelen van hun taak. Ze kunnen zien wanneer de instructie gegeven wordt. 
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2. Leerlingen leren hun tijd goed te gebruiken. 
3. Leerlingen werken op eigen tempo (hoeven niet op elkaar te wachten, 

gelaagde instructie) 
4. Leerlingen leren eerst zelf hun problemen op lossen, daarna kunnen ze het 

vragen aan hun maatje en daarna aan de leerkracht. 
5. Planborden en huishoudelijke taakborden. 

 

 
6.5 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. 

 
We werken meestal met combinaties van twee groepen. Voor de onderwijspraktijk 
houdt dit in dat, naast onze klassikale instructiemomenten er dagelijks momenten zijn 
waarop de kinderen zelfstandig kunnen werken, al dan niet met een aangepast 
pakket.  
De leerstof wordt vanaf groep 1 in de vorm van een dag- of weektaak met behulp van 
het taakformulier aan de kinderen opgegeven.  
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.  
 
In de praktijk: 
1. Leerlingen hebben hun taak af op het afgesproken tijdstip. 
2. Leerlingen pakken wat ze nodig hebben en ruimen zelf op. 
3. Leerlingen bepalen zelf of zij medeleerlingen, naslagwerk, ander materiaal of de 
    leerkracht raadplegen. 
4. Leerlingen leren een planning maken voor hun werk. 
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6.6 Reflectie 
"I would be the first to hear welcome criticism" 

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

1. Leerkrachten reflecteren dagelijks met de leerlingen (mondeling). 
2. Aan het eind van de week wordt er gereflecteerd op het eigen aandachtspunt 

en/of doel van de leerling (zie achterkant weektaak). Dit gebeurt vanaf groep 
4. 

3. Aan het eind van de week wordt de weektaak gereflecteerd klassikaal, in 
kleine groepen of juist samen met de leerkracht. 

4. Leerlingen controleren (nakijken) zelf het gemaakte werk. 
5. Leerlingen kijken samen met de leerkracht terug op het vorige doel (fase 1 van 

de instructie). 
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6.7. Wat betekenen de daltonprincipes voor onze school? 
De uitwerking van de daltonprincipes worden door alle daltonscholen onderschreven, 
maar de uitwerking daarvan gebeurt op een geheel eigen wijze.  
Onze school streeft ernaar, om leerlingen zo optimaal mogelijk voor te bereiden op 
de eisen die door de maatschappij op cognitief, sociaal-emotioneel, creatief en ICT 
gebied gesteld worden. We houden hierbij rekening met de individuele 
mogelijkheden van de leerling. Leerlingen dienen aan het eind van de basisschool 
voldoende toegerust te zijn om de volgende stap naar het voortgezet onderwijs te 
nemen. 
 
Voor de realisatie van ons onderwijs verandert er niets aan de inhoud van de 
vakgebieden, deze blijven hetzelfde. Echter de manier waarop die inhoud 
aangeboden wordt, verschilt. Een deel van de basisstof wordt klassikaal of in de 
vorm van dag- en weektaken met gedifferentieerde instructie aan de instructietafel 
aangeboden.  
De taken bieden tevens mogelijkheden om herhalingsstof en verrijkingsstof te 
verwerken. Daarnaast hebben alle leerlingen de mogelijkheid om eigen keuzes te 
maken door middel van de keuzetaken binnen het zelfstandig werken. Het werken 
met de taken is er tevens op gericht dat leerlingen leren hun werk te plannen voor 
een langere periode dan een les. De door ons gehanteerde methode biedt de 
mogelijkheid om te gaan met verschillen tussen leerlingen. Leerlingen met wat meer 
dan gemiddelde mogelijkheden vinden voldoende uitdaging in hun werk en leerlingen 
die meer ondersteuning nodig hebben, kunnen dat op deze wijze krijgen. 
 
6.8. Daltonschool de Hobbedob in trefwoorden 
Als daltonschool willen wij het beste uit de leerlingen halen en mensen met lef 
ontwikkelen.  
Dit kenmerkt zich door een doorgaande lijn op het gebied van: 

1. Het pedagogisch klimaat aan de hand van de tien gouden regels. 
2. Het gebruik van dagkleuren. 
3. Het werken met taken. 
4. Het werken met keuzewerk binnen werktijd. 
5. Het werken met uitgestelde aandacht. 
6. Samenwerken (coöperatieve werkvormen). 
7. Permanente ontwikkelingsmogelijkheden voor alle leerlingen. 
8. Een samenwerkend team (leren van elkaar, opvattingen delen). 
9. Eisen stellen aan elkaar en verantwoording nemen / geven. 
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6.9. Het team en de rol van de leerkracht 
Vanuit de daltonvisie opereert een leerkracht per definitief niet solistisch. Hij of zij 
functioneert in een team. Onderlinge samenwerking wordt nadrukkelijk gestimuleerd. 
Binnen het team inspireer je en ondersteun je elkaar. In teambijeenkomsten wordt de 
ontwikkeling van de school vorm gegeven. De leerkracht is het hart van het 
daltononderwijs. Hij/zij heeft: “dalton tussen de oren zitten”. Het is een bepaalde 
houding ten opzichte van leerlingen en ten opzichte van het onderwijs. Een houding 
die zich kenmerkt door dat je bijvoorbeeld leerlingen geen oplossingen voorkauwt, 
dat je ze stimuleert zelf na te denken over problemen, dat je oog hebt voor 
werkvormen die samenwerking bevorderen, dat je hier en daar een stapje terug wilt 
doen om leerlingen de gelegenheid te bieden om zelf verantwoordelijkheid te dragen. 
Het wil niet zeggen dat leerlingen hun gang kunnen gaan zonder controle. De 
leerkracht is niet alleen de coach, hij of zij moet ook leiding geven. Vooral in gevallen 
waar leerlingen zich niet aan afspraken houden of wanneer anderen zich daardoor 
niet prettig of veilig voelen is sturing door de leerkracht nodig. Wat leerlingen zelf 
kunnen moet je bij de leerlingen laten. 
 
6.10. Werkvormen 
De daltonprincipes hebben invloed op de werkvormen die gehanteerd worden.  
Deels worden werkvormen gehanteerd die door de methoden worden aangeboden. 
Dit is vooral het geval bij de vakken die (gedeeltelijk) klassikaal worden aangeboden. 
De leerstof wordt aangeboden in de vorm van dag- en weektaken, waarbij de 
leerlingen op vooraf afgesproken momenten instructie (kunnen) krijgen.  
De leerlingen hebben een bepaalde keuzevrijheid in: 

● Het tempo van leren en verwerken van de speel- / leerstof. 
● De volgorde van vakken en taken. 
● De leerweg, waarbij het einddoel vaststaat. 
● De leerstrategie, toegepast op de leerstof. 
● De werkplek. 
● Het tijdstip waarop elke taak wordt opgepakt. 
● De partners bij het leren: leerkrachten of medeleerlingen. 
● De activiteiten, al of niet vakgebonden. 

 
De taak omvat vaak meer leerstof dan het werk voor dat bepaalde moment en ‘voor 
de volgende keer’ (leerstofplanning). Daardoor leert een leerling over de stappen die 
hij of zij moet zetten om de dag- of weektaak tot een goed einde te brengen. 
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7. Doelstellingen en voorwaarden 
Vanwege onze daltonidentiteit vinden we het belangrijk en noodzakelijk om de 
ontwikkeling van onze leerlingen, het samenwerken tussen leerlingen en het leren 
omgaan met verantwoordelijkheid zoveel mogelijk te stimuleren en te begeleiden. 
 
