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Inleiding
In dit Dalton boek van OBS de Schoener willen we u meenemen in ons Daltononderwijs.
Vanaf 2016 zijn wij als team op zoek gegaan naar onze missie en visie op onderwijs. In deze
zoektocht was het waarom (why) heel belangrijk, met daaropvolgend hoe (how) en wat (what). De
gouden cirkel van Sinek, 2013.
Na het vaststellen van wat wij willen in ons onderwijs voor de kinderen zijn we aan de slag gegaan
om dit vorm te geven. In het voorjaar van 2018 heeft dit geleid tot de aanvraag van de Daltonlicentie.
De weg hiernaar toe is begeleid door Hans Wolthuis.
OBS de Schoener behoort tot Stichting Obase. Een onderwijsstichting op Schouwen-Duiveland.
In het jaar 2016 is er op Stichtingsniveau gewerkt aan een nieuw koersplan. Waar willen we met de
openbare scholen op Schouwen-Duiveland naar toe. Tijdens deze tocht waren de kernwoorden van
Gert Biesta (kwalificatie, socialisatie, persoonsvorming) een inspiratie.
Deze kijk op kinderen, onderwijs en waarom we dit willen is meegenomen naar OBS de Schoener.
Het gepersonaliseerd onderwijs vormgeven vanuit het koersplan van Stichting Obase en vanuit
Dalton heeft geleid tot het onderwijs wat nu op de Schoener gegeven wordt.
Binnen de Stichting wordt dit de 2de Daltonschool.
Voor een ieder die hier interesse in heeft is dit Daltonboek bestemd.

Het team van de Schoener
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De geschiedenis van het Daltononderwijs
Helen Parkhurst (1887-1973) is de grondlegster van het Daltononderwijs. Zij is in 1905 onderwijzeres
op een eenmansschooltje in Waterville, in de Verenigde Staten. Ze geeft daar les aan een klas met 45
kinderen in de leeftijd van zes tot en met zestien jaar. Parkhurst gelooft niet in de ouderwetse
klassikale, stilzit- en luisterschool. Parkhurst wil een school die een samenleving in het klein is, waar
leerlingen oefenen in 'groot worden'. Het gaat haar om het opvoeden tot flexibele, democratische
burgers, die voorbereid zijn op de toekomst.
Daarvoor dienen leerlingen te leren om doelen te stellen en hun eigen idealen en doelen te durven
nastreven. 'Fearless human beings' (mensen zonder vrees) is wat de maatschappij volgens haar nodig
heeft. Om de kinderen van alle verschillende niveaus te kunnen begeleiden, vindt Parkhurst een
werkwijze uit die zij later in haar boek Education on the Dalton Plan (1922) beschrijft. Volgens
Parkhurst is de wil tot werken, exploreren, ontwikkelen en leren te versterken als leerlingen
verantwoordelijk gemaakt worden voor het eigen schoolwerk en wanneer leerlingen actief kunnen
zijn. Taken dienen hierbij betekenisvol te zijn, zodat kinderen aan interessante onderwerpen kunnen
werken. Een school waarbij leerlingen vrijheid hebben van keuze en waar ze verantwoordelijkheid
dragen voor het taakwerk en voor elkaar.
In de jaren twintig van de twintigste eeuw verspreidt het Daltononderwijs van Parkhurst zich via
Engeland naar Nederland. Daar evolueert het naar eigen Nederlandse vormen, waarbij de
Nederlandse Dalton vereniging (opgericht in 1931) een belangrijke rol speelt. Ruim een eeuw later
gebruikt de Schoener de ideeën van Parkhurst voor een eigentijdse invulling van het Daltononderwijs
binnen haar school.
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De school
De geschiedenis van de school
Onze school werd in 1979 gebouwd en is gelegen nabij het centrum van Brouwershaven, vlak naast
de monumentale St. Nicolaaskerk. De school heeft een naam, waarin de verbondenheid van
Brouwershaven met de zee tot uitdrukking komt, namelijk “de Schoener”.
Het gebouw
De indeling van het gebouw is heel speels, met ruime lokalen en 2 aparte hallen voor onder- en
bovenbouw. De school heeft twee ingangen: één voor de onderbouw en één voor de bovenbouw.
Laatstgenoemde ingang wordt beschouwd als de hoofdingang van de school. Aangrenzend aan het
schoolgebouw ligt een gymzaal. De school beschikt over een groot, uit 3 gedeelten bestaand
schoolplein met diverse speeltoestellen.
Leerlingen
Onze school wordt voornamelijk bezocht door leerlingen uit Brouwershaven, maar ook door
kinderen die in de omgeving van Brouwershaven wonen. Het totaal aantal leerlingen op school is 46.
We werken in 3 groepen. Onderbouw, middenbouw en bovenbouw.
Medewerkers
We hebben op school een directeur, die 2 dagen aanwezig is. Zes groepsleerkrachten (allen parttime) geven les aan 3 combinatiegroepen.
Stichting Obase
Het Openbaar Basisonderwijs op Schouwen-Duiveland is ondergebracht in de stichting Obase. De
gemeente staat nu voor de belangen van het lokaal onderwijs en Obase voor die van het openbaar
onderwijs. De stichting heeft een koersplan richting gepersonaliseerd onderwijs.

OBS de Schoener, Daltonschool i.o. te Brouwershaven
deschoener@obase.nl en www.deschoener.obase.nl

10-01-2020

OBS de Schoener Daltonschool i.o.

