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Voorwoord 
Dit is het daltonboek van Obs de Bonkelaar.  
De Bonkelaar is een openbare daltonbasisschool in het Windmolenbroek met een tweede vestiging 
in de Ossenkoppelerhoek te Almelo. Op onze school wordt al sinds 1989 gewerkt vanuit de 
daltonvisie. 
 
In dit daltonboek staat beschreven hoe ons team het daltononderwijs invulling geeft in de dagelijkse 
praktijk. Het document is een naslagwerk en borgingsdocument met daarin de meest voorkomende 
daltonafspraken. Op deze manier willen we uniform kunnen werken en de afspraken gewaarborgd 
houden binnen de school.  
 
Ons daltonboek moet dienen als een ‘levend’ document waarin telkens opnieuw inhouden worden 
vernieuwd, aangepast, aangevuld en aangescherpt, want basisonderwijs en zeker daltononderwijs is 
dynamisch en altijd in ontwikkeling.  
 
Dit document is bestemd voor personen en instanties die zich op de hoogte willen stellen van ons 
daltononderwijs. 
 

 pedagogisch medewerkers, (nieuwe) leerkrachten, onderwijsassistenten, invalleerkrachten 
en stagiaires 

 de MR-leden 
 (nieuwe) ouders en verzorgers van de leerlingen van onze school  
 het schoolbestuur 
 de onderwijsinspectie 
 visiteurs van de Nederlandse Dalton Vereniging 
 andere (dalton) basisscholen 
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1. Inleiding 
 

1.1  Totstandkoming van ons daltonboek 
We hebben dit schooljaar gekozen om een ‘nieuw’ daltonboek te schrijven, omdat ons 
vorige beleidsplan geen levend document meer was. Dit kwam voornamelijk door de vele 
wisselingen binnen ons team. De meeste nieuwe collega’s zijn inmiddels geschoold 
daltonleerkracht, toch geven ze aan dat zij zich niet altijd bewust zijn van het 
daltonhandelen. Ze hebben de werkwijze van onze school overgenomen, maar weten niet 
altijd wat de achterliggende gedachte hiervan is. Daarnaast hebben wij onze visie vorig 
schooljaar onder de loep genomen. Ons vernieuwde daltonboek sluit aan op de visie zoals 
we die nu samen hebben geformuleerd.   
 
Een gevolg van dit alles was dat collega’s zich zelfstandig ontwikkelden op het gebied van 
dalton, aan de ene kant getuigt dit van zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en lef, maar 
aan de andere kant was dit niet meer conform aan de doorgaande lijn zoals deze was 
beschreven in ons vorige daltonbeleidsplan. Naar aanleiding van de context- en sterkte-
/zwakteanalyse die is afgenomen (2019), kwamen we tot de conclusie dat we veel teveel 
vanuit het ‘wat’ (Simon Sinek, Golden Circle, 2013) hebben gewerkt. Het is voor ons dan ook 
een heel bewuste keuze om ons vernieuwde daltonboek zoveel mogelijk te beschrijven 
vanuit het model ‘de Golden Circle’ (Simon Sinek, 2013).  
 
 

1.2  Golden Circle, Simon Sinek 
De kracht van de Gouden Cirkel ligt hem in dat het uitgangspunt is waarom je het onderwijs 
vormgeeft zoals je dat doet (waarom), en niet vanuit wat je allemaal doet (wat).  
 
We beginnen ons daltonboek dan ook 
met de visie, waarin we onze doelen 
stellen, beschrijven wat ons motiveert 
en wat onze bedoelingen zijn (waarom).  
 
Vervolgens beschrijven we hoe we het 
onderwijs vormgeven op de Bonkelaar, 
zodat we onze doelen uit de visie gaan 
bereiken (hoe) en wat we hiervoor 
inzetten (wat).  
 
 

1.3  Totstandkoming van onze visie 
“Wanneer je een schip wilt gaan bouwen, breng dan geen mensen bijeen om timmerhout te 
sjouwen of te tekenen alleen. Voorkom dat ze taken ontvangen. Deel evenmin plannen mee. 
Maar leer eerst mensen verlangen naar de eindeloze zee.” (Antoine de SaintExupéry) 
 
Een aansprekende, heldere en gezamenlijke visie zorgt voor identificatie met de organisatie, 
zorgt voor een hogere betrokkenheid, gedragsveranderingen en prestatieverbeteringen. De 
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afgelopen jaren hebben er veel ontwikkelingen plaatsgevonden op de Bonkelaar. Enkele 
voorbeelden hiervan zijn de invoering van het EDI-model, Snappet voor de groepen 6 t/m 8, 
Rots & Water, maar ook binnen het team zijn er veel wisselingen geweest. Veel nieuwe 
collega’s en twee directieleden hebben zich bij ons team gevoegd. De urgentie werd ervaren 
om onze visie weer eens onder de loep te nemen.  
 
In schooljaar 2018-2019 is er een contextanalyse en een sterkte-/zwakteanalyse uitgevoerd, 
met behulp van deze uitkomsten hebben we een nieuwe visie geschreven vanuit het visie-
vierluik model (H. van der Loo, J. Geelhoed, S. Samhoud, Kus de visie wakker).  
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2. Visie van de Bonkelaar (‘waarom doen we wat we doen, wat is het doel’) 
 

 
 

2.1  Hoger doel 
Onderwijs op De Bonkelaar richt zich op leren voor het leven door goed onderwijs. We 

richten ons zowel op socialisatie als personificatie en kwalificatie (Biesta, 2012).  

Socialisatie is een proces waarin leerlingen kennis nemen en deel uitmaken van tradities en 

praktijken. De centrale vraag daarbij is ‘hoe verhoud ik mij tot de maatschappij?’. De 

leerlingen leren elkaars verschillen en overeenkomsten herkennen en benutten, waardoor er 

gewerkt wordt aan veiligheid, solidariteit, respect en tolerantie. Op die manier leren ze hun 

plek in de maatschappij en die van anderen te waarderen en in te zetten.  

Personificatie is een proces van individualisering van de leerling. De leerling moet uiteindelijk 

in staat zijn om autonoom tot een beslissing te komen. Dit vraagt doorzettingsvermogen en 

leidt tot trots zijn op wie je bent en wat je bereikt. Het uiteindelijk durven uitdragen waar je 

voor staat vereist zelfkennis die in de loop der jaren ontwikkeld wordt.  

Kwalificatie is het verwerven van kennis, vaardigheden en houdingen die mensen in staat 

stellen iets te doen, op een bepaalde manier te handelen. Hierbij wordt niet alleen gedacht 

aan schoolse vaardigheden zoals taal, lezen, rekenen en kennis van de wereld, maar ook 

bijvoorbeeld aan betekenisvol leren, leren doorzetten, probleemoplossend denken en het 

maken van eigen keuzes.  

Hoger doel: 
Leren voor het leven 
Ons onderwijs richt zich op 
Socialisatie 
Personificatie 
Kwalificatie  

Gewaagd doel: 
Het kind op de Bonkelaar ontplooit 
zich tot een mens met lef! 
Leven met elkaar 
Eigenaarschap 
Focus op ontwikkeling 

Kernwaarden: 
Vrijheid en verantwoordelijkheid 
Zelfstandigheid 
Samenwerking 
Effectiviteit/doelmatigheid 
Reflectie 

Kernkwaliteiten: 
Betrokkenheid 
Open 
Vertrouwen 
Gedreven 
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2.2  Gewaagd doel 
Het kind op de Bonkelaar ontplooit zich tot een mens met lef! 

 Leven met elkaar (socialisatie) 
 Eigenaarschap (personificatie) 
 Focus op ontwikkeling (kwalificatie) 

 

2.2.1  Leven met elkaar 

In het kader van ‘leven met elkaar’ leren we de kinderen oog 

te hebben voor onderlinge verschillen en overeenkomsten, 

deze te begrijpen en er vervolgens gebruik van te maken daar 

waar dat mogelijk is. Hier besteden we onder andere aandacht 

aan tijdens onze lessen Rots en Water. Daarbij wordt de 

kinderen geleerd dat de rots staat voor stevigheid, weten wat 

je wilt, opkomen voor jezelf of een ander. Water is meer 

communicatief, inleven in een ander, onderhandelen, 

vrienden maken, contact maken. Het ene kind is van zichzelf 

meer rots, het andere meer water. Door hiertussen de 

verbinding te slaan werken we aan het accepteren en 

waarderen van onderlinge verschillen en overeenkomsten. 

 

2.2.2  Eigenaarschap 

“Eigenaarschap houdt in dat een leerling zich eigenaar voelt van 

zijn eigen werk. De leerling wil de stof leren omdat hij het nut 

ervan inziet. De wat oudere leerling wil bijvoorbeeld iets leren 

omdat het verband houdt met zijn toekomstplannen. Jongere 

kinderen vinden de stof vaak vanuit zichzelf al interessant: ze 

willen de wereld snappen of ze willen iets zelf kunnen. Niet alle 

kinderen hebben die nieuwsgierigheid van nature, maar als ze dat 

wél hebben, moet de school het blijven prikkelen. Voor leerlingen 

die minder leergierig zijn, is het belangrijk dat de docent zoekt naar 

triggers om toch een gevoel van eigenaarschap te laten ontstaan. 

Een onderzoekende houding moet hiervoor gestimuleerd worden 

(Markusse, et al., 2014). 

Een bijzondere vorm van eigenaarschap is het gedeelde 

eigenaarschap. Dit houdt in dat meerdere personen zich eigenaar 

voelen van één taak. Dat betekent dat zij kunnen samenwerken en 

gedeelde verantwoordelijkheid voelen voor het eindresultaat. 

Vertrouwen in elkaar is daarbij essentieel (KPC groep, 2010).”1 

 

Onder eigenaarschap verstaan wij verder dat het kind zich verantwoordelijk voelt voor het 

doel waaraan gewerkt wordt en de verantwoordelijkheid neemt om dit doel te halen. Een 
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kind kan alleen eigenaar zijn over de eigen ontwikkeling als het geleerd heeft systematisch te 

reflecteren op het eigen werk en naar aanleiding daarvan ook eigen leerdoelen kan 

formuleren. Wij streven ernaar om een goede balans te vinden tussen de instructies van de 

basisvakken (taal, lezen en rekenen) en daltontijd. In deze tijd werken de leerlingen aan hun 

eigen leerdoelen en worden de basisvakken toegepast in een betekenisvolle situatie. 

 

2.2.3  Focus op ontwikkeling 

We besteden op school aandacht aan de volgende 

ontwikkelingsgebieden1: 

 fysieke en motorische ontwikkeling: dit is de 
lichamelijke groei en de ontwikkeling van de motoriek; 

 de cognitieve ontwikkeling: dit is de ontwikkeling van 
het denken, de creativiteit, de waarneming en de fantasie; 

 de psychosociale ontwikkeling: dit is de ontwikkeling in 
relatie tot de sociale omgeving, en 

 de morele ontwikkeling: dit is de ontwikkeling van het 
onderscheid tussen goed en kwaad. 
 

Uiteraard voldoen wij in ons aanbod aan de door de overheid 

verplicht gestelde kerndoelen, zoals die te vinden zijn op 

https://slo.nl/sectoren/po/kerndoelen/. 

 

 

Zodra een kind aangemeld wordt op de Bonkelaar wordt er begonnen met het vaststellen 

van zijn/haar niveau door middel van gesprekken met ouders en een (warme) overdracht 

met de peuterspeelzaal of de vorige school. Van daaruit start onze focus op ontwikkeling, 

waarbij we de hiervoor beschreven ontwikkelingsgebieden in ogenschouw nemen. Binnen 

de mogelijkheden van onze school krijgt elk kind een zo passend mogelijk aanbod. Wij 

hechten hierbij veel waarde aan de afstemming tussen ouders, school en kind. Hierdoor doet 

het kind succeservaringen op en leert het met plezier. Ook groeit hierdoor het 

zelfvertrouwen en leert het kind dat het competent is. Kortom: de eigenwaarde wordt 

ontwikkeld. Het kind wordt een kind met LEF! 

 

  

https://slo.nl/sectoren/po/kerndoelen/
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2.3  Kernwaarden (‘hoe werken wij op de Bonkelaar’) 
Op de Bonkelaar geloven we in het daltononderwijs en daarom werken wij vanuit de 

kernwaarden; 

1. Vrijheid en verantwoordelijkheid 
2. Zelfstandigheid  
3. Samenwerken 
4. Effectiviteit/doelmatigheid 
5. Reflectie 
6. Borging 

 

2.3.1  Vrijheid en verantwoordelijkheid 
 

 “Freedom and responsibility together perform the miracle” (Parkhurst)  

Vrijheid en verantwoordelijkheid zijn twee kanten van dezelfde 

medaille. Het één kan niet zonder het ander.  

Het Daltononderwijs ziet een mens/kind als een persoon die zelf kan en 

mag kiezen, maar die voor de gevolgen van zijn keuzes ook verantwoordelijkheid draagt. 

Voorwaarde is dat er samen duidelijke en algemeen aanvaardbare afspraken worden 

gemaakt over de grenzen van deze vrijheid. Alleen door verantwoordelijkheid te geven kan 

verantwoordelijkheid worden geleerd. Het is de taak van onze leerkrachten om iedere 

leerling een leeromgeving te bieden om vrijheid binnen grenzen te leren hanteren. 

Leerlingen krijgen de ruimte om te ontdekken en te experimenteren, en reflecteren daarbij 

op de relatie tussen wat ze doen en wat dat 

oplevert. Hierbij spelen zelfkennis en 

zelfinschatting een grote rol.  

 

2.3.2  Zelfstandigheid 
 

 “Experience is the best and indeed the only real teacher” (Parkhurst) 

De kinderen worden gestimuleerd en aangezet om problemen zelf op te 

lossen, het werk zelf te plannen en dus niet voortdurend afhankelijk te 

zijn van hulp. Uitgangspunt daarbij is dat we geloven in de vele 

mogelijkheden die kinderen in potentie hebben. Ook leren we de kinderen om hun werk zelf 

te waarderen. De leerkracht biedt de ruimte tot zelfstandige verwerking van opdrachten 

binnen de taak en toont daarmee zijn vertrouwen in de leerling. Het zelfvertrouwen van de 

kinderen krijgt hiermee een stevige impuls. Zelfstandigheid kan alleen gedijen als kinderen 

voldoende verantwoordelijkheid en vrijheid wordt geboden. Deze manier van werken 

stimuleert het probleemoplossend denken van onze leerlingen. De keuzevrijheid dwingt 

hem/haar tot het nemen van zelfstandige beslissingen die voor de leerling effectief en 

verantwoord zijn. 
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2.3.3  Samenwerking 

 

 “The school functions as a social community” (Parkhurst) 

Een mens kan, ondanks zijn vrijheid en zelfstandigheid, niet zonder zijn 

medemens. Een medemens om te steunen maar ook om steun van te 

krijgen.  

De grens van de individuele vrijheid wordt altijd gevormd door de vrijheid van de ander. De 

leerling functioneert als lid van een sociale groep, waarin elk vrij individu zich er voortdurend 

van bewust moet zijn, dat hij meewerkt en verantwoordelijk is voor het geheel en dat het 

daarover verantwoording schuldig is. Samenwerken is voorwaarde voor een democratische 

grondhouding. Het verwerven van kennis en vaardigheden in samenwerking met anderen 

kan het leren vergemakkelijken. Als leerlingen leren met elkaar 

samen te werken ontwikkelen ze sociale vaardigheden en leren ze 

reflecteren op de manier waarop ze leren, zoals het beoordelen 

van een eigen inbreng en die van medeleerlingen, het aangaan 

van een dialoog, het leren omgaan met teleurstellingen en het 

ervaren van meeropbrengst uit de samenwerking. Het 

uiteindelijke doel is democratisch burgerschap. 

 

 

2.3.4  Effectiviteit/doelmatigheid 
 

 “Efficiency measure” a simple and economic reorganization of the 

school” (Parkhurst) 

Het Daltononderwijs bij ons op school is gericht 

op een effectieve inzet van tijd, menskracht en 

middelen. Een taak als drager van de te leren vaardigheden en kennis 

biedt optimaal gelegenheid om tot een doelmatige inrichting te 

komen. Een taak op maat houdt leerlingen doelmatig en functioneel 

bezig. Daarnaast dienen we als Daltonschool te zorgen voor 

opbrengsten, waarbij de hier genoemde kernwaarden het fundament 

zijn voor de prestaties van onze leerlingen. 

 



 14 

2.3.5  Reflectie 

  

“I would be the first to hear welcome criticism”  (Parkhurst) 

Het kritisch benaderen van onderwijskundige ontwikkelingen en 

inzichten is op een Daltonschool vanzelfsprekend. Iedere leerkracht van 

de Bonkelaar reflecteert op zijn/haar onderwijspraktijk en professioneel handelen. Ook op 

schoolniveau vindt reflectie over het onderwijs voortdurend plaats. Reflectie en evaluatie 

dragen in hoge mate bij tot een verkenning van de leerweg om het beoogde doel te 

bereiken. Op leerlingniveau willen we dat de leerling zich 

eigenaar voelt van zijn/haar eigen leerproces. Dat betekent dat 

we de leerling stimuleren om te reflecteren op zijn/haar eigen 

handelen en daar conclusies uit te trekken voor een volgende 

taakperiode. 

 

2.3.6  Borging 
 

“Door verschillen te delen, vermenigvuldigt de kwaliteit”. (Parkhurst) 

Wij vinden het belangrijk dat de kwaliteit van ons daltononderwijs gewaarborgd wordt. Dit 

doen wij door ons planmatig te ontwikkelen. Deze ontwikkelingen borgen we in ons 

daltonbeleidsplan/daltonboek en via de website en in de externe nieuwsbrieven houden we 

ouders en belangstellenden hiervan op de hoogte.  

In principe is de daltoncoördinator samen met de directie verantwoordelijk voor de 

(waar)borging van alle zaken die betrekking hebben op Dalton. De daltoncoördinator 

onderhoudt contact met de D.O.N. en bezoekt de bijeenkomsten. Samen met de directie 

ontplooit hij initiatieven om verbeterdoelen vast te stellen, maar ook voor de 

organisatorische aansturing van alle daltonaspecten, welke het functioneren van de school 

aangaan en verbeteren.  

 

Wij vinden het zeer belangrijk om 

dalton in beweging te houden. 

Daarom is ‘het daltonbeleidsplan 

structureel aanvullen, aanpassen, 

levend en gewaarborgd houden 

binnen het team’ één van onze 

speerpunten.  

 

  (Daltonvisie) 
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2.4  Kernkwaliteiten (‘hoe zetten wij onze kwaliteiten in om ons doel te bereiken’) 
 

2.4.1  Betrokken 

Een goede leerkracht is betrokken bij zijn leerlingen. Dat betekent dat hij elke leerling 

persoonlijke, positieve aandacht geeft. Dit zorgt voor een toename van het zelfvertrouwen 

van het kind. Tegelijkertijd beïnvloedt deze aandacht de relatie tussen de leerkracht en de 

leerling op positieve wijze, waardoor het onderwijs en de sfeer in de klas versterkt worden.  

Een goede leerkracht zoekt de samenwerking met 

ouders daar waar dat nodig is en omgekeerd. Ouders 

en leerkracht hebben namelijk hetzelfde doel: het 

kind begeleiden in de ontwikkeling.  

Een goede leerkracht zorgt voor betrokkenheid van 

leerlingen bij de les, waardoor het kind een actieve 

leerhouding ontwikkelt en het eigenaarschap van het 

kind gestimuleerd wordt. 

 

2.4.2  Vertrouwen 

Een goede leerkracht geeft blijk van vertrouwen in de kinderen. We geloven erin dat 

kinderen willen leren, dat ze goede keuzes kunnen maken, dat ze kunnen samenwerken en 

organiseren.  

Een goede leerkracht streeft naar een positieve 

samenwerking tussen ouders als ervaringsdeskundigen 

van hun kind en de leerkracht als onderwijsprofessional 

die het kind als leerling het beste kent. Dit stimuleert 

de ontwikkeling van het kind. We zijn ervan overtuigd 

dat we de ontwikkeling van het kind op positieve wijze 

ondersteunen als we vertrouwen op elkaars 

deskundigheid.  

 

2.4.3  Open 

Open kent veel mogelijke vormen, zoals openheid, openbaar, openhartig en openstellen. 

Een goede leerkracht staat open voor elke leerling, diens eigenheid en de daarbij behorende 

eigen ontwikkeling. Zo houden we daar waar mogelijk rekening met de achtergrond en 

leefwereld van het kind. Op die manier krijgt het kind het (zelf)vertrouwen om de wereld 

met een open houding tegemoet te treden. 

Een goede leerkracht zoekt verbinding met de ouders door met een open houding 

wederzijdse verwachtingen uit te spreken. Zo worden eventuele zorgen tijdig en eerlijk 

gedeeld, maar krijgen ook positieve ontwikkelingen ruimschoots de aandacht.   
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2.4.4  Gedreven 

Een goede leerkracht is gedreven om het beste uit het kind naar boven te halen. Dit wordt 

gekenmerkt door de focus op de ontwikkeling hoog in het vaandel te houden en altijd te 

streven naar het bieden van het beste onderwijs.  

Als team leren we van en met elkaar. We beschikken over een onderzoekende houding en 

willen ons van daaruit scholen om de nieuwste ontwikkelingen te kunnen (laten) toepassen. 

De positief-kritische houding die daaraan ten grondslag ligt, maakt dat alleen de 

vernieuwingen die we als meerwaarde voor onze onderwijskwaliteit beschouwen een plaats 

krijgen binnen onze school. We inspireren elkaar om innovatief te zijn en het lef te tonen 

nieuwe inzichten in praktijk te brengen. Ook wij leren voor het leven. 

Ons gedreven team met LEF leidt het kind op tot een mens met LEF! 

 

  

 

 

 

 



 Daltonboek Obs de Bonkelaar versie 2019-2020 17 

3. Daltononderwijs op de Bonkelaar (‘wat doen we in de dagelijkse praktijk’) 
 
In de volgende hoofdstukken beschrijven wij ons onderwijs in de dagelijkse praktijk en in het 

dagelijks handelen. We maken de verbinding hoe wij hiermee aansluiten bij de kernwaarden 

vrijheid/verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, samenwerken, effectiviteit/doelmatigheid, 

reflectie en borging. Tot slot welke middelen wij inzetten en wat de afspraken hierover zijn 

op de Bonkelaar. We maken daarbij onderscheid tussen drie bouwen: 

 De onderbouw   groep 1 en 2 

 De middenbouw   groep 3, 4 en 5 

 De bovenbouw  groep 6, 7 en 8 
 

 

3.1 Symbolen en handelingswijzers 
 

3.1.1 Dagkleuren 

Alle werkdagen van de week hebben een eigen kleur. 
De dagkleuren zijn in iedere groep duidelijk zichtbaar 
voor de leerlingen.  
 

Onderbouw 

In de onderbouw wordt gewerkt met een tijdwijzer waar de kleuren op staan aangegeven. 

Dagelijks starten de onderbouwgroepen met het benoemen van de dag en bijbehorende 

dagkleur. Op de tijdwijzer staat ook aangegeven wie er klassendienst zijn en eventuele 

andere bijzonderheden van die dag.  
 

Midden- en bovenbouw 

Op het moment dat leerlingen bepaalde taken gaan plannen gebruiken ze deze kleuren als 

planmiddel. Wanneer de taak af is kleuren ze deze op de taakbrief af in de kleur waarop de 

taak is afgemaakt. Dit geeft de leerkracht informatie over de leer- en werkstijl van de 

leerling. Deze informatie kun je gebruiken tijdens het reflecteren met de leerling. Is een 

leerling in het begin van de week weinig productief waardoor hij op de laatste dag in 

tijdnood komt, moet geleerd worden het werk beter de spreiden. Leerlingen die duidelijk te 

snel van start gaan en daarbij veel fouten maken, moet worden geleerd dat de kwaliteit van 

het werk belangrijker is dan het snel af hebben van de taak. De leerkracht zal telkens met de 

leerlingen in gesprek gaan om ze feedback te geven en ze te begeleiden in hun leer- en 

werkproces.  
 

3.1.2 Taakbrief 

Onderbouw 

In de onderbouw is de taakbrief opgebouwd met pictogrammen en dient deze als 

voorbereiding op het leren plannen: de kinderen kleuren de opdracht, die ze die dag gaan 

doen, af in kleur van de dag. Een werkje dat al is afgekleurd kan in dezelfde week niet 

nogmaals gekozen worden. Naast de taken staan ook de doelen van de week beschreven op 

de taakbrief.  

Tabel 1 Dagkleuren 

Maandag rood 

Dinsdag groen 

Woensdag geel  

Donderdag blauw  

Vrijdag paars  
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Middenbouw 

In de middenbouw (en bovenbouw) hanteren wij een talige taakbrief. Op die taakbrief staan 

de taken welke in die week gemaakt moeten worden (verantwoordelijkheid), welke 

instructies wel en niet gevolgd moeten worden (zelfstandigheid), welke opdrachten 

zelfstandig of in samenwerking met een ander gemaakt mogen worden (samenwerken), de 

doelen die bij de geboden instructies horen (doelmatigheid) en 

elke dag wordt door de leerlingen aangegeven hoe zij het 

onderwijs van die dag beleefd hebben en hoe ze gewerkt hebben 

(reflectie). Verder staat er op de taakbrief keuzewerk (vrijheid) 

dat de leerlingen kunnen kiezen wanneer de verplichte taken af 

zijn. Elke leerling heeft zijn/haar eigen taakbrief, met daarop 

werk dat aangepast is aan wat er van de leerling verwacht mag 

worden, zodat elk kind bediend wordt op het eigen 

functioneringsniveau (effectiviteit). Aan het eind van de week 

blikken de leerlingen schriftelijk terug op hun persoonlijke 

doelen en/of groepsdoelen. De taakbrief ligt altijd op tafel. 

 

Bovenbouw 

In de bovenbouw wordt een andere taakbrief gehanteerd, omdat zij werken met Snappet. 

Dit programma differentieert zelf op leerlingniveau binnen de doelen. Ook wordt er vanaf 

dat moment per lesdoel gereflecteerd en wordt er aan het eind van de week verwacht dat 

de leerlingen aangeven hoe hun werkhouding en werkverzorging was, met wie ze hebben 

samengewerkt en hoe dit verlopen is. In groep 8 gaan we zelfs nog een stapje verder: daar 

wordt elke maandag een persoonlijk leerdoel opgesteld en hierop wordt gereflecteerd aan 

het eind van de week. De taakbrief ligt altijd op tafel. 

 

(Bijlage A Taakbrieven) 
 

3.1.3 Dagplanning  

In de onderbouw werken we met dagritmekaarten (zie paragraaf 3.2.1.1). Aan de hand van 

de kaarten is te zien hoe de dag ingepland is. In de midden- en bovenbouw werken we met 

het planbord (zie paragraaf 3.2.1.3). Hierop zien de kinderen hoe laat ze welke instructie 

kunnen verwachten.  