7.1 Doelstellingen 
We willen bereiken dat onze leerlingen: 

● Gemotiveerd zijn om eigen initiatief te ontplooien en zelfstandig te werken. 
● Bij problemen erop gericht zijn zelf oplossingen te vinden. Als dit niet lukt, 

vragen ze in eerste instantie een medeleerling om hulp (maatje), voordat de 
leerkracht wordt geraadpleegd. 

● De regels en routines tijdens het zelfstandig werken kunnen hanteren. 
● Kunnen omgaan met uitgestelde aandacht. 
● In staat zijn hun eigen taken te plannen. 
● De verantwoordelijkheid dragen voor het controleren en registreren van hun 

eigen werk. 
● Bereid zijn elkaar te helpen. 
● Met elkaar kunnen samenwerken. 
● Zorgen voor een goed (rustig) leef- en werkklimaat binnen de school. 

 
7.2 Voorwaarden 
Om bovenstaande doelen te kunnen bereiken is het nodig dat: 

● er een veilige en ontspannen sfeer is, waarin leerlingen zich open durven 
stellen en ervaren dat ze gewaardeerd worden zoals ze zijn. 

● leerlingen geloof en plezier hebben in eigen kunnen. Door het ontwikkelen van 
zelfvertrouwen zijn ze in staat taken succesvol uit te voeren. 

● de leerlingen en het team duidelijke afspraken maken over organisatorische 
aspecten, zoals ruimte en tijd, zodat een doorgaande lijn ontstaat van groep 1 
t/m 8. 

● de leerkracht vertrouwen heeft in de leerling en vertrouwen schenkt aan de 
leerling. 
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7.3 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 (zie bijlage) 
 
De leerlingen in groep 2 krijgen een blad met een afbeelding van een school erop. 
De vragen gaan over wat kan ik al, wat vind ik nog lastig, wat zou ik graag willen 
leren, wat vind ik fijn op school en wat vind ik niet fijn op school. Op de achterkant 
graag een tip van thuis voor de juf. 
 
De leerlingen in groep 3 t/m 8 krijgen een blad met een puzzel “Dit ben ik”. Graag de 
vragen: 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, invullen. Tevens een 
tip voor de juf en waaraan gewerkt gaat worden en hoe de leerlingen dat gaan doen.  
 
Op de achterkant van de puzzel staat nog een “werkhouding cirkel”. Deze cirkel 
graag inkleuren, de leerlingen geven zelf aan in welke mate zij dit kunnen of zij dit 
een beetje (binnenste ring) of al heel goed (buitenste ring) kunnen. 
De leerdoelen van zelfstandig werken, verantwoordelijkheid, samenwerken en 
reflectie worden hierbij toegevoegd (zie bijlage).  
 
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). 
De ingevulde formulieren graag één week voor de gesprekken weer inleveren bij de 
leerkracht. Er zullen 3x per jaar leerling - ouder - leerkracht gesprekken plaatsvinden. 
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8. De rol van de leerkracht 
 
Zelfstandigheidsontwikkeling vraagt een specifieke houding van de leerkracht.  
Deze zal van de persoon die het onderwijsleerproces stuurt, steeds meer de rol van 
begeleider aan gaan nemen. 
 
8.1 Pedagogisch handelen 
Van leerkrachten wordt verwacht dat zij: 

● Een klimaat scheppen waarin leerlingen zich veilig en geaccepteerd voelen. 
● Het zelfvertrouwen van leerlingen ondersteunen door positieve verwachtingen 

uit te spreken en door positieve feedback te geven. 
● Leerlingen stimuleren tot het zelf oplossen van problemen en hen de daarvoor 

benodigde vaardigheden aanleren. 
● Leerlingen leren reflecteren op hun eigen werkhouding en resultaten. 
● Zorgen voor een duidelijke structuur in de leeromgeving, zoals een ordelijk en 

functioneel ingericht lokaal en het gebruik van overzichtelijke dag- en 
weekroosters. 

● Duidelijke regels en routines hanteren. 
● Zorgen voor een rijke en uitdagende leeromgeving. 

 
8.2 Didactisch handelen 
Van leerkrachten wordt verwacht dat zij: 

● Het niveau van de instructie en de verwerkingsopdrachten afstemmen op de 
verschillende behoeften en mogelijkheden van de leerlingen. 

● Leerlingen leren hun werk te plannen. 
● Leerlingen leren registreren en het gemaakte werk te controleren. 
● Werkvormen hanteren binnen de les die de leerlingen activeren, motiveren en 

stimuleren. 
● Bevorderen dat leerlingen op een doelmatige wijze samenwerken en leren 

elkaar ondersteunen. 
● De leerlingen stimuleren zelfstandig gebruik te maken van informatie- en 

communicatietechnologie (ICT). 
● Zorgen voor een rijk en uitdagend leerstofaanbod. 
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9. Zelfstandig werken 
Anders dan vroeger in het traditioneel onderwijs, wordt de leerling in het 
daltononderwijs structureel aangeleerd zelf actief oplossingen te vinden bij 
vragen of problemen. Zelfstandige leerlingen denken creatiever, gebruiken hun tijd 
beter, zijn flexibeler en kunnen beter plannen. Dit zijn vaardigheden die ze in het 
leven na de basisschool uitstekend kunnen gebruiken. Uiteraard krijgen de leerlingen 
van de Hobbedob instructies op de leervakken en, als dat nodig is, extra hulp om 
vraagstukken op te lossen, maar die hulp is er ook op gericht de oplossing de 
volgende keer zelf te vinden. 
Een voordeel van de zelfstandigheid die we de leerling in het daltononderwijs 
aanleren is dat het mogelijk is de leerlingen met een veel grotere variatie aan 
opdrachten en taken te laten werken. Variatie in moeilijkheid, hoeveelheid en 
werkwijze. 
Om ervoor te zorgen, dat leerlingen snel aan de slag gaan maken de leerkrachten 
een motivatie rondje om te kijken of de leerlingen hun werk goed hebben opgepakt. 
Bij dit rondje kunnen vragen van de leerlingen kort beantwoord worden. Hierbij 
maken de leerlingen gebruik van een vraagkaartje. 
Er zijn vaste momenten tijdens de dag waarop er door de school aan de taak tijd 
gewerkt wordt. Tijdsplanning is voor leerlingen altijd of vaak lastig. Leerlingen 
moeten weten dat aan het eind van de week de weektaak af moet zijn, we 
controleren dit tussendoor. Werk dat niet af is, wordt na schooltijd afgemaakt of gaat 
mee naar huis als (t)huiswerk. 
 
Daltonaspecten 
Verantwoordelijkheid ● Verantwoordelijkheid in de eigen planning 

en de uitvoering daarvan.  
● Verantwoordelijkheid nemen voor de 

eigen gemaakte keuzes. 
● De vrijheid om wel of niet de instructie te 

volgen en de verantwoordelijkheid 
daarvoor dragen.  

● De leerlingen hebben naast het 
basisaanbod, de vrijheid om zelf te kiezen 
wat ze willen leren. Dezekeuze moeten ze 
ook waarmaken. Ze zijn verantwoordelijk 
voor de uitvoering. 