Missie visie
Missie van de Schoener:
Op de Schoener vaar je vol vertrouwen, met je eigen talent en lef, je toekomst tegemoet.
Visie van de Schoener:
De Schoener is een school waar kinderen in een veilige leeromgeving het vertrouwen krijgen om
naast de cognitieve ontwikkeling, ook de persoonlijke ontwikkeling te laten groeien. Dit doen we
door leerlingen medeverantwoordelijk te maken voor hun eigen leerproces, stimuleren we
creativiteit en zelfstandigheid en betrekken we de leerling bij het inrichten van het onderwijsproces.
In de dagelijkse praktijk houdt dit in dat we denken vanuit onderstaande kernwoorden:
Ontwikkelingsgericht
Op de Schoener werken we met een doel- en ontwikkelingsgerichte benadering vanuit de domeinen
kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming.
Kinderen leren met en van elkaar. Durven loslaten en verantwoordelijkheid geven stimuleert
kinderen eigenaar te worden van hun eigen leerproces.
We werken in gecombineerde groepen, waarbij we zo effectief mogelijk gebruik maken van de
onderwijstijd.
Talent ontwikkeling
Wij laten kinderen diverse onderwerpen beleven en ervaren en dagen ze uit om daarbij out of the
box te denken. Wij stimuleren de kinderen om met passie, plezier en lef diverse soorten 21ste eeuwse vaardigheden zoals samenwerkend leren, onderzoekend leren, presenteren en gebruik
maken van diverse vormen van media te ontwikkelen.
Betekenisvolle veelzijdigheid
Op de Schoener zien we de talenten van de kinderen en zorgen we voor verdieping bij de
ontwikkeling.
We gaan flexibel om met de leertijd, de groepssamenstelling en het leren met en van elkaar.
Er wordt binnen school thematisch gewerkt en er worden afwisselende strategieën gebruikt om tot
zinvol en betekenisvol leren te komen.
We maken de samenhang tussen de leerdoelen zichtbaar.
Eigenaarschap
We werken met leerlijnen om de ontwikkeling ook voor kinderen helder te krijgen, hiervoor zijn de
doelen zichtbaar. Door met weektaken en instructiemomenten te werken geven we kinderen de
mogelijkheid om hun eigen planning te maken. Er is een mix tussen klassikaal aanbod, individuele
instructie en zelfstandig werken. Kinderen werken met een portfolio en houden portfoliogesprekken
met hun ouders.
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Socialisatie
Wij geven vertrouwen aan elkaar. Door onze benadering en onderwijsvorm proberen we de
zelfstandigheid van kinderen te vergroten en ze medeverantwoordelijk te maken voor hun eigen
leerproces.
Binnen de omgeving van de school geven we de kinderen veiligheid.
Professionele leerkracht
Zoals u mag verwachten zijn er professionele leerkrachten die ondernemend onderwijs bieden aan
de kinderen. Binnen de school heeft iedere leerkracht ruimte voor eigen inbreng en eigenaarschap.
Wij doen dit met passie, plezier, lef en grote betrokkenheid voor de kinderen
Zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, samenwerking, effectiviteit en reflectie vormen voor ons de
basis voor de ontwikkeling van ons onderwijs.
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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.

Effectiviteit op de Schoener
Inloop
Op de schoener werken we met een inloop. Kinderen kunnen om 8.20 naar binnen komen en dan in
het lokaal aan het werk gaan. Deze inlooptijd duurt tot ongeveer 8.40.
Bij groep 1, 2 is dit met het materiaal wat de leerkracht klaar heeft gezet. In groep 3 t/m 8 is dit
werken aan je weektaak. Binnen deze inlooptijd kunnen kinderen even hun verhaal kwijt aan elkaar
en de leerkracht. Maar het belangrijkste is dat kinderen zelf al in een werkmodus komen. Ze hoeven
niet op elkaar of de leerkracht te wachten. Effectief gebruik maken van de tijd.
Weektaak en kwartiertjes instructie
De kinderen van groep 3 t/m 8 werken met weektaken. Door deze taak in hun eigen map te houden
kunnen ze op elk moment zelfstandig aan het werk. Wachten op elkaar of de leerkracht is hierdoor
niet meer nodig.
Door het werken met de weektaak kunnen de kinderen zelf ook effectief gebruik maken van de
leertijd. Het ene vakgebied kost soms meer tijd dan het andere vakgebied. Dit is voor ieder kind
verschillend.
Talentontwikkeling
Door effectief om te gaan met leertijd ontstaat er extra ruimte om talentontwikkeling tot bloei te
laten komen. Op de Schoener werken we iedere week bewust aan talentontwikkeling via de
methodiek Faqta. Ieder kind van groep 5 t/m 8 kiest een eigen onderwerp waarmee alleen, in
tweetallen of per groepje gewerkt gaat worden. Na een bepaalde periode, als het onderwerp
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uitgewerkt is, volgt er een presentatie voor alle kinderen. De groepssamenstelling mogen de
kinderen zelf aangeven.
Tijdens alle leermomenten wordt niet verzwegen hoe het niveau van de kinderen is. Ook dit leert hen
dat sommigen verder zijn dan anderen. Juist dit besef zichtbaar maken toont talenten van anderen
en van jezelf. Het biedt juist kansen om zo van elkaar te leren. Het zichzelf steeds verder
ontwikkelen, ook in de cognitieve vakken, is hetgeen waar we op de Schoener ons voor inzetten. We
gaan van het kind uit en niet van een gemiddelde.
Formatief toetsen
We zijn als school op weg om steeds meer te werken naar formatief toetsen. Met o.a. het digitaal
platform Gynzy kijken we naar de leerlijnen van de kinderen en zijn die het uitgangspunt om verdere
stappen op de leerlijn te nemen. De kinderen krijgen feedback en reflectie op hun leerproces.
Formatieve toetsing heeft als doel het leerproces te verbeteren.
Kinderen werken op de Schoener op hun eigen niveau.
Digitaal Platform
Door te werken met het digitaal platform Gynzy kunnen de kinderen altijd werken aan hun eigen
ontwikkeling. Bij Gynzy zijn er in de “Wereld” van rekenen, spelling, grammatica genoeg oefeningen
waarmee de kinderen kunnen werken aan hun leerlijn (herhaling en/of verrijking). Door met de
kinderen af te spreken dat dit altijd mag gaat er geen leertijd verloren.