 

3.1.4 Uitgestelde aandacht 

Onder uitgestelde aandacht verstaan we een periode waarin de leerkracht niet meteen 
beschikbaar is voor vragen of problemen van kinderen. 
 
Drie belangrijke redenen voor het gebruik van uitgestelde aandacht zijn: 

1.  Kinderen leren in deze tijd zelfstandig problemen op te lossen en op elkaar 
aangewezen te zijn voor hulp. 

2. De leerkracht heeft de tijd om met leerlingen individueel of in kleine groepjes te 
werken. 
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3. De leerkracht heeft tijd om één groep van een combinatie klas instructie te geven. 
 
Wanneer de leerling een vraag heeft of een probleem tegenkomt waarmee het niet bij de 
leerkracht terecht kan, zal hij/zij in deze volgorde proberen een oplossing te vinden: 

1. Eerst zelf goed nadenken over een oplossing. 
2. Hulp vragen bij een klasgenoot met het blokje op groen. 
3. Het blokje op vraagteken zetten, zodat de leerkracht bij de volgende hulpronde ziet 

dat de leerling een vraag heeft.  
 

Voordat de kinderen zelfstandig aan het werk gaan, controleert de leerkracht in de kleine 
lesafsluiting (zie hoofdstuk 3.3.1) of de instructie is begrepen. Daarna gaat de periode  van 
uitgestelde aandacht in. De leerkracht komt dus bij de leerling en niet andersom. 
 
3.1.5 Daltonblokje leerling 

In de midden- en bovenbouw hebben alle kinderen en de leerkracht 
een blokje op tafel met een rode/groene stip en een vraagteken. De 
kinderen met een vraag worden geholpen tijdens een hulpronde. Ze 
gaan ondertussen verder met ander werk.  
De rode stip kan een vrije keuze zijn van de leerling. Tijdens het zelfstandig werken mag de 
leerling niet gestoord worden. Het is ook mogelijk dat de leerkracht het verplicht heeft 
gesteld. Dit kan voor één, een aantal of voor alle leerlingen gelden. Naast de taakbrief, ligt 
het blokje ook de hele dag op tafel.  
 
Rood:   Ik wil ongestoord werken en ik praat ook niet met anderen. 

Groen:  Ik ben aan het werk maar ik wil wel hulp bieden aan een ander. 

Vraagteken:  Ik heb een vraag aan de leerkracht tijdens de hulpronde. 
 

3.1.6 Daltonblok leerkracht  

De leerkracht heeft zelf ook een groot blok op de instructietafel liggen. Er wordt alleen 
gebruik gemaakt van de rode en groene stip. 
Tijdens een extra instructie met een klein groepje aan deze tafel zal de leerkracht de stip op 
rood zetten. We hebben de afspraak dat de leerkracht bij de leerling komt, maar op 
afgesproken perioden kan het voorkomen dat de leerlingen ook bij de leerkracht mogen 
komen voor extra instructie, in dat geval wordt het blok op groen gezet.  
 

3.1.7 Daltonpassen 

Er zijn op de Bonkelaar verschillende werkplekken 

beschikbaar (zie hoofdstuk 3.5). Als blijk van 

vertrouwen mag elke leerling met een ‘daltonpas’ 

op één van deze werkplekken werken. Indien nodig 

kan deze privilege ook worden afgenomen. Op de 

pas staan een aantal afspraken beschreven waar 

de leerling zich aan moet houden, deze afspraken 

verschillen per werkplek.  
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3.2 De hele dag dalton 
Een belangrijk aspect van dalton is dat kinderen leren omgaan met leertijd. Alle leerlingen 
verwerven kennis in eigen tempo, verschillen in werkritme van elkaar en ze hebben 
wisselend meer of minder tijd nodig om zich de leerstof eigen te maken. (Hellen Parkhurst) 
 

3.2.1 Dagplanning 

Op de Bonkelaar hebben we een doorgaande lijn ontwikkeld waarin de leerlingen door 
middel van een planbord overzicht krijgen van de dag en hierdoor bewust kunnen plannen.  
 
Dagritmekaarten onderbouw 
In de onderbouw werken we met dagritmekaarten. Aan de hand van de kaarten is te zien 
hoe de dag ingepland is. 

 
Planbord onderbouw  
De leerlingen plannen hun taakwerk op het planbord door hun naamkaartje bij een symbool 
te plaatsen. Dit zijn zowel de verplichte taken als de keuzetaken. (Daarna kleuren ze op hun 
taakbrief de taak af met de kleur van de dag.) 
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Planbord midden- en bovenbouw 
In de midden- en bovenbouw werken we met een planbord waarop de leerlingen kunnen 
zien hoe laat ze welke instructie kunnen verwachten. In groep 3 worden de tijden 
aangegeven met de analoge klok, vanaf groep 4 met digitale tijden. Buiten de instructies om 
is het daltontijd, waarin de leerlingen hun eigen taken kunnen plannen.  
 

           
 
 
3.2.2 Inloop 

Onderbouw 
In de onderbouw staat de leerkracht bij de deur en begroet alle 
kinderen. Vervolgens gaan kinderen (samen met ouders) een 
boekje lezen of ze gaan zelfstandig aan het werk met het 
ontwikkelingsmateriaal dat klaar is gelegd. De leerkracht heeft 
dan tijd om korte vragen van ouders te beantwoorden. Wanneer 
alle kinderen in de klas zijn start de leerkracht met een activiteit 
in de kleine kring.   

 
Midden- en bovenbouw 
Vanaf groep 3 leren we de kinderen te oriënteren op hun weektaak met behulp van de 
taakbrief en het planbord. Op het planbord kunnen ze zien wanneer en welke instructies die 
dag plaatsvinden, op de taakbrief kunnen ze zien welke doelen er die dag worden 
aangeboden, welke verplichte taken er die week gemaakt moeten worden en aan welk(e) 
persoonlijk(e) doel(en) ze willen werken.  
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De kinderen plannen voor zichzelf  
 welke instructie(s) ze willen volgen (er zijn leerlingen die bij een eerder aangeboden 

lesdoel zelf mogen bepalen of ze de instructie nodig hebben) 
 aan welke taken ze willen werken 
 welke taken prioriteit hebben (wat ga ik eerst doen en wat daarna) 
 hoe ze de taken willen maken (zelfstandig, tweetallen, etc.) 
 of ze nog extra instructie nodig hebben en van wie (klasgenoot, leerkracht) 
 waar ze een taak willen maken (klaslokaal, stiltelokaal, etc.) 

 
Op deze manier krijgen ze inzicht in hun dag en kunnen ze effectief omgaan met hun 
daltontijd. Na het oriënteren gaan ze stillezen en/of tutorlezen (zie hoofdstuk 3.4.3).  
 
In groep 3 en 4 gaat bovenstaande veelal leerkrachtgestuurd, in groep 5 en 6 neemt dit een 
vorm aan van gedeelde sturing en in groep 7 en 8 is ons streven dat de leerlingen zelfsturend 
kunnen plannen. 
 

3.2.3 Daltontijd 

Op de Bonkelaar zien we de hele dag als daltontijd, die 
wordt onderbroken door individuele of groepsinstructies. 
Tijdens daltontijd kunnen de leerlingen naar eigen inzicht 
hun werk (persoonlijke) plannen en wanneer nodig, 
bijvoorbeeld langer aan één taak werken om hun doel te 
behalen. Op deze manier maken leerlingen effectiever 
gebruik van hun werk- en leertijd en zijn ze altijd 
doelmatig en functioneel bezig.  

 

3.2.4 (Persoonlijke) ik-doelen 

Uit onze visie: Onder eigenaarschap verstaan wij verder dat het kind zich verantwoordelijk 

voelt voor het doel waaraan gewerkt wordt en de verantwoordelijkheid neemt om dit doel te 

halen. Een kind kan alleen eigenaar zijn over de eigen ontwikkeling als het geleerd heeft 

systematisch te reflecteren op het eigen werk en naar aanleiding daarvan ook eigen 

leerdoelen kan formuleren. 

 
Doelen in de onderbouw 
In de onderbouw wordt er gewerkt met Dorr. Een kleuterperiode beslaat volgens dit 
kleutervolgsysteem 6 fases. Groep 1 werkt aan fase 1 t/m 3, groep 2 werkt aan fase 4 en 5 
en fase 6 is voor leerlingen die meer aan kunnen of langer kleuteren. In Dorr zijn de doelen 
opgenomen vanuit de SLO onderbouw.  

 Lange termijndoelen (12 weken, staan voor 1 fase) 
 Korte termijndoelen (1 week, deze staan op de taakbrief) 
 Persoonlijk doel (een doel uit een vorige fase die nog niet is behaald) 
 Lesdoel (per dag, wordt aangeboden in een kleine en/of grote kring) 
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Doelen in de midden- en bovenbouw 
In de midden- en bovenbouw hanteren we vier soorten doelen: 

 Lange termijndoelen (duur: +/- 3 maanden, persoonlijk doel) 
 Korte termijndoelen (duur: +/- 1 week, persoonlijk doel) 
 Lesdoelen (duur: 1 les + oefeningen op eigen niveau) 
 Groepsdoelen (duur: naar inzicht van de leerkracht) 

 
Een handig hulpmiddel dat gebruikt kan worden bij het stellen van lange, korte en 
groepsdoelen is ons leerlijnenoverzicht per kernwaarde per twee leerjaren. 
 
(Bijlage B Leerlijnen dalton)  .  
 
Lange termijndoelen 
De kinderen werken met een eigen (digitaal) rapportfolio (zie hoofdstuk 3.6.2). In dit 
rapportfolio stellen ze persoonlijke doelen waar meerdere malen per jaar met de leerkracht 
op gereflecteerd wordt.  

Drie keer per jaar bereiden ze het kind-ouder-
gesprek voor aan de hand van dit persoonlijke 
document. Ze reflecteren schriftelijk hun doelen en 
stellen nieuwe doelen, dit lichten ze mondeling toe 
tijdens het kind-ouder-gesprek (zie hoofdstuk 
3.6.4). Het gaat hierbij om persoonlijke doelen, 
deze kunnen lesstof gerelateerd zijn, maar dit 
kunnen ook doelen zijn op gebied van gedrag, 
motoriek, dalton, etc.  

 
Korte termijndoelen 
In de bovenbouw stellen de kinderen zich per week een persoonlijk doel. Vanwege de 
relatief korte periode, moet dit een ‘klein’ doel zijn. Dit kan gaan om een lesdoel die nog niet 
behaald is waar ze die week extra mee willen oefenen. Het kan ook iets zijn waar ze die 
week extra op willen letten, zoals aan het einde van elke les reflecteren op het lesdoel en 
deze afkleuren op de taakbrief, of hulp vragen aan een klasgenoot met het blokje op groen. 
Aan het einde van de week reflecteren ze middels hun taakbrief op dit doel, ook de 
leerkracht en ouders hebben de mogelijkheid hier op de taakbrief op te reageren. 
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Lesdoelen 
In schooljaar 2018-2019 zijn we gestart met het lesgeven volgens het Expliciete Directe 
Instructiemodel (zie hoofdstuk 3.3.1). De eerste stap waar elke les mee start is het delen van 
het lesdoel (omgezet naar een ik-doel) en daarnaast de uitleg waarom het doel belangrijk is. 
Als leerlingen weten waarom de leerstof belangrijk is, dan verhoogt dit de motivatie en 
hierdoor is er tijdens de les een hogere mate van betrokkenheid bij de leerlingen. Als het 
belang van het lesdoel duidelijk is, dan wordt de nieuwe leerstof ook beter onthouden. De 

lesdoelen van taal, 
rekenen en spelling 
worden vermeld op 
de taakbrief.   
 
 

 
Groepsdoelen (in ontwikkeling) 
De PLG pedagogiek en de Rots & Water specialisten zijn een doorgaande lijn aan het 
ontwikkelen betreft gedragsregels. Deze gedragsregels zullen 4 weken schoolbreed centraal 
staan onder andere door (Rots & Water) lessen en klassengesprekken. De gedragsregels 
worden gekoppeld aan daltonvaardigheden.   
 
3.2.5 Leerlijnen dalton  

In bijlage B is een overzicht te zien van de leerlijnen van dalton zoals wij deze ontwikkeld 
hebben. Per twee leerjaren is uitgebreid beschreven wat de leerling in die periode moet 
leren (waarom), welke werkvormen er ingezet kunnen worden (hoe) en welke middelen 
hiervoor ingezet kunnen worden (wat). Na dit overzicht vind je een lijst van doelen (per 
kernwaarde) die behaald moeten worden na twee leerjaren. Tot slot staat er een overzicht 
van leerkrachtcompetenties die nodig zijn om deze ontwikkeling bij leerlingen mogelijk te 
maken.  
 
(Bijlage B Leerlijnen dalton) 
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3.3 Instructie en de taak 
Instructie 
Het team van de Bonkelaar heeft zich afgelopen jaren intensief 
doorontwikkeld in het geven van instructie. We zijn intern 
geschoold op het EDI model en extern geschoold op gebied 
van rekenen en begrijpend luisteren/lezen. Per vak is er een 
onderwijsplan (bijlage C) gemaakt, zodat de doorgaande lijn 
gewaarborgd blijft. Tevens worden de leerkrachten meerdere 
malen per jaar geconsulteerd door de IB’ers op basis van 
lesbezoeken.  
 
(Bijlage C Onderwijsplannen) 
 
De taak 
De taak is een belangrijk onderdeel van het daltononderwijs. Vele daltonvaardigheden 
worden ontwikkeld tijdens het werken met een taak, leren plannen, verantwoordelijkheid, 
zelfstandigheid, samenwerken, adaptief werken, eigenaarschap en reflectie op het eigen 
werk zijn hier voorbeelden van.  
De leerlingen krijgen veel vrijheid betreft hoe ze omgaan met hun taken, maar er worden 
wel eisen gesteld aan de taak. 

 De verplichte taken moeten binnen de desbetreffende week  
gemaakt zijn en/of de lesdoelen moeten behaald zijn. Wanneer dit 
niet lukt bespreekt de leerkracht samen met de leerling waarom het 
niet is gelukt. Er wordt gekeken naar een passende maatregel of 
oplossing. 

 De taak moet er netjes en verzorgd uitzien (kritische 
werkhouding).  

 Leerlingen met een dagtaak zorgen dat ze de verplichte 
dagtaken per dag afhebben en bespreken aan het eind van de 
schooldag het verloop van de taak.  
 

De leerkrachten wijzen leerlingen op hun verantwoordelijkheden mochten de taken niet aan 
de eisen voldoen. Hier kunnen op den duur ook consequenties aan verbonden worden, één 
daarvan is het werk na schooltijd afmaken. Sommige leerlingen kiezen zelf om na schooltijd 
werk af te maken wanneer ze merken dat ze hun taak niet afkrijgen. Hier zijn de volgende 
afspraken over gemaakt:  
Groep 3 en 4: max. 15 minuten 
Groep 5 en 6: max. 30 minuten 
Groep 7 en 8: max. 45 minuten 
 
3.3.1 Expliciete Directe Instructie (EDI) 

Bij ons op school geven wij instructie volgens het EDI model. EDI staat 
voor Expliciete Directe Instructie. Dit is een bewezen aanpak om de 
effectiviteit van de instructie te verhogen, dit zorgt voor succeservaringen en betere 
leerprestaties bij de kinderen. EDI geeft de leerkracht de handvatten om met alle leerlingen 
het leerdoel te bereiken. EDI sluit aan bij de daltonwerkwijze, want tijdens een EDI-les 
verschuift de verantwoordelijkheid van de leerkracht naar de leerlingen.  
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EDI in de midden- en bovenbouw 
Het EDI model bestaat uit de volgende lesfasen: 
1. Lesdoel 

Een goed lesdoel bestaat uit een concept (zelfst nw) en een vaardigheid (ww). De 
leerkracht deelt het doel expliciet met de leerlingen.   

 
2. Activeren van voorkennis 

Bij het activeren van voorkennis wordt ervoor gezorgd dat de leerlingen gevraagd wordt 
naar wat ze al aan voorkennis hebben die van belang is voor het onderwerp. Er wordt 
nog niet gevraagd naar wat de leerlingen al weten van het concrete lesdoel. 
 

3. Instructie: de inhoud: modelen 
De begrippen/ het concept die in het lesdoel staan beschreven, worden uitgelegd.  
 
Instructie de vorm: modelen 
De stappen die nodig zijn om de in het lesdoel beschreven vaardigheid goed uit te 
voeren, worden aangeleerd doordat de leerkracht het zelf (hardop denkend) voordoet.  

 
4. Begeleide inoefening 

Tijdens de les verschuift de verantwoordelijkheid van 
de leerkracht naar de leerlingen: ‘Ik doe het voor, wij 
doen het samen, jullie doen het samen, jij doet het 
zelf.’ Tijdens de begeleide inoefening controleert de 
leerkracht of iedereen de leerstof begrijpt.  
De leerlingen moeten tijdens de instructie en begeleide 
inoefening meeschrijven. 

 
5. Kleine lesafsluiting 

Deze bevindt zich vóór de zelfstandige verwerking, om er zeker van te zijn dat alle 
leerlingen de leerstof begrijpen voordat ze zelfstandig gaan verwerken. Deze fase wordt 
ook van de CVB (Controle Van Begrip) genoemd.  



 Daltonboek Obs de Bonkelaar versie 2019-2020 27 

 
6. Zelfstandige verwerking 

De leerlingen oefenen zelfstandig met de in het lesdoel beschreven begrippen en 
vaardigheden. 
 

7. Verlengde instructie 
De leerlingen die tijdens de zelfstandige verwerking zich de stof nog onvoldoende eigen 
hebben gemaakt, volgen een verlengde instructie met de leerkracht. (Zie paragraaf 
3.3.2.) 
 

8. Grote lesafsluiting 
Er wordt samen gereflecteerd op het proces (werkhouding, werkpunten, 
opvallendheden) en op het lesdoel. Vanuit deze reflectie kunnen er vervolgstappen 
worden besproken.  
De leerkracht noteert de namen van de leerlingen die het doel niet behaald hebben op 
het interventieschema. Voor deze leerlingen zal er nog een extra instructiemoment 
worden ingepland.  

 
Twee belangrijke hulpmiddelen tijdens de EDI-les zijn de beurtenstokjes en de wisbordjes. 
 
Beurtenstokjes 
Om de betrokkenheid tijdens de instructies te vergroten wordt er gebruik 
gemaakt van beurtenstokjes. In de praktijk blijkt dat vaak dezelfde leerlingen 
een antwoord geven op een vraag die in de klas wordt gesteld, terwijl het 
juist de bedoeling is dat iedereen gaat nadenken over het antwoord, dat alle 
leerlingen gemotiveerd zijn en goed blijven opletten. Door beurtenstokjes te 
gebruiken kan iedereen aan de beurt komen, waardoor elke leerling een soort van verplicht 
wordt om mee te denken. De werkwijze voor het beurtenstokje is als volgt: de vraag stellen 
à bedenktijd à beurtenstokje pakken.  
 

Wisbordjes 
Ook de wisbordjes zijn een effectief hulpmiddel om te gebruiken 
tijdens een EDI-les. De directe feedback die de leerkracht krijgt 
dankzij de wisbordjes is ontzetten leerzaam, de antwoorden die ze 
geven maken duidelijk of de instructie helder was, of de leerlingen 
de opdracht goed hebben begrepen en of zij de stof beheersen, 

ideaal om te gebruiken bij de controle van begrip in de kleine lesafsluiting. Daarnaast ben je 
ervan verzekerd dat de hele klas oplet en meedoet, want iedereen moet een antwoord 
geven.  
 
EDI in de onderbouw  
Wanneer er specifieke vaardigheden worden aangeleerd (telvaardigheid, begrippen, etc.) 
wordt er ook in de onderbouw gebruik gemaakt van het EDI model zoals hierboven 
beschreven. Dit gebeurt voornamelijk in de kleine of grote kring. Er volgt niet altijd een 
zelfstandige verwerking en/of een verlengde instructie. Wel worden er extra instructies 
gepland, maar deze vinden plaats op een ander moment, vaak in de kleine kring.  

http://www.directeinstructie.nl/verlengde%20instructie.html
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3.3.2 Instructietafel 

In elke groep wordt gebruik gemaakt van een instructietafel. Als het 
organisatorisch niet mogelijk is om een instructietafel te gebruiken, 
dan zorgt de leerkracht ervoor dat door wisseling van plek een 
instructietafel gecreëerd wordt. 
 
Instructietafel in de onderbouw 
In de onderbouw wordt de instructietafel gebruikt voor de kleine kring activiteiten of tijdens 
andere instructiemomenten, bijvoorbeeld het aanbieden van nieuw ontwikkelingsmateriaal.  
 
Instructietafel in de midden- en bovenbouw 
In de midden- en bovenbouw wordt de instructietafel ingezet om verlengde en/of extra 
instructies te geven. Onder verlengde instructie verstaan wij de instructie voor kinderen die 
na de basisinstructie nog niet voldoende begrijpen om tot zelfstandige verwerking te komen. 
De extra instructies zijn instructies op maat, dit kan een instructie zijn van een eerder 
aangeboden lesdoel, of een instructie gebaseerd op verdieping en/of verrijking, maar ook 
voor een leerling die graag op weg geholpen wil worden met zijn planning.  
 
3.3.3 Verschillende onderwijsbehoeften 

In de middenbouw wordt er gewerkt met drie aanpakken.  
 Aanpak 1 

Dit zijn de instructieafhankelijke leerlingen. Zij hebben vaak meer ondersteuning 
nodig. Dit uit zich in onder andere in verlengde en/of extra instructies, extra leertijd, 
veel herhaling, directe feedback.  

 Aanpak 2 
De instructiegevoelige leerlingen. Dit is de basisgroep en hebben in principe 
voldoende aan het basisaanbod.  

 Aanpak 3 
De instructieonafhankelijke leerlingen. Voor de kinderen in aanpak 3 geldt een 
uitdagend aanbod. Zij krijgen onder andere verkorte instructies, compacte 
verwerking, verrijkende en verdiepende lesstof. 

In de kleine lesafsluiting wordt het begrip van het lesdoel gecontroleerd, dus het kan ook 
zeker voorkomen dat een kind uit aanpak 2 of 3 ook aan de verlengde en/of extra instructies 
deelnemen.  
 
In de bovenbouw werken wij met het adaptieve onderwijsplatform Snappet (zie hoofdstuk 
3.3.6). Tijdens de les heeft de leerkracht overzicht over alle leerlingen waardoor er direct 
ingespeeld kan worden op de individuele leerling, bijvoorbeeld door een verlengde instructie 
te geven. Naast een overzicht van de les kan de leerkracht de extacte ontwikkeling van elke 
leerling voor elk vak, elk domein en elk leerdoel volgen. De leerkracht kan in het 
leerlijnoverzicht in één oogopslag zien welke leerlingen voor een bepaald leerdoel extra 
instructie nodig heeft. Er komen dus geen leerlingen aan de instructietafel zitten omdat ze in 
een bepaalde aanpak zitten, maar omdat de leerling uitvalt op het desbetreffende leerdoel. 
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3.3.4 Kieskasten op niveau in de onderbouw 

In de lokalen van de onderbouw staan kasten met 
ontwikkelingsmaterialen. Al het materiaal is ingedeeld op niveau 
en gecodeerd met een gekleurde sticker, behorend bij de fase 
van de leerlijn volgens DORR (zie hoofdstuk 3.6.3). Tijdens de 
inloop en de werklessen wordt er gebruik gemaakt van dit 
ontwikkelingsmateriaal. De leerlingen weten in welke fase ze 
zich ontwikkelen en kunnen zelfstandig materiaal pakken dat 
aansluit bij hun niveau.  
 

3.3.5 Keuzekasten in de middenbouw 

In de middenbouw kunnen leerlingen oefenen met materialen uit de keuzekast. Deze 
materialen sluiten aan op de lesstof dat in de klas in die periode wordt aangeboden of 
bestaan uit extra opdrachten met verschillende verwerkingsmogelijkheden. Keuzewerk hoeft 
niet af te zijn aan het eind van de week, maar dient als extra oefenmateriaal of opdrachten 
die aansluiten bij verschillende interesses. Bij het keuzewerk is het kind zelf verantwoordelijk 
om aan de gestelde eisen met betrekking tot de opdracht te voldoen, ondanks dat het 
keuzewerk is.  
 
3.3.6 Snappet 

In de bovenbouw werken wij met het 
adaptieve onderwijsplatform Snappet 
voor de vakken rekenen, spelling, taal, 
automatiseren en woordenschat. 
Snappet biedt instructiemateriaal in de 
vorm van lesbeschrijvingen, digitale opgaven en een digitaal plan- en volgsysteem. Het 
uitgangspunt van Snappet is een gezamenlijke instructie, een individuele verwerking en 
begeleiding op maat. Alle leerlingen verwerken de leerstof digitaal. Op basis van het gekozen 
leerdoel zijn er suggesties voor de instructie beschikbaar en wordt de verwerking voor de 
groep klaargezet. De leerlinginformatie uit de voorgaande lessen van de leerlijn wordt 
daarbij meegenomen. Op basis van de beschikbare informatie kan de leerkracht per leerling 
zien welke instructiebehoeften er zijn of mogelijk gaan komen. 
 

Op de Bonkelaar zetten we de Snappet lessen als volgt in.  
Wanneer er een nieuwe vaardigheid/strategie wordt aangeleerd, 
moeten alle leerlingen verplicht deelnemen aan de instructie. 
Wanneer de lesstof (deels) eerder is aangeboden krijgen de 
leerlingen zelf de regie of ze de instructie wel, niet of deels willen 
volgen. Zoals hierboven beschreven beschikt ook de leerkracht 
over leerlinginformatie betreft de eerder aangeboden leerdoelen. 
Heeft een leerling een lage score op een specifiek leerdoel, maar 
kiest hij er toch voor om niet naar de instructie te luisteren, is dat 
een mooi aanknopingspunt voor een reflecterend gesprek.   
 

De les start met de instructie volgens het EDI model, hier kan ook opgave 1 van Snappet bij 
gebruikt worden. Na de kleine lesafsluiting (controle van begrip) gaan de leerlingen 
zelfstandig aan het werk met de inoefening, opgave 2. Tijdens het oefenen krijgen de 
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leerlingen direct feedback op hun antwoorden, er kan direct verbeterd (verplicht) en/of om 
hulp gevraagd worden. Hierdoor krijgt de leerling inzicht in zijn taak en leerproces, een 
stukje eigenaarschap. De leerkracht krijgt per leerling informatie over de hoeveelheid 
gemaakte opgaven en het aantal goed gemaakte, fout gemaakte en verbeterde opgaven. De 
leerlingen zijn met rekenen altijd verplicht om een uitrekenschrift te gebruiken waarin de 
bewerkingen worden uitgewerkt. Door (hulp)rondes te lopen verzamelt de leerkracht 
informatie over bijvoorbeeld strategiegebruik.  
 