● De verantwoordelijkheid om zelf 
oplossingen te bedenken voor gerezen 
problemen. Tevens de 
verantwoordelijkheid voor de gevolgen 
daarvan. 

● De verantwoordelijkheid om hulp te 
zoeken en te geven. 

Zelfstandigheid ● Zelfstandig administreren. 
● Kritisch het eigen werk evalueren.  
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● Het maken van de keuze wordt 
zelfstandig gemaakt, zonder dat de 
leerkracht zich daarin mengt. De 
uitvoering gebeurt zelfstandig. Op 
verzoek van de leerling zal de leerkracht 
helpen en suggesties geven. De hulp van 
de leerkracht wordt pas gegeven als niet 
de leerling, maar de leerkracht daartoe 
het initiatief neemt. 

Samenwerking ● Opdrachten in tweetallen of groepjes 
uitvoeren.  

● Maatjeswerk. 
● Sommige opdrachten kunnen alleen 

samen gedaan worden. Bij andere 
opdrachten bestaat de mogelijkheid om 
ze alleen of samen te doen.  

● Oplossingen door middel van 
samenwerken worden gestimuleerd. 

Effectiviteit ● Door zelfstandige keuzes te maken zal er 
een grotere mate van effectiviteit zijn. 

Reflectie ● Door dagelijks en wekelijks te reflecteren 
op de zelfstandigheid leren leerlingen 
kritisch naar zichzelf te kijken. 

Borging ● Werkwijze beschreven in dit daltonboek. 
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10. Dagritme en de weektaak 
 
10.1 Dagritme groep 1/2  
Elke ochtend wordt in de klas besproken welke dag, kleur, maand het is. Dit wordt 
dan zichtbaar gemaakt in de groep. Daarnaast wordt er bij de kleuters ook gewerkt 
met dagritmekaarten ter ondersteuning van de leerlingen. Deze worden besproken 
en vervolgens zichtbaar opgehangen. 
 
10.2 Planbord 
 
10.2.1 Groep 1/2 
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. Elke symbool staat voor een bepaald 
werkje. Hartje is altijd een knutsel werkje. 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. 
 
Daltonaspecten 
Verantwoordelijkheid ● De leerlingen voelen zich 

medeverantwoordelijk voor het verloop 
van de dag. Het stimuleert taakbesef. 

Zelfstandigheid ● Het dagritmepakket en de planborden zijn 
een voorstadium van het leren plannen. 

Samenwerking ● Ook bij het samen plannen van 
samenwerkingsopdrachten is het 
planbord een welkom hulpmiddel. 

Effectiviteit ● Door het zichtbaar maken van het 
dagritme zijn de leerlingen beter in staat 
hun activiteiten te plannen. 

Reflectie ● Het zichtbaar maken van het dagritme is 
een hulpmiddel bij de reflectiemomenten. 

Borging ● Werkwijze beschreven in dit daltonboek. 
 

                      
 
10.2.2 Groep 3, 4, 5, 6 en 7/8 
Op het planbord in de klas staat het rooster van de hele week weergegeven. Daar is 
te vinden wanneer er instructiemomenten zijn. Met behulp van deze informatie 
kunnen leerlingen hun eigen dagritme volgen en voor een deel bepalen.  
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11. Werken met Weektaken 
 
11.1 Groep 1/2 
11.1.1 Leerstofgebieden 
Activiteiten / materialen groep 1: 

● Knip- en plakwerkjes  
● Werkboekje (taal- en rekenopdrachten) 
● Huishoek 
● Bouwhoek 
● Taal- / Leeskast 
● Rekenkast 
● Puzzelkast 
● Engels 

 
Activiteiten / materialen groep 2: 

● Knip- en plakwerkjes 
● Werkboekjes (taal en rekenopdrachten) 
● Huishoek 
● Bouwhoek 
● Taal- / Leeskast 
● Rekenkast 
● Puzzelkast 
● Engels 
● Schrijfoefeningen  

 
11.1.2 Inhoud van de taken 
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 (zie weektaak van deze leerlingen). 
 
11.1.3 Verwerking 
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. 
 
11.1.4 Keuzewerk - ANK 
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. 
 
11.1.5 Reflectie 
Elke dag wordt er als de verplichte taak afgerond is een smiley op de weektaak 
ingekleurd. De leerling geeft d.m.v. het kleuren van een smiley aan hoe hij of zij het 
werk ervaren heeft. Op vrijdag reflecteert de leerling samen met de juf de weektaak. 
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11.1.6 Observatiesysteem 
Bij de groepen 1/2 hanteren we het observatieprogramma PRAVOO om de  
vorderingen van de leerlingen te registreren (zowel cognitief, motorisch en sociaal  
emotioneel). In groep 2 nemen wij de Cito taal voor kleuters en rekenen voor kleuters 
af.  
 
11.2 Groep 3 t/m 8 
11.2.1 Leerstofgebieden 

● Taal 
● Rekenen  
● Spelling 
● Technisch lezen  
● Woordenschat  
● Begrijpend lezen  
● Schrijven 
● Verkeer  
● Engels 
● Wereldoriëntatie  
● Lichamelijke opvoeding 
● Muziek / drama 
● Tekenen / handvaardigheid 
 

11.2.2 Inhoud van de taken 
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 zelf bepalen in welke volgorde ze de taken maken. 
Ook bepalen ze zelf waar en met wie ze de taken maken. 
 
11.2.3 Basistaken 
In de basistaak vindt je de opdrachten vanuit de methodes per leerstofgebied.  
De leerkracht kan dit per onderdeel verdelen in meerdere, aparte opdrachten (bijv. bij 
taal en rekenen)  
 
11.2.4 Andere taken 
Een aantal leerlingen hebben een aangepaste weektaak, omdat ze op een ander 
niveau werken (op bepaalde vakgebieden). 
 
11.2.5 Individuele afspraken 
Met sommige leerlingen heeft de leerkracht een mondelinge afspraak. Dit heeft dan 
vaak te maken met de hoeveelheid stof of de manier van verwerken. 
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11.2.6 Verwerking 
Afhankelijk van het niveau van zelfstandig plannen maken leerlingen de keus voor 
een dagtaak, halve weektaak, weektaak, of plannen met behulp van de leerkracht. 
 
11. 2.7 Dagtaak 
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 met een dagtaak in hogere groepen krijgen een overzicht van de te 
maken taken (eventueel met steun van tijden).  

 
11.2.8 Keuzewerk 
Keuzetaken worden naar eigen inzicht, ter afwisseling, gedaan. Dit is van te voren 
niet gepland. Blijkt de weektaak ten koste te gaan van het keuzewerk dan zal de 
leerling daarop worden aangesproken. De meeste leerlingen gaan pas keuze werk 
doen, wanneer ze hun weektaak af hebben. De leerlingen hebben de vrijheid om ook 
eerder keuzewerk te gaan doen. 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. 
 
Het keuzewerk is verdeeld in een aantal vakgebieden: 

● taal 
● lezen 
● rekenen 
● wereldoriëntatie 
● techniek 
● Engels / Spaans  
● expressie 
● gezelschapsspelletjes / slimme spelletjes 
● dalton map (meervoudige intelligentie) 

 
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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11.2.9 De huishoudelijke taken 
Vanaf groep 3 hebben alle groepen een huishoudelijk taakbord hangen met 
huishoudelijk taken. Dit kan per groep verschillend zijn. Sommige huishoudelijke 
taken zijn voor 1 leerling maar kan ook door 2 leerlingen worden uitgevoerd. Er zijn 
klassen taken maar school brede taken. Bijvoorbeeld het bellen na de pauze groep 
3/4, de ingang netjes houden groep 5/6, papier container bij de weg zetten groep 7/8, 
tutor kast netjes houden groep 7/8 etc. Alle leerlingen hebben een kaartje met naam 
en foto. Ook heeft elke groep een manager (die controleert of de taak goed is 
uitgevoerd) en een invaller voor de afwezige leerling van die dag.  
 