Vrijheid en 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.
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Vrijheid en Verantwoordelijkheid op de Schoener
Weektaak
De kinderen van groep 3 t/m 8 werken met een weektaak. Daarop staat het programma van de hele
week. Ook de instructie momenten staan daarop vermeld. Kinderen zijn zelf verantwoordelijk om dit
werk uit te voeren. Ook het zelf bijhouden van het gemaakte werk hoort daarbij.
De voorloper hierop hanteren we in de groepen 1 en 2 met het digikeuzebord. Kinderen plannen
hierop het werk wat ze die dag gaan doen. Er zijn diverse keuzeborden waarop de kinderen hun
naam invullen.
Roos(gr8): Ik vind de weektaak fijn om mee te werken omdat je zelf kan beslissen wat je eerst wilt
doen en wat je daarna gaat doen. En het is leuk dat je na je andere werk nog wat extra werkjes kan
doen.
Floris(gr7): Het is fijn omdat je nooit hoeft te stoppen en natuurlijk kan je soms wel even pauze nemen
maar niet al te lang.
Instructie
De instructie is bekend voor de kinderen door een instructierooster. De kinderen zijn
verantwoordelijk voor hun deelname aan de instructie. Natuurlijk ligt hier ook een deel bij de
leerkracht, maar het volgen van de instructie ligt in eerste instantie bij het kind. Men mag bewijzen
dat het niet deelneemt aan de uitleg.
De kinderen van groep 1 en 2 krijgen hun instructie (op niveau) in kleine groepen tijdens de kleine
kring momenten.
Periodetaken
We werken met periodetaken. Voor deze taken is het rooster ruimte gecreëerd en vindt plaats op
ingeplande momenten. . De kinderen kiezen een periodetaak die voor hun een toevoeging is op hun
leerproces. Ook hier zijn ze zelf verantwoordelijk. Bij groep 1 en 2 is het werken met periodetaken
opgestart en zitten we nog in een experimentele fase.
Kim(gr8): ik vind de periodetaak leuk en soms is het ook wel een beetje lastig. Maar omdat het soms
moeilijk vind ik het wel uitdagend, want als je alles al weet kun je niets meer leren.
Eigen ik-doelen
Alle kinderen werken met de ik-doelen. Bij de groepen 1 t/m 6 is dat nog leerkracht gestuurd. De
kinderen werken eraan en reflecteren er zelf op en met de leerkracht. Deze doelen komen terug in
het portfolio. De kinderen van de bovenbouw houden reflectie (coaching) gesprekken met kinderen
van de middenbouw op hun doelen. Ook reflecteren de kinderen van de bovenbouw met elkaar.
Het is de bedoeling dat we dit ook doorvoeren naar de onderbouw.
Roos (gr2): Handig, want dan weet je waar je op moet letten.
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Digitaal platform Gynzy
We werken met groep 3 t/m 8 met het digitaal platform Gynzy. We werken met de methode en in de
werelden, waarin de kinderen hun eigen leerlijn volgen. Suggesties die gegeven worden vanuit de
methode-les kunnen de kinderen verder ontwikkelen in de werelden (herhaling en verrijking). Het
volgen van deze suggesties zijn ook een verantwoordelijkheid van de kinderen.
In de school
Met de kinderen worden er afspraken gemaakt over diverse zaken. Je kunt hierbij denken aan
gedragsregels, de klas en de school netjes houden en het gebruik van de ruimtes in de school.
De kinderen weten deze afspraken en ze/we houden zich er ook aan.
Het werken op andere plaatsen dan in de klas is ook op verantwoording van de kinderen zelf. Bij
zowel positieve als minder positieve ervaringen wordt dit met de kinderen besproken.

Reflectie
"I would be the first to hear welcome criticism"
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. 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.
Onder deze kernwaarde staat het woord VERTROUWEN om daarmee te komen tot MENS MET LEF.