Op basis van de informatie van de huidige en voorgaande lessen en de informatie uit de 
looprondes bepaalt de leerkracht welke leerlingen meedoen met de verlengde instructie en 
hoe deze instructie eruit gaat zien. Hier kan ook opgave 3 voor gebruikt worden, in deze 
opgave wordt het doel op een eenvoudiger en concreter niveau aangeboden. (Een leerling 
kan zelf ook aangeven graag de verlengde instructie te willen volgen.)  
 
1. Leerkracht volgt de verwerking  2. Som 2 is bijna afgerond 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Sorteer op aantal fouten van som 2 4. Overzichtelijk ingedeeld op aantal fouten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Verlengde instructie geven aan leerling met (+/-) meer dan twee fouten, die zijn 
opgevallen in hulprondes, die zelf aangeven graag nog verlengde instructie willen volgen. 

 
 
 
 
 
 werken zelfstandig aan het      
              leerdoel op eigen niveau  
 
 
 krijgen verlengde instructie op het   
              lesdoel  
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Na de verwerking van som 2 (en eventueel de 
verlengde instructie) is het lesdoel in principe 
behaald, maar het leerdoel moet nog ingeoefend 
worden. De leerkracht zorgt dat na elke les het 
leerdoel in het werkpakket van de leerlingen komt te 
staan. De leerlingen hebben de rest van de week de 
tijd om het leerdoel te halen, door zelfstandig te 
oefenen met  opgaven uit het werkpakket. Hier komt 

tevens de grootste winst van Snappet om de hoek kijken, het programma past de 
complexiteit van de opgaven aan op het niveau en de leerbehoeften van de leerling, 
adaptieve verwerking. Vanwege dit mogen de leerlingen elkaar alleen hulp vragen/bieden na 
een vraag fout te hebben beantwoord. Wanneer een leerling constant met hulp een vraag 
meteen goed beantwoord, zal het programma de opgaves steeds complexer aanbieden, wat 
dan dus niet meer past bij het niveau van de leerling. Ook in het behalen van een leerdoel 
wordt gedifferentieerd, hierdoor ervaart elke leerling succeservaringen.   
 
Aan het einde van de week controleert de 
leerkracht of de leerdoelen van de week zijn 
behaald, welke er niet zijn behaald en wat de 
oorzaak hiervan is en welke kinderen nog 
extra instructies moeten volgen. Hierbij staat 
voorop dat Snappet een middel is. De 
leerkracht en leerlingen houden zelf de regie, 
de leerkracht kan signaleren dat een leerling 
wel de extra instructie moet volgen terwijl 
Snappet dat niet aangeeft, maar ook de 
leerling zelf kan aangeven een extra instructie 
te willen volgen. De extra instructies worden 
gepland in de herhalingsweek na elk blok.  
 
De Snappet-afspraken op een rijtje: 

 Bij het aanleren van een nieuwe vaardigheid doen alle leerlingen mee met de 
instructie. 

 De instructie wordt gegeven volgens het EDI model. Hier kan som 1 bij gebruikt 
worden. 

 Alle leerlingen maken som 2 (ook wanneer de instructie niet is gevolgd).  
 Het uitrekenschrift wordt te allen tijde gebruikt tijdens het rekenen.  
 De leerkracht bepaalt met de verkregen informatie over het lesdoel welke kinderen 

moeten deelnemen aan de verlengde instructie. (Kan ook op aanvraag van de 
leerling.) Hier kan som 3 voor gebruikt worden. 

 Er mogen geen rode bolletjes (opgave fout beantwoord) overblijven, alle fouten 
moeten worden verbeterd.  

 Leerlingen mogen elkaar hulp vragen/bieden nadat een vraag fout is beantwoord.  
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 De leerkracht zet het leerdoel na de instructie 
klaar in het werkpakket.  

 De leerlingen hebben de rest van de 
daltonweek de tijd om het leerdoel op eigen 
streefniveau te behalen.  

 De leerkracht bekijkt welke leerlingen hun 
leerdoelen nog niet hebben behaald en gaat 
met deze leerlingen in gesprek om erachter te 
komen wat de oorzaak hiervan is. 

 De leerkracht noteert in het 
interventieschema welke leerlingen behoefte 
hebben aan extra instructies, deze worden in de herhalingsweek gepland.  

 Puntje ter discussie: blijft het doel dan wel in het werkpakket staan of halen we het 
doel dan uit het werkpakket en plaatsen we het terug in de herhalingsweek zodat het 
overzichtelijk blijft?  

 
3.3.7 Zelf nakijken 

Zelf nakijken is een manier van reflecteren op het gemaakte werk. Het vraagt een bepaalde 
houding van leerlingen, ze moeten zich realiseren dat je nakijkt om er iets van te leren, 
welke vervolgacties zijn nodig en kunnen er worden ingezet naar aanleiding van het 
nagekeken werk. Als leerkracht moeten we deze houding aanleren. Sommige leerlingen  
zullen moeite hebben met deze vrijheid en zullen meer ondersteund moeten worden. 
 
In de onderbouw wordt al een start gemaakt met zelf nakijken. Het meeste 
ontwikkelingsmateriaal wat gebruikt wordt is zelfcorrigerend. 
 
In de middenbouw starten wij met het aanleren van zelf nakijken m.b.v. een nakijkboek op 
de nakijkplek. Wij hechten hier veel waarde aan, vanwege de voordelen wat het met zich 
mee brengt. De leerlingen krijgen directe feedback op hun werk en hoeven niet te wachten 
op eventuele correcties van de leerkracht. Ze krijgen door zelf na te kijken een beter inzicht 
in wat ze kunnen en waarbij ze hulp moeten vragen. Tijdens het ontdekken van een fout zal 
een leerling zich meteen afvragen hoe deze fout kon ontstaan, dus het vergroot het 
leereffect. Nakijken gebeurt in de middenbouw op een nakijkplek in de klas. Met behulp van 

een antwoordenboek controleren ze de gemaakte opgaven en 
zetten een streepje bij het foute antwoord met een groene 
pen. Bij twee of meer fouten moeten ze de opgaven 
verbeteren op hun instructieplek. Tot slot kijken ze de 
verbeterde opgaven na en leveren hun werk in, in de daarvoor 
bestemde inleverbakken. De leerkracht observeert tijdens het 
nakijken. Ook controleert hij het nagekeken werk 
steekproefsgewijs en gebruikt hiervoor een rode pen.  
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Vanaf de bovenbouw maken we een vertaalslag betreft 
het zelf nakijken. Zoals te lezen in hoofdstuk 3.3.6 
werken wij vanaf groep 6 met het adaptieve 
onderwijsplatform Snappet, dit digitale 
verwerkingsprogramma kijkt elke opgave meteen na, 
waardoor ze dus per opgave directe feedback krijgen. 
Een fout antwoord moet altijd worden verbeterd. Voor 
hen zit de eigenaarschap erin dat ze een week de tijd 
hebben om hun leerdoelen van die week te behalen. Zij reflecteren meerdere malen per 
week op het leerdoel waardoor ook zij inzicht krijgen in wat ze kunnen en waarbij ze hulp 
nodig hebben.  
 
3.3.8 Passende onderwijstaken 
3.3.8.1 Plusgroep 

Onze plusgroep heeft tot doel om meer- en hoogbegaafde kinderen laten leren met en van 
ontwikkelingsgelijken. Dit leren heeft betrekking op zowel het cognitief leren als het leren 
van vaardigheden (het leren-leren).   
 
In het dagelijkse schoolleven worden daltonvaardigheden 
geoefend aan de hand van de geboden lesstof. Echter, veel 
meer- en hoogbegaafde leerlingen beheersen de geboden 
reguliere lesstof al óf hebben in vergelijking met hun 
klasgenoten erg weinig tijd nodig om zich de stof eigen te 
maken. Dit leidt ertoe dat ook het oefenen met de 
daltonaspecten vaak niet goed tot zijn recht komt. In de 
plusgroep bieden wij de kinderen de kans deze 
vaardigheden op hun eigen manier, op hun eigen niveau 
en met gelijkgestemden te oefenen. 
 
Korte uitleg aan de hand van de pijlers 

1. In de plusgroep is veel vrijheid om te werken aan onderwerpen die het kind 
interesseren. De grens daarbij is dat er samen met de begeleider bekeken wordt of 
het wel écht nieuwe kennis is. Tevens krijgt de leerling de verantwoordelijkheid om 
het onderzoek met betrekking tot het gekozen onderwerp op zijn/haar eigen manier 
aan te pakken en te presenteren, maar er worden daarbij wel duidelijke afspraken 
gemaakt over verwachtingen van de resultaten en de termijn waarbinnen het werk 
voltooid moet zijn. Vrijheid in gebondenheid. 

 
2. Door deelname aan de plusgroep wordt een groot beroep gedaan op de 

zelfstandigheid van onze meer- en hoogbegaafde leerlingen. Niet alleen plannen zij 
het werk in dat de rest van de klas ook inplant, zij plannen tevens hun projecten 
vanuit de plusgroep, dat vaak meerdere weken beslaat. Zo leren ze overzicht houden 
en vooruitkijken, waarbij een week niet langer leidend is. Verder zullen de leerlingen 
om door te kunnen werken aan de opdrachten uit de plusgroep regelmatig het lokaal 
moeten verlaten, bijvoorbeeld om samen te werken met een leerling uit de andere 
groep of om zaken uit te zoeken voor de opdracht. 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.heutink.nl/shop/voortgezet-onderwijs/Didactiek/Meerbegaafd&psig=AOvVaw0ieOVf303xI_gxP8yzlmDY&ust=1582366953580000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNCixrm24ucCFQAAAAAdAAAAABAT
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3. Van een gelijkwaardige samenwerking is over het 
algemeen voor de meer- of hoogbegaafde leerling in de 
reguliere klas geen sprake, bijvoorbeeld omdat het kind 
de geboden lesstof al begrepen heeft of het na instructie 
sneller zal begrijpen dan de rest van de leerlingen. In de 
plusgroep werkt het kind met gelijkgestemden, kinderen 
die nieuwe stof ook snel verwerken en in zich opnemen. 
Het samenwerken zal daardoor veel meer het karakter van het daadwerkelijke 
samenwerken (vanuit een meer gelijkwaardig startpunt samen een oplossing voor 
een probleem zoeken) krijgen. Tegelijkertijd werken ze  met ontwikkelingsgelijken 
aan de ontwikkeling van sociale vaardigheden. 

 
4. Uit onze visie: “Een taak als drager van de te leren vaardigheden en kennis biedt 

optimaal gelegenheid om tot een doelmatige inrichting te komen. Een taak op maat 
houdt leerlingen doelmatig en functioneel bezig.” Voor de leerling in de plusgroep 
worden zowel in de klas als daarbuiten taken op maat aangeboden. De leerlingen 
ontvangen in de klas uitdagender werk, bijvoorbeeld een moeilijker tekstniveau bij 
begrijpend lezen of aangepast rekenwerk tijdens de rekenles. De plusgroep is de 
verbreding voor die kinderen die aan dat werk niet genoeg hebben. Hun taak op 
maat is de plusgroep en daar leren zij doelmatig en functioneel bezig te zijn, veelal 
aan de hand van een gezamenlijke opdracht en een opdracht naar eigen interesse. 

 
5. Ook bij het reflecteren leidt de ontwikkelingsvoorsprong tot problemen: vragen over 

hoe het werk ging of wat het kind geleerd heeft zijn nauwelijks te beantwoorden, 
omdat het kind de leerstof vanuit de klassensituatie al sneller verwerkt heeft. 
Daardoor komt ook het reflecteren niet goed tot zijn recht.  Door deelname aan de 
plusgroep zal voor deze leerlingen het reflecteren een meerwaarde krijgen: de 
leerling zal vaker tegen zijn/haar grenzen aanlopen en heeft daardoor echt iets om 
op terug te kijken en over na te denken met betrekking tot het eigen handelen. Juist 
bij vragen als ‘wat doe ik als ik iets moeilijk vind?’ en ‘wat is leren en wat moet ik 
daarvoor doen?’ heeft een meer- of hoogbegaafd kind baat bij de plusgroep. 

 
Het werken in de plusgroep bestaat uit twee delen: een gezamenlijk deel waarbij gewerkt 
wordt aan een opdracht of vraagstuk en het werken aan een zelfgekozen opdracht, waarbij 
aan de hand van (vaak zelfgekozen) uitdagende lesstof geoefend wordt met de volgende 
vaardigheden: 
 

 Creatief denken 
 Motivatie 
 Denken over denken 
 ICT-vaardigheden 
 Zelfsturing 
 Samen leren 
 Analytisch denken 
 Kritisch denken 
 Zelfinzicht 
 Communiceren 
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De kinderen worden daarbij steeds uitgedaagd om iets wat ze al kunnen nog verder te 
ontwikkelen en om iets waar ze moeite mee hebben te gaan oefenen 
(vaardigheidsleerdoelen).   
 
(Bijlage D Beleidsplan plusgroep) 
 
3.3.8.2 Klusgroep 

Onze klusgroep heeft tot doel dat de leerlingen 
succeservaringen opdoen, die minder cognitief 
gericht zijn en dat ze op een andere manier met 
hun talenten mogen/kunnen omgaan en 
waardoor we ze meer tot bloei kunnen laten 
komen.      
 
In het dagelijkse schoolleven worden deze 
vaardigheden geoefend aan de hand van de 
geboden lesstof. Sommige leerlingen komen niet tot alle einddoelen van groep 8. In 
vergelijking met hun klasgenoten hebben deze leerlingen meer tijd nodig om zich de stof 
eigen te maken. Dit leidt ertoe i.h.k.v. cognitie dat ook het oefenen met de daltonaspecten 
vaak niet goed tot zijn recht komen. In de klusklas bieden wij de kinderen de kans deze 
vaardigheden op hun eigen manier, op hun eigen niveau en met gelijkgestemden te 
oefenen. 
 
Korte uitleg aan de hand van de pijlers 

1. Vrijheid en verantwoordelijkheid: ontdekken en experimenteren en reflecteren 
daarbij op de relatie tussen wat ze doen en wat dat oplevert. Zelfkennis en 
zelfinschatting spelen daarbij een grote rol. 

2. Zelfstandigheid: zelfstandigheid te stimuleren door zelf te ervaren: “zie je wel” je 
hebt mij (de leerkracht) niet nodig dus zelf problemen durven op te lossen. Meer 
zelfvertrouwen “ik ben ergens goed in”. 

3. Samenwerken: het verwerven van kennis en vaardigheden in samenwerking met 
anderen kan het leren vergemakkelijken. Als leerlingen leren met elkaar samen te 
werken ontwikkelen ze sociale vaardigheden en leren reflecteren op manier van 
werken. 

4. Effectiviteit/doelmatigheid: taak op maat houdt leerling doelmatig en functioneel 
bezig. 

5. Reflectie: op leerling niveau willen we dat leerling zich eigenaar voelt van zijn/haar 
eigen leerproces. 

 
De leerlingen in de klusklas voeren gedurende het schooljaar diverse praktische taken en 
opdrachten uit. Dit kan een handvaardigheidsopdracht zijn maar ook werkzaamheden zoals 
koffie regelen, iets schoonmaken, opruimen, bestellingen in elkaar zetten, de schooltuin 
bijhouden, kapotte spullen repareren, etc. 
 

https://www.google.com/url?sa=i&url=http://www.7lifeskills.org/blog/archives/09-2013&psig=AOvVaw1hprZ0PjOgFQNrfvUURyHP&ust=1582367357420000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOis8fm34ucCFQAAAAAdAAAAABAJ
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Daarnaast wordt per kind bekeken welke leerpunten er voor hem of 
haar zijn en doelen gesteld op sociaal-emotioneel gebied. Deze 
persoonlijke vaardigheden kunnen worden onderverdeeld in 
persoonlijke vaardigheden en sociale vaardigheden.  
 
Tijdens de praktische activiteiten komen deze leerpunten zoveel 
mogelijk aan bod. Dit gebeurt vooral door met de leerlingen in 
gesprek te gaan met als uitgangspunt onze dalton kernwaarden. 
Eenmaal per maand evalueert de groepsleerkracht met het kind hoe 
het gaat op basis van hun POP. De kinderen houden zelf hun 
Persoonlijk OntwikkelingsPlan bij waarin hun doelen beschreven staan en ze per week 
aanvullen en evalueren. Dit wordt afgetekend door de praktijkbegeleider. Er wordt veel 
waarde gehecht aan de betrokkenheid van de  
leerlingen bij het stellen van ontwikkelings- en leerdoelen. 
 
Het aanbod in de klusgroep heeft de volgende kenmerken: 

 Het biedt interessante en uitdagende opdrachten voor de 
leerlingen. 

 Het bevat een goede afwisseling qua werkvormen en inhoud. 
 Het vereist creativiteit van de leerlingen. 
 Het is constructief van aard. 
 Het stimuleert een open houding. 
 Het roept reflectie op. 

 
 
(Bijlage E Beleidsplan klusgroep) 

 

  

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://wij-leren.nl/luc-stevens-passend-onderwijs.php&psig=AOvVaw2V20W2HUUrnhKPTU0uOTY-&ust=1582367805860000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCODWsNa54ucCFQAAAAAdAAAAABAD
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3.4 Manieren van werken 
Elk kind is uniek en leert dus op zijn eigen manier. Daarom is daltononderwijs geschikt voor 
ieder kind. Door een stukje vrijheid aan de leerlingen te geven, kunnen zij zelf keuzes maken 
betreft de taken.  
 
Onderstaande vragen staan hierbij centraal:  

 Wat zijn mijn taken? 
 Wanneer wil ik de taken inplannen? 
 Waar wil werken met deze taak? 
 Hoe wil ik deze taak maken? 
 Heb ik hulp nodig en zo ja, van wie? 
 Hoeveel tijd gaat het mij kosten en hoeveel tijd is er 

beschikbaar? 
 Waarom maak ik deze keuzes? 

 
We vinden het belangrijk om met de leerlingen te bespreken waarom er bepaalde keuzes 
gemaakt worden, want bij het verkrijgen van de vrijheid, hoort ook het dragen van de 
verantwoordelijkheid voor de gemaakte keuzes (vrijheid in gebondenheid). Er kan dus ook 
gekozen worden voor minder vrijheid, wanneer de leerling moeite heeft om hiermee om te 
gaan. Door dit samen te overleggen komt het bij een leerling niet over als ‘ik mag niet/ik kan 
niet’, maar wordt hij eigenaar gemaakt van een persoonlijk doel waar aan gewerkt kan 
worden. Samen met de leerkracht wordt een plan opgesteld hoe het doel bereikt kan 
worden.   
 
3.4.1 Zelfstandig werken 

In het daltononderwijs wordt veel aandacht besteed aan 
een grote mate van zelfstandigheid. Een manier om dit te 
stimuleren is het werken met uitgestelde aandacht. Dit 
stimuleert de leerlingen om eerst zelf te gaan zoeken naar 
een oplossing voor een probleem dat zich aandient of zich 
samen met een klasgenoot over een vraagstuk te buigen in 
plaats van direct het probleem bij de leerkracht neer te 
leggen. Ook leren ze op andere wijze aan hun informatie te 
komen; via klasgenoten, door het gebruik van hulpbronnen op de computer en uit boeken. 
Tijdens het zelfstandig werken zijn hun probleemoplossend denkvermogen en creatieve 
denkvermogen optimaal aan het ontwikkelen.  
Wanneer de leerlingen zelfstandig kunnen werken heeft de leerkracht tijd om onder andere 
verlengde/extra instructies te geven, rondes te lopen en te observeren en individuele 
gesprekken te voeren over het taakproces.  
 

Leerlingen willen graag zelf ‘actief’ en op eigen niveau en tempo 
bezig zijn. Het zelfstandig werken motiveert hen daarbij. Bij ons 
op school is zelfstandig werken vooral gericht op de inhoud van 
de opdracht. Het aanleren van kennis en vaardigheden heeft 
een hoofdaccent. Wanneer kinderen zelfstandig willen werken 
zitten ze in het eigen klaslokaal of (wanneer de organisatie en 
omgeving dit toelaat) in een stiltelokaal.   

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://nl.pinterest.com/bcmsanders/werhouding-taakgerichtheid/&psig=AOvVaw0LubHwizEJaKZjsS7y5_ae&ust=1582370660665000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIjIu5_E4ucCFQAAAAAdAAAAABAD
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Samen werken (hulp vragen/bieden) 
Tijdens zelfstandig werken mag er ook samen gewerkt 
worden. Er is voor ons een verschil tussen samenwerken 
(hoofdstuk 3.4.2) en samen werken. Onder samen werken 
verstaan we dat kinderen individueel aan een opdracht 
werken, maar dat ze wel rekening met elkaar houden en 
elkaar helpen. Rekening houden met elkaar houdt in dat je 
elkaar niet stoort of afleidt tijdens het werk. Dat je je 
verantwoordelijk voelt voor anderen, de sfeer in de groep 
en voor de school als geheel. Maar ook dat je elkaar helpt 
en het normaal vinden dat je elkaar helpt.  

 
Tijdens zelfstandig werken mag een leerling dus altijd om hulp 
vragen bij klasgenoten, hier zijn enkele afspraken over gemaakt: 

 Je probeert eerst zelf het probleem op te lossen door 
bijvoorbeeld de vraag nog eens goed te lezen. 

 Je vraagt hulp aan klasgenoten die hun blokje op groen 
hebben staan. 

 Probeer bewuste keuzes te maken in wie je vraagt.  
 Loop samen rustig, zonder anderen te storen, naar één 

van de overlegplekken op de gang, dit geldt ook voor de 
terugweg. 

 Vraag eerst twee klasgenoten voordat je de leerkracht 
vraagt. 

 
Wanneer een leerling alles geprobeerd heeft maar het probleem 
niet kan oplossen, kan hij zijn blokje op vraagteken zetten en zal 
de leerkracht tijdens een hulpronde hulp bieden. De 
zelfstandigheid uit zich er dan in dat de leerling niet ‘wacht’ 
totdat de leerkracht komt helpen, maar deze tijd effectief 
gebruikt door bijvoorbeeld verder te gaan met de volgende 
opgave of met een andere taak.  

 

3.4.2 Samenwerken 

Onder samenwerken verstaan we samen aan een opdracht werken, waarbij van iedere 
deelnemer eenzelfde mate van betrokkenheid, verantwoordelijkheid en inzet wordt 
verwacht, aangezien de samenwerking tot één resultaat moet leiden. 
 
De leerlingen werken dagelijks samen. Dit kan op 
eigen initiatief, of op die van de leerkracht. Om 
het samenwerken zoveel mogelijk te stimuleren 
wordt de groep bij voorkeur in groepjes 
gesitueerd. 
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3.4.2.1 Maatjes 

Onderbouw 
In de onderbouw bepaald de leerkracht wie er samen 
maatjes. Er wordt rekening gehouden met de verschillen, 
overeenkomsten en voorkeuren van de leerlingen. Maatjes 
zijn houdt in dat je tegenover elkaar zit aan tafel, dat je 
samen in de rij staat, samen klassendienst bent en elkaar 
helpt daar waar nodig. De maatjes worden rond elke 
vakantie gewisseld.  
 
Midden- en bovenbouw 
In de midden- en bovenbouw verschilt het samenstellen van maatjes afhankelijk van de 
groep. In principe gaat het samenstellen van maatjes in de middenbouw veelal 
leerkrachtgestuurd.  
 
‘De leerlingen leren elkaars verschillen en overeenkomsten herkennen en benutten, waardoor 
er gewerkt wordt aan veiligheid, solidariteit, respect en tolerantie. Op die manier leren ze 
hun plek in de maatschappij en die van anderen te waarderen en in te zetten.’ 
 

Dit stukje komt uit onze visie. Om dit te 
verwezenlijken is het belangrijk dat de 
leerlingen met verschillende klasgenoten 
gaan samenwerken en dit proces te 
reflecteren. Richting de hogere groepen 
krijgen ze steeds meer de vrijheid om zelf 
bewuste keuzes te maken in hoe en met wie 
ze gaan samenwerken (leerlinggestuurd).   

 

3.4.2.2 Coöperatieve werkvormen (in ontwikkeling) 

Dit hoofdstuk is op dit moment in ontwikkeling. We willen dat het inzetten van coöperatieve 
werkvormen in een doorgaande lijn een vaste plek krijgt binnen onze onderwijs. Één van onze 
ambities is om hier de volgende methode voor wereldoriëntatie aan te kunnen koppelen.  
 
Coöperatief leren is niet hetzelfde als samenwerken. Coöperatief leren houdt in er op een 
gestructureerde manier wordt samengewerkt. De volgende 5 basisprincipes zijn in meer of 
mindere mate voorwaardelijk om tot coöperatief leren te komen: 

 Positieve wederzijdse afhankelijk: de leerlingen gaan op een positieve manier met 
elkaar om. Ze hebben een gezamenlijk doel 
waarbij ze hetzelfde willen bereiken. Alle 
leerlingen zijn gelijk ten opzichte van elkaar 
en levert zijn/haar eigen bijdrage. 

 Individuele verantwoordelijkheid: doordat 
iedereen een eigen bijdrage levert motiveert 
dit leerlingen tot actief deelnemen aan het 
groepsproces.  

 Directe en gelijktijdige interactie: de 
leerlingen overleggen met elkaar, helpen 
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elkaar en steunen elkaar tijdens het samenwerken. Ze ervaren samen dingen en 
wisselen dit met elkaar uit. 

 Gelijkwaardige deelname: door een taakverdeling te maken creëer je een planning, 
zodat iedere leerlingen een even groot aandeel levert binnen een groepje. 

 Sociale vaardigheden: om te kunnen samenwerken moeten de leerlingen sociale 
vaardigheden beheersen. Voorbeelden hiervan zijn: communiceren, actief naar elkaar 
luisteren, eigen inbreng hebben, hulp bieden, vragen stellen en reflecteren. De 
leerkracht moet hier aandacht aan besteden, zodat dit aangeleerd kan worden. 

 
Coöperatieve werkvormen kunnen in verschillende vormen, bij verschillende vakken en op 
verschillende momenten worden ingezet. De leerkracht neemt hier zelf initiatieven in, maar 
we hebben ook een aantal vaste afspraken over wanneer er verplicht een coöperatieve 
werkvorm moet worden ingezet; 

 Nieuwsbegrip: drietallen met 
taakrollen (voorzitter, verslaggever en 
vragensteller). 