                       
 
 
11.3 Evaluatie 
Evaluatie van het gemaakte werk (zelf nakijken) De leerlingen kijken vanaf groep 4 
zelf na.  
Dit is van toepassing op de volgende vakgebieden: 

● rekenen  
● spelling  
● taal  
● aardrijkskunde  
● geschiedenis  
● begrijpend lezen 
● natuur 
 

11.3.1 Evaluatie door de leerkracht (inleveren van het gemaakte werk) 
De leerkracht houdt per dag bij wat de leerlingen gedaan hebben en geeft 
aanwijzingen als de planning niet in overeenstemming met de mogelijkheden is. 
Als ze het werk af hebben (en eventueel ook nagekeken), komt het in de nakijkbak. 
De leerkracht controleert (checkt) het werk van de leerling en houdt overzicht op de 
weektaak van de leerling. Als het werk niet zelf nagekeken kan/mag worden, maar 
de leerling wil graag directe feedback op het gemaakte werk, dan kan dit in overleg 
met de leerkracht samen worden nagekeken.  
 
11.3.2 Reflectie van de weektaak 
Op vrijdag wordt zowel de planning als het gemaakte werk en de uitvoering hiervan 
gereflecteerd op de weektaak. Bij de groepen 1/2 gebeurt dit individueel met de 
leerlingen. Vanaf groep 3 doen we dit d.m.v. de leerlingen met elkaar te laten 
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reflecteren op hun gestelde doel van die week. Elke leerlingen vanaf groep 4 geeft 
zichzelf een tip en een top voor de afgelopen week. De groep 3 leerlingen maken 
een tekening over de week. Er wordt ook besproken of het doel behaald is. Vanuit de 
tips formuleert de leerling een nieuw doel voor de volgende week. De leerling geeft 
hierbij aan wie of wat hij/zij hiervoor nodig heeft. De weektaak gaat op vrijdag (3 t/m 
8) mee naar huis zodat de ouders ook op de hoogte zijn van het werken op school. 
De weektaken van de groepen 1 en 2 gaan per thema mee naar huis. 
 
11.3.3 Voorbeelden 
In de bijlagen: voorbeelden weektaken met op de achterkant de reflectie. 
 
11.4 Einddoel 
Per groep hebben we een einddoel geformuleerd betreffende het werken met de 
weektaak. 
• Groep 1/2: het zelfstandig kunnen inplannen van taken gedurende een week. 
• Groep 3, 4, 5/6 en 7/8: het zelfstandig kunnen plannen en realiseren van 
weektaken. 
 
11.5 Toetsen 
Wij toetsen de voortgang van de leerlingen m.b.v. de methode gebonden toetsen. 
Ook nemen wij 2x per jaar de CITO toetsen af. Voor de groepen 1 en 2 hanteren we 
ook het PRAVOO observatiesysteem. 
Daarnaast gebruiken wij het Onderwijs Volgsysteem van ParnasSys om de 
cognitieve ontwikkeling van de individuele leerling in kaart te brengen. 
 
Daltonaspecten 
Verantwoordelijkheid ● Vrijheid de eigen planning en de 

uitvoering daarvan. Verantwoordelijkheid 
nemen voor de eigen gemaakte keuzes.  

● Vrijheid om wel of niet de instructie te 
volgen en de verantwoordelijkheid 
daarvoor te dragen. 

Zelfstandigheid ● Zelfstandig administreren. 
● Kritisch het eigen werk evalueren. 

Samenwerking ● Opdrachten in tweetallen of grotere 
groepen uitvoeren. Onderlinge hulp. 

Effectiviteit ● Doordat door het taakwerk het onderwijs 
meer is toegesneden op de individuele 
leerling is er een grotere mate van 
effectiviteit. 

Reflectie ● Op de taak en binnen het dagritme wordt 
ruimschoots gelegenheid geboden tot 
evaluatie en reflectie. 

Borging ● Werkwijze beschreven in dit daltonboek. 
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12.Structuur in de individueel gerichte aandacht 
 
12.1 Doelstelling 

● Er is duidelijkheid over de gang van zaken tijdens een les. 
● Doordat het gedrag van de leerkracht voorspelbaar is weten de leerlingen 

wanneer zij extra instructie kunnen krijgen. 
● De leerlingen weten wanneer zij hun vragen kunnen stellen aan hun ‘maatje’ 

en aan de leerkracht. 
● Het voorkomen dat leerlingen onnodig en impulsief vragen stellen. 
● Het scheppen van een rustige sfeer. 

 
12.2 Werkwijze 
 
12.2.1 De leerkracht 

● rolt met een rolkruk voorafgaand aan de les (volgens een vaste route) langs 
een aantal leerlingen om hen op weg te helpen;  

● Helpt geen leerlingen voor hun beurt; 
● Beantwoordt geen vragen hardop door de klas; 
● Helpt leerlingen met vragen of instructie in groepjes aan de instructietafel of de 

leerkracht komt bij de leerlingen langs; 
● Maakt elke dag een compliment rondje langs leerlingen. 
● Als het teken van uitgestelde aandacht neergezet wordt bedenken leerlingen 

zelf een oplossing of gaat hij/zij het bij iemand anders vragen. 
 
12.2.2 De leerlingen 

● Weten dat ze met hun vragen kunnen stellen aan hun maatje of leggen hun 
vraag kaartje neer en wachten tot de leerkracht bij ze langs komt 

● Leren dat ze geen vinger meer op hoeven steken, maar wachten tot de 
leerkracht zijn ronde maakt en de leerling vragen kan stellen; 

● Laten de opgave waar ze niet uitkomen even rusten en gaan verder met een 
andere opdracht; 

● Ervaren dat de situatie en het gedrag van de leerkracht voorspelbaar zijn. 
● Komen niet bij de leerkracht terwijl deze de ronde maakt. 

 
12.2.3 Het verloop van een les 

1. De leerkracht benoemt het doel van de les 
2. De leerkracht geeft instructie 
3. Korte loopronde om de leerlingen die het nodig hebben op weg te helpen 
4. Gelaagde instructie voor 1 groep (3 niveaus) de andere groep is zelfstandig 

aan het werk. Dit is een periode van uitgestelde aandacht. 
5. Leerlingen die denken dat ze de instructie niet nodig hebben, kunnen zelf aan 

het werk (dit wordt achteraf geëvalueerd). 
6. De groep gaat na instructie aan het werk. 
7. De leerkracht maakt tijd voor de vragen. 
8. Hierna wordt deze cyclus herhaald. 
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13. Werken met uitgestelde aandacht 
 
13.1 Begripsbepaling 
We maken het volgende onderscheid tussen de begrippen ‘zelfstandig 
werken’ en ‘uitgestelde aandacht’: 
 
 Zelfstandig werken Werken met uitgestelde aandacht 
Omschrijving De leerlingen werken aan 

hun weektaak, er is ruimte 
om hulp te vragen in de 
momenten die de leerkracht 
aangeeft. 
 