Reflectie op de Schoener
Ik-doelen
Over de ik-doelen vindt regelmatig een gesprek plaats. In de onderbouwgroepen gebeurt dit
leerkracht gestuurd. In de midden en bovenbouw worden deze reflectiegesprekken door de kinderen
gedaan. De bovenbouw kinderen reflecteren in groepjes van 2/4 op de ik-doelen. Hiervoor hebben ze
een vragenlijst waarop een eerste, tweede en derde vraag staat. Deze vragen zijn opgebouwd om
diepgang in het gesprek te krijgen. De kinderen van de bovenbouw gaan a.d.h.v. deze lijst ook
reflecteren met de middenbouw kinderen en we gaan dit uitbreiden naar de onderbouw kinderen.
Natuurlijk wordt er ook op gereflecteerd door de leerkracht. De totale uitkomst komt ook weer terug
in het portfolio.
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Gesprekkencyclus
Op de school hebben we een gesprekkencyclus met ouders en kinderen.
•
Ouder-kindgesprek.
Begin schooljaar
Naar aanleiding van het formulier is er een gesprek met de leerling en ouder over het kind in het
algemeen.
•
Ontwikkelgesprek
November
Een gesprek met leerkracht en leerling over de ontwikkeling en de vorderingen. Welke doelen zijn er
gesteld, hoe verloopt de ontwikkeling, wat is er nog nodig. Welke nieuwe doelen worden er gesteld.
•
Portfoliogesprek ouder-kind-leerkracht
Februari
De leerling vertelt aan zijn ouders hoe het gaat met de ontwikkeling. In het portfolio zit ook een
rapport van de leerling.
•
Ontwikkelgesprek
April
•
Portfoliogesprek
Juni
Portfolio
In het portfolio staan de volgende items vermeld:
Dit ben ik, mijn doelen, dit kan ik, de Schoener kernwaarden, leerkrachtreflectie (rapport), waar ben
ik trots op.
De kinderen vullen hun portfolio zo veel mogelijk zelf in. Bij het onderdeel -waar ben ik trots ophoort naast het papier, waarop je schrijft waarom, ook een map met de 10 “mooiste, beste, leukste”
werkjes daarin verzameld.
Anne(gr8): Ik vind het portfolio erg mooi omdat je aan iedereen kan laten zien hoe je iets doet en het
is veel persoonlijker. De cijfers waren ook leuk alleen minder speciaal dan deze grafieken. Ook zijn er
gedeeltes waar het niet gaat over school maar bijvoorbeeld over je vrienden of hoe het thuis gaat.
Melody (gr2): Trots op werkjes zijn leuk, dat we het kunnen laten zien aan papa en mama.
Stefan(gr1): Leuk, dat je iets moois kan maken en het daarna kan laten zien.
Reflectie
De kinderen krijgen gedurende de dag regelmatig reflectie op hun geleverde werk en op het
werkproces. Deze reflectie kan komen van de leerkracht, de medeleerling of vanuit het digitaal
platform Gynzy. We geven de kinderen steeds ruimte en aanwijzingen om reflectie te ontvangen en
te geven.. Ze worden uitgedaagd om hun eigen mening te geven en om een goede luisterhouding te
ontwikkelen.
Door middel van onder anderen de Kanjertraining leren we de kinderen ook om na te denken over
hun eigen gedrag en de gevolgen hiervan. Ieder kind mag fouten maken , zowel op leergebied als op
sociaal-emotioneel gebied.
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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 te 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
medeleerlingen, het aangaan van de dialoog, het leren omgaan met teleurstellingen en het ervaren
van een meeropbrengst uit de samenwerking. Het uiteindelijke doel is democratisch burgerschap. Een
daltonschool is een oefenplek voor democratisering en socialisering.

Samenwerking op de Schoener
Sociaal emotionele ontwikkeling
Op de school wordt gewerkt met de Kanjertraining. Tijdens deze lessen worden er veel items
besproken die gaan over het omgaan met elkaar. Dit wordt vormgegeven in gesprekken en in
spelvorm.
Faqta
Voor de wereld oriënterende vakken en de talentontwikkeling werken we met Faqta. Binnen wo
mogen kinderen samenwerken aan het thema, maar moet niet.
Bij het gedeelte talentontwikkeling werken de leerlingen van groep 5 t/m 8 alleen, in 2tallen of in
groepjes. De interesse in een onderwerp is leidend voor de samenstelling tussen alle kinderen. We
maken hierbij geen verschil tussen de leerjaren. Per groepje maken de kinderen een keuze uit de
mogelijkheden van presentatie naar alle kinderen. Dit kan zijn dat ze een presentatie met
powerpoint houden, een workshop organiseren, een werkstuk / muurkrant maken of een andere
vorm.
Catherine(gr7): Faqta is leuk, want bij elk thema doen we het op een andere manier, de ene keer gaan
we knutselen, dan programmeren, de thema´s wisselen ook af, soms geschiedenis en dan weer iets
van deze tijd, ik vind geschiedenis het leukst want dat doen we vaak samen met de hele klas, het is
ook interessant. Faqta is veel leuker dan die oude topo en aardrijkskunde boeken.
Onder schooltijd
Tijdens de gehele dag werken kinderen aan hun weektaak, naast de instructiemomenten. Hierbij
leren we de kinderen aan dat vragen allereerst binnen hun groepje of aan een maatje gesteld mogen
worden. Elkaar helpen mag altijd. Als ze er niet uitkomen kunnen ze bij de leerkracht terecht. Bij
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verschillende lessen worden ook verschillende werkvormen gebruikt om kinderen met elkaar te laten
werken. Binnen de creatieve vakken wordt er ook aandacht besteed aan groepswerk, maatjeswerk.
Bij ons als kleine school zie je ook veel activiteiten die met de hele school gedaan worden.
(kerstdiner, ouderpresentatie, koningsspelen, jaarafsluiting, schoolreis e.d.) Hierbij is er altijd
samenwerking tussen onder-, midden- en bovenbouwkinderen.

Ik-doelen en portfolio
De kinderen van de bovenbouw houden reflectiegesprekken met elkaar over het behalen en de
vorderingen van hun ik-doelen. Deze gesprekken zijn op gelijkwaardig niveau, ze helpen elkaar
reflecteren.
De kinderen van de bovenbouw helpen de kinderen van de midden- en onderbouw om te
reflecteren. Deze gesprekken zijn als reflectiegesprek voor de midden- en onderbouw, de
bovenbouw kinderen zijn hier een soort coach. De kinderen van de bovenbouw helpen ook met het
invullen van een deel van het portfolio. Ieder schooljaar beginnen we met het “trainen” van de
bovenbouw leerlingen op het houden van reflectiegesprekken.
Meinte (gr8) over portfolio: Wat fijn dat we met een portfolio werken. We hebben geen cijfers, maar we
zien verbeteringen. En de game, je mag het voor jezelf invullen wat jij vindt en er is geen goed of fout.

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 effectief en verantwoord zijn.