 EDI instructie (tijdens de stap ‘jullie 
doen het samen’): werkvorm naar 
keuze 

 
 
 
 
 
 

Onderbouw Middenbouw Bovenbouw 

Maatjes Maatjes Maatjes 

Placemat Placemat Placemat 

Binnen- en buitenkring Binnen- en buitenkring Binnen- en buitenkring 

Om de beurt Om de beurt Om de beurt 

 Schoudermaatjes Schoudermaatjes 

 Drietallen met taakrollen Drietallen met taakrollen 

  Tutor 

  Denken-delen-uitwisselen 

  Brainstormen 
 

3.4.3 Groepsdoorbrekend (samen)werken 

Wij vinden het belangrijk dat er niet alleen wordt samengewerkt met klasgenoten, maar ook 
met leerlingen uit verschillende jaargroepen. Leerlingen uit hogere groepen kunnen de 
leerlingen uit lagere groepen helpen (en soms ook andersom). Ook kunnen ze zowel 
‘omhoog als omlaag’ meedoen met een ander niveau. Niet alleen op cognitief vlak, maar ook 
op sociaal vlak. De Leerlingen leren van de interactie met elkaar, verbeteren hun 
leerprestaties en leren van elkaar. We hebben daarom een aantal activiteiten waarbij de 
jaargroepen worden doorbroken.  
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3.4.3.1 Creatief 

Op creatief gebied werken we +/- 16 schoolweken een middag groepsdoorbrekend. De 
leerlingen van groep 1 t/m 4 en van groep 5 t/m 8 worden gemixt en er worden 
uiteenlopende creatieve vakken aangeboden. Onder andere koken, drama, muziek, 
boetseren, ecoline, bouwen met constructiemateriaal, houtbewerking, brooddeeg en 
figuurzagen komen aan bod. 

 
3.4.3.2 Tutorlezen  

De zwakke lezers hebben extra hulp nodig tijdens het lezen, ze kunnen extra aanbod en 
inoefening van de verschillende woordtypen goed gebruiken. Deze leerlingen lezen drie keer 
per week 20 minuten met een tutor, een leerling uit een hogere groep. Voor de lezer 
cognitief, maar bij de tutor wordt er een beroep gedaan op zijn verantwoordelijkheid, 
samenwerking en reflectie.  
 
3.4.3.3 Groepsdoorbrekende hoeken 

In de onderbouw worden er zo mogelijk groepsdoorbrekende hoeken gecreëerd. Deze 
hoeken zijn zo ingericht dat er uitdaging is voor de groepen uit de onderbouw, maar ook 
voor de kinderen uit groep 3. De hoeken worden ingericht behorend bij het thema wat op 
dat moment behandeld wordt.  
 

3.4.3.4 Bovenbouw ondersteunt onder- en middenbouw 

Tijdens verschillende activiteiten proberen we midden- en bovenbouwleerlingen in te zetten 
om te ondersteunen. De oudere leerlingen leren om te gaan met een stukje 
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verantwoordelijkheid terwijl de jongere leerlingen uitleg krijgen en uitgedaagd worden. 
Tevens draagt het bij aan een positief schoolklimaat en vergroot het sociale competenties.  
 
Naast het tutorlezen wordt deze manier van werken ook ingezet tijdens de middagpauze op 
het plein in de vorm van hulppleinwachten. Leerlingen uit groep 8 bieden verschillende 
pauze activiteiten aan in groep 3 en 4 en begeleiden deze.  
 

Ook helpen bovenbouwleerlingen de 
middenbouwleerlingen bij het invullen van hun eigen 
rapportfolio (hoofdstuk 3.6.3). Samen wordt er 
gereflecteerd op de daltonvaardigheden.  
 
 
 

 
Tot slot worden midden- en bovenbouwleerlingen ingezet bij 
verschillende activiteiten bij de kleuters.  

 De groepen in als kerstman 
 Verkleed als paashaas tijdens het zoeken van 

paaseieren 
 Het kabouterpad 
 Waterspelletjes in de zomer 
 Voorlezen 
 Groepsdoorbrekend ontbijt 
 Etc.  
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3.5 Werkplekken 
Op onze twee schoollocaties hebben we verschillende werkplekken gesitueerd. Leerlingen 
krijgen de vrijheid om zelf een keuze te maken voor een werkplek. De leerkracht geeft hen 
het vertrouwen om buiten de groep te werken. Wanneer een leerling minder goed met deze 
vrijheid kan omgaan, wordt alleen binnen de groep gewerkt.  
 
3.5.1 Klaslokaal  

In het eigen klaslokaal heeft elke leerling een ‘eigen tafel’ met laatje en vakje waarin de 
spullen worden bewaard. Dit is tevens hun klassikale instructieplek. In principe is de 
werkplek in de klas een stilteplek (zelfstandig werken), tenzij de leerkracht anders bepaald. 

 
3.5.2 Gang 

Op de gang zijn in de onderbouw verschillende hoeken te zien. In de midden- en bovenbouw 
zie je her en der een markering van een overlegplek. Bij een overlegplek kunnen kinderen 
elkaar hulp bieden. 

 
 
 
3.5.3 Hal  

In de hallen zijn de samenwerkplekken. Hier kunnen de kinderen met een daltonpas 
samenwerken in tweetallen, drietallen of in groepjes.  
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3.5.4 Stiltelokaal / samenwerklokaal 

Zo mogelijk (nu alleen op locatie Rotsduif) 
creëren we een aantal stilte-
/samenwerklokalen. Tot 12:00 uur kunnen 
leerlingen met een daltonpas voor dit lokaal 
kiezen om in stilte, zelfstandig te werken. Het 
is voornamelijk bedoeld voor de leerlingen die 
moeite hebben om zich te concentreren 
wanneer er bijvoorbeeld een extra instructie 
wordt gegeven.  
Vanaf 12:00 uur kunnen de leerlingen met een 
daltonpas voor dit lokaal kiezen om samen te 
werken.  
 

 
3.5.5 Dakterras 

Op de locatie Rotsduif beschikken we 
over een dakterras met twee 
picknicktafels. Bij goed weer kunnen 
de leerlingen met een daltonpas ook 
kiezen voor deze samenwerkplekken.  
 
 

 
 

3.5.6 Afspraken werkplekken 

We vinden een duidelijke structuur en een rustige werkomgeving essentieel. Daarom 
hebben we een aantal afspraken over het gebruik van de werkplekken.  
 

 Begin van het schooljaar met collega’s afstemmen hoeveel kinderen er per groep gebruik 

mogen maken van de werkplekken. 

 Gezamenlijke verantwoordelijkheid, mocht je signaleren dat leerlingen van een andere 

groep niet goed aan het werk zijn, dan stuur je deze leerlingen terug naar eigen lokaal. 

 Leerlingen die niet met de vrijheid om kunnen gaan werken niet zonder toezicht op de 

gang.  
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3.6 Reflectie en rapportage 
We willen dat leerlingen zich eigenaar voelen van hun eigen leerproces. Om dit te 
bewerkstelligen moeten we de leerlingen leren om te reflecteren. We stimuleren ze om te 
reflecteren op het eigen handelen en daar conclusies uit te trekken voor een volgende 
taakperiode. Ook bij de rapportage en de bijbehorende gesprekken proberen we de 
leerlingen zoveel mogelijk te betrekken, dit zijn ook waardevolle reflectiemomenten.  
 
3.6.1 Taakbrief 

De taakbrief is één van de middelen waarmee we samen met de leerlingen reflecteren. 
 

In de middenbouw wordt er dagelijks 
gereflecteerd op werkhouding en 
werkverzorging. Aan het eind van de 
daltonweek (vrijdag) schrijft de leerling 
nog iets op over de week. Er is ook 
ruimte voor de leerkracht om een 
opmerking te plaatsen.   

 
 
In de bovenbouw wordt er gereflecteerd op de lesdoelen. Aan het eind van de daltonweek 
reflecteert de leerling op samenwerken, werkhouding, gedrag, gevoel en de weektaak. Ook 
reflecteert de leerling op zijn persoonlijke doel en heeft de leerkracht de ruimte om hier een 
opmerking bij te plaatsen.  

 
De taakbrief gaat wekelijks mee naar huis, zodat ook ouders iets kunnen opschrijven voor 
hun kind. In ieder geval moet er een paraaf op staan zodat wij kunnen zien dat de taakbrief 
thuis besproken is. Dit is één van de manieren die zorgen voor een grote betrokkenheid in 
het leerproces van het kind. De leerling ontwikkelt hierbij diverse daltonvaardigheden en 
ouders worden betrokken bij de schoolontwikkeling en voelen zich daardoor mede 
verantwoordelijk. Ouders als partners, zo ook beschreven in onze visie.  
 
(Bijlage A Taakbrieven) 
 



 Daltonboek Obs de Bonkelaar versie 2019-2020 47 

3.6.2 DORR 

In de onderbouw wordt de ontwikkeling van de 
leerlingen gevolgd met het kleutervolgsysteem 
DORR. De leerlijnen zijn opgebouwd uit 6 fases. 
Met enkele uitzonderingen komen kinderen 
binnen in fase 1 en doorlopen ze 6 fases in twee jaar tijd. Na een periode van ongeveer 12 
weken wordt er geobserveerd en de opbrengsten geregistreerd, zodat het vervolgonderwijs 
afgestemd kan worden op de leerling. De leerkracht houdt deze ontwikkeling bij, de leerling 
wordt er minimaal bij betrokken. 
 
3.6.3 Rapportfolio  

Het rapportfolio is één van onze middelen om leerlingen steeds meer eigenaar van hun werk 
en hun ontwikkelingen te maken. Wanneer een leerling zich eigenaar voelt van zijn eigen 
prestaties, zal hij gemotiveerd zijn en kan hij kritisch kijken naar zijn eigen handelen. Er 
zullen betere resultaten behaald worden en het is bevorderend voor het sociaal-emotioneel 
handelen.  
 
Vanaf groep 3 starten we met een rapportfolio. Ondanks dat de leerkracht nog een groot 
aandeel heeft in dit rapportfolio, worden de leerlingen steeds meer betrokken bij hun 
leerproces. In het midden en aan eind van een leerjaar beoordelen de leerlingen zichzelf op 
de daltonvaardigheden met een goed, ruim-voldoende, voldoende, matig of onvoldoende. 
Daarnaast reflecteren ze drie keer per jaar op het kind-ouder-gespreksformulier (hoofdstuk 
3.5.6). De leerkracht houdt de methodegebonden beoordelingen en cijfers bij en beoordeelt 
de leerlingen op sociaal-emotioneel, werkhouding en daltonkernwaarden. 
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3.6.4 Digitaal rapportfolio 

In de bovenbouw stappen we over naar een digitale rapportfolio. In het digitale rapportfolio 
heeft de leerkracht bijna geen aandeel meer. De leerlingen zijn eigenaar. Ze houden zelf hun 
eigen cijferlijst bij en reflecteren twee keer per jaar hun Snappetresultaten, beoordelen 
zichzelf op inzet bij verschillende vakken en op de daltonvaardigheden met een goed, ruim-
voldoende, voldoende, matig of onvoldoende. Deze digitale rapportfolio’s zijn gemaakt in 
het programma ‘Google spreadsheets’. Een rapportfolio wordt door de leerkracht gedeeld 
met de leerling, waardoor alleen zij dit kunnen inzien. De leerling kan ook thuis, of waar dan 
ook waar maar internet is, inloggen op Google en bij dit document. Ouders kunnen dus het 
gehele schooljaar meekijken met actuele cijfers en reflecties. Daarnaast reflecteren ze drie 
keer per jaar op het kind-ouder-gespreksformulier (hoofdstuk 3.5.6), met uitzondering van 
groep 8 (hoofdstuk 3.6.6). De leerkracht beoordeelt het resultaat bij de vakken waar geen 
‘vaste’ beoordeling zit en beoordeelt sociaal-emotioneel, werkhouding en 
daltonkernwaarden. 
 
(Bijlage F Rapportfolio en digitaal rapportfolio) 
 
3.6.5 Kind-oudergesprekken 

Waarom voeren we kind-oudergesprekken 
In de midden- en bovenbouw wordt er meerdere keren per jaar op het (digitale) rapportfolio 
gereflecteerd, waarvan drie reflectiemomenten uitgebreid besproken worden tijdens de 
kind-oudergesprekken. Dit is een gesprek van 15 minuten waarbij de leerling, ouder(s) en 
leerkracht(en) aanwezig zijn. Het hoofddoel van dit gesprek is reflecteren op het leerproces 
en leervorderingen, daar gaan we hieronder verder op in. Echter hebben wij met het voeren 
van kind-oudergesprekken nog een doel. In onze visie geven wij aan hoe belangrijk we het 
vinden om wederzijds vertrouwen, openheid en een goede samenwerking te realiseren met 
ouders. Ondanks dat we elkaar wekelijks op de hoogte houden middels de taakbrief, 
bewerkstelligen we met deze gesprekken minstens drie persoonlijke contactmomenten per 
jaar.  
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We zijn gestart met de kind-oudergesprekken omdat we de leerling zoveel mogelijk willen 
betrekken bij het eigen leerproces. Het reflecteren op dit leerproces helpt de leerling om 
effectiever te leren en de leerstof beter te onthouden. Daarnaast is het verkrijgen van 
zelfkennis ook een belangrijk doel van het reflecteren. Wie zichzelf kent, weet waar zijn 
sterke en zwakke punten liggen, leert makkelijker van eigen fouten en kan hierdoor beter 
samenwerken met anderen. Kortom, deze gesprekken bieden veel mogelijkheden om 
leerlingen inzicht te geven in hun eigen kunnen en daar vervolgens aan te werken. 
 
Hoe voeren we kind-oudergesprekken 
We voeren minimaal 3 kind-oudergesprekken per jaar.  

 Startgesprek (+/- november) 
 Vorderingsgesprek (+/- maart) 
 Eindgesprek (+/- juni) 

 
Vooraf 
De leerlingen bereiden het gesprek uitgebreid voor door het formulier van de kind-
oudergesprekken (zie bijlage G) in te vullen. Deze zit voor de bovenbouw verwerkt in het 
digitale rapportfolio. Op dit formulier reflecteren ze op de gestelde doelen uit het vorige 
gesprek. Daarna beschrijven ze wat er goed gaat en wat ze graag willen verbeteren op de 
gebieden dalton, gedrag, werkhouding en voor de vakken. Tot slot stellen ze een aantal 
doelen voor de komende periode. Naast een reflectiemiddel dient dit document als een 
houvast voor de leerling tijdens het gesprek.  
 

 
 
  

doelmatig 
werken en 
reflecteren

Plannen

reflectief kennis 
makingsgesprek 

afspraken en doelen

Doen 

kinderen gaan 
onder onze 

begeleiding aan het 
werk

Controle

Tussentijds kijken 
we met het kind of 
het lukt, of uiterlijk 

in het volgende 
gesprek

Aanpassen 

als het doel bereikt 
is kan een nieuw 

doel gesteld 
worden, anders 

wordt het bijgesteld
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Tijdens het gesprek 
Het is de bedoeling dat vooral de 
leerling aan het woord is. De leerling is 
immers eigenaar van zijn leerproces en 
-vorderingen en dus ook eigenaar van 
wat er aan bod komt tijdens het 
gesprek. De leerkracht heeft een 
begeleidende rol. Wanneer de leerling 
vastloopt ondersteunt hij de leerling en 
door vragen te stellen probeert hij de 
leerling aan te zetten tot reflecteren.  
 
 
Opbouw van het gesprek* 

1. Openen gesprek  geruststellen en welbevinden op school bespreken. 
2. Terugkoppeling gestelde doelen in het vorige gesprek. 
3. Wat gaat goed op gebied van dalton, gedrag en (huis)werkhouding. 
4. Wat gaat goed kijkend naar de cijferlijst en ontwikkelingslijnen.**  
5. Wat wil je graag verbeteren (op de zelfde punten als bij 3 en 4*). 
6. Nieuwe doelen formulieren en hier afspraken over maken.  
7. Gesprek afsluiten  ruimte geven voor vragen.  

 
* In een gesprek kan en mag er altijd afgeweken worden van deze opbouw. Het kan 
voorkomen dat er gespreksonderwerpen worden aangedragen die een hogere prioriteit 
hebben. De leerling is immers eigenaar van het gesprek. In overleg met de leerkracht kan er 
altijd een tweede gesprek gepland worden. Zo niet, dan kan de leerkracht de 
gesprekspunten alleen met de leerling bespreken.  
 
** Tijdens het startgesprek wordt het leerproces gereflecteerd, niet de leervorderingen. Er 
zijn nog te weinig gegevens bekend om hier een betrouwbare reflectie op los te laten.  
 
Na het gesprek 
In de middenbouw zorgt de leerkracht dat de doelen op de taakbrieven van een leerling 
wordt gezet (dit kan bij weektaak.com, opmerking leerling). Regelmatig wordt er met de 
leerling geëvalueerd op de gestelde doelen en deze worden zo nodig bijgesteld. Het 
volgende kind-oudergesprek start altijd met een (korte) terugkoppeling naar de gestelde 
doelen. De gespreksformulieren worden geborgd in het rapportfolio van de leerling.  
 
In ontwikkeling: hoe zetten we de doelen weg in de bovenbouw, zodat ze dagelijks zichtbaar 
zijn voor de leerlingen.  
 
(Bijlage G Formulieren kind-oudergesprekken) 
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3.6.6 Toekomst- en eindgesprek 

De gesprekcyclus in groep 8 verloopt anders. Daar worden minimaal 2 kind-oudergesprekken 
per jaar gevoerd.  

 Toekomstgesprek 
 Eindadviesgesprek  

 
Toekomstgesprek 
Het toekomstgesprek is bedoeld om leerlingen 
bewust te maken van hun eigen 
verantwoordelijkheid richting hun leerproces 
naar het voortgezet onderwijs. Daarbij wordt er 
gekeken naar voorwaarden voor een voor hen 
wenselijk eindadvies dat later in het schooljaar 
gegeven wordt. Ze worden gewezen op het 
eigenaarschap m.b.t. hun eigen leerproces door 
kritisch te kijken naar wat ze laten zien op 
school. Dit alles gebeurt d.m.v. vraagstelling 
door de leerkracht waarbij de leerling zichzelf 
voortdurend spiegelt. Buiten de cognitieve 
vaardigheden is een goede werkhouding van 
groot belang.  Immers een positieve 
leerattitude is het middel tot prestatie. Er 
wordt gesproken over inzet, intrinsieke 
motivatie, taakgerichtheid, huiswerkattitude, 
planmatigheid, werkverzorging, concentratie, 

verantwoordelijkheid en zelfstandigheid. De leerkracht reflecteert het handelen t.a.v. de 
ambities van het kind. Er worden doelen, die passen bij hun eigen niveau, geformuleerd en 
gekeken of de scores die ze halen passen bij de studierichting waar ze naar toe willen. 
Kortom, de ambities van het kind worden besproken. ‘Wat is realistisch en haalbaar, wat heb 
je daarvoor nodig en hoe ga je jouw doel bereiken?’ 
 
Eindgesprek 
Voorafgaande dit gesprek krijgen de kinderen een brief mee waarop het eindadvies staat. 
Hierin staat een niveau waarin ze instromen op het voortgezet onderwijs. In dit gesprek 
wordt het eindadvies toegelicht dat gegeven is vanuit school. Hierbij wordt er gereflecteerd 
m.b.t. de ambities die uitgesproken zijn tijdens het toekomstgesprek. Tijdens het 
eindadviesgesprek wordt er over de werkhouding gepraat, cognitieve vaardigheden de 
sociaal-emotionele ontwikkeling. Bij dit laatste valt te denken aan het hebben van 
zelfvertrouwen en zelfwaardering, het kunnen reflecteren op eigen handelen en het ‘lekker 
in je vel’ zitten. Met plezier naar school gaan, zorgt voor een goede 
basis om te kunnen leren. De aanmeldingen worden klaar gemaakt 
waarbij ook de sterke eigenschappen en valkuilen van de leerling op 
papier worden gezet voor het voortgezet onderwijs. Het is een 
afrondend gesprek voor de basisschooltijd waarbij zoals gewoonlijk 
ouders, kind en leerkracht aanwezig zijn.  
 



 52 

3.6.7 Overzicht doorgaande lijn kind-oudergesprekken 

 Kennismaki
ng  

Start Vordering Eind Toekomst  Eindadvies 

Groep 1 lln-ouder-lkr 
1.Kennismaken 
2.Ouders 
vertellen over 
hun kind en 
kunnen vragen 
stellen 
3.Rondleiding 
onderbouw 
4.Informatie/ 
toelichting 
informatieboekje 
onderbouw 
 

ouder-lkr 
1.reflectie van 
de leerkracht op 
gebied van taal, 
rekenen, 
motoriek en 
sociaal-
emotioneel. 
2.aandachtspunt
en van thuis en 
van school 
3.evt. afspraken 
maken  
 

ouder-lkr 
1.reflectie van 
de leerkracht op 
gebied van taal, 
rekenen, 
motoriek en 
sociaal-
emotioneel. 
2.aandachtspunt
en van thuis en 
van school 
3.evt. afspraken 
maken  
 

ouder-lkr 
1.reflectie van 
de leerkracht op 
gebied van taal, 
rekenen, 
motoriek en 
sociaal-
emotioneel. 
2.aandachtspunt
en van thuis en 
van school 
3.evt. afspraken 
maken  
 

  

Groep 2  ouder-lkr 
1.reflectie van 
de leerkracht op 
gebied van taal, 
rekenen, 
motoriek en 
sociaal-
emotioneel. 
2.aandachtspunt
en van thuis en 
van school 
3.evt. afspraken 
maken  
 

ouder-lkr 
1.reflectie van 
de leerkracht op 
gebied van taal, 
rekenen, 
motoriek en 
sociaal-
emotioneel. 
2.aandachtspunt
en van thuis en 
van school 
3.evt. afspraken 
maken  
 

ouder-lkr 
1.reflectie van 
de leerkracht op 
gebied van taal, 
rekenen, 
motoriek en 
sociaal-
emotioneel. 
2.aandachtspunt
en van thuis en 
van school 
3.evt. afspraken 
maken  
 

  

Groep 3  lln-ouder-lkr 
1.welbevinden 
2.overgang 2 
naar 3 
3.reflectie 
dalton, gedrag, 
werkhouding 
4.doel stellen 

lln-ouder-lkr 
1.welbevinden 
2.terugkoppeling 
gestelde doelen 
3.reflectie 
dalton, gedrag, 
werkhouding 
4.reflectie 
leervorderingen 
5.doelen stellen 

lln-ouder-lkr 
1.welbevinden 
2.terugkoppeling 
gestelde doelen 
3.reflectie 
dalton, gedrag, 
werkhouding 
4.reflectie 
leervorderingen 
5.doelen stellen 

  

Groep 4  lln-ouder-lkr 
1.welbevinden 
2.terugkoppeling 
gestelde doelen 
3.reflectie 
dalton, gedrag, 
werkhouding 
4.reflectie 
leervorderingen 
5.doelen stellen 

lln-ouder-lkr 
1.welbevinden 
2.terugkoppeling 
gestelde doelen 
3.reflectie 
dalton, gedrag, 
werkhouding 
4.reflectie 
leervorderingen 
5.doelen stellen 

lln-ouder-lkr 
1.welbevinden 
2.terugkoppeling 
gestelde doelen 
3.reflectie 
dalton, gedrag, 
werkhouding 
4.reflectie 
leervorderingen 
5.doelen stellen 

  

Groep 5  lln-ouder-lkr 
1.welbevinden 
2.terugkoppeling 
gestelde doelen 
3.reflectie 
dalton, gedrag, 
werkhouding 
4.reflectie 
leervorderingen 
5.doelen stellen 

lln-ouder-lkr 
1.welbevinden 
2.terugkoppeling 
gestelde doelen 
3.reflectie 
dalton, gedrag, 
werkhouding 
4.reflectie 
leervorderingen 
5.doelen stellen 

lln-ouder-lkr 
1.welbevinden 
2.terugkoppeling 
gestelde doelen 
3.reflectie 
dalton, gedrag, 
werkhouding 
4.reflectie 
leervorderingen 
5.doelen stellen 

  

Groep 6 
In het blauw 
gesprekpunt(e
n) m.b.t. het 
Voortgezet 
Onderwijs 

 lln-ouder-lkr 
1.welbevinden 
2.terugkoppeling 
gestelde doelen 
3.reflectie 
dalton, gedrag, 
werkhouding 

lln-ouder-lkr 
1.welbevinden 
2.terugkoppeling 
gestelde doelen 
3.reflectie 
dalton, gedrag, 
werkhouding 

lln-ouder-lkr 
1.welbevinden 
2.terugkoppeling 
gestelde doelen 
3.reflectie 
dalton, gedrag, 
werkhouding 
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4.reflectie 
leervorderingen 
5.doelen stellen 

4.reflectie 
leervorderingen 
5.doelen stellen 

4.reflectie 
leervorderingen 
5.doelen stellen 
6. 
Uitstroomniveau 
benoemen bij de 
vakken 
begrijpend lezen 
en rekenen 

Groep 7 
In het blauw 
gesprekpunt(e
n) m.b.t. het 
Voortgezet 
Onderwijs 

 lln-ouder-lkr 
1.welbevinden 
2.terugkoppeling 
gestelde doelen 
3.reflectie 
dalton, gedrag, 
werkhouding 
4.reflectie 
leervorderingen 
5.doelen stellen 

lln-ouder-lkr 
1.welbevinden 
2.terugkoppeling 
gestelde doelen 
3.reflectie 
dalton, gedrag, 
werkhouding 
4.reflectie 
leervorderingen 
5.doelen stellen 
6. 
Uitstroomniveau 
benoemen bij de 
vakken 
begrijpend lezen 
en rekenen 

lln-ouder-lkr 
1.welbevinden 
2.terugkoppeling 
gestelde doelen 
3.reflectie 
dalton, gedrag, 
werkhouding 
4.reflectie 
leervorderingen 
5.doelen stellen 
6. Voorlopig 
advies 
benoemen + 
meegeven op 
papier 

  

Groep 8 
In het blauw 
gesprekpunt(e
n) m.b.t. het 
Voortgezet 
Onderwijs 

    lln-ouder-lkr 
1.Reflectie 
leerproces, 
huiswerkattitu
de en 
leervorderinge
n 
2.Ambities 
t.a.v. het VO  
3.Doelen 
stellen n.a.v. 
ambities  

lln-ouder-lkr 
(Vooraf 
eindadvies op 
papier 
meegeven) 
1.Toelichting op 
het eindadvies, 
terugkoppeling 
gestelde doelen 
2.Reflectie 
werkhouding, 
cognitieve 
vaardigheden, 
sociaal-
emotioneel 
3.Aanmeldings-
formulieren VO 
klaarmaken 
4.Afronding 
basisschoolperio
de 
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3.7 Informatie  
3.7.1 Nieuwe ouders 

Dat onze school een daltonschool is, dragen we uit naar ouders/verzorgers en kinderen. 
Aangezien dat in de praktijk ons daltononderwijs het best gevoeld wordt, worden nieuwe 
ouders/verzorgers op school uitgenodigd, om naast informatie, een eerste indruk van onze 
werkwijze op te doen. Deze rondleiding is ook voor ouders/verzorgers die op zoek zijn naar 
een geschikte basisschool voor hun kind.  
 