De leerkracht heeft de 
mogelijkheid om deze 
hulpvraag direct te 
beantwoorden. 

Leerlingen werken zelfstandig en 
kunnen niet op ieder individueel 
gewenst moment beschikken over 
de hulp van de leerkracht. 
 
Deze hulp zal uiteindelijk wel 
gegeven worden. 
 
De leerkracht zal na een periode 
van uitgestelde aandacht de 
leerlingen de mogelijkheid geven 
tot het stellen van vragen. 
 

Doelstelling Ruimte creëren voor de 
leerkracht om individuele of 
in kleinere groepjes hulp en 
aandacht te geven aan die 
leerlingen die extra hulp of 
ondersteuning nodig 
hebben. 

Het ontwikkelen van de 
zelfstandigheid in al haar facetten. 

 
13.1.1 Specifieke verschillen 
 
Zelfstandig werken 
Bij zelfstandig werken gaat het erom dat de leerlingen bezig zijn, zodat de leerkracht 
de handen vrij heeft om aandacht te kunnen besteden aan een andere groep, een 
individueel leerling of een groepje leerlingen. Denk bijvoorbeeld aan de 
instructietafel. Een groep leerlingen is zelfstandig aan het werken en de leerkracht zit 
aan de instructietafel met een aantal leerlingen of loopt haar ronde om de vragen te 
beantwoorden. 
 
Uitgestelde aandacht 
Wanneer we werken met uitgestelde aandacht, doen we dat omdat we de leerlingen 
iets willen leren. We willen ze leren om zelfstandig te werken en/of zelfstandig te 
denken.  
 
Het zelfstandig werken heeft een vooral praktische insteek, terwijl het werken met 
uitgestelde aandacht een veel meer pedagogisch doel heeft. 
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13.2 Uitgestelde aandacht 
Uitgestelde aandacht is een fase binnen de periode van het zelfstandig werken. 
 
13.2.1 Perioden dat de leerkracht ‘niet beschikbaar’ is 
De leerlingen moeten eraan wennen dat de leerkracht niet meer op elk moment 
beschikbaar is. Gedurende een korte periode mogen de leerlingen geen beroep op 
de leerkracht doen, omdat hij/zij bijvoorbeeld instructie aan andere leerlingen moet 
geven. 
 
Tijdens het zelfstandig werken (wanneer de leerkracht geen instructie geeft) kunnen 
de leerlingen vragen bij de leerkracht stellen. De leerkracht loopt tijdens deze 
momenten ook zijn vaste looproute door de klas en kijkt naar het werk van de 
leerlingen. De leerkracht steunt doormiddel van complimenten de werkhouding van 
de leerlingen. De leerkracht bekijkt in de rondes het werk van de leerling en kan 
indien nodig direct feedback geven. 
 
Wanneer er sprake is van uitgestelde aandacht, gebruiken we een teken voor 
uitgestelde aandacht. Dit betekent dat de leerkracht niet beschikbaar is en de 
leerlingen zichzelf moeten redden, we gebruiken hiervoor een stappenplan 
(handelingswijzer). 
 

1. Lees de opdracht (nog eens) goed! 
2. Vraag (zachtjes) hulp aan een andere leerling. 
3. Bedenk goed wat je niet snapt en wat je vraag is. 
4. Ga even aan een andere taak of volgende opdracht werken. 
 

Daltonaspecten 
Verantwoordelijkheid ● De vrijheid om zelf oplossingen te 

bedenken voor gerezen problemen. 
Tevens de verantwoordelijkheid voor de 
gevolgen daarvan.  

● De vrijheid om hulp te zoeken en te 
geven. 

Zelfstandigheid ● De hulp van de leerkracht wordt pas 
gegeven als niet de leerling maar de 
leerkracht daartoe het initiatief neemt. 

Samenwerking ● Oplossingen door middel van 
samenwerken worden gestimuleerd. 

Effectiviteit ● Leerlingen leren eerst zelf een oplossing 
te zoeken. Het antwoord op hun vraag zal 
op deze manier beter ‘beklijven’. 

Reflectie ● De periodes van zelfstandig werken 
worden dagelijks geëvalueerd met de 
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leerlingen. 
Borging ● Werkwijze beschreven in dit daltonboek. 

        groep 5 t/m 8              groep 1 t/m 4 
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14. Regels en routines tijdens zelfstandig werken 
 
Signaal voor uitgestelde aandacht 
• Iedere groep heeft een teken voor uitgestelde aandacht. De groepen 1/2 , 3 en 4 
hebben een ketting en de groepen 5 t/m 8 zetten een kaart op tafel. 
 
Werkplek 
• De leerlingen mogen tijdens het zelfstandig werken zelf weten waar ze gaan zitten 
(vanaf groep 3 heeft iedere leerling wel een eigen tafel), werken in de hal of in de nis 
mag tot 10.15 uur stil werken. Na de pauze (10.45 uur ) mag er samengewerkt 
worden in de hal en nis maar niet meer dan 2 leerlingen per groep. 
 
Overleggen 
• Altijd fluisterend, samenwerken op daarvoor bedoelde plekken (gang of 
instructietafel in de klas), helpen kan kort bij de tafel van een leerling. 
 
Heen- en weer lopen 
• Neem alles in 1 keer mee (schrift, pennen, boek etc.) voor het vak waar je mee 
bezig gaat. 
• Leerlingen hebben geen last van andere, lopende leerlingen. 
 
Wel / Niet samenwerken 
• Samenwerken gebeurt op eigen initiatief, tenzij het om een duidelijke reden niet kan 
(bijv. een andere activiteit op de gang). Soms wordt samenwerken verplicht bijv. bij 
begrijpend lezen. 
 
Hulp vragen 
• Motiveren dat de leerlingen eerst elkaar om hulp vragen en daarna pas de 
leerkracht. 
 
Inleveren van werk 
• In de nakijk bakken. Zelf nakijken gebeurt vanaf groep 4 (stapsgewijs). 
 
Gebruik maken van materialen 
• De inrichting van de klassen dient zo te zijn, dat de leerlingen alle materialen die zij 
nodig hebben zelfstandig kunnen pakken, eventueel schoonmaken en weer 
opruimen. 
• Ook materialen buiten de groep dienen gemakkelijk toegankelijk te zijn. 
• Voorwaarde is steeds voorzichtig met de materialen om te gaan en deze op de 
juiste plaats terug zetten. 
• Leerlingen zijn zelf verantwoordelijk voor het juiste gebruik. 
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15. Overige kenmerken van Daltonschool de Hobbedob (in alfabetische 
volgorde) 
 
Dagkleuren 
De dagkleuren worden benut als een communicatiemiddel. Door iedere dag van de 
week een eigen kleur te geven, kan die kleurcode op verschillende manieren worden 
gebruikt in de organisatie van de groep.  
De toepassingsmogelijkheden van dagkleuren zijn onbeperkt. Het geeft de 
leerkrachten de mogelijkheid om bijvoorbeeld de jongste kleuters inzicht te geven in 
de dagen van de week, nog voordat ze de namen herkennen of kunnen lezen. 
De dagkleuren worden o.a. gebruikt bij het planbord en bij het inkleuren van de 
weektaak. De leerlingen plannen de taak in met de dagkleuren en als hun werk af is 
kleuren ze dit af met een smiley in de kleur van de dag. De leerkracht kan in één 
oogopslag per dag zien wat de leerling die specifieke dag gemaakt heeft en morgen 
gepland heeft.  
 