Zelfstandigheid op de Schoener
Inloop
De kinderen mogen om 8.20 naar binnen komen, om 8.25 gaat de eerste bel. Het is de bedoeling dat
de kinderen dan zelf aan hun weektaak gaan werken of de taken doen die hen zijn opgegeven, zoals
flitsen en oefenen met lezen. Ieder kind weet waar hij/zij mee aan de slag kan. Er hoeft/mag niet op
de leerkracht gewacht te worden om te beginnen.
Kay(gr1): leuk, dan kunnen we nog spelen voordat de school begint.
Leerlijnen
Binnen de school kijken we naar de leerlijn van het kind. De ontwikkeling van een kind vergeleken
met zichzelf is voor ons het uitgangspunt van handelen. Omdat we willen dat kinderen eigenaar zijn
van hun eigen ontwikkeling wordt dit ook regelmatig met het kind zelf besproken. Doelen zijn steeds
zichtbaar. Hierdoor kunnen ze ook zelfstandig aan hun ontwikkeling werken. Zeker nu met het
gebruik van het digitaal platform Gynzy is dit nog beter mogelijk.
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Anne(gr8): Ik vind toetsdoelen belangrijk zodat je kan zien waar je in gegroeid bent en waar je nog
kan leren. En zo wordt je langzaam maar zeker beter in dat vak.
Aan het begin van een nieuw blok van rekenen en spelling wordt met de kinderen de
vaardigheidsscore bekeken van de doelen die behandeld gaan worden. Deze worden genoteerd,
daarnaast schrijven de kinderen de ambitie die ze hebben voor het doel en na het blok krijgen ze hun
vaardigheidsscore te zien na 3 weken oefenen aan het doel. Op deze manier leren we kinderen om
zelfstandig te werken aan hun eigen ontwikkeling.
Luca(8): Ik vind de weektaak fijn werken omdat, je nooit klaar bent want je kan altijd verder werken
en ik vind het fijn dat je heel zelfstandig kan werken.
Weektaak
Door het werken met een weektaak, digitaal platform Gynzy en de periodetaken kunnen kinderen
altijd zelfstandig aan de slag. Ze hoeven niet op een leerkracht te wachten. Het werk voor de hele
week is duidelijk en overzichtelijk in de weektaak gezet. De kinderen hebben ook een
instructierooster, zodat het altijd duidelijk is wanneer een leerkracht voor hen ter beschikking staat.
Bij de onderbouw wordt gewerkt met een planbord, de kinderen geven hierop aan wat ze die dag
willen doen.
Shania(8): De weektaak vind ik echt superfijn werken, omdat je zelf kan kiezen wat je wilt doen maar
je ziet wel wat je moet doen.
Kleine kring
In de onderbouw wordt gewerkt met een kleine kring instructie. De groep wordt in (3) 4 groepjes
verdeeld. Een groep gaat aan de slag met een ontwikkelingsmateriaal gericht op het dagdoel (reken
of taal), een ander groepje maakt een werkje gericht op hetzelfde doel, een groepje werkt met
digitale middelen en de vierde groep gaat een instructie volgen bij de leerkracht. Deze instructie
wordt afgestemd op het doel en op het niveau van de kinderen. De 3 andere groepjes leren op deze
manier ook om zelfstandig te werken. Hiervoor heeft de leerkracht al tools gegeven om hier mee om
te gaan, vraag aan je maatje, vraag binnen je groepje, kijk nog eens goed, denk nog eens goed na,
wacht anders tot de juf beschikbaar is.
Gynzy en eigenaarschap
Binnen Gynzy hebben we gekozen om te werken met een methode en met de werelden, allebei op
de adaptieve manier. Na een les, volgens de methode, krijgen kinderen een suggestie om extra te
oefenen in de werelden. Ze mogen dit doen, vaak blijkt ook dat ze het doen omdat ze zelf het doel
beter willen beheersen.
Ook is het mogelijk om binnen de werelden een eigen keuze van leerstof te maken. Een leerling van
groep 6 die interesse heeft in kwadraten en worteltrekken kan hieraan gaan werken. Als school
hebben we deze keuze bij de kinderen gelegd. Zij zijn eigenaar van hun ontwikkeling en mogen dit
zelfstandig oppakken.
Rinze(gr8) over toetsdoelen: Ik vind het goed dat wij toetsdoelen hebben omdat we die dan omhoog
kunnen krijgen en dan hoeven wij niet alle lessen te maken om door te gaan naar een ander blok
Danysha(gr8): ik vind Gynzy best leuk, want je leert op een leerzame manier en daar kan je meer van
leren dan in de boeken. En je kan het op je eigen niveau leren.
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Ontwikkeling werken met leerlijnen en analyse:
Op dit moment zijn we bezig om te kijken hoe we de ontwikkeling zichtbaar kunnen maken en deze
kunnen gebruiken voor de groeps- en individuele analyse.
Voor een werkblok (rekenen en spelling) krijgen de leerlingen een blad met de doelen van het blok.
De leerling vult zijn al behaalde score in. Daarna vullen de leerlingen zelf hun ambitie doel in.
Tussentijds en aan het eind van het blok wordt er gekeken welke doelen er behaald zijn.
De kinderen kunnen dit zelf bijhouden. Aan het eind wordt het op de doelenkaart als volgt
ingekleurd:
ROOD
ORANJE
GROEN
BLAUW

persoonlijk doel niet gehaald, 80% norm niet gehaald.
persoonlijk doel wel gehaald, 80% norm niet gehaald.
persoonlijk doel niet gehaald, 80% norm wel gehaald.
persoonlijk doel wel gehaald, 80% norm wel gehaald.