Nadat ouders hun kind hebben aangemeld ontvangen ze de schoolgids en het 
informatieboekje van de instroomgroep, groep 1 en 2. In dit boekje staat informatie 
beschreven over het onderwijs op onze school die specifiek geldt voor de onderbouw.  
 
(Bijlage H Informatieboekje onderbouw) 
 
In ontwikkeling: ‘Dalton op de Bonkelaar’ pocketboekje.  
 
3.7.2 Informatiemiddag met en door de leerlingen 

Aan het begin van het schooljaar worden ouders uitgenodigd voor een informatiemiddag. De 
leerlingen en leerkracht(en) hebben deze middag samen voorbereid en vertellen dan hoe er 
het komende schooljaar gewerkt wordt en wat er zoal op het programma staat. In welk jasje 
dit wordt gegoten bepaalt de leerkracht zelf. Het kan zijn dat de ouders worden rondgeleid 
door hun eigen kinderen of dat ouders rondlopen langs verschillende tafels waar een leerling 
iets presenteert over een bepaald onderwerp.  
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3.7.3 Schoolplan 

In ons schoolplan staat beschreven welke ontwikkelingen we in willen zetten, waarom, hoe, 
wanneer en met wie. Uitgangspunten hiervoor zijn de schoolevaluatie, de opbrengst van de 
kwaliteitszorginstrumenten en visie en doelen van de school. Daarnaast een concrete 
uitwerking van het verwoorde beleid in een vierjaren planning op hoofdlijnen aangvuld met 
specifiekere jaarplanning. Het schoolplan is vooral bedoeld om houvast te bieden bij de te 
maken beleidskeuzes: het tot stand brengen van de continuïteit gedurende de 
beleidsperiode. Het is de basis voor de invulling van de jaarplanning en de te bereiken 
einddoelen in deze schoolplanperiode. Tevens is het schoolplan één van de belangrijkste 
middelen om verantwoording af te leggen aan het bevoegd gezag en aan de 
onderwijsinspectie. Het schoolplan is te vinden op de website.  
 
3.7.4 Schoolgids 

In onze schoolgids staat beschreven waar wij als school voor staan, welke kijk wij op 
kinderen hebben en hoe wij dit realiseren. De gids is bedoeld om een algemene indruk van 
onze school te krijgen. Jaarlijks ontvangen ouders een bijlage met de actuele gegevens mb.t. 
klassenbezetting, vakanties, e.a. De gids wordt eenmalig uitgereikt aan ouders wanneer een 
kind wordt aangemeld op de Bonkelaar. Daarnaast blijft er een digitale versie beschikbaar op 
de website.   
 

3.7.5 Social Schools 

Wij gebruiken het communicatiesysteem 
Social Schools. Dit is een afgeschermd 
platform waarin berichten geplaatst worden 
die voor ouders interessant zijn. Naast 

algemene schoolberichten heeft de leerkracht ook de mogelijkheid om groepsberichten 
(eventueel met foto’s) te plaatsen. Zo krijgen ouders inzicht in wat er gebeurt in de klas. Het 
is ook mogelijk om individuele gesprekken te voeren tussen ouder en leerkracht. Tot slot 
zetten wij dit communicatiesysteem in om de wekelijkse nieuwsbrief te verzenden, de 
schoolkalender te delen en om oudergesprekken te plannen.    
 
3.7.6 Nieuwsbrief 

Elke donderdag verschijnt de algemene nieuwsbrief die 
ouders op de hoogte stelt van de meest actuele informatie. 
Middels deze brief worden ouders ook meegenomen in de 
(dalton)ontwikkelingen die plaatsvinden.   
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3.7.7 Website 

Op onze website, www.bonkelaar.nl, staat de meeste informatie over onze school vermeld. 
Naast deze informatie kunnen de informatiemiddelen die hierboven staan beschreven 
gedownload worden via deze website.  

 
3.7.8 Facebook 

Ook op Facebook kun je ons volgen, www.facebook.com/debonkelaar. Leerkrachten 
plaatsen foto’s van activiteiten. Ouders geven eerst toestemming betreft de plaatsing van 
foto’s van hun kind.  
 

  

http://www.bonkelaar.nl/
http://www.facebook.com/debonkelaar
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3.8 Zorg voor klas en school 
 
3.8.1 Samen verantwoordelijk 

Het dragen van de verantwoordelijkheid door leerlingen blijft niet beperkt tot hun 
taakopdrachten. Wij leren ook zorg te dragen voor hun fysieke omgeving en zich daar ook 
verantwoordelijk voor te voelen. Denk hierbij aan het lokaal, de andere ruimtes in school, 
het speelplein en het terrein rondom de school. We spreken leerlingen er ook op aan dat ze 
verantwoordelijk zijn voor de werkomgeving buiten de lokalen.  
 
3.8.2 Rots & Water 

Ook de zorg en aandacht voor andere 
leerlingen is hierbij een belangrijk 
aandachtspunt. Rekening houden met 
elkaar houdt in dat je je verantwoordelijk 
voelt voor de sfeer in de groep en in de 
school als geheel. Leerlingen moet het 
normaal gaan vinden dat je elkaar helpt. 
Één van onze middelen om leerlingen 
deze ‘houding’ aan te leren is het Rots en 
Waterprogramma. Sinds schooljaar 2017-
2018 zijn wij een gecertificeerd Rots en 
Waterschool. 

 
Het doel van het Rots en Waterprogramma is het vergroten van 
de communicatieve en sociale vaardigheden en het welzijn bij 
onze leerlingen. Ook het voorkomen en/of verminderen van 
sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting, 
meeloopgedrag en seksueel grensoverschrijdend gedrag wordt 
behandeld tijdens deze lessen. 
 
 

Rots staat voor stevigheid, weten wat je wilt, opkomen voor jezelf 
of een ander, maar kan ook zijn; starheid en te heftig reageren. 
Water is meer communicatief, inleven in een ander, 
onderhandelen, vrienden maken, contact maken, maar kan ook 
zijn; te meegaand zijn, geen grenzen kunnen stellen. Beide 
begrippen hebben dus sterke en zwakke kanten. We leren onze 
kinderen om van beide het goed te gebruiken. 
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3.8.3 Inzetten voor een goed doel 

Één keer in de twee jaar gaan we nog een 
stapje verder dan zorg voor de klas en de 
school. Zorg voor de wereld staat dan centraal. 
Op het jeugdjournaal, onderdeel van ons 
lesprogramma, komen de verschrikkelijkste 
rampen voorbij. Je verantwoordelijk voelen 
voor de wereld is tot op een zekere hoogte een 
goede zaak. 

Kinderen willen vaak graag helpen en wij vinden het zeer 
leerzaam voor onze leerlingen om een goede daad te verrichten. 
Ze leren o.a. dat het waardevol is om je te verbinden met 
anderen en dat je door samenwerking meer hulp kunt bieden. 
Om de twee jaar zetten we een actie op touw om geld in te 
zamelen voor een goed doel.  
 
3.8.4 Klassendienst 

In alle groepen hebben leerlingen onder en soms na schooltijd bij toerbeurt een taak om de 
leerkracht te assisteren bij allerlei dagelijkse, huishoudelijke zaken. Ze helpen o.a. met 
uitdelen, ophalen, computers aan- en uitzetten en ze zijn verantwoordelijk dat aan het eind 
van de dag de klas er weer spik en span uitziet.  
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3.8.5 Leerlingenraad 

De leerlingenraad op de Bonkelaar bestaat uit leerlingen uit groep 8. De leerlingenraad 
wordt onder andere ingezet om spelenderwijs kennis te maken met de democratische 
beginselen en het actief burgerschap te bevorderen. Al jaren merken wij dat dit bij oudste 
leerlingen de betrokkenheid bij school vergroot, omdat ze weten dat wat er ingebracht 
wordt daadwerkelijk meetelt. Zo wordt hun verantwoordelijkheid voor schoolse zaken 
bevorderd. Verder ontdekken de leerlingen wat realistisch en wat haalbaar is en is ook dit 
een prachtige manier om verder te werken aan onze daltonkernwaarden. 
 
De opbouw 
Voordat er gesproken wordt over de leerlingenraad worden er eerst een aantal 
politiekinhoudelijke begrippen behandeld in de introductieles. Onderwerpen die aan bod 
komen, zijn onder andere: 

 Politieke stromingen 
 Links, rechts, politieke midden 
 Lijsttrekker 
 Lijsttrekkersdebat 
 Campagne voeren 
 Verkiezingen 

 
Eén dag na deze introductieles krijgen de leerlingen uitleg over debatteren en bereiden ze 
zich voor op hun eigen debat. Dit debat vindt later in de week plaats. Dit is tevens het 
moment waarop de leerlingen zichzelf kunnen aanmelden als lijsttrekker. 

  
Na het debat wordt door middel van stemmen bepaald welke leerlingen lijsttrekkers 
worden. Dit zijn de leerlingen die op basis van het debat de meeste steun krijgen van hun 
klasgenoten. Vervolgens worden in overleg met de leerkracht de partijleden (de rest van de 
klas) gekozen. Hoeveel leerlingen lijsttrekker worden, is afhankelijk van de groepsgrootte. Er 
zijn elk jaar zeven zetels te verdelen. Daarbij krijgt de locatie met de grootste groep 8 vier 
zetels en de andere locatie drie. Het wisselt dus per jaar welke locatie meer leerlingen voor 
de leerlingenraad levert. 
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Nu de politieke partijen zijn opgericht, wordt bepaald welke politieke koers er gevaren gaat 
worden. De leerlingen bepalen in overleg met elkaar welke naam ze hun partij geven, wat 
hun logo, kleur en slogan wordt, wat de standpunten zijn met daarbij hun partijprogramma 
met veranderplannen en op welke manier ze kiezers voor zich willen gaan winnen. Om een 
succesvolle campagne te kunnen voeren, krijgen leerlingen tijd en ruimte om hun partij goed 
neer te zetten.  

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Na ongeveer een maand is het dan zo 
ver: er wordt daadwerkelijk campagne 
gevoerd. De partijen gaan de klassen 
rond op hun eigen locatie en proberen 
alle andere leerlingen ervan te 
overtuigen op hun partij te stemmen. 
Daarbij moeten ze rekening houden met 
hun publiek, want zowel in groep 1 als in 
groep 7 moet het verhaal aanspreken.  
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De dag na de campagne is de verkiezing. Elke leerling en elke leerkracht die op die dag op 
school aanwezig is, stemt op een leerling die in de partij zit waarin hij/zij het meeste 
vertrouwen heeft om de leerlingen te vertegenwoordigen in de leerlingenraad. 

 
 
Van elke partij zit steeds één lid in de kiesraad, dit wisselt gedurende de dag, zodat iedereen 
aan de beurt komt. De kiesraad neemt de oproepkaarten in, controleert de leerlingenlijst, 
overhandigt een stemformulier en turft stemmen. Daar waar nodig (bijvoorbeeld bij de 
kleuters) helpen de leerlingen in de kiesraad ook met het invullen van de formulieren. Na de 
verkiezing in de ochtend wordt er ’s middags overgegaan tot het tellen van de stemmen. De 
partijen met de meeste stemmen worden vertegenwoordigd in de leerlingenraad door de 
lijsttrekkers van de betreffende partijen. De definitieve leerlingenraad gaat nogmaals alle 
groepen langs om zich voor te stellen als vertegenwoordigers van alle leerlingen van de 
Bonkelaar.  
 
De leerlingenraad krijgt +/- twee keer per week tijd om met elkaar te vergaderen. Daarnaast 
nemen ze plaats tijdens het eerste deel van de locatievergaderingen. Een teamlid zal hen het 
gehele schooljaar begeleiden om succesvol functioneren te stimuleren. 
 
Ook ondersteunt de leerlingenraad het team met verschillende activiteiten en leiden ze 
ouders rond tijdens de open dag.  
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Successen 
In het verleden heeft onze leerlingenraden al het e.e.a. voor elkaar gekregen, waaronder: 

 Een bezoek aan het Rijksmuseum 
 Het laten plaatsen van een tennistafel op locatie Toorop 
 ‘Schoolplein 14’ op de locatie Rotsduif 
 Aanschaf voetbalgoaltjes, sporttenues, leerlingenraadtruien 
 Jaarlijkse organisatie van een disco 
 Cup à soup dag voor groep 7 en 8 
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4. Daltononderwijs in ontwikkeling op de Bonkelaar 
De ontwikkelingen binnen het onderwijs gaan snel. Ook het daltononderwijs is zeer 
dynamisch en altijd in ontwikkeling. In dit hoofdstuk staat beschreven wie er 
verantwoordelijk zijn voor bepaalde ontwikkelingen, hoe het gewaarborgd wordt en wat 
onze ontwikkelpunten voor de komende jaren zijn.  
 

4.1 Daltonleerkracht 
Het zijn van een daltonleerkracht mag niet als vanzelfsprekend worden ervaren. 
Daltononderwijs stelt hoge eisen aan de leerkracht. Daarom vinden we het belangrijk dat 
elke leerkracht op de Bonkelaar in het bezit is van het certificaat ‘Daltonleerkracht’. Voor 
nieuwe collega’s geldt de verplichting dat ze na aanstelling een daltonscholing volgen. 
 
Een daltonleerkracht moet voldoen aan een aantal specifieke competenties die voor een 
goede daltonleerkracht onmisbaar en kenmerkend zijn. Deze competenties zijn te vinden in 
bijlage A, leerlijnen dalton.  
 

4.2 Daltoncoördinator 
De daltoncoördinator is de eerst aanspreekbare persoon voor alle zaken die betrekking 
hebben op Dalton. Daarbij valt te denken aan doorgaande lijnen voor samenwerken, 
zelfstandigheid , vrijheid/verantwoordelijkheid, effectiviteit/doelmatigheid en reflectie 
(klassenmanagement, rapporten).  
 
De Daltoncoördinator zorgt samen met de directie voor de organisatorische aansturing van 
alle Daltonaspecten, welke het functioneren van de school aangaan en verbeteren. 
Tevens draagt de Daltoncoördinator mede zorg voor de pedagogische en 
onderwijsinhoudelijke voortgang ten aanzien van de onderlinge afstemming tussen alle 
groepen. 
 
Positie in de organisatie: 
De taak van de daltoncoördinator wordt,  bij goed functioneren, aangegaan voor een 
tijdsduur van minimaal 3 jaar. 
De daltoncoördinator wordt aangestuurd door de directeur en legt periodiek 
verantwoordelijkheid af. 
 
Bevoegdheden en taken: 
Bewaken van het daltongedachtengoed en het borgen hiervan 

 De daltoncoördinator ontwikkelt en borgt de daltonkwaliteit en –kenmerken van het 
onderwijs; de doorgaande lijnen binnen de school, ook bij wisselingen van personeel. 

 De daltoncoördinator schrijft het daltonboek/beleidsplan en herziet dit minimaal 1 
keer per jaar. 

 De daltoncoördinator evalueert (schriftelijk) aan het einde van ieder schooljaar het 
jarenplan en herziet samen met de directie eventueel het jarenplan voor de 
komende jaren. 

 De daltoncoördinator bereidt in samenspraak met de directie de daltonvisitatie voor 
en schrijft hiervoor een rapportage.   

 



 64 

Daltonontwikkeling 
 De daltoncoördinator onderhoudt contact met de D.O.N., de Nederlandse 

daltonvereniging en bezoekt de bijeenkomsten.  
 De Daltoncoördinator ontplooit initiatieven om samen met de directie 

verbeterdoelen vast te stellen, onder andere naar aanleiding van de 
visitatieadviezen, maar ook op basis van nieuwe inzichten in de literatuur en nieuwe 
ontwikkelingen elders en bereidt deze mede voor. 

 
Coachen/begeleiden collega’s 

 De daltoncoördinator begeleidt, coacht en enthousiasmeert (nieuwe) collega’s.  
 De daltoncoördinator brengt klassenbezoeken en voert klassenconsultaties uit d.m.v. 

een kijkwijzer. 
 
Nieuwe kennis in het team brengen 

 De daltoncoördinator brengt nieuwe kennis in het team in, onderzoekt welke 
scholingen voor het team wenselijk zijn. 

 De daltoncoördinator draagt zorg voor dalton-agendapunten. 
 
Facilitering: 

 Afhankelijk van de formatie 1 dag per week. 
 Scholing naar wens in overleg. 
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4.3 (Door)ontwikkelpunten komende 5 jaar 

4.3.1 Professionele Leergemeenschappen (PLG) 

Eerder in dit hoofdstuk is al benoemd dat ontwikkelingen binnen het onderwijs erg snel 
gaan. Wij vinden het belangrijk om ons constant te blijven (door)ontwikkelen om de 
kwaliteit van ons onderwijs hoog te houden. Wij geven deze (door)ontwikkelingen vorm in 
professionele leergemeenschappen (PLG’s), waarbij elk teamlid deel uit maakt van een PLG 
en zo onderdeel is van deze (door)ontwikkeling. Met de professionele leergemeenschappen 
werken we vanuit gedeeld leiderschap met daarbinnen afstemming tussen de verschillende 
locatiestructuren en afstemming tussen de geledingen. Op deze manier wordt de expertise 
die schoolbreed aanwezig is veel beter benut en ontstaat er een sterke samenwerking 
tussen alle teamleden (locatieoverstijgend).  
 
In de tabel hieronder staat beschreven waar elke PLG inhoudelijk mee bezig is. Omdat we 
het belangrijk vinden om te werken middels de ‘Golden Circle’ (zie 1.2), wordt er eerst 
uitgebreid onderzoek gedaan voordat er concrete acties worden uitgevoerd.  
 
1. 
Schoolont-
wikkeling  

2. Inhoud vanuit het schoolplan 
(onderzoeksgebied)  

3. Beginsituatie/ 
probleemsituatie  

4. Wat willen we weten 
(onderzoeken)?  

Dalton  Op het gebied van Dalton ligt er een grote 
uitdaging met betrekking tot de 
doorgaande lijn binnen onze school. Er zal 
onderzocht moeten worden hoe Dalton op 
dit moment zichtbaar is in ons onderwijs, 
wat er ter verbetering kan gebeuren en 
hoe wij deze voorgestelde verbeterpunten 
in onze onderwijspraktijk kunnen 
invoeren.  

De afgelopen jaren heeft de 
schoolontwikkeling vooral in het 
teken gestaan van het vergroten van 
de opbrengsten. Dit betekent dat 
afspraken rondom Dalton minder 
geborgd zijn en in verschillende 
groepen op verschillende manieren 
uitgevoerd worden.  
  

Doorontwikkelen van ons Daltonboek en 
onderzoeken hoe Dalton op dit moment 
zichtbaar is in ons onderwijs. 
Verbeteringen zijn in kaart gebracht en er 
is afstemming over de verbeterpunten  

Didactiek  Op didactisch gebied concluderen wij dat 
sommige methodes niet langer aansluiten 
bij wat kinderen aanzet tot leren 
(maatschappelijke veranderingen). Om te 
beginnen moet er dus onderzocht worden 
wat onze methodes bieden, in hoeverre dit 
nog tegemoet komt aan de leerbehoeften 
van onze leerlingen en welke 
vervolgstappen er eventueel nodig zijn om 
de discrepantie tussen de methode en 
leerbehoefte op te heffen. Het kan zijn dat 
het onderzoek uit zal wijzen dat onze 
methodes met een kleine aanpassing 
gehandhaafd kunnen blijven, het kan ook 
zijn dat we moeten concluderen dat er 
nieuwe methodes met bijbehorende 
digitale middelen moeten worden 
aangeschaft of dat er besloten wordt te 
gaan leren vanuit leerdoelen.  

In de groepen 3 wordt het 
aanvankelijk leesonderwijs gegeven 
met de methode Lijn 3. Al het 
taalonderwijs is hierin geïntegreerd. 
Groep 4 en 5 geeft taalonderwijs 
met de methode Taal in Beeld. 
Groep 6-8 gebruikt Snappet/Taal in 
Beeld. We merken dat het taal- en 
spellingonderwijs in groep 4 en 5 
niet meer beantwoordt aan de 
meest recente inzichten. De lessen 
worden vaak aangepast door de 
leerkrachten. Ook biedt de methode 
niet voldoende uitdaging voor de 
leerlingen. Omdat in groep 6-8 
gebruik wordt gemaakt van 
Snappet, ontstaat er ook in de 
groepen 4 en 5 belangstelling om 
met digitale middelen te gaan 
werken.   

In beeld brengen van het huidige 
onderwijsaanbod (middels methodes) 
afgezet tegen leerbehoeften van de 
leerlingen.  
Op welke manier verwerven onze 
leerlingen in de middenbouw het beste 
kennis, met specifieke aandacht voor het 
taalonderwijs?  
Deelvragen:  
-Hoe verwerven de leerlingen op dit 
moment hun taalkennis en hoe effectief is 
dat?  
-Wat zijn de sterke en zwakke punten van 
het aanbieden van taalonderwijs d.m.v. 
Snappet of een ander soortgelijk digitaal 
onderwijsplatform?   
-Wat biedt het huidige digitale 
onderwijsplatform Snappet aan 
mogelijkheden?  
-Wat verstaan we onder taalonderwijs in 
de middenbouw?  
-Welke doelen binnen het domein taal 
staan centraal in de middenbouw?  

Onderbouw  We constateren dat niet alle leerlingen die 
naar de Bonkelaar komen de Nederlandse 
schooltaal volledig machtig zijn. Een rijker 
taalaanbod is op onze school daarom van 
groot belang voor een adequate 
ontwikkeling van onze kinderen. Met deze 
achterliggende gedachte willen we daarom 
onderzoeken hoe wij nu eigenlijk naar 
jonge kinderen kijken en hoe wij ze willen 
onderwijzen. Kortom: hoe leert een kind 

In de onderbouw wordt thematisch 
gewerkt. De leerkrachten volgen de 
ontwikkeling van de leerlingen op de 
verschillende ontwikkelingsgebieden 
met het programma DORR. Dit 
programma is niet 
gebruikersvriendelijk. Behalve als 
registratiesysteem, wordt het 
programma ook gebruikt bij het 
plannen van leeractiviteiten. Een 

Vastleggen van hoe een kleuter op de 
Bonkelaar leert en het afstemmen van een 
werkwijze, gestoeld op dat inzicht.  
Het ontwikkelen en/of uitzoeken van een 
observatieinstrument dat past bij deze 
werkwijze én bij onze Daltonschool. 
Daardoor ontstaat er eenheid in de 
kleuterbouw en krijgen de kinderen een 
eenduidig aanbod.  
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op de Bonkelaar? Daarbij is de 
samenwerking met de peuterspeelzalen 
van groot belang om op basis van de juiste 
voorkennis het kind adequaat te kunne 
begeleiden. En wanneer helder is hoe wij 
kinderen op de Bonkelaar onderwijzen, 
kunnen we daar ook andersom de 
peuterspeelzalen in meenemen. In het 
kader van de doorgaande leer- en zorglijn 
is het tevens van belang dat we met elkaar 
afstemmen hoe we de ontwikkeling in 
kaart blijven brengen en vastleggen. 
Verder zorgt een duidelijke beschrijving 
van hoe jonge kinderen bij ons leren 
ervoor dat wij een nog beter beredeneerd 
aanbod kunnen ontwikkelen en dat we 
observatieinstrumenten beter kunnen 
afstemmen op wat past bij de leerlingen 
op onze school. Tevens wordt in het 
onderzoek duidelijk wat we op het gebied 
van executieve functies mogen verwachten 
van onze jonge kinderen en hoe wij daarop 
kunnen inspelen met betrekking tot het 
aanbod en de Daltonvaardigheden.  
  

gevolg hiervan is dat het onderwijs 
fragmentarischer is dan gewenst, 
waarbij een ontwikkeling op één 
bepaalde leerlijn centraal staat. Ook 
ervaart een aantal 
kleuterleerkrachten het als 
belastend dat er onvoldoende 
bronmateriaal is om aan de hand 
daarvan lessen te ontwikkelen. Dit 
maakt dat de focus van het 
onderzoek in eerste instantie ligt op 
het onderwijs aan kleuters in het 
algemeen.  

Pedagogiek  De maatschappij is aan veranderingen 
onderhevig en dit merken we ook in het 
onderwijs. De ondersteuningsbehoeften 
van leerlingen veranderen en dit vraagt 
iets anders van leerkrachten dan 
voorheen. Op basis hiervan constateren wij 
dat we ons pedagogisch leerklimaat nog 
duidelijker en gestructureerder neer 
kunnen zetten. We moeten daarom ten 
eerste helder zien te krijgen hoe ons 
pedagogisch klimaat er nu uitziet en welke 
effecten dit op de leerlingen en het team 
heeft. Vervolgens kan bepaald worden wat 
we kunnen en moeten doen om ons 
pedagogisch leerklimaat verder te 
verstevigen en kunnen we in kaart brengen 
welke kansen dit voor de toekomst met 
zich meebrengt.  

In bepaalde klassen zien we 
grensoverschrijdend gedrag van 
zowel kinderen als ouders. Dit heeft 
invloed op het pedagogisch 
leerklimaat. Leerkrachten ervaren 
onduidelijkheid in hoe te handelen 
in deze situaties.   
In de eerste weken van een nieuw 
schooljaar hebben we de 
hartenweken. In die weken staat het 
vormen van een positief leerklimaat 
centraal. Ook wordt door alle 
leerlingen dan een “anti-
pestcontract” ondertekend. IB-ers 
leggen groepsbezoeken, gericht op 
het leerklimaat, af in november. 2 
keer per jaar wordt de sociaal-
emotionele ontwikkeling gevolgd 
met het programma scoll. Hier is op 
dit moment geen duidelijk vervolg 
op. Elke leerkracht werkt op zijn 
eigen manier aan een positief 
leerklimaat. Ondersteunend hierbij 
zijn de lessen Rots en Water.  

In kaart brengen van het huidig 
pedagogisch leerklimaat en vaststellen op 
welke manier we deze verder door kunnen 
ontwikkelen.   
Gedragsdriehoek vatten in een 
doorgaande lijn, zodat elke leerling 
adequaat en door elk teamlid op dezelfde 
manier benaderd kan worden afgestemd 
op het getoonde gedrag.  
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4.3.2  (Door)ontwikkelpunten en ambities  

Ambitie Doel Aanpak Wie Tijdspad 

Doorgaande lijn 
m.b.t. dalton en 
deze waarborgen 

 Operationaliseren van 
het daltonconcept in het 
dagelijks 
(team)handelen. 

 Gezamenlijke visie formuleren. 
 

 Doorgaande lijn borgen in het 
daltonboek. 

 
 Bijbehorende kijkwijzer maken 

(hulpmiddel tijdens collegiale 
consultaties). 

 
 

 Groepsbezoeken bij elkaar, collegiale 
consultatie. 

 Groepsbezoeken door daco/directie, 
collegiale consultatie. 