Op onze school worden de volgende dagkleuren gebruikt: 
 

● maandag - rood 
● dinsdag - blauw 
● woensdag - groen 
● donderdag - geel 
● vrijdag - oranje 

 
In elk lokaal is op een duidelijk herkenbare en identieke manier aangegeven welke 
kleuren bij de verschillende dagen horen. 
 
Daltonaspecten t.a.v. dagkleuren 
Verantwoordelijkheid Verantwoordelijkheid nemen voor eigen 

planning. 
Zelfstandigheid Zelfstandig administreren. 
Samenwerking De samenwerkingsopdrachten in tijd plannen 
Effectiviteit  Leerlingen worden meer eigenaar van hun eigen 

leerproces. 
Reflectie De kleur van de dag wordt teruggekoppeld op de 

weektaak 
Borging  Werkwijze beschreven in dit daltonboek. 
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Instructietafel 
Tijdens de verlengde instructie, kunnen de leerlingen aan de instructietafel werken. 
Daarbij wordt de leerstof nog eens, nu meer stapsgewijs en met (andere) materialen, 
aangeboden en wordt er gezamenlijk geoefend. Omdat de leerlingen meer tijd kwijt 
zijn aan instructie, blijft er minder tijd om te oefenen. Dit is in principe niet erg, want 
het bereiken van het leerdoel staat centraal, niet het af hebben van de oefenstof.  
De instructietafel is de plaats om tijdens het zelfstandig werken met leerlingen 
individueel of in een groepje te werken. De opstelling wordt zo gekozen dat de 
leerkracht overzicht over de hele groep kan houden.  
De leerkrachten zorgen dat de juiste materialen (visualiserend) klaarliggen op de 
instructietafel. 
Aan de instructietafel krijgen leerlingen die moeite hebben met de lesstof, extra 
instructie. Die leerlingen kun je tegemoet komen door te handelen op verschillende 
niveaus. Je kunt een rekenprobleem bijvoorbeeld door met materialen te werken een 
stuk duidelijker maken aan een leerling. Na de instructie kunnen de leerlingen de  
instructietafel gebruiken om samen te werken of als stil werkplek. 
De kleuters die extra uitleg nodig hebben krijgen dit individueel of in een groepje aan 
de tafel waar ze aan  het werk zijn. De leerkracht gaat dan naar de leerling toe (geen 
aparte instructietafels in de groepen 1/2 ). 
 
Keuzewerk 
Vrijheid betekent niet alleen dat de leerling de volgorde binnen de taak mag bepalen, 
maar ook, dat het voor een deel zelf de inhoud van zijn/ haar leren mag kiezen. Een 
activiteit die de leerlingen zelf mogen kiezen, afhankelijk van hun belangstelling. 
Het is niet alleen wat uitloopwerk, een “pas op de plaats” voor de snellere werkers of 
een “inhaal uurtje” voor de anderen. Een keuzetaak behoort bij ons het normale 
takenpakket. Het is niet zo dat alleen de leerlingen die klaar zijn met hun taak aan 
het keuzewerk toekomen. 2 keer per week is er voor alle leerlingen keuzewerktijd. 
Vanaf groep 1 worden de keuzetaken geïntegreerd in de weektaak.  
De scheidslijn educatief / recreatief is niet altijd scherp te trekken (“Mens erger je 
niet” kan als telactiviteit heel educatief zijn in groep 3, maar niet meer in groep 8). 
Vanaf groep 3 staat keuzewerk niet alle dagen maar wel op een vast moment op het 
rooster aangegeven. Keuzewerk is in principe zelfcorrigerend. 
Hierbij zal ook de leerkracht goed volgen wat de leerlingen doen en welke kwaliteit 
ze leveren. Binnen het keuzewerk zal er bewust naar gestreefd worden leerlingen te 
laten samenwerken. Keuzewerk wordt in alle bouwen door de leerkracht aangeboden 
via de aangegeven keuzekast.  
Verantwoordelijkheid betekent, dat de leerling de volgorde binnen de taak mag 
bepalen en dat het voor een deel zelf de inhoud van zijn /haar leren mag kiezen 
(vooral betreft het keuzewerk) 
 
De groepsleerkrachten zullen voortdurend bij de leerlingen peilen waar hun 
belangstelling ligt en wat zij eventueel als aanvulling op het keuzewerk zouden willen 
hebben. Als een leerling iets als keuzewerk wil doen dat (nog) niet te vinden is, kan 
het daarover overleggen met de leerkracht. De leerkracht gaat dan op zoek naar 
deze materialen. 
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Daltonaspecten t.a.v. keuzewerk 
Verantwoordelijkheid ● De leerlingen hebben de vrijheid om zelf 

te kiezen wat ze willen leren. Deze keuze 
moeten ze ook waarmaken.  

● Ze zijn verantwoordelijk voor de 
uitvoering. 

Zelfstandigheid ● Het maken van de keuze wordt 
zelfstandig gemaakt, zonder dat de 
leerkracht zich daarin mengt.  

● Ook de uitvoering gebeurt zelfstandig. 
● Op verzoek van de leerling zal de 

leerkracht helpen en suggesties geven. 
Samenwerking ● Sommige opdrachten kunnen alleen 

samen gedaan worden. Bij andere 
bestaat de mogelijkheid om ze ook alleen 
te doen. 

Effectiviteit  ● Wanneer een leerling zich vaardigheid 
eigen maakt via materiaal dat past bij de 
eigen intelligentiegebieden zal de 
effectiviteit van de activiteit worden 
verhoogd. 

Reflectie ● Na elk keuzemoment wordt er 
gereflecteerd op de activiteit. 

Borging  ● Werkwijze beschreven in dit daltonboek. 
 
 

            
 
 
Maatjeswerk 
De leerlingen maken een of meer opdrachten samen met een maatje dat door de 
leerkracht aangewezen is. Er zijn meerdere opdrachten om samen mee te werken. 
Een aantal van deze oefeningen kunnen zijn: creatieve opdrachten, 
gezelschapsspelletjes, werken in hoeken bij de kleuters, werken met het 
woordenboek, woordspinnen maken, enz. 
We streven ernaar de aard van de opdrachten af te laten wisselen. De koppels staan 
aangegeven op het whiteboard. 
In de groepen 1 t/m 8 werkt men met een vast maatje.  
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We hanteren de volgende regels: 
● Reageer respectvol, als je hoort wie je maatje van de week wordt.  
● Je bent zelf verantwoordelijk voor je spullen en zuinig op dat van anderen. 
● Werk fluisterend samen.  
● Je mag tijdelijk van plaats wisselen.  
● Laat elkaar uitpraten.  
● Verdeel de taken eerlijk.  
● Geef en neem verantwoordelijkheid. 

 
Daltonaspecten t.a.v. samenwerking 
Verantwoordelijkheid ● Verantwoordelijkheid nemen voor de 

fysieke en sociale omgeving. 
● De vrijheid om hulp te zoeken en te 

geven. 
Zelfstandigheid ● Zelfstandig hulp zoeken en hulp verlenen. 
Samenwerking ● Duidelijk en ruimte om jezelf te 

ontwikkelen door met verschillende 
leerlingen samen te werken. 

Effectiviteit  ● Uit onderzoek is gebleken dat 
samenwerken een hoog leerrendement 
heeft. 