Bij een blauwe kleur mogen de leerlingen het ook in hun leerlijnoverzicht afkleuren.
De leerkracht bekijkt de behaalde resultaten en stemt vervolginstructie daaropaf.
Per week is er tijd ingeroosterd 2x 15 minuten om te werken aan de niet behaalde doelen en is er tijd
voor extra (individuele) (hiaat) instructie.
De leerkracht maakt per blok een analyse van de resultaten. De toets wordt in principe niet
afgenomen, omdat die geen extra informatie kan geven.
Na analyse van het blok, werken we gedurende de volgende periode verder de onderstaande doelen:
Groepsniveau:
WERELD
DOEL
Vermenigvuldigen en delen
P1 Handig delen B

Individueel niveau:
WERELD
Vermenigvuldigen en delen

DOEL

P1 Handig delen B

OBS de Schoener, Daltonschool i.o. te Brouwershaven
deschoener@obase.nl en www.deschoener.obase.nl

10-01-2020

LEERLINGEN
Jan, Piet, Joris en
Corneel.
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Werken op de Schoener
Groepsindeling
Op de Schoener werken we met 3 groepen. Een onderbouwgroep bestaande uit groep 1-2-(3), een
middenbouw met groep (3)-4-5-(6) en een bovenbouw met groep (6)-7-8.
In het middagprogramma maken we regelmatig een andere samenstelling van de groepen om de
kinderen nog beter te begeleiden op hun eigen niveau. Kinderen van groep 3-4 sluiten dan bij de
creatieve vakken zoals knutselen, muziek of Faqta aan bij groep 1-2. De leerkrachten van groep 5-6-78 hebben dan meer mogelijkheden om de wereld oriënterende vakken op niveau in een andere
samenstelling vorm te geven.
Werkruimtes
Bij de middenbouw- en bovenbouwgroep hebben we een werkhal waar de kinderen zelfstandig
kunnen werken. Deze ruimte wordt door beide bouwen gebruikt voor zelfstandig werken aan de
weektaak. De kinderen weten wat er van hun verlangd wordt als ze daar zelfstandig aan het werk
zijn. Doordat de deuren van de lokalen openstaan hebben de leerkrachten min of meer verbinding
met deze kinderen.
Feesten en speciale gelegenheden
Voor deze activiteiten wordt altijd gekeken hoe we dit met alle kinderen samen kunnen vormgeven.
Hierbij is de charme van een kleine school zeker zichtbaar.
Thema’s
De thema’s van wereldoriëntatie worden zoveel mogelijk afgestemd op elkaar. Kinderen in de
midden- en bovenbouw zijn dan met eenzelfde thema aan het werk. De verbinding naar elkaar toe is
dan ook iets waar we aan werken.
Ieder jaar hebben we een aantal thema’s die we schoolbreed aanpakken. Ook hierbij maken we dan
gebruik van de schoolthema’s van Faqta. De kinderkunstweek is een vast thema in de school.
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Ontwikkelingen gerealiseerd in 2018-2019
2018-2019
Dalton leerkrachtcertificaat
De leerkrachten hebben een na diverse Daltonstudiemomenten onder leiding van Hans Wolthuis of
intern door Jannie Kunst (in bezit van Daltonleerkracht- en Dalton leidinggevende certificaat) een
hele daltonontwikkeling doorlopen. In het voorjaar van 2019 is dit afgesloten met het schrijven van
een miniportfolio en de certificering. 4 van de 6 leerkrachten hebben het Daltoncertificaat.
Reflecteren met en door de kinderen
In 2018-2019 zijn we begonnen om de bovenbouw kinderen te leren reflecteren op zichzelf en een
klasgenoot. Hiervoor gebruiken ze een vragenlijst met coachende vragen om elkaar te ondersteunen.
Na de kerst werd met de inzet van de bovenbouwleerlingen het reflecteren binnen de middenbouw
opgepakt. Daar werd tot dan gesprekken gevoerd tussen de leerkracht en de kinderen. Dit is dus
omgezet naar het reflecteren met een reflectiemaatje. We zijn niet toegekomen aan het reflecteren
met de onderbouw kinderen, dit werd en wordt dus nog steeds met de leerkracht gedaan.
Doel:
De bovenbouw leerlingen blijven reflecteren met de onderbouw, zodat zij ook kunnen begeleiden in
het invullen van het portfolio bij deze leerlingen.
Periodetaken
Na een studiemoment over periodetaken is dit door de leerkrachten opgepakt en zijn ze bezig om dit
vorm te geven. Op dit moment zijn er in de groepen diverse periodetaken voor de kinderen klaar. De
kinderen kiezen een onderwerp (tafels, topo, breuken, lezen enz). De periodetaak is in verschillende
stapjes verdeeld. De kinderen maken een instaptoets, kunnen verder oefenen met divers materiaal,
maken een eindtoets. Als de instaptoets al voldoende is mogen ze naar de volgende stap. Deze
manier van werken wordt binnen de groepen uitgeprobeerd, bij geschaafd, geëvalueerd en
vastgelegd.
De kinderen worden op deze manier ook eigenaar van hun eigen ontwikkeling en zien in dat ze er zelf
ook verantwoordelijk voor zijn.
Gesprekkencyclus
De gesprekkencyclus is dit jaar ingevoerd binnen de school. We werken met een intake ouder-kind
gesprek en daarna volgt 2 keer een ontwikkelgesprek en een portfoliogesprek (met ouders).
Deze cyclus gaan we evalueren.
Om de tijdsdruk binnen bepaalde weken te verkleinen en om aan de behoefte van ieder kind en de
ouders te voldoen is er misschien wel een andere tijdsindeling van deze gesprekken mogelijk. Deze
mogelijkheid gaat besproken worden.
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Ontwikkelingen, waar zetten we dit jaar op in en wat in de toekomst.
2019-2020
Ontwikkelingen
Nieuwe ontwikkelingen worden op school altijd eerst besproken. We willen weten waarom we iets
doen en niet hoe we iets doen. Al het “nieuwe” moet als doel hebben dat het goed is voor de
ontwikkeling van de kinderen.
Na een nieuw idee wordt er altijd een periode van uitproberen gebruikt. Leerkrachten kunnen dan
kijken wat en hoe ze het vorm gaan geven. Tussendoor is er regelmatig overleg tussen de
verschillende leerkrachten om elkaar te helpen. Na een bepaalde periode wordt een nieuw idee
tijdens een bijeenkomst besproken. De leerkrachten vertellen elkaar hoe het gaat. Als het mogelijk is
stellen we iets vast als werkwijze van de Schoener. Lukt dit nog niet dan experimenteren we verder.
Alle leerkrachten van elke bouw hebben de gelegenheid om iets te vertellen over zaken die binnen
hun groep spelen.