 
 ‘Dalton’ krijgt een vaste plek op de 

agenda tijdens de studiedagen. 

Team 
 
Daco/PLG 
dalton 
 
Daco/PLG 
dalton 
 
 
 
 
Team 
 
Daco/dir 
 
 
Daco/dir/ 
PLG dalton 

Juni 2019 
 
Sep-dec 2019 
 
 
Jan-mrt 2020 
 
 
 
 
 Continueel 
 
 
 
 
 

Doorgaande lijn 
m.b.t. 
coöperatieve 
werkvormen 

 Duidelijkheid voor het 
team betreft de 
afspraken omtrent 
coöperatief leren. 
(Welke werkvormen zet 
ik in, hoe zet ik dit in, 
wanneer zet ik dit in, 
etc.) 

 Onderzoek doen naar alle aspecten van 
het coöperatief leren. Deze uitkomsten 
bespreken met het team. 
 

 Onderzoek doen of een koppeling aan 
een methode/vak wenselijk is. (Bijv. 
geïntrigeerde methode 
wereldoriëntatie.) 
 

 Uitwerken doorgaande lijn (in het 
daltonboek) en afspraken vaststellen 
betreft de inzet van coöperatieve 
werkvormen.  

 

PLG dalton  
 
 
 
PLG dalton 
 
 
 
 
PLG dalton 

Jan-sep 2020 
 
 
 
Sep-dec 2020 
 
 
 
 
Jan-juni 2021 

Een ‘levend’ 
daltonboek 
 

 Waarborgen van de 
meest voorkomende 
daltonafspraken. 
 

 Naslagwerk voor alle 
medewerkers van de 
Bonkelaar zodat we 
uniform kunnen werken. 
 

 Onderzoeken hoe dalton op dit moment 
zichtbaar is in ons onderwijs. Deze 
afspraken borgen in het daltonboek. 
 

 Inhouden worden telkens opnieuw 
vernieuwd, aangepast, aangevuld en 
aangescherpt.  

Daco/ PLG 
dalton 
 
 
Daco 

Sep-dec 2019 
 
 
 
Minstens 1x 
per schooljaar 

Doorontwikkelen 
eigenaarschap 

 Wegzetten van de 
doelen, zodat deze 
duidelijk zichtbaar zijn 
voor leerling, ouders en 
leerkracht.  
 

 De digitale 
rapportfolio’s 
aantrekkelijker maken 
(lay-out).  

 
 Eigen inbreng van de 

leerlingen toevoegen 
aan het rapportfolio.  

 Onderzoeken hoe we doelen zichtbaar 
kunnen maken voor de leerlingen, 
ouders en leerkracht, zodat ze 
structureel gereflecteerd, aangepast 
en/of bijgesteld kunnen worden.  
 

 Aanpassen van het huidige digitale 
rapportfolio.  

 
 Onderzoeken hoe we leerlingen ruimte 

kunnen geven binnen het rapportfolio 
voor eigen inbreng en alle aspecten 
rondom dit punt.  

PLG dalton 
 
 
 
 
 
Daco 
 
 
PLG dalton 

Jan-juni 2021 
 
 
 
 
 
Juli-aug 2020 
 
 
Sep-dec 2021 

Daltonbrochure 
voor (nieuwe) 
ouders 

 Ouders informeren hoe 
het daltonconcept 
wordt ingezet in ons 
dagelijks handelen. 
  

 Boekje in pocketformaat ontwikkelen. 
- Weinig tekst 
- Veel beeldmateriaal wat ouders 

aanspreekt 
- Duidelijke weergave van onze 

(dalton)visie, waarin wij ons 
onderscheiden en de dagelijkse 
praktijk 

Daco Dec 2020 af 
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4.3.3 Experimenten  
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5.  Parels van de Bonkelaar 
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Bijlagen 
 

Bijlage A Taakbrieven  

Bijlage B Leerlijnen dalton 

Bijlage C Onderwijsplannen 

Bijlage D Beleidsplan plusgroep 

Bijlage E Beleidsplan klusgroep 

Bijlage F Rapportfolio en digitaal rapportfolio 

Bijlage G Formulieren kind-oudergesprekken 

Bijlage H Informatieboekje onderbouw 
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Bijlage A Taakbrieven 
Taakbrief onderbouw 
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Taakbrief middenbouw voorkant 
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Taakbrief middenbouw achterkant 
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Taakbrief bovenbouw voorkant 

  



 76 

Taakbrief bovenbouw achterkant 
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Taakbrief bovenbouw groep 8 voorkant 
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Taakbrief bovenbouw groep 8 achterkant 
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Bijlage B Leerlijnen dalton 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leerlijnen zelfstandigheid voor leerlingen. 
 
In groep 1 tot en met 4  gaan we van zelf werken naar zelfstandig werken. Hierbij leren de kinderen 

omgaan met uitgestelde aandacht. Dit doen we onder andere door middel van het daltonblokje. 

 In groep 5 en 6 leren de kinderen om van zelfstandig werken naar zelfstandig leren te gaan. Hierbij 

leren zij verantwoordelijkheid te dragen voor de manier waarop zij kennis tot zich nemen, taken 

indelen en omgaan met de spanningsboog. 

 In de twee hoogste groepen wordt er gewerkt aan het zelfsturend leren. Hierbij stelt de leerling 

zichzelf doelen ten aanzien van ambitieniveau en het gewenste eindresultaat. Hierbij maken zij 

keuzes over de manier waarop ze die doelen willen bereiken. 
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Groep 1 en 2 
 

zelfstandigheid werkvormen         middelen 

 Het kind… 
 

 kan zelfstandig jas aan/uit doen, kan 
zelfstandig aan en uitkleden, veters 
strikken, beker e.d. wegzetten, tas 
opruimen e.d. 

 kan zelf materiaal uit de kast kiezen 
en weer opruimen 

 kan zelfstandig een keuze maken uit 
de kieskaartjes en de  taakbrief   
hanteren                                                                                                                           

 kan na instructie zelfstandig 
opdrachten uitvoeren 

 kan werken met zelfcorrigerend 
materiaal 

 kan zelfstandig op de gang werken 
 durft hulp te vragen aan 

klasgenootje of leerkracht (sociale 
zelfredzaamheid) 

 durft het te zeggen als hij/zij het 
ergens niet mee eens is 

 kan haar/zijn werkje inleveren en 
heeft dan voldaan aan de gestelde 
doelen eisen 

 kan zelfstandig de taken van de 
taakbrief uitvoeren 

 kan meedenken bij het oplossen van 
problemen 

 kan ong. 10 min. omgaan met 
uitgestelde aandacht tijdens de 
instructie/kleine kring  

 Kan rustig werken en praten  
 Is persoonlijk aanspreekbaar door 

medeleerlingen en de leerkracht  
 Houdt zich aan regels en afspraken 

 
 

 Het kind werkt... 
 

 individueel 
 klassikaal 
 kleine groepjes   

( maximaal 3 kinderen 
eind groep 2)                                     

 tweetallen (maatjes) 
 grote/kleine kring 

 
 

 
 

 vooral veel positief stimuleren 
 de taakbrief 
 daltonblok 
 strikdiploma 
 beloningskaartjes/stickers 
 time-timer      
 kieskast met verrijking en  

verdiepingsmaterialen op  
verschillende vakgebieden.  

 zelf corrigerend materiaal      
 gebruik i-pads en computer        
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Groep 3 en 4 
 

  

 Het kind… 
 

 kan zijn eigen werk inplannen. 
 kan zelf zijn taakbrief bijhouden per dag. 
 kan zijn taak evalueren. 
 kan werken in wisselende groepsgrootte. 
 kiest zijn eigen werkplek, afhankelijk van de 

taak. 
 kent het gebruik van materialen. 
 kan zelf zijn materialen pakken voor de 

taak, en opruimen.  
 kan nagekeken werk verbeteren. 
 kan zelf verdiepingsstof kiezen die wordt 

aangeboden door de leerkracht.  
 kan individueel werken. 
 kan taakgericht werken. 
 kan initiatief nemen. 
 kan ± 20 minuten omgaan met uitgestelde 

aandacht. 
 kan zelf hulp vragen en hulp bieden 
 kan zelf een maatje kiezen 
 kan eigen inzet aan het eind van de taak 

beoordelen 
 kan zelf afspraken maken m.b.t. 

samenwerken. 
 kan zelf verrijkingsstof en verdiepingsstof 

met hulp van de leerkracht 
uitzoeken/kiezen. 

 kan instructie in geclusterde groepen aan 
 kan omgaan met zelfcorrigerend materiaal 

en dat zelf nakijken, zonder ondersteuning 
 begint zich bewust te worden van zijn/haar 

eigen leerproces. 
 kan indien mogelijk het eigen werk nakijken 

 Het kind werkt... 
 

 individueel  
 in tweetallen ( maatjes) 
 in kleine groepjes 

(maximaal 4 kinderen)   
 klassikaal 

 

 
 

 planbord 
 taakblokje 
 taakbrief 
 time-timer 
 zelfcorrigerend materiaal 
 nakijkboekjes 
 instructietafel 
 samenwerkplekken 
 stille werkplekken 
 computers  
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Groep 5 en 6 
 

 Het kind… 
 

 kan zijn eigen werk inplannen voor de hele 
week. 

 kan zelf zijn leerdoelen benoemen op de 
weektaak.  

 kan zelf verrijkingsstof  en verdiepingsstof 
kiezen. 

 kan open organisatie aan. 
 kan tijd efficiënt gebruiken. 
 kan afleiding weerstaan. 
 kan op positieve wijze feedback  leveren. 
 kan eigen functioneren evalueren. 
 is zich bewust van zijn/haar eigen 

leerproces. 
 kan eigen werk controleren 
 kan zelf bepalen of hij/zij instructie nodig 

heeft. 
 

 Het kind werkt... 
 

 individueel  
 in tweetallen (maatjes) 
 in kleine groepjes 

(maximaal 5 kinderen)  
 klassikaal 

 

 
 

 taakbrief  
 taakblokje 
 time-timer 
 zelfcorrigerend materiaal 
 nakijktafels  
 nakijkboekjes 
 instructietafel 
 samenwerkplekken 
 stille werkplekken  
 computers  en notebooks 

 

 
 
 
Groep 7 en 8 
 

 Het kind… 
 

 
 kan op positieve wijze kritiek leveren en 

ontvangen 
 kan flexibel met tijd/ planning omgaan 
 kan andere leerling bevragen 
 kan zelf onderwerpen bedenken 

passend bij hun belevingswereld en 
niveau 

 kan zelf experimentjes uitvoeren. 
 kent eigen kwaliteiten en kan indien 

mogelijk dit toepassen binnen zijn/ haar 
werk 

 kan indien mogelijk zelf bepalen welke 
verwerkingstechnieken hij/zij gebruikt. 

 kan een andere leerling coachen en zelf 
gecoacht worden. 

 kan zelf activiteiten organiseren. 
 kan zelfstandig conflicten oplossen. 

 

 Het kind werkt... 
 
 

 individueel  
 in tweetallen (maatjes) 
 in  kleinere ( max. 4) en 

grotere groepjes ( vanaf 5 
kinderen) 

 klassikaal  

 
 
 

 taakbrief 
 taakblokje 
 time-timer 
 zelfcorrigerend materiaal 
 nakijktafels  
 nakijkboekjes 
 instructietafel 
 samenwerkplekken 
 stille werkplekken  
 computers  en notebooks 
 reflectieblad 
 musical 
 verkiezingen leerlingenraad 
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Einddoelen zelfstandigheid 

 
Einddoel groep 2      Zelfstandigheid Einddoel groep 4      Zelfstandigheid 

 kan zelfstandig jas aan/uit doen, kan zelfstandig 
aan en uitkleden, veters strikken, beker e.d. 
wegzetten, tas opruimen e. 

 kan zelf materiaal uit de kast kiezen en weer 
opruimen 

 kan zelfstandig een keuze maken uit de 
kieskaartjes en de  taakbrief   hanteren  

 kan na instructie zelfstandig opdrachten 
uitvoeren 

 kan werken met zelfcorrigerend materiaal 
 kan zelfstandig op de gang werken 
 durft hulp te vragen aan klasgenootje of 

leerkracht (sociale zelfredzaamheid) 
 durft het te zeggen als hij/zij het ergens niet mee 

eens is 
 kan zijn/ haar werk inleveren en heeft dan 

voldaan aan de gestelde doelen en eisen 
 kan zelfstandig de taken van de taakbrief 

uitvoeren 
 kan meedenken bij het oplossen van problemen 
 kan ong.10 min. omgaan met uitgestelde 

aandacht  
 Kan rustig werken en praten  
 Is persoonlijk aanspreekbaar door 

medeleerlingen en de leerkracht  
 Houdt zich aan regels en afspraken 

 

 

 kan zijn eigen werk inplannen. 
 kan zelf zijn taakbrief bijhouden per dag. 
 kan zijn taak evalueren. 
 kan werken in wisselende groepsgrootte. 
 kiest zijn eigen werkplek, afhankelijk van de taak. 
 kent het gebruik van materialen. 
 kan zelf zijn materialen pakken voor de taak, en 

opruimen.  
 kan nagekeken werk verbeteren. 
 kan zelf verdiepingsstof kiezen die wordt 

aangeboden door de leerkracht.  
 kan individueel werken. 
 kan taakgericht werken. 
 kan initiatief nemen. 
 kan ± 20 minuten omgaan met uitgestelde 

aandacht. 
 kan zelf hulp vragen en hulp bieden 
 kan zelf een maatje kiezen 
 kan eigen inzet aan het eind van de taak 

beoordelen 
 kan zelf afspraken maken m.b.t. samenwerken. 
 kan zelf verrijkingsstof en verdiepingsstof met 

hulp van de leerkracht uitzoeken/kiezen. 
 kan instructie in geclusterde groepen aan 
 kan indien mogelijk met zelfcorrigerend materiaal 

en dat zelf nakijken, zonder ondersteuning 
 begint zich bewust te worden van zijn/haar eigen 

leerproces. 
 Kan soms het eigen werk nakijken 

 
Einddoel groep 6     Zelfstandigheid Einddoel groep 8     Zelfstandigheid 

 kan zijn eigen werk inplannen voor de hele week. 
 kan zelf zijn leerdoelen benoemen op de 

weektaak.  
 kan zelf verrijkingsstof  en verdiepingsstof 

kiezen. 
 kan open organisatie aan. 
 kan tijd efficiënt gebruiken. 
 kan afleiding weerstaan. 
 kan op positieve wijze feedback  leveren. 
 kan eigen functioneren evalueren. 
 is zich bewust van zijn/haar eigen leerproces. 
 kan eigen werk controleren 
 kan zelf bepalen of hij/zij instructie nodig heeft. 

verwerkingstechnieken 

 kan op positieve wijze kritiek leveren en 
ontvangen 

 kan flexibel met tijd/ planning omgaan 
 kan andere leerling bevragen. 
 kan zelf onderwerpen bedenken passend bij hun 

belevingswereld en niveau 
 kan zelf experimentjes uitvoeren. 
 kent eigen kwaliteiten en kan indien mogelijk dit 

toepassen binnen zijn/ haar werk 
 kan indien mogelijk zelf bepalen welke 

verwerkingstechnieken hij/zij gebruikt. 
 kan een andere leerling coachen en zelf gecoacht 

worden. 
 kan zelf activiteiten organiseren. 
 kan zelfstandig conflicten oplossen. 
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Leerkrachtcompetenties Zelfstandigheid 
 

Gr 1/2  De leerkracht en/of het leermiddel stelt de doelen vast. 

 De leerkracht geeft korte en gesloten opdrachten. 

 De leerkracht geeft taken die beperkt zijn in omvang en tijd. 

 De leerkracht zorgt voor zelfcorrigerend materiaal. 

 De leerkracht geeft opdrachten waarbij het geleerde kan worden toegepast in de 
context waarin het is aangeleerd. 

 De leerkracht bepaalt waar, wanneer, de volgorde en de aanpak. 

 De leerkracht zorgt ervoor dat de leerling doet wat er gevraagd is. 

 De leerkracht stuurt in kleine stappen. 
 

Gr 3/4  De leerkracht en/of het leermiddel stelt de doelen vast. 

 De leerkracht biedt langere en gesloten opdrachten aan. 

 De leerkracht zorgt voor taken die relatief groter zijn in omvang en tijd. 

 De leerkracht zorgt voor zelfcorrigerend materiaal.  

 De leerkracht helpt de leerling zicht te krijgen op het eigen leerproces en leerproduct. 

 De leerkracht bepaalt de inhoud en aanpak.  

 De leerkracht begeleidt  de leerlingen in het bepalen van plaats, tijdstip en volgorde 
bij takentijd. 

 De leerkracht stuurt in kleine stappen. 
 

Gr 5/6  De leerkracht en/of het leermiddel stelt de doelen voor een groot deel vast. 

 De leerkrachten bieden af en toe open opdrachten aan. 

 De leerkracht geeft taken die relatief zijn uitgebreid. 

 De leerkracht biedt taken aan waarbij er meerdere antwoorden/ oplossingen 
mogelijk zijn. 

 De leerkracht is evenveel gericht op de opdracht ( cognitie) als op het leerproces ( 
metacognitie) 

 De leerkracht bepaalt een deel van de inhoud. 

 De leerkracht is de coach en helpt ‘op aanvraag’. 

 De leerkracht biedt de leerlingen ruimte om een deel van de inhoud, waar, wanneer, 
volgorde en de aanpak te bepalen. 

 De leerkracht geeft leerling de ruimte om op een zelfgekozen wijze te doen van 
gevraagd is.. 
 

Gr 7/8  De leerkracht zorgt voor taken die omvangrijk zijn.  

 De leerkracht biedt taken aan waarbij er meerdere antwoorden/ oplossingen 
mogelijk zijn. 

 De leerkracht is evenveel gericht op de opdracht (cognitie) als op het leerproces 
(metacognitie) 

 De leerkracht is coach en helpt ‘op aanvraag’, maar stuurt ook indien nodig. 

 De leerkracht biedt de leerlingen ruimte om een deel van de inhoud, waar, wanneer, 
volgorde en de aanpak te bepalen. 

 De leerkracht geeft de leerling de ruimte om zijn eigen leerdoelen te realiseren en 
begeleidt dit leerproces.  
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Leerlijnen verantwoordelijkheid voor leerlingen. 
 
Binnen de ontwikkelingslijn verantwoordelijkheid wordt een kind geleerd om bewust om te gaan met 

zelfsturing en zelforganisatie. Het gaat om het ontwikkelingsproces binnen de bewustwording van je 

taken en plichten en het uitvoeren hiervan.  

De ontwikkelingslijn verantwoordelijkheid begint in groep 1 en 2 met het vragen van hulp aan 

anderen. Daarbij leren de kinderen zich verantwoordelijk te voelen voor hun eigen gedrag en bij het 

maken van keuzes bij het kiezen van materialen. Het omgaan met uitgestelde aandacht en voor een 

deel al de volgorde van het werk bepalen zijn vaardigheden die kinderen leren. 

In groep 3 en 4 wordt hierop voortgeborduurd. Kinderen krijgen meer keuzevrijheid door het kiezen 

om mee te doen met een instructie, door zelf een werkplek bewust te kiezen en verantwoording af 

te leggen over het doen en laten. De kinderen in groep 3 en 4 geven hierbij al meer invulling aan hun 

eigen taken.  

Groep 5 en 6 werkt vooral aan het planmatige binnen deze ontwikkelingslijn. Zij gaan kijken hoelang 

zij denken bezig te zijn met een taak en kunnen zelf bepalen hoe zij hiermee aan de slag gaan. Ook 

het kritisch nakijken van eigen werk en hierdoor leren van gemaakte fouten roept een 

verantwoordelijkheidsgevoel op.  

In de twee hoogste groepen zijn de kinderen zelf verantwoordelijk voor het kiezen tussen 

samenwerken of alleen werken. Deze keuze moet onderbouwd worden. Daarnaast zijn zij zelf 

verantwoordelijk voor taakverdelingen bij projecten of groepsopdrachten.  
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Groep 1 en 2 
 

Verantwoordelijkheid werkvormen   middelen 

 Het kind… 
 

 neemt verantwoordelijkheid voor zichzelf: 
kan zelf kiezen aan welke kinderen zij hulp 
vragen, kan zelf bepalen waar ze tijdens de 
taak gaan werken, kan tijdens kleine kring 
zelf bepalen waar hij/zij werkt. 

 kan gedurende 10 minuten omgaan met 
uitgestelde aandacht, kan/durft kleine 
vrijheden aan. 

 kan eigen materiaal kiezen. 
 kan zorg dragen voor materialen en 

omgeving. 
 kan deels de volgorde van haar/zijn werk 

bepalen. 
 

 Het kind werkt... 
 

 klassikaal,  individueel 
 groepswerk, tweetallen, 

vriendjesproject,  
 subgroepen 
 grote kring/kleine kring 
 spelvormen 

 
 
 
 
 

 
 

 digibord 
 kieskast 
 i-pad 
 taakbrief 
 computer 
 maatje 
 digibord  
 naamkaartjes 
 daltonblok  
 dagritmekaarten 

 

 
 
 

Groep 3 en 4 
 

 Het kind… 
 

 kan zelf bepalen of zij/hij meedoet met de 
instructie voor rekenen. 

 kiest tijdens andere activiteiten indien 
gewenst, voor een stille werkplek. 

 bepaalt zelf de volgorde van de taken. 
 is persoonlijk aanspreekbaar. 
 kan het eigen werk m.b.t. spelling en 

rekenen nakijken. 
 legt verantwoording af over het doen en 

laten. 
 kan uit verschillende  keuze opdrachten 

kiezen. 
 kan ideeën inbrengen bij activiteiten.  

 

 Het kind werkt... 
 

 klassikaal 
 samenwerken (maatjes) 
 individueel 
 groepsopdrachten 
 denken delen 

uitwisselen 
 klassenbouwers  
 binnen/buitenkring 
 werken met placemat 

  

 
 

 stille werkplek en overleg 
plekken 

 kieskast 
 planbord taal (groep 3) 
 taakbrief 
 computer 
 maatjesbord 
 openkasten 
 daltonblokje 
 dagplanning op het bord 
 instructietafel  
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Groep 5 en 6 
 

 Het kind… 
 

 kan het eigen werk nakijken. 
 kan  zelf inschatten hoe lang 

onderdelen van de taak duren. 
 kan zelf bepalen of zij/hij meedoet 

met de  instructies.  
 kan nakijken en corrigeren. 

 Het kind werkt... 
 

 klassikaal 
 samenwerken (maatjes) 
 individueel 
 groepsopdrachten 
 denken, delen, uitwisselen 

 

 
 stille werkplek en overleg 

plekken 
 kieskast 
 dagplanning op het bord 
 taakbrief 
 computer 
 instructietafel 
 openkasten 
 daltonblokje  

 
 
 
Groep 7 en 8 
 

 Het kind… 
 

 kan zelf bepalen of hij/zij wil 
samenwerken of niet. 

 kan tijdens projecten samen met 
haar/zijn groepje taken verdelen 
zodat het project goed verloopt.  

 kan zijn zelfkennis gebruiken om 
tot een efficiënte weekplanning te 
komen. 

 voelt zich verantwoordelijk voor 
eigen keuzes. 

 neemt verantwoordelijkheid voor 
zijn/haar eigen leerproces. 

 kan feedback geven. 
 

 Het kind werkt... 
 

 klassikaal 
 presentaties/PP/muurkrant

en 
 tijdbewaker, schrijver 
 placematmethode 
 maatjes 
 groepsprojecten 
 klassen overstijgende 

projecten (allen) 
 individueel 
 groepsmatig 
 denken, delen, uitwisselen 
 keuzemateriaal 

 

 
 

 daltonblokje  
 rooster op de taak 
 stille- en overlegwerkplekken 
 taakbrieftijd 
 taakbrief planning 
 instructietafel 
 beoordeling van de taak 
 maatjesschema 
 computer/internet/ 

woordenboeken/maatjes/hulp
bladen  
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Einddoelen verantwoordelijkheid 
 

Einddoel groep 2 Verantwoordelijkheid Einddoel groep 4 Verantwoordelijkheid 

Het kind... 
 Mag zelf kiezen aan welke kinderen zij hulp 

vragen. 
 Mag zelf bepalen waar ze tijdens de taak gaan 

werken. 
 Kan rustig werken en praten. 
 Is persoonlijk aanspreekbaar door 

medeleerlingen en de leerkracht. 
 Reflecteert op het eigen werk. 
 Kan omgaan met uitgestelde aandacht, durft 

kleine vrijheden aan. 
 Houd zich aan regels en afspraken. 
 Mag haar/zijn materiaal kiezen. 
 Mag tijdens kleine kring zelf bepalen waar 

hij/zij werkt. 
 Mag deels de volgorde van haar/zijn werk 

bepalen. 
 Weet wat er van haar/hem als maatje 

verwacht wordt. 
 

Het kind... 
 Mag zelf bepalen of zij/hij meedoet met de 

instructie voor rekenen. 
 Kiest tijdens andere activiteiten indien gewenst, 

voor een stille werkplek. 
 Houdt er rekening mee dat de klas een stille 

werkplek is. 
 Bepaalt zelf de volgorde van de taken. 
 Heeft oog voor het maatje en voor de groep. 
 Is persoonlijk aanspreekbaar. 
 Mag het eigen werk nakijken. 
 Legt verantwoording af over het doen en laten. 
 Bepaalt bij de taak de volgorde van de verplichte 

taken. 
 Mag uit verschillende  keuze opdrachten kiezen. 
 Denkt mee bij het opstellen van zijn persoonlijke 

planning. 
 Heeft inbreng in het groepsgebeuren. 

 

 
 

Einddoel groep 6      Verantwoordelijkheid Einddoel groep 8     Verantwoordelijkheid 

Het kind... 
 Kijkt het eigen werk secuur na. 
 Geeft zelf invulling aan een onderdeel van de 

basistaak  en een onderdeel van de keuze 
taak. 

 Bepaalt zelf hoe lang onderdelen van de taak 
duren. 

 Mag zelf een maatje kiezen om mee samen 
te werken. 

 Bepaalt zelf tijdstip waarop elke taak wordt 
opgepakt. 

 Houdt er rekening mee dat de klas een stille 
werkplek is. 

 

Het kind... 
 Mag zelf bepalen of hij/zij wil samenwerken of 

niet. 
 Mag tijdens projecten samen met haar/zijn 

groepje taken verdelen zodat het project goed 
verloopt. 

 Houdt er rekening mee dat de klas een stille 
werkplek is. 
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Leerkrachtcompetenties verantwoordelijkheid 

 
Gr 
1/2 

 De leerkracht zorgt voor situaties waarbij kinderen hulp kunnen vragen aan andere     
kinderen. 

 De leerkracht zorgt voor situaties waarbij kinderen zelf kunnen kiezen aan wie ze hulp 
vragen. 