Reflectie ● Binnen het dagelijkse reflectiemoment zal 
ook steeds het samenwerken punt van 
aandacht zijn. 

Borging  ● Werkwijze beschreven in dit daltonboek 
 
 

                    
 
Materialen 
De inrichting van de klassen moet zo zijn, dat de leerlingen alle materialen die zij 
nodig hebben, zelfstandig kunnen pakken, eventueel weer schoonmaken, en 
opruimen. 
Vooral in de kleutergroepen ligt de nadruk op deze vorm van zelfstandigheid en het 
gebruik van handelingswijzers. Handelingswijzers zijn hiervoor een hulpmiddel. 
 
In de daarop volgende groepen wordt dit voortgezet. 
Materialen als potloden, papier, puntenslijper, boeken en scharen hebben ze in hun 
eigen lade of kunnen ze eenvoudig zelf ophalen. Als een leerling iets nodig heeft, 
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dan hoeft het dat niet eerst aan de leerkracht te vragen. 
 
Bij het zelf pakken van wat je nodig hebt, geldt een uitzondering voor zaken die 
mogelijk gevaar opleveren (bijv. snijmachine), of materialen die relatief duur zijn (bijv. 
bepaalde creatieve materialen) of waarvan er maar weinig beschikbaar zijn 
(computers). 
 
 
Daltonaspecten t.a.v. materialen 
Verantwoordelijkheid ● De vrijheid om zonder te vragen materialen 

te gebruiken die nodig zijn. 
Zelfstandigheid ● Zelf bepalen wat nodig is en dat zelf halen. 
Samenwerking ● Ook een ander moet de spullen weer 

gebruiken, dus laat het schoon achter, 
maak niet alles op en overleg over het 
gebruik van schaarse spullen. 

Effectiviteit  ● Wanneer leerlingen zelf hun materialen 
kunnen pakken is er effectievere benutting 
van de beschikbare tijd. 

Reflectie ● In het dagelijkse reflectiemoment is ook het 
omgaan met materialen een punt van 
aandacht.  

● Samen met de manager. Bekijken of de 
materialen correct opgeborgen zijn.  

Borging  ● Werkwijze beschreven in dit daltonboek 
 
Planbord groep 1/2  
 
Met behulp van het planbord (planbord) kunnen leerkrachten aangeven uit welke 
activiteiten leerlingen kunnen kiezen en zien leerlingen in welke hoek of voor welke 
activiteit er nog ruimte is. Voor materialen of activiteiten waar geen kant en klare 
kaartjes voor zijn, hebben de leerkrachten deze zelf gemaakt.  
 
 
Daltonaspecten t.a.v. planbord kleutergroepen 
Verantwoordelijkheid ● Door het gebruik van het planbord wordt 

bij de kleuter taakbesef geoefend. (Dit 
gebeurt in de kleutergroepen uiteraard 
ook op zeer veel andere manieren).  

● De leerling is er verantwoordelijk voor dat 
het zijn opdrachten af krijgt. Daarbij heeft 
het de vrijheid om een opdracht vandaag 
of op een andere dag te doen. 

Zelfstandigheid ● De keuze wordt in principe zelfstandig 
gemaakt, al zal het duidelijk zijn dat de 
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leerkracht hierbij vaak nog een handje zal 
helpen.  

● Het zelfstandig pakken, schoonmaken en 
opruimen van materialen is een belangrijk 
element van het werken in de 
kleutergroepen. 

Samenwerking ● De leerkracht zal bewust zoeken naar 
samenwerkingsopdrachten. 

● Daarnaast wordt er ook veel aandacht 
besteed aan het helpen van elkaar en het 
delen van het materiaal.  

● Coöperatieve werkvormen.  
Effectiviteit  ● Door het werken met het planbord en de 

keuzevrijheid die de leerlingen in groep 
1/2 wordt geboden zal er een grotere 
effectiviteit zijn in het aanleren van de 
vaardigheden. 

Reflectie  ● Doordat de leerlingen zelf eigenaar 
worden van hun “bord” zullen ze worden 
uitgedaagd om te reflecteren op hun 
handelen. Er wordt regelmatig 
gereflecteerd na elke werkles. Op vrijdag 
wordt de weektaak van groep 2 1 op1 met 
de leerlingen besproken. Met de 
leerlingen van groep 1 om de 2 weken 
besproken. 

Borging  ● Werkwijze beschreven in dit daltonboek. 
 
Planbord groep 3 t/m 8  
In elke klas zijn magneetborden die voor diverse doeleinden gebruikt worden. 
Zo wordt het planbord bijv. gebruikt om het verloop van de dag aan te geven en 
worden de maatjes vermeld. Ook staan de dagkleuren op het bord.  
 
Symbolen  
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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Daltonaspecten t.a.v. symbolen 
Verantwoordelijkheid ● Symbolen verschaffen duidelijkheid, zodat 

de leerling verantwoordelijkheid kan 
nemen voor de eigen keuzes. 

● Daarnaast geven ze ook de mate van 
vrijheid aan. 

Zelfstandigheid ● Kijkend (of luisteren) naar het symbool 
kan de leerling zelfstandig beslissingen 
nemen, zonder dat iets aan de leerkracht 
hoeft te worden gevraagd. 

Samenwerking ● Door de symbolen te respecteren, houdt 
de leerling rekening met anderen. 

Effectiviteit  ● Door het gebruik van symbolen kan de tijd 
van de leerkracht voor de leerlingen 
effectiever worden gebruikt. 

Reflectie ● Met behulp van een lijst met voorbeelden.  
● Zichtbaar op de achterkant van het 

taakblad. 
Borging  ● Werkwijze beschreven in dit daltonboek. 
 
Uitgestelde aandacht 
In het daltononderwijs wordt veel aandacht besteed aan een grote mate van 
zelfstandigheid. Een van de manieren om dit te stimuleren is het werken met 
uitgestelde aandacht. Dit stimuleert leerlingen om eerst zelf te gaan zoeken naar een 
oplossing voor een probleem dat zich aandient en dat het niet altijd direct terecht kan 
bij de leerkracht. Het zet hen zelf aan het nadenken, en het voorkomt dat ze dingen 
gaan vragen die ze best zelf kunnen oplossen. Ook leren ze op andere wijzen aan 
hun informatie te komen via andere leerlingen, door middel van het gebruik van 
hulpbronnen op de computer en uit boeken. In die tijd heeft de leerkracht de tijd om 
bijvoorbeeld met een kleine groep leerlingen aan de slag te gaan. Natuurlijk betekent 
uitgestelde aandacht geen afgestelde aandacht. Na het zelfstandig werken wordt met 
de leerlingen met regelmaat gesproken over hoe het werken verlopen is. 
 
Met uitgestelde aandacht bedoelen we een periode dat de leerkracht, maar ook een 
medeleerling, niet meteen beschikbaar is voor vragen en ‘problemen’ (uitdagingen). 
De twee belangrijkste redenen om te werken met uitgestelde aandacht zijn: 

- Het biedt de leerkracht de gelegenheid om ongestoord met individuele of met 
kleine groepjes leerlingen te werken. 

- Leerlingen leren in deze periode zelfstandig probleempjes op te lossen en zijn 
op zichzelf of op elkaar aangewezen voor onderlinge hulp. 