Ontwikkeling in 2019-2020
Eind schooljaar 2018-2019 hebben we gekeken wat we bereikt hebben in het jaar en aan welke
doelen we willen werken.
In 2019-2020 gaan we werken aan:
 Verder vormgeven en uitbreiden van het portfolio.
o Voor groep 1-2 een opzet maken waarin een leerling ook vorm kan geven wat hij/zij
heeft bereikt. Maar ook moet zichtbaar worden voor de kinderen waar ze nog aan
kunnen werken.
o Portfolio voor groep 3 gebruiksvriendelijker te maken voor zowel leerling als
leerkracht.
 Reflecteren van en met de kinderen verfijnen en vastleggen
 Workshops door leerkracht en leerlingen organiseren
 Met periodetaken in groep 1-2 een start maken.
 Leerlijnen maken en hanteren van persoonsontwikkeling o.a. presenteren
 De Daltonvisitatie

Schoolontwikkelingspunten op langer termijn.
Eigenaarschap
 Waar ga je als kind aan werken.
o Dit kan ik en dit moet ik nog leren
o Mijn ontwikkelpunten voor de komende periode
Hiervoor een format/document ontwikkelen waar de kinderen dit op aan kunnen geven. En het besef
bij kinderen ontwikkelen dat je hier je eigen keuze in kan hebben.
Voor de onderbouw de leerlijnen van het digikeuzebord weergeven op een manier waarop de
kinderen begrijpen wat ze kunnen leren.
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De leerlijnen van groep 3 t/m 8 uit Gynzy in een document neerzetten met de doelen en voorbeelden
erbij. Kinderen kunnen dan zelf aangeven wat ze beheersen en waarmee ze mee aan de slag willen.
Bij de doelen (leerlijn) van de kinderen materialen zoeken die het kind kan helpen om zich verder te
ontwikkelen. Dit kan met behulp van periodetaken.
Instructie op maat
Hoe kunnen we kinderen instructie op maat bieden binnen een veilige omgeving?
Hierbij moeten we groep overstijgend gaan denken binnen de groepen 3 t/m 8. Binnen de middenen bovenbouwunit vindt dit al plaats, maar kunnen we een veilige omgeving creëren voor de
kinderen dat dit ook binnen de 2 units kan. Hierbij kan ook gebruik worden gemaakt van de expertise
van de leerkrachten.

Bijlagen:







Portfolio
Ik-doelen
Weektaken
Kijkwijzer
Doelenkaart
Analyse formulier (in ontwikkeling)
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ZELFSTANDIGHEID

1.1 Ik kan mijn werk plannen.
0%

100%

0%

100%

0%

100%

Ik kan een halve weektaak plannen
Ik kan een hele weektaak plannen
Ik kleur het gemaakte werk af op mijn
weektaak

1.2 Ik bedenk zelf oplossingen.
Ik kan hulp vragen aan een klasgenoot
Ik kan hulp geven aan een klasgenoot
Ik probeer een probleem zelf op te lossen

1.3 Ik kan omgaan met uitgestelde
aandacht.
Ik werk zelfstandig gedurende 30 minuten
Ik kan verder werken aan een andere som
of opdracht wanneer ik iets niet snap
Ik gebruik het blokje
Ik weet dat ik juf/meester niet mag storen
als zij/hij instructie geeft

SAMENWERKEN

2.1 Ik werk op verschillende manieren
samen.

0%

100%

0%

100%

Ik kan samen met een maatje een
opdracht doen
Ik praat en denk mee bij het samenwerken
Ik kom afspraken na

2.2 Ik bied hulp aan anderen.
Ik kan uitleg geven aan een ander
Ik kan een tip geven aan een ander
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Ik kan een probleem helpen oplossen

2.3 Ik kan overleggen.
0%

100%

Ik luister naar andere kinderen
Ik stel vragen aan andere kinderen
Ik kan zeggen wat ik ergens van vind
VERANTWOORDELIJKHEID

3.1 Ik kan werken met de taak.
0%

100%

0%

100%

0%

100%

Ik kan zien welke taken ik deze week moet
doen
Ik kan per dag zelf bepalen in welke
volgorde de taken worden gemaakt
Ik kan op mijn weektaak bijhouden welke
taken af zijn
Ik kan een werkje controleren

3.2 Ik kan omgaan met materialen.
Ik weet de materialen te vinden
Ik weet hoe ik het materiaal moet
gebruiken
Ik ga voorzichtig om met het materiaal van
school of een ander
Ik kan de gebruikte materialen opruimen
Ik werk netjes

3.3 Ik ben me bewust van mijn
omgeving.
Ik kies zelf een plek waar ik goed kan
werken
Ik zorg voor een nette werkplek en laat
deze opgeruimd achter
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Ik hou me aan de regels en afspraken
Ik voer mijn klusje uit
REFLECTIE

4.1 Ik kijk vooruit op de taak.
0%

100%

0%

100%

0%

100%

Ik zeg wat ik nodig heb om een taak te
maken
Ik kan inschatten of ik een taak kan maken
Ik weet hoe en wanneer ik hulp kan
vragen

4.2 Ik kan vertellen wat ik heb
gedaan.
Ik kan vertellen of ik het doel van de
opdracht heb behaald
Ik kan vertellen wat wel en niet goed lukte

4.3 Ik kan nadenken over mijn
gedrag.
Ik vertel hoe het samen spelen of werken is
gegaan
Ik kan vertellen waar ik trots op ben
Ik zeg wat ik de volgende keer anders kan
doen
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Zelfstandigheid
DAGKLEUREN

X

?

Ѵ

Opmerkingen

X

?

Ѵ

Opmerkingen

X

?

Ѵ

Opmerkingen

X

?