 De leerkracht zorgt voor een werksfeer waarin kinderen leren rustig te werken en te praten. 

 De leerkracht leert de attitude aan waardoor kinderen aanspreekbaar zijn voor 
medeleerlingen en de leerkracht. 

 De leerkracht creëert situaties waarbij de kinderen leren omgaan met uitgestelde aandacht. 

 De leerkracht zorgt voor duidelijke regels en afspraken. 

 De leerkracht zorgt voor situaties waarbij kinderen zich aan afspraken en regels moeten 
houden en dit kunnen oefenen. 

 De leerkracht geeft de kinderen de ruimte om zelf materialen te kunnen kiezen. 

 De leerkracht geeft de kinderen de keuze om tijdens de kleine kring zelf te bepalen waar het 
werkt. 

 De leerkracht geeft de kinderen de keuze om voor een deel zelf de volgorde van het werk te 
bepalen. 

 De leerkracht leert kinderen oefenen met de rol als maatje. 
 

Gr 
3/4 

 De leerkracht laat de leerling het eigen werk nakijken bij sommige vakken. 

 De leerkracht stimuleert de leerling zichzelf te verantwoorden. 

 De leerkracht leert de leerlingen zelf invulling te geven aan een onderdeel van de basistaak 

 De leerkracht laat de leerling uit verschillende  keuzeopdrachten kiezen. 

 De leerkracht geeft de kinderen het aankunnen de verantwoordelijkheid om zelf te bepalen 
of zij meedoen met de instructie voor rekenen. 

 De leerkracht geeft de kinderen de verantwoordelijkheid om te kiezen voor een stille 
werkplek. 

 De leerkracht geeft de kinderen de verantwoordelijkheid om de kinderen zelf de volgorde 
van de taken te laten bepalen. 

 De leerkracht zorgt voor situaties waarbij de kinderen de persoonlijk aangesproken kunnen 
worden en deze vaardigheid geoefend wordt. 

 De leerkracht zorgt voor situaties waarbij de kinderen kunnen kiezen uit verschillende 
opdrachten. 

 

Gr 
5/6 

 De leerkracht geeft de kinderen de verantwoordelijkheid om zelf hun werk secuur na te 
kijken. 

 De leerkracht geeft de kinderen de verantwoordelijkheid om zelf te bepalen hoe lang een 
taak gaat duren. 

 De leerkracht geeft de kinderen die het aankunnen de verantwoordelijkheid om zelf te 
bepalen of zij meedoen met de instructies. 

 

Gr 
7/8 

 De leerkracht geeft de kinderen de verantwoordelijkheid om zelf te bepalen of zij willen 
samenwerken of niet. 

 De leerkracht geeft de kinderen de verantwoordelijkheid om in het groepje zelf de taken te 
verdelen met als doel dat het project goed verloopt. 

 De leerkracht zorgt voor feedbackmomenten en stimuleert het geven van opbouwende 
kritiek.  
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Leerlijnen samenwerken voor leerlingen 

  
Het gaat hierbij om het creëren van situaties waarbij leerlingen van en met elkaar leren. De vorm 

wordt nog sterk gestructureerd door de taak of door de leerkracht. Een mooi voorbeeld is 

bijvoorbeeld de werkvorm ‘maatjes’.  

Vanaf groep 5 krijgen de leerlingen meer vrijheid met wie, waar en wanneer ze willen werken. Er 

wordt een start gemaakt met tutoring en de parallelgroepen gaan door elkaar werken.  

Vanaf groep 7 werken de kinderen aan gezamenlijke werkstukken en of presentaties. Wij willen de 

kinderen laten groeien in het samenwerken. Ze leren een overwogen keuze te maken hoe en met wie 

er wordt gewerkt en houden hierbij rekening met wat ze zelf prettig vinden (= wat leer ik door een 

goede samenwerking). Het vergroten en trainen van de sociale vaardigheid wordt bereikt door 

activiteiten en materialen zo te organiseren dat er overleg plaats moet vinden en er samengewerkt 

moet worden om een bepaald doel te bereiken.  

Het ontwikkelen, ervaren en oefenen van vaardigheden door een bepaalde sturing in de keuze te 

geven. Door kinderen in aanraking te brengen met allerlei verwerkingsvormen vergroten wij het 

zelfbeeld en de samenwerking van het kind.  Binnen het lesaanbod worden er lessen gegeven waarbij 

alle kinderen aan samenwerken toekomen. 

De samenwerking stijgt boven de eigen groep uit, er kan gewerkt worden met zowel jongere als 

oudere kinderen. 
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Groep 1 en 2 
 

samenwerken werkvormen             middelen 

 Het kind… 
 

 kan iemand bij de naam aanspreken 
 kan iemand begroeten 
 kan iemand om hulp vragen 
 kan zeggen dat iemand ergens mee moet 

stoppen 
 kan delen 
 kan spullen terugvragen 
 kan luisteren naar een ander 
 durft te vragen of iemand harder/zachter 

kan praten 
 laat een ander uitpraten 
 kan samen met ontwikkelingsmateriaal 

werken 
 kan reageren op wat een ander zegt en/ 

of doet 
 heeft een eigen inbreng in een 

samenwerkingsopdracht 
 kan geduld opbrengen voor degene waar 

hij/ zij mee samenwerkt 
 weet om te gaan met de inbreng van een 

ander 
 kan werken met een maatje 
 kan meewerken aan een groepswerk 
 kan redelijk omgaan met uitgestelde 

aandacht 
 is behulpzaam 
 weet wat er van haar/hem als maatje 

verwacht wordt 
 

 

 Het kind werkt... 
 

 individueel 
 klassikaal 
 kleine groepjes                                       
 tweetallen; 

maatjes 
 hulpjes van juf 

(klassendienst) 
 kleine en grote 

kring 
 rollenspel 

 
 
 

 
 

 positief stimuleren 
 de taakbrief 
 weekwijzer  
 beloningskaartjes/sticker

s 
 hulpjes (klassendienst) 
 Dorr 
 zonnetje van de week            

  coöperatieve spelen / 
materialen 

 daltonblok leerkracht 
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Groep3 en 4 
 
 

 Het kind… 
 

 controleert, samen met juf, het eigen werk 
 kent het gebruik van 

samenwerkingsmaterialen 
 kan werken in wisselende groepsgrootte 
 biedt aan om iets uit te leggen 
 kan omgaan met verschillen in de groep 
 geeft een ander een complimentje 
 is samen met anderen verantwoordelijk 

voor een positieve sfeer in de klas 
 kan overleggen binnen een 

samenwerkingsopdracht 
 kan omgaan met uitgestelde aandacht 
 kan vragen of iemand iets kan herhalen als 

hij/zij iets niet begrepen of verstaan heeft 
 kan zeggen dat zij/hij iets niet leuk vindt 
 kan reageren op het niet aannemen van 

hulp 
 kan haar/zijn excuus aanbieden en deze 

aanvaarden 
 kan een teleurstelling accepteren 

 

 Het kind werkt... 
 

 individueel 
 klassikaal 
 kleine 

groepjes    
 tweetallen 

(maatjes) 
 rollenspel 

 

 
 

 dalton blok leerling + 
leerkracht 

 dagtaak 
 zelfcorrigerend materiaal 
 instructietafel 
 samenwerkplekken + stille  

werkplekken 
 kast  klaaropdrachten  
 (met verrijking en 

verdiepings- 
materialen op 
verschillende  
vakgebieden.) 

 klassenregels 
 evaluatiemomenten 

 

 
 
 
Groep 5 en 6 
 

 Het kind… 
 

 kan een ander voorzien van positieve 
feedback 

 kan afspraken en beloften nakomen 
 kan samenwerken met (alle)  groepsgenoten 
 kan een ander helpen zonder voor te zeggen 
 kan op vriendelijke wijze zeggen als hij/zij het 

ergens niet mee eens is 
 kan met anderen de plaats van werk bepalen 
 kan initiatief nemen 
 kan andere kinderen hulp bieden 
 kan samen met een ander problemen 

oplossen 
 kan een overlegmoment afspreken 
 staat open voor ideeën van een ander  

toon belangstelling in wat een ander zegt 
 

 Het kind werkt... 
 

 individueel 
 klassikaal 
 kleine 

groepjes    
 tweetallen 

(maatjes) 
 rollenspel 
 tutoring 

 

 
 

 taakbrief  
 dalton blok leerling + 

leerkracht 
 zelfcorrigerend materiaal 
 instructietafel 
 samenwerkplekken + stille 

werk- 
plekken 

 klassenregels 
 laptop met klaaropdrachten 
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Groep 7 en 8 
 

 Het kind… 
 

 kan samen met anderen taken  
verdelen  

 draagt verantwoordelijkheid 
 deelt informatie met klasgenoten 
 kan met alle (willekeurige andere) 

kinderen samenwerken 
 kan samen met de leerkracht een 

werkplan opstellen 
 kan met een werkgroepje 

presenteren aan de klas  
 accepteert en respecteert een 

mening van een ander 
 heeft een actieve luisterhouding 
 kan een ander gerichte vragen 

stellen 
 kan en durft haar/zijn eigen mening 

vertellen 
 kan met kritiek omgaan, kritiek 

geven en ontvangen 
 kan met heterogene groepen 

werken 
 

 Het kind werkt... 
 

 individueel 
 klassikaal 
 kleine groepjes 

(rollenkaarten)    
 kleine groep, 

grote groep                                    
 tweetallen 

(maatjes) 
 rollenspel 
 coöperatief Leren 
 leerlingenraad 
 tutoring 
 groepsprojecten 

 
 

 weektaak 
 dalton blok leerling + leerkracht 
 zelfcorrigerend materiaal 
 Instructietafel 
 samenwerkplekken + stille  

werkplekken 
 klassenregels 
 laptop met klaaropdrachten 
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Einddoelen samenwerken 
 

Einddoel groep 2              Samenwerken Einddoel groep 4             Samenwerken 

 
 Het kind… 
 kan iemand bij de naam aanspreken 
 kan iemand begroeten 
 kan iemand om hulp vragen 
 kan zeggen dat iemand ergens mee moet 

stoppen 
 kan delen 
 kan spullen terugvragen 
 kan luisteren naar een ander 
 durft te vragen of iemand harder/zachter kan 

praten 
 laat een ander uitpraten 
 kan samen met ontwikkelingsmateriaal werken 
 kan reageren op wat een ander zegt en/ of doet 
 heeft een eigen inbreng in een 

samenwerkingsopdracht 
 kan geduld opbrengen voor degene waar hij/ zij 

mee samenwerkt 
 weet om te gaan met de inbreng van een ander 
 kan werken met een maatje 
 kan meewerken met een groepswerk 
 is behulpzaam 
 weet wat er van haar/hem als maatje verwacht 

wordt 
 

 
 Het kind… 

 controleert -samen met juf- het eigen werk 
 kent het gebruik van 

samenwerkingsmaterialen 
 kan werken in wisselende groepsgrootte 
 biedt aan om iets uit te leggen 
 kan omgaan met verschillen in de groep 
 geeft een ander een complimentje 
 is samen met anderen verantwoordelijk voor 

een positieve sfeer in de klas 
 kan overleggen binnen een 

samenwerkingsopdracht 
 kan omgaan met uitgestelde aandacht 
 kan vragen of iemand iets kan herhalen als 

hij/zij iets niet begrepen of verstaan heeft 
 kan zeggen dat zij/hij iets niet leuk vindt 
 kan reageren op het niet aannemen van hulp 
 kan haar/zijn excuus aanbieden en deze 

aanvaarden 
 kan een teleurstelling accepteren 

Einddoel groep 6            Samenwerken Einddoel groep 8             Samenwerken 

 
 Het kind… 

 kan een ander voorzien van positieve 
feedback 

 kan afspraken en beloften nakomen 
 kan samenwerken met (alle) groepsgenoten 
 kan een ander helpen zonder voor te zeggen 
 kan op vriendelijke wijze zeggen als hij/zij het 

ergens niet mee eens is 
 kan met anderen de plaats van werk bepalen 
 kan initiatief nemen 
 kan andere kinderen hulp bieden 
 kan samen met een ander problemen 

oplossen 
 kan een overlegmoment afspreken 
 staat open voor ideeën van een ander  

toon belangstelling in wat een ander zegt 
 

 
 Het kind… 

 kan samen met anderen taken  verdelen  
 draagt verantwoordelijkheid 
 deelt informatie met klasgenoten 
 kan met alle (willekeurige andere) 

kinderen samenwerken 
 kan samen met de leerkracht een werkplan 

opstellen 
 kan met een werkgroepje presenteren aan 

de klas  
 accepteert en respecteert een mening van 

een ander 
 heeft een actieve luisterhouding 
 kan een ander gerichte vragen stellen 
 kan en durft haar/zijn eigen mening 

vertellen 
 kan met kritiek omgaan, kritiek geven en 

ontvangen 
 kan met heterogene groepen werken 
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Leerkrachtcompetenties Samenwerken 

 

Gr 
1/2 

 De leerkracht  stimuleert de leerlingen om namen actief en passief toe te passen 

 De leerkracht houdt in haar voorbeeldgedrag rekening  met groeten, namen noemen 

 De leerkracht stimuleert om hulp (durven) te vragen 

 De leerkracht stimuleert grenzen aan te geven en op te komen voor jezelf. 

 De leerkracht bevordert een actieve luisterhouding. 

 De leerkracht hanteert de vaste regels: jij, jij, jij, jullie horen er allemaal bij + samen 
delen, samen spelen + er is er maar één die praat, zodat het beter gaat +lief zijn voor 
jou, lief zijn voor mij. Dan zijn we allemaal blij + Heb je verdriet of pijn? Getroost 
worden is dan heel fijn! 

 De leerkracht begeleidt het samenspelen en samenwerken. 

 De leerkracht hanteert het dalton blok voor het creëren van uitgestelde aandacht 

 De leerkracht leert beginselen van de vaardigheden aan om te werken met een maatje  
 

Gr 
3/4 

 De leerkracht controleert ,samen met het kind, het eigen werk 

 De leerkracht stimuleert het gebruik van samenwerkingsmaterialen 

 De leerkracht zorgt voor diverse samenwerkingsvormen qua groepsgrootte 

 De leerkracht zorgt voor groepsdoorbrekende werkvormen 

 De leerkracht stimuleert het geven van complimenten 

 De leerkracht zorgt voor een veilig pedagogisch klimaat 

 De leerkracht hanteert het dalton blok voor het creëren van uitgestelde aandacht 

Gr 
5/6 

 De leerkracht stimuleert het geven van positieve feedback 

 De leerkracht controleert het nakomen van afspraken en beloften  

 De leerkracht stimuleert het samenwerken met alle groepsgenoten 

 De leerkracht coacht het elkaar helpen i.p.v. het voorzeggen 

 Leerkracht zorgt voor een pedagogisch klimaat waarin een mening mag worden 
gegeven 

 De leerkracht stimuleert het gebruik maken van de verschillende werkplekken 

 De leerkracht heeft een voorbeeldfunctie en fungeert als model bij het elkaar geven 
van positieve feedback, oplossend denken en het belangstelling tonen in de ander.  

Gr 
7/8 

 De leerkracht coacht het nemen van afwisselende rollen binnen het samenwerken 

 De leerkracht durft verantwoordelijkheid uit handen te geven en kijkt vanaf de zijlijn 
toe als coach 

 De leerkracht bevordert het delen van informatie met klasgenoten 

 De leerkracht stimuleert het samenwerken met willekeurige personen 

 De leerkracht zorgt voor presentatieopdrachten voor subgroepen 

 De leerkracht heeft een voorbeeldfunctie en fungeert als model bij het elkaar geven 
van positieve feedback, oplossend denken en het belangstelling tonen in de ander.  

 De leerkracht stimuleert het geven van een eigen mening met argumenten en het 
stellen van gerichte vragen aan elkaar 

 De leerkracht stimuleert het geven van positieve kritiek en het leren omgaan met 
negatieve kritiek. 
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Leerlijn reflectie  voor leerlingen 

 
Reflecteren betekent: nadenken over jezelf, je gedrag of een activiteit. Reflecteren kan een belangrijk 

instrument zijn voor leren, groei en ontwikkeling. 

Reflectie wordt ook in de klas ingezet. Leerkrachten kunnen kiezen om systematisch samen de 

leerlingen te reflecteren op het leren en handelen in de klas, maar ook kinderen aan te zetten om 

zelfstandig te reflecteren. Er kan dan onderscheid gemaakt worden in het reflecteren op 

groepsniveau, op groepjesniveau en met individuele leerlingen. 

Met de leerlingen en door de leerlingen kan er onder andere  gereflecteerd worden op: 

 Het stellen van ( eigen) doelen 

 Het plannen van het werk 

 De lesinhoud 

 Leeractiviteiten en werkvormen 

 Gebruik van methode of materiaal 
 

Een andere mogelijkheid is het voeren van reflectiegesprekken in de klas. Bij die gesprekken is het 

stellen van goede reflectievragen en het met elkaar in gesprek brengen van leerlingen van belang. 
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Groep 1 en 2 

 
 
 

  

Reflectie werkvormen        middelen 

Het kind… 

Vooraf: 

 denkt na over materiaal dat hij/zij nodig heeft 
 om de taak voldoende te kunnen maken. 

 kan benoemen wat hij/zij nodig heeft om de taak 
te starten 

 weet waar de materialen te vinden zijn 
 kan een keuze maken voor een werkplek 
 kan 3 verplichte werkjes plannen 
 kan benoemen wat hij/zij moet doen 
 kan een keuze maken uit meerdere opdrachten 
 kan een week/dagtaak overzien 
 kan inschatten of hij/zij in staat is om de opdracht 

uit te voeren 
 kan uitleggen waarom hij/zij de taak plant zoals 

hij/zij plant. 
 kan aangeven wat hij/zij van de taak vindt, gevoel 

onder woorden brengen 
 kan voldoende informatie uit de werkuitleg halen 

om het werkje te kunnen maken. 
 kan een ander uitleggen hoe je de taak moet 

maken 
Tijdens: 

 kan hulp vragen, als het alleen niet lukt 
 weet wat hij/zij aan het doen is 
 kan eventuele problemen onder woorden 

brengen 
 kan eventuele problemen oplossen, zelfstandig of 

met hulp van anderen 
 ontdekt zelf wat wel/ niet goed gaat 
 denkt na over wat wel/niet goed gaat 
 kan vragen goed verwoorden 
 kan met uitgestelde aandacht omgaan 

Na: 

 kan verwoorden wat hij/zij van de taak vond 
 kan verwoorden hoe de taak is uitgevoerd 
 kan verwoorden of hij/zij tevreden is over het 

gemaakte werk/ werkhouding 
 kan verwoorden wat hij/zij heeft geleerd 
 kan verwoorden wat er moeilijk was aan de taak 
 kan verwoorden wat er makkelijk/ leuk was aan 

de taak 
 kan verwoorden of het doel gehaald is of niet 
 kan verwoorden wat het van de opdracht vond 
 verwoorden hoe het samenspelen/ samenwerken 

is gegaan 
 

 

 

 

 handelen van de 
leerkracht staat  

centraal 

 klassikaal 
 kleine kring 
 individueel 
 voordoen/ nadoen 
 leerkracht/ samen 

zelf ( voor-koor-
door) 

 spelvormen 
 

 

 

 

 

 

 planbord 
 de juiste vragen stellen 

( 4 punten 

reflectiegesprek)  

 dagritmekaarten 
 klok/ time-timer 
 pictogrammen 
 daltonblok 
 taakbrief 
 nadenkstoel 
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Groep 3 en 4 

Het kind: 

Vooraf: 

 denkt na over wat hij/zij moet doen vandaag 
 denkt na over welk materiaal daarbij nodig is 
 denkt na over hoeveel werktijd voor de taak  

nodig is 

 kan de taken per dag plannen 
 kan aangeven met wie hij/zij gaat werken 
 kan aangeven wanneer hij/zij gaat werken 
 kan aangeven waar hij/zij gaat werken 
 kan het doel van de les/ de taak benoemen 
 kan zichzelf persoonlijke doelen stellen 
 weet wat er van hem/haar verwacht wordt 

op een dag 
 

Tijdens: 

 denkt na over de uitvoering van de taak en kan 
dit verwoorden 

 weet bij wie hij/zij hulp kan vragen 
 weet op welke manier hij/zij hulp moet vragen 
 kan een planning bijstellen indien nodig 
 kan zelf aan de taak beginnen 
 vraagt hulp wanneer het bij het nakijken teveel 

fouten heeft ontdekt 
 

Na: 

 kan het gemaakte werk goed en eerlijk nakijken 
 kan aangeven waarom het samenwerken wel/ 

niet goed ging 
 kan vertellen wat hij/zij makkelijk en/of moeilijk 

vond 
 kan aangeven of en waarom de taak goed is 

uitgevoerd 
 kan leerpunten bedenken voor een volgende keer 

 
 

 

 

 handelen van de 
leerkracht 

staat centraal 
 maatjes 
 zelfcorrigerend 

materiaal 
 voor-koor-door 
 schriftelijk reflecteren 
 reflecteren op klas- 

kaal niveau, in 
groepen  
en individueel 

 

 

 

 planbord 
 taakbrief met dagtaken  
 de juiste vragenstellen 

( 4 punten 
reflectiegesprek) 

 nakijkboeken 
 daltonblokjes 
 werkboek en schriften 
 computer met bijbehorende  

programma’s 
 digibord 
  time-timer 
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Groep 5 en 6 

Het kind:       

Vooraf: 

  denkt na over de invulling van de tijd die 
 het nodig heeft voor de taak. 

  kan meerdere  taken overzien 
 denkt na over de taken die nog komen. 
 weet wat er van hem verwacht wordt. 
 is zich bewust van zijn kwaliteiten. 

(  weet waar hij wel en niet goed in is ) 

  weet wat van hem over 2 dagen verwacht 
 wordt. 

  kan meerdere dagen achter elkaar plannen 
 en overzien. 

  weet wat het doel is van de les en kan 
 aangeven wat hij erover weet. 

  weet hoe hij moet plannen per week. 
 denkt na over de volgorde van zijn taken. 
 denkt na over de aanpak van de taak. 
  kan aangeven of hij hulp nodig heeeft  

en in welke vorm. 

Tijdens: 

 is zich  bewust van zijn kwaliteiten 
  kan zijn planning bijstellen als dat 

 nodig is. 

 kan aangeven of hij hulp nodig heeft  
en in welke vorm. 

 kan als het niet goed gaat een oplossing  
proberen te bedenken. 

 Is zich bewust van zijn werkhouding. 
Na: 

 ben ik tevreden over het product en 
proces? 

 kan zijn eigen werk nakijken. 
 kan benoemen wat hij wel en niet goed heb  

gedaan en waarom. 

 kan verbeterpunten aangeven. 
 bedenkt zelf welke oefentaak hij kan doen. 
  kan vertellen wat hij geleerd heeft. 
 kan aangeven wat zijn rol was binnen het  

samenwerken en hoe hij deze heeft 

uitgevoerd. 

 kan vertellen waarom hij iets 
makkelijk/moeilijk vindt/vond. 

  kan aangeven wat zijn rol was binnen het 
samenwerken en hoe hij deze heeft 
uitgevoerd. 

 weet wat hij moet doen als hij gecorrigeerd  
werk terug krijgt. 

 

 

 

 

 

 

 handelen van de 
leerkracht staat 
centraal. 

 wekelijks schriftelijk 
reflecteren op de 
taakbrief 

 elk half jaar 
schriftelijk 
reflecteren in het 
rapport. 

 mondeling: 
klassikaal, in groepjes 
of individueel, duo’s. 

 mini 
functioneringsgespre
k-ken. (pilot in 
groepen) 

 groepsgesprekken 
 reflecteren op elkaar: 

tip en een top geven. 
 reflecteren op elkaar: 

tip en een top geven. 
 reflecteren met 

leerlingen tijdens 
hulprondes of i.p.v. 
instructie, reflectie 
aan de  
instructietafel 

 

 

 

 

 
 

 taakbrief. 
 rapport  
 zelfcorrigerend materiaal. 
 software  
 keuzekast middelen om te  

werken aan korte –en lange 

 termijn doelen of middelen  

die tegemoet komen aan de 

 theorie van de 9 

intelligenties. 

 planbord. 
 kijkwijzers (hoe werk je op  

een daltonschool, school en 

 klassenregels etc.) 

 bewust de juiste vragen 
stellen 

 resultaten van kinderen  
zichtbaar in de klas  

om te zien of gestelde doelen  

van elk kind en evt. de hele  

groep gehaald zijn. 

 blokjes 
 time-timer 
 portfolio’s (in ontwikkeling) 
 schrijven van persoonlijke 
  doelen op de eigen 

weektaak. 
 kaarten met groepsregels, 
  regels voor stilteplekken, 

 de computerruimte: leren 

 reflecteren op het werk en  

 op de werkwijze in de groep. 

 video-opnames 
 klassikale sfeermeter 
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Groep 7 en 8 
 

Het kind… 

Vooraf: 

 kan overzien wat er van hem verwacht wordt 
binnen een taak: materiaal, tijd en doel. 

  denkt hier van te voren goed over na. 
  kan iets niet maar hij wil het toch leren.  

Het vraagt dan: Wie en wat heb ik daar  

voor nodig? 

  weet wat van hem voor de hele week  
verwacht wordt. 

  kan een planning maken en overzien. 
  kan een planning maken op basis van zijn 

competenties. 
  kan vooraf aangeven of hij hulp nodig heeft 

 bij een opdracht en in welke vorm. 

  kan inschatten of hij instructie nodig heeft. 
 kan plannen per week in een taakbrief. 

 

Tijdens: 

 zichzelf vragen: Gaat het plan zoals ik  
vooraf had  bedacht? 

  kan iets niet maar hij wil het toch leren.  
Het vraagt dan:  Wie en wat heb ik daar 

 voor nodig? 

 Is  in staat tijdens de uitvoering van zijn 
 taak kritisch te kijken naar werktempo 

 concentratie en motivatie.  

Hij kan zijn planning op basis daarvan  

bijstellen. 

Na: 

 kan benoemen wat hij nog wil leren. 
  kan benoemen wat hij de volgende keer  

anders wil doen. 

 weet wat hij meeneemt aan geleerde stof. 
 kan zeggen wat hij nog wil leren. 
  kan aangeven wat hij nodig heeft om te leren. 
 kan aangeven wat ieders rol was binnen het 

samenwerken en hoe deze is uitgevoerd. 
  kan adequaat omgaan met corrigerend werk en 

de eisen daarvan. 
  kan aangeven hoe het samenwerken is gegaan. 
  kan mijn eindproduct kritisch beoordelen en dit  

meenemen naar de volgende taak. 