 
Belangrijk is, dat de leerling oplossingen zoekt waarbij anderen zo weinig mogelijk 
gestoord worden. Leerlingen met blokkades (“ik snap het niet”) kunnen om te 
beginnen het probleem eerst goed verkennen:  

1. Lees de opdracht goed;  
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2. Kijk goed naar het denkwolkje dat soms bij de opgave staat;  
3. Blader terug in je boek naar een soortgelijke opgave;  
4. Verder kan de leerling, voordat het de leerkracht inschakelt, hulp 

vragen aan een maatje of medeleerling of zo nodig de opgave 
overslaan en verder gaan. 

 
Als school hebben we er voor gekozen om leerlingen zoveel mogelijk individueel en 
in groepjes op eigen niveau te laten werken. Dit vraagt van de leerkracht om op 
verschillende momenten op verschillende manieren (extra) uitleg te geven.  
Door geregeld te werken met tijden waarop de leerlingen zelfstandig aan de slag 
gaan, heb je je handen vrij om in een kleinere setting aan de slag te gaan.  
Daar het dan niet handig is als je als leerkracht telkens toch bevraagd wordt door 
een leerling, zijn afspraken rondom uitgestelde aandacht belangrijk. Sommige 
leerlingen helpt het als dit niet alleen benoemd wordt, maar ook zichtbaar is. De 
leerlingen wordt geleerd dat wanneer ze een vraag hebben, ze deze altijd aan 
iemand uit het groepje kunnen stellen. Als de leerlingen er samen niet uitkomen, 
wachten ze tot de leerkracht bij hun komt (d.m.v. vragenkaartje).  
 
 
 
Daltonaspecten t.a.v. uitgestelde aandacht 
Verantwoordelijkheid ● De vrijheid om zelf oplossingen te 

bedenken voor gerezen problemen. 
Tevens de verantwoordelijkheid voor de 
gevolgen daarvan.  

● De vrijheid om hulp te zoeken en te 
geven. 

Zelfstandigheid ● De hulp van de leerkracht wordt pas 
gegeven als niet de leerling maar de 
leerkracht daartoe het initiatief neemt. 

Samenwerking ● Oplossingen door middel van 
samenwerken worden gestimuleerd. 

Effectiviteit ● Leerlingen leren eerst zelf een oplossing 
zoeken. Het antwoord op hun vraag zal 
op deze manier beter ‘beklijven’. 

Reflectie ● De periodes van zelfstandig werken 
worden dagelijks geëvalueerd met de 
leerlingen. 

Borging ● Werkwijze beschreven in dit daltonboek. 
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groep 5 t/m 8 groep 1 t/m 4 
 
Werkplekken 
Binnen onze school bieden wij de leerlingen verschillende werkplekken aan. Zo is het 
mogelijk om binnen de klas aan verschillende tafels te werken. Er is een 
instructietafel, een nakijktafel, een computertafel, werkplekken in de hal en meerdere 
‘stille’ werkplekken. De leerlingen mogen als de situatie het toelaat een eigen plek 
kiezen. Op deze manier brengen we de leerlingen verantwoordelijkheidsgevoel bij. 
Het biedt een goede gelegenheid om samenwerkopdrachten uit te voeren zonder dat 
de overige leerlingen gestoord worden. We willen de leerlingen ook leren zonder 
direct toezicht te werken.  
 
Belangrijkste werkafspraak 
De belangrijkste werkafspraak die overal in de school geldt, of je nu in het lokaal zit 
te werken of ergens anders, luidt: "Een ander mag geen last van je hebben” 
Daltonaspecten t.a.v. werkplekken 
Verantwoordelijkheid ● De vrijheid om zelf de werkplek te 

bepalen. 
● De verantwoordelijkheid om zijn werk te 

maken en dus om een gunstige werkplek 
te kiezen, ligt in principe bij de leerling. 

Zelfstandigheid ● Bij het maken van deze keuze moet de 
leerling aanvankelijk met de leerkracht 
overleggen (alleen bij het op de gang 
werken), maar uiteindelijk maakt de 
leerling deze keuze zelfstandig. 

Samenwerking ● Bovenstaande werkafspraak "Een ander 
mag geen last van je hebben” is één van 
de belangrijkste aspecten van het 
samenwerken samengevat.  

● Leerlingen mogen zelf kiezen met wie ze 
samenwerken. 

Effectiviteit  ● Door deze manier van werken worden de 
ruimtes binnen het schoolgebouw op een 
veel effectievere wijze benut. 
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Reflectie ● In het dagelijkse reflectiemoment is ook 
het werken buiten de groep een punt van 
aandacht.  

Borging  ● Werkwijze beschreven in dit daltonboek. 
 

 
 
Zelfcorrectie / nakijktafel 
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.  
● Het 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.  
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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. 
 
Hierbij gelden de volgende afspraken: 

● Toetsen worden door de leerkracht nagekeken.  
● Regelmatig corrigeert de leerkracht het werk van alle leerlingen om goed de 

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

gebeurd.  
Ook hier kan "op maat" worden gewerkt. De ene leerling geeft er blijk van al 
heel zelfstandig en goed te kunnen nakijken, terwijl de ander onzorgvuldig is 
of liever de antwoorden overschrijft. Deze laatste leerling kan minder 
verantwoordelijkheid aan en moet meer worden ondersteund en 
gecontroleerd.  

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

 
Daltonaspecten t.a.v. correctie 
Verantwoordelijkheid ● Verantwoordelijkheid nemen voor de 

eigen manier van corrigeren. 
● Hulp / uitleg vragen als je merkt dat er 

veel fouten zijn gemaakt. 
Zelfstandigheid ● Zelfstandig nakijken. 
Samenwerking ● In de varianten waarbij je elkaar of samen 

corrigeert. 
Effectiviteit  ● Wanneer de leerlingen hun eigen werk 

corrigeren dan wordt er een extra 
‘leermoment’ gecreëerd, waardoor de 
effectiviteit zal toenemen. 

Reflectie  ● Zelfcorrectie is een uitstekende vorm van  
           reflectie.De leerling ziet meteen wat  
           hij/zij nog niet begrijpt.  

Borging  ● Werkwijze beschreven in dit daltonboek 
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16. Dalton ontwikkelactiviteiten 2015– 2017 
 
In de komende jaren maken we een keuze uit activiteiten uit de onderstaande lijst om 
verder te ontwikkelen en te integreren binnen ons bestaande onderwijs op de  
Hobbedob. Daarnaast blijven wij onze manier van werken nauwlettend volgen en zo 
nodig passen wij aan. 
 

Ontwikkelactiviteiten Doe activiteiten 
● Kieskast / keuzewerk 
● Reflectie en registratie 
● Uitwerken coöperatief leren 
● Portfolio van de leerlingen 
● Doelen van de lessen zichtbaar in 

de klas (doorgaande lijn in de 
school) 

● Evaluatie zelfstandigheid en 
zelfverantwoordelijkheid 

● Gebruik van planbord in de 
groepen – doorgaande lijn 

● ………………………………. 
 

 

● Maatjes werken 
● Vastleggen Daltonactiviteiten per 

groep 
● Weektaken met doelen 
● Weektaken in verhouding met de 

groepsplannen 
● Meer activiteiten bouw 

doorbrekend (1/2 - 3/4 - 5/6 - 7/8) 
● Huishoudelijk takenbord bij de 

groepen 1/2 
● …………………………………… 
● …………………………………… 
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Bijlage(n) 
Voorbeeld Weektaken 
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