Ѵ

Opmerkingen

De dagkleuren zijn zichtbaar in de klas
De dagkleuren worden gebruikt voor het plannen van de
taak
DAGRITME/ DAGPLANNING
Er wordt gebruik gemaakt van een duidelijke planning in
de klas. Dit kan door middel van dagritmekaarten groep
1/2, instructierooster groep 3 t/m 8
De dagplanning en instructierooster is voor de kinderen
zichtbaar.
De doelen zijn zichtbaar voor de kinderen.
De dag/weekplanning zit voorin de map
Kinderen zonder instructie werken naar eigen
weekplanning
UITGESTELDE AANDACHT
Er wordt gewerkt met uitgestelde aandacht wanneer de
leerkracht niet gestoord mag worden

De leerkracht loopt naar inzicht eigen ronde (deze
rondes verschillen per vakgebied)
DE TAAK
Er wordt gewerkt met een weektaak
Er wordt gewerkt met dagtaken (behalve in groep 7/8)

De taken worden op verschillende differentiatieniveaus
aangeboden naar onderwijsbehoeften
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De leerlingen plannen het werk en registreren zelf
wanneer een opdracht klaar is d.m.v. het aftekenen op
de weektaak
Op de taak staat aangegeven voor welk vak instructie
wordt gegeven en wanneer
Op de taak staat aangegeven of de leerling de les zelf
mag plannen, samen mag werken of dat de les klassikaal
is

Effectiviteit

X

?

Ѵ

Opmerkingen

X

?

Ѵ

Opmerkingen

Alle tijd buiten de instructies is daltontijd
Er zijn instructies gepland voor kleinere groepen
In de klas wordt gebruik gemaakt van verschillende
didactische werkvormen

Er is een instructietafel en het gebruik is duidelijk voor
de kinderen
Materialen staan op vaste, te bereiken plekken in de klas
In de klas worden voor een bepaalde periode taken aan
leerlingen toebedeeld welke verantwoordelijk zijn voor
het uitvoeren van deze taken
Klassen staan met elkaar in verband door gebruik te
maken van een tutorsysteem (DVS)
Er staan reflectie- en nabespreekmomenten op het
rooster

Vrijheid/Verantwoordelijkheid
Kinderen mogen zelf hulpmiddelen pakken en kunnen
hier zelfstandig mee om gaan
Er zijn geoormerkte werkplekken ( werkplek voor
stiltewerk, samenwerken, instructie, computerwerk)
Er wordt gebruik gemaakt van het stilteteken (hand
omhoog)
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De leerlingen mogen buiten de klas een werkplek zoeken
om te werken als daar een mogelijkheid is
KEUZEWERK
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Opmerkingen

Keuzewerk is een vast onderdeel van de taak, kinderen
mogen een bepaald moment kiezen wat ze gaan doen
In de taak is ruimte gemaakt om te werken aan een
zelfgekozen doel
De leerlingen mogen zelf aangeven wat ze willen leren
(workshops e.d.)
(ZELF)CORRECTIE
De leerlingen kijken vanaf eind groep 3 zelf hun werk na.
Hoe hoger de groep, hoe meer ze zelf na mogen kijken
Leerkracht kijkt steekproefsgewijs ook na
VERANTWOORDELIJKHEID VOOR KLAS, SCHOOL,
OMGEVING
Er wordt gewerkt met taken; iedere leerlingen heeft een
huishoudelijke taak voor een bepaalde periode
Leerlingen en leerkrachten laten hun werkplek binnen en
buiten de klas netjes achter

Samenwerken
Er wordt naar inzicht om de zoveel tijd gewisseld van
maatje
De kinderen hebben wekelijks een maatjesopdracht
Op de weektaak wordt aangegeven bij welke opdrachten
de leerlingen mogen samenwerken
Er wordt doelbewust aandacht besteed aan
samenwerkingsvaardigheden
Er worden coöperatieve werkvormen gebruikt

Reflecteren
De leerling en leerkracht besteden tijd aan evaluatie.
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Leerlingen houden een portfolio bij
Kinderen controleren of ze de lesstof begrijpen en
beslissen (aanpak 2 en 3, soms aanpak 1, naar inzicht van
leerkracht) of ze verder kunnen werken

Het kind reflecteert op eigen leerproces en eigen doelen
in de weektaak
Leerlingen hebben inbreng op de gang van zaken in de
klas
De leerkracht besteedt tijd en aandacht aan zelfreflectie
op de ik-doelen met een klein groepje
De leerlingen houden reflectiegesprekken met elkaar of
in tutor verband met lagere groepen.
Deze reflectiemomenten staan ingepland op het
instructierooster
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GYNZY
VAKGEBIED REKENEN BLOK 5
Na analyse van het blok, werken we gedurende de volgende periode verder de onderstaande doelen:
Groepsniveau:
WERELD
DOEL
Vermenigvuldigen en delen
P1 Handig delen B

Individueel niveau:
WERELD
Vermenigvuldigen en delen

DOEL

P1 Handig delen B

LEERLINGEN
Jan, Piet, Joris en
Corneel.

De kinderen houden de vorderingen op de toetsdoelen als volgt bij:
ROOD
persoonlijk doel niet gehaald, 80% norm niet gehaald.
ORANJE
persoonlijk doel wel gehaald, 80% norm niet gehaald.
GROEN
persoonlijk doel niet gehaald, 80% norm wel gehaald.
BLAUW
persoonlijk doel wel gehaald, 80% norm wel gehaald.
Wanneer: het verder werken aan de nog niet beheerste doelen (oranje en rood) staat wekelijks 2x 15
minuten genoteerd op de weektaak. Na afronding van het toetsdoel (80%) mag het doel worden
ingekleurd in het doelenboekje. Verdere groei op de afgeronde toetsdoelen (80% t/m 100%) hoeft
daarna niet meer te worden ingekleurd in het doelenboekje.
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