 
 

 

 weektaken. 
 zelfcorrigerend materiaal. 
 reflectie vragen/kaartjes. 
 tlokjes 
 Time-timer 
 portfolio’s  
 schrijven van persoonlijke 

doelen op eigen weektaak. 
 posters met groepsregels, 

regels voor stilteplekken, 
de computerruimte 

 mini functionerings 
 gesprekken. 
 video-opnames 
 klassikale sfeermeter 
 toekomstgesprekken 

tussen kind en lkr. In bijzijn 
van ouders in groep 8. 
(uitbreiden naar andere 
groepen, aansluiten bij 
pilot in 5 en 6) 

 

 
 

 

 
 alle eerder genoemde 

middelen 
 handelen van de leerkracht  

staat centraal. 

 de juist vragen stellen. 
 mondeling: klassikaal, in 

groepjes 
 individueel, duo’s. 

 mini 
functioneringsgesprekken. 

 leerlingen bij tien minuten  
 aanwezig laten zijn. 
 Klassenvergaderingen  

leerlingenraad 

 tijdens spreekbeurt elkaar 
een  

tip en een top geven. 
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Einddoelen reflectie  

Einddoel groep 2              Reflectie Einddoel groep 4             Reflectie 

 
 Het kind… 

 
 denkt na over materiaal dat hij/zij nodig heeft om de 

taak voldoende te kunnen maken. 
 kan benoemen wat hij/zij nodig heeft om de taak te 

starten 
 weet waar de materialen te vinden zijn 
 kan een keuze maken voor een werkplek 
 kan 3 verplichte werkjes plannen 
 kan benoemen wat hij/zij moet doen 
 kan een keuze maken uit meerdere opdrachten 
 kan een week/dagtaak overzien 
 kan inschatten of hij/zij in staat is om de opdracht uit 

te voeren 
 kan uitleggen waarom hij/zij de taak plant zoals hij/zij 

plant. 
 kan aangeven wat hij/zij van de taak vindt, gevoel 

onder woorden brengen 
 kan voldoende informatie uit de werkuitleg halen om 

het werkje te kunnen maken. 
 kan een ander uitleggen hoe je de taak moet maken 
 kan hulp vragen, als het alleen niet lukt 
 weet wat hij/zij aan het doen is 
 kan eventuele problemen onder woorden brengen 
 kan eventuele problemen oplossen, zelfstandig of 

met hulp van anderen 
 ontdekt zelf wat wel/ niet goed gaat 
 denkt na over wat wel/niet goed gaat 
 kan vragen goed verwoorden 
 kan met uitgestelde aandacht omgaan 
 kan verwoorden wat hij/zij van de taak vond 
 kan verwoorden hoe de taak is uitgevoerd 
 kan verwoorden of hij/zij tevreden is over het 

gemaakte werk/ werkhouding 
 kan verwoorden wat hij/zij heeft geleerd 
 kan verwoorden wat er moeilijk was aan de taak 
 kan verwoorden wat er makkelijk/ leuk was aan de 

taak 
 kan verwoorden of het doel gehaald is of niet 
 kan verwoorden wat het van de opdrachtvond 
 kan verwoorden hoe het samenspelen/ 

samenwerken is gegaan 
 

 

 
 Het kind… 

 
 denkt na over wat hij/zij moet doen vandaag 
 denkt na over welk materiaal daarbij nodig is 
 denkt na over hoeveel werktijd voor de taak nodig is 
 kan de taken per dag plannen 
 kan aangeven met wie hij/zij gaat werken 
 kan aangeven wanneer hij/zij gaat werken 
 kan aangeven waar hij/zij gaat werken 
 kan het doel van de les/ de taak benoemen 
 kan zichzelf persoonlijke doelen stellen 
 weet wat er van hem/haar verwacht wordt op een 

dag 
 denkt na over de uitvoering van de taak en kan dit 

verwoorden 
 weet bij wie hij/zij hulp kan vragen 
 weet op welke manier hij/zij hulp moet vragen 
 kan een planning bijstellen indien nodig 
 kan zelf aan de taak beginnen 
 vraagt hulp wanneer het bij het nakijken teveel 

fouten heeft ontdekt 
 kan het gemaakte werk goed en eerlijk nakijken 
 kan aangeven waarom het samenwerken wel/ niet 

goed ging 
 kan vertellen wat hij/zij makkelijk en/of moeilijk vond 
 kan aangeven of en waarom de taak goed is 

uitgevoerd 
 kan leerpunten bedenken voor een volgende keer 
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Einddoel groep 6            Reflectie Einddoel groep 8           Reflectie 

 
 Het kind… 

 
 denkt na over de invulling van de tijd die het nodig 

heeft voor de taak. 
  Kan meerdere taken overzien 
 denkt na over de taken die nog komen. 
 weet wat er van hem verwacht wordt. 
 Is zich bewust van zijn kwaliteiten.( ik weet waar ik 

wel en niet goed in ben) 
  weet wat van hem over 2 dagen verwacht wordt. 
  kan meerdere dagen achter elkaar plannen en 

overzien. 
  weet wat het doel is van de les en kan aangeven wat 

hij erover weet. 
  weet hoe hij moet plannen per week. 
 denkt na over de volgorde van zijn taken. 
 denkt na over de aanpak van de taak. 
  kan aangeven of hij hulp nodig heeft en in welke 

vorm. 
 Is zich  bewust van zijn kwaliteiten 
  kan zijn planning bijstellen als dat nodig is. 
 kan aangeven of hij hulp nodig heeft en in welke 

vorm. 
 kan als het niet goed gaat een oplossing proberen te 

bedenken. 
 Is zich bewust van zijn werkhouding. 
 Ben ik tevreden over het product en proces? 
 kan zijn eigen werk nakijken. 
 kan benoemen wat hij wel en niet goed heb gedaan 

en waarom. 
 kan verbeterpunten aangeven. 
 bedenkt zelf welke oefentaak hij kan doen. 
  kan vertellen wat hij geleerd heeft. 
 kan aangeven wat zijn rol was binnen het 

samenwerken en hoe hij deze heeft uitgevoerd. 
 kan vertellen waarom hij iets makkelijk/moeilijk 

vindt/vond. 
  kan aangeven wat zijn rol was binnen het 

samenwerken en hoe hij deze heeft uitgevoerd. 
weet wat hij moet doen als hij gecorrigeerd werk 
terug krijgt. 

 

 
 Het kind… 

 
 kan overzien wat er van hem verwacht wordt binnen 

een taak: materiaal, tijd en doel. 
  denkt hier van te voren goed over na. 
  kan iets niet maar hij wil het toch leren. Het vraagt 

dan: Wie en wat heb ik daar voor nodig? 
  weet wat van hem voor de hele week verwacht 

wordt. 
  kan een planning maken en overzien. 
  kan een planning maken op basis van zijn 

competenties. 
  kan vooraf aangeven of hij hulp nodig heeft bij een 

opdracht en in welke vorm. 
 kan inschatten of hij instructie nodig heeft. 
 kan plannen per week in een taakbrief. 
 Zichzelf vragen: Gaat het plan zoals ik vooraf had 

bedacht? 
  kan iets niet maar hij wil het toch leren. Het vraagt 

dan:  Wie en wat heb ik daar voor nodig? 
 Is  in staat tijdens de uitvoering van zijn taak kritisch 

te kijken naar werktempo, concentratie en motivatie. 
Hij kan zijn planning op basis daarvan bijstellen. 

 kan benoemen wat hij nog wil leren. 
  kan benoemen wat hij de volgende keer anders wil 

doen. 
 weet wat hij meeneemt aan geleerde stof. 
 kan zeggen wat hij nog wil leren. 

 kan aangeven wat hij nodig heeft om te leren. 
 kan aangeven wat ieders rol was binnen het 

samenwerken en hoe deze is uitgevoerd. 
  kan adequaat omgaan met corrigerend werk en de 

eisen daarvan. 
  kan aangeven hoe het samenwerken is gegaan. 
  kan mijn eindproduct kritisch beoordelen en dit   

meenemen naar de volgende taak. 
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Leerkrachtcompetenties reflectie  

 
Gr 
1/2 

 De leerkracht zorgt er voor dat er voor de kinderen voldoende materialen klaar ligt. 

 De leerkracht gebruikt modeling tijdens de taakuitleg door te benoemen wat nodig is 
om een taak te kunnen starten. 

 De leerkracht zorgt voor een duidelijke inrichting van de kasten (middels foto’s/picto’s) 

 De leerkracht zorgt voor verschillende werkplekken binnen en buiten de klas 

 De leerkracht begeleidt het plannen van de werkjes  

 De leerkracht reflecteert met de leerlingen op de taak 

 De leerkracht reflecteert met de leerlingen op het plannen 

 De leerkracht reflecteert met de leerlingen op de werkverzorging 

 De leerkracht reflecteert met de leerlingen op de werkhouding 

 De leerkracht leert leerlingen zelf oplossingen te bedenken 

Gr 
3/4 

 De leerkracht leert de leerlingen zich te verwoorden 

 De leerkracht leert de leerlingen het doel van de les te benoemen 

 De leerkracht leert de leerlingen te verwoorden wat ze geleerd hebben  

 De leerkracht biedt ook taken aan die geen uitleg nodig hebben 

 De leerkracht leert de leerlingen om anderen om hulp te vragen (op proces en product) 

 De leerkracht leert de leerlingen om de leerkracht om hulp te vragen (op proces en 
product) 

 De leerkracht leert de leerlingen kritisch na te kijken 

 De leerkracht leert leerlingen (nieuwe) doelen te stellen 

 De leerkracht stimuleert leerlingen zelf oplossingen te bedenken 

Gr 
5/6 

 De leerkracht coacht de leerlingen in het kritisch nakijken 

 De leerkracht coacht de leerlingen op het verwoorden van het proces  en  product 

 De leerkracht coacht  de leerlingen zich te verwoorden 

 De leerkracht coacht de leerlingen het doel van de les te benoemen 

 De leerkracht coacht de leerlingen te verwoorden wat ze geleerd hebben  

 De leerkracht coacht de leerlingen in het stellen van (nieuwe) doelen 

 De leerkracht reflecteert met de leerlingen op de benodigde tijd 

 De leerkracht stimuleert/leert de leerlingen vooruit te kijken 

 De leerkracht stimuleert/leert de leerlingen vooruit te plannen 

 De leerkracht coacht leerlingen in het maken van keuzes bij het bepalen van de 
volgorde van taken 

 De leerkracht coacht leerlingen in het zelf vinden van oplossingen voor problemen 
(tijdens het proces) 

 De leerkracht leert de leerlingen te kijken naar hun eigen aandeel tijdens het proces 

 De leerkracht leert de leerlingen n.a.v. een product nieuwe doelen te verwoorden 

Gr 
7/8 

 De leerkracht begeleidt de reflectievaardigheden van de leerlingen 

 De leerkracht  reflecteert  individeel  of in groepen  op de inhoud / proces  op de 
gestelde en behaalde doelen 

 De leerkracht  reflecteert met de leerlingen op werkhouding, zelfstandigheid  en 
verantwoordelijkheid en stimuleert de leerlingen  deze zelf bij te stellen. 

 De leerkracht stimuleert/leert de leerlingen  om  de nog te leren stof  op te nemen in 
de keuze- of weektaak. 
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Bijlage C Onderwijsplannen 
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Bijlage D Beleidsplan plusgroep 
Het doel van de plusgroep 

Onze plusgroep heeft tot doel om meer- en hoogbegaafde kinderen laten leren met en van 

ontwikkelingsgelijken. Dit leren heeft betrekking op zowel het cognitief leren als het leren van 

vaardigheden (het leren-leren).   

 

De plusgroep en Dalton 

Binnen ons onderwijs hechten wij veel waarde aan de Daltonpijlers: 

1. Vrijheid en verantwoordelijkheid; 
2. Zelfstandigheid 
3. Samenwerken 
4. Effectiviteit/doelmatigheid 
5. Reflectie 

In het dagelijkse schoolleven worden deze vaardigheden geoefend aan de hand van de geboden 

lesstof. Echter, veel meer- en hoogbegaafde leerlingen beheersen de geboden reguliere lesstof al óf 

hebben in vergelijking met hun klasgenoten erg weinig tijd nodig om zich de stof eigen te maken. Dit 

leidt ertoe dat ook het oefenen met de Daltonaspecten vaak niet goed tot zijn recht komt. In de 

plusgroep bieden wij de kinderen de kans deze vaardigheden op hun eigen manier, op hun eigen 

niveau en met gelijkgestemden te oefenen. 

Korte uitleg aan de hand van de pijlers 

1. In de plusgroep is veel vrijheid om te werken aan onderwerpen die het kind interesseren. De 
grens daarbij is dat er samen met de begeleider bekeken wordt of het wel écht nieuwe 
kennis is. Tevens krijgt de leerling de verantwoordelijkheid om het onderzoek met betrekking 
tot het gekozen onderwerp op zijn/haar eigen manier aan te pakken en te presenteren, maar 
er worden daarbij wel duidelijke afspraken gemaakt over verwachtingen van de resultaten en 
de termijn waarbinnen het werk voltooid moet zijn. Vrijheid in gebondenheid. 

2. Door deelname aan de plusgroep wordt een groot beroep gedaan op de zelfstandigheid van 
onze meer- en hoogbegaafde leerlingen. Niet alleen plannen zij het werk in dat de rest van 
de klas ook inplant, zij plannen tevens hun projecten vanuit de plusgroep, dat vaak meerdere 
weken beslaat. Zo leren ze overzicht houden en vooruitkijken, waarbij een week niet langer 
leidend is.  
Verder zullen de leerlingen om door te kunnen werken aan de opdrachten uit de plusgroep 

regelmatig het lokaal moeten verlaten, bijvoorbeeld om samen te werken met een leerling 

uit de andere groep of om zaken uit te zoeken voor de opdracht. 

3. Van een gelijkwaardige samenwerking is over het algemeen voor de meer- of hoogbegaafde 
leerling in de reguliere klas geen sprake, bijvoorbeeld omdat het kind de geboden lesstof al 
begrepen heeft of het na instructie sneller zal begrijpen dan de rest van de leerlingen. In de 
plusgroep werkt het kind met gelijkgestemden, kinderen die nieuwe stof ook snel verwerken 
en in zich opnemen. Het samenwerken zal daardoor veel meer het karakter van het 
daadwerkelijke samenwerken (vanuit een meer gelijkwaardig startpunt samen een oplossing 
voor een probleem zoeken) krijgen. Tegelijkertijd werken ze  met ontwikkelingsgelijken aan 
de ontwikkeling van sociale vaardigheden. 

4. Uit onze visie: “Een taak als drager van de te leren vaardigheden en kennis biedt optimaal 
gelegenheid om tot een doelmatige inrichting te komen. Een taak op maat houdt leerlingen 
doelmatig en functioneel bezig.” Voor de leerling in de plusgroep worden zowel in de klas als 
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daarbuiten taken op maat aangeboden. De leerlingen ontvangen in de klas uitdagender 
werk, bijvoorbeeld een moeilijker tekstniveau bij begrijpend lezen of aangepast rekenwerk 
tijdens de rekenles. De plusgroep is de verbreding voor die kinderen die aan dat werk niet 
genoeg hebben. Hun taak op maat is de plusgroep en daar leren zij doelmatig en functioneel 
bezig te zijn, veelal aan de hand van een gezamenlijke opdracht en een opdracht naar eigen 
interesse. 

5. Ook bij het reflecteren leidt de ontwikkelingsvoorsprong tot problemen: vragen over hoe het 
werk ging of wat het kind geleerd heeft zijn nauwelijks te beantwoorden, omdat het kind de 
leerstof vanuit de klassensituatie al sneller verwerkt heeft. Daardoor komt ook het 
reflecteren niet goed tot zijn recht.  Door deelname aan de plusgroep zal voor deze 
leerlingen het reflecteren een meerwaarde krijgen: de leerling zal vaker tegen zijn/haar 
grenzen aanlopen en heeft daardoor echt iets om op terug te kijken en over na te denken 
met betrekking tot het eigen handelen. Juist bij vragen als ‘wat doe ik als ik iets moeilijk 
vind?’ en ‘wat is leren en wat moet ik daarvoor doen?’ heeft een meer- of hoogbegaafd kind 
baat bij de plusgroep. 

 

Een vermoeden van meer- of hoogbegaafdheid  

In de onderbouw van de basisschool zijn twee groepen leerlingen te onderscheiden: de leerlingen die 

thuis veel uitgedaagd en gestimuleerd worden om schoolse vaardigheden als lezen, schrijven en 

rekenen tot zich te nemen en de leerlingen bij wie dit in mindere mate gebeurt. De kinderen die deze 

stimulans gehad hebben, zullen over het algemeen hoger scoren dan de kinderen in de andere groep. 

Dit zegt echter niets over de leerpotentie van een kind, omdat we ervan uitgaan dat elk kind 

ongeacht zijn/haar achtergrond beschikt over dezelfde leerpotentie. Een leerling kan om die reden 

vanaf de tweede helft van groep 5 in de plusgroep komen. Op dat punt hebben alle kinderen 

namelijk de mogelijkheid gekregen om voldoende leerervaringen op het cognitieve vlak op te doen. 

 

Meer- of hoogbegaafdheid in groep 1 tot en met 4 

In sommige gevallen is het al vroeg duidelijk dat een kind meer uitdaging nodig heeft of zijn er 

andere tekenen die wijzen in de richting van meer- of hoogbegaafdheid. Zo geven hoogbegaafde 

kleuters al vroeg blijk van een andere kijk op de wereld, is hun innerlijke nieuwsgierigheid in 

vergelijking met leeftijdgenoten intenser en is er een groter verlangen naar nieuwe kennis. Ook de 

snelheid waarmee ze nieuwe kennis tot zich nemen wijkt af van wat het gemiddelde kind laat zien.  

Voor deze leerlingen bestaat de mogelijkheid om extra begeleid te worden wanneer de uitdagende 

stof die al geboden wordt in de klas niet genoeg blijkt te zijn of wanneer het kind afwijkend gedrag 

laat zien dat voortkomt uit vermoedelijke meer- of hoogbegaafdheid en waar de groepsleerkracht 

graag ondersteuning bij wil. 

Begeleiding van deze leerlingen gebeurt in overleg met de groepsleerkracht(en) en de intern 

begeleider van de betreffende locatie. Omdat dit vaak weinig leerlingen betreft, worden deze 

kinderen individueel begeleid of indien mogelijk in kleine groepjes. Er wordt met ouders besproken 

aan welke school-gerelateerde vaardigheden extra aandacht besteed moet worden. Op basis 

daarvan wordt er gewerkt aan vaardigheden als samenwerken, creatief denken, zelfsturing en 

zelfinzicht. Dit zijn vaardigheden waaraan ook in de plusgroep vanaf groep 5 veel aandacht wordt 

besteed. 
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Plusgroep in groep 5 t/m 8 

Vanaf groep 5 gaan inzicht en begrip een grotere rol spelen bij rekenen en begrijpend lezen. Voor 

sommige kinderen betekent dit dat hun scores vanaf groep 5 lager zullen uitvallen; het aanleren van 

het lezen en de beginselen van het rekenen gingen nog uitstekend, maar nu er meer inzicht en begrip 

gevraagd wordt, wordt het voor die leerlingen die tot dan toe het maximale hebben gescoord 

lastiger.  

Voor andere kinderen betekent dit echter geen enkel verschil in scores: hun I of I+-scores op de 

Citotoetsen van rekenen en begrijpend lezen blijven overeind, ondanks de veranderende vraag naar 

kennis. Wanneer een kind daarbij ook hoge methodegebondentoetsscores laat zien en een grote blijk 

geeft van motivatie en zelfstandigheid, bestaat de kans dat het kind andersoortige uitdaging nodig 

heeft dan in de klas al geboden wordt.  

Deze uitdaging wordt geboden in de plusgroep. Toelating tot de deze groep gebeurt altijd in overleg 

met de groepsleerkracht, de intern begeleider, de ouders en de begeleider van de plusgroep. Om 

duidelijk te kunnen aangeven wanneer een kind wel of niet toelaatbaar is, hebben wij op De 

Bonkelaar de volgende afspraken met betrekking tot toelating vanaf halverwege groep 5: 

 Zowel op rekenen als op begrijpend lezen scoort het kind op de Citotoets van midden groep 
5 I of I+. Dit in verband met het eerder genoemde begrip en inzicht. 

 Overwegend I en I+-scores op rekenen en begrijpend lezen sinds groep 3. 

 Hoge scores op de methodegebondentoetsen sinds groep 3.  

 Het kind heeft reeds uitdagende lesstof gekregen voor rekenen (Rekentijgers) en begrijpend 
lezen (teksten op een ander niveau) en vindt hier niet genoeg uitdaging (meer) in. 

 De leerling laat in de klas een grote mate van betrokkenheid en motivatie zien. 

 De leerling kan uitstekend zelfstandig werken en heeft daarbij weinig aansturing nodig. 

 De leerling geeft in de klas blijk van nieuwsgierigheid en leergierigheid. 
 

Sommige kinderen hebben wat meer tijd nodig om het eerder genoemde inzicht te vergaren, zonder 

dat het iets zegt over hun intellectuele vermogens. Het kan dus voorkomen dat een kind pas in groep 

6 of 7 in de plusgroep terechtkomt. Daarvoor gelden de volgende afspraken: 

 Op zowel rekenen als begrijpend lezen zijn de laatste twee Citotoetsen een I of I+.  

 Hoge scores op de methodegebondentoetsen.  

 Het kind heeft reeds uitdagende lesstof gekregen voor rekenen (Rekentijgers) en begrijpend 
lezen (teksten op een ander niveau) en vindt hier niet genoeg uitdaging meer in. 

 De leerling laat in de klas een grote mate van betrokkenheid en motivatie zien. 

 De leerling kan uitstekend zelfstandig werken en heeft daarbij weinig aansturing nodig. 

 De leerling geeft in de klas blijk van nieuwsgierigheid en leergierigheid. 
 

Uiteraard kan er in individuele gevallen afgeweken worden van bovenstaande afspraken. Dit gebeurt 

altijd in overleg met de groepsleerkracht, de intern begeleider en de plusgroepbegeleider. 

 

Onderpresteren 

Soms kan er sprake zijn van onderpresteren. Het kind wordt dan niet genoeg uitgedaagd in de lessen 

en laat door een gebrek aan motivatie niet zien wat het daadwerkelijk kan. Wanneer er een 

vermoeden is van onderpresteren wordt op initiatief van de groepsleerkracht de Quickscan 
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afgenomen. Dit instrument wordt door alle scholen van OPOA gebruikt om meer- en hoogbegaafde 

leerlingen in kaart te brengen. De Quickscan bestaat uit een aantal vragenlijsten die zowel door de 

leerkracht als de ouders worden ingevuld. Na de afname van de Quickscan worden de resultaten 

besproken met de leerkracht, de ouders, intern begeleider en de plusgroepbegeleider. Vervolgens 

wordt er in samenspraak een vervolgplan vastgesteld. 

 
Het tussenliggende gebied 

Sommige kinderen krijgen vanaf groep 1 tot en met groep 4 begeleiding in verband met het 

vermoeden van meer- of hoogbegaafdheid, maar blijken dan toch net niet aan de 

toelatingsafspraken van de plusgroep te kunnen voldoen. In deze gevallen vinden er gesprekken 

plaats tussen de begeleider van de plusgroep, de intern begeleider en de groepsleerkracht om in de 

klas toch voldoende uitdaging te kunnen bieden aan het betreffende kind. De ouders worden hiervan 

op de hoogte gesteld door de begeleider van de plusgroep en/of de intern begeleider.  

 

In de plusgroep 

In de eerste weken besteden wij op school veel aandacht aan groepsvorming en groepsdynamiek in 

de klas en wij zijn van mening dat dit goed is voor elke leerling. Daarom start de plusgroep ongeveer 

vier weken na de start van het schooljaar voor de leerlingen uit groep 6, 7 en 8 én voor die leerlingen 

uit groep 5 die daarvoor geldende redenen hebben (bijvoorbeeld een recent IQ-onderzoek met een 

TIQ boven de 120). Na de eerste Citomiddentoetsen komen ook de geselecteerde kinderen uit groep 

5 in de plusgroep.  

We starten de ochtend met een gezamenlijke opdracht of taak en kijken daarbij vooral naar de 

uitdagingen waar de kinderen tegenaan lopen. Het zijn opdrachten waarbij de kinderen gestimuleerd 

worden tot nadenken, aangezet worden tot communicatie en leren zich te uiten in de groep. Daarna 

werken de kinderen verder aan een zelfgekozen opdracht waarbij ze aan de hand van (vaak 

zelfgekozen) uitdagende lesstof oefenen aan de volgende vaardigheden: 

 Creatief denken 

 Motivatie 

 Denken over denken 

 ICT-vaardigheden 

 Zelfsturing 

 Samen leren 

 Analytisch denken 

 Kritisch denken 

 Zelfinzicht 

 Communiceren 
 

De kinderen worden daarbij steeds uitgedaagd om iets wat ze al kunnen nog verder te ontwikkelen 

en om iets waar ze moeite mee hebben te gaan oefenen (vaardigheidsleerdoelen).  De plusgroep is 

gericht op ontwikkeling en bij een opdracht horen vanaf groep 6 altijd twee vaardigheidsleerdoelen 

en een cognitief leerdoel. Die worden in overleg met de leerling gesteld. Verder leren de leerlingen 

te plannen door duidelijke afspraken te maken over op welk moment een afgeronde opdracht of een 

deel ervan gepresenteerd gaat worden. Ook werken we aan tevredenheid. Veel hoog- en 

meerbegaafde kinderen zijn (extreem) perfectionistisch en daardoor nooit tevreden over wat ze 
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gepresteerd hebben. Door de kinderen van te voren te laten beschrijven wanneer ze tevreden zijn, 

werken we aan acceptatie van en trots zijn op wat er neergezet is, in plaats van steeds maar zoeken 

naar wat nog beter had gekund.  

De opdrachten worden van tevoren besproken met de plusgroepbegeleider. Hij/zij begeleidt het kind 

bij het maken van keuzes. De rol van de begeleider is daarmee coachend. Het kind maakt eigen 

keuzes en bespreekt met begeleider over de mogelijkheden van deze keuzes. Zo leert het kind 

onderbouwen waarom het iets wil, maar ook nadenken over wat er van de opdracht te leren valt. In 

het rapport vindt een terugkoppeling plaats van wat de leerling heeft laten zien in de plusgroep. 

 
In de plusgroep blijven 

Meer- of hoogbegaafd ben je voor altijd. Dat valt of staat niet met een Citoscore die een keer afwijkt 

van wat er van de leerling verwacht wordt. Wijken de scores echter te vaak of te ver af van de 

normscore I/I+ op begrijpend lezen en/of rekenen dan volgt er een gesprek tussen ouders, intern 

begeleider, groepsleerkracht en plusgroepbegeleider om samen te onderzoeken wat er speelt bij het 

kind en of de plusgroep op dit moment nog wel de juiste plek voor hem/haar is. Dit gebeurt ook 

wanneer het gedrag van het kind gaat afwijken van de beschrijving in de eerder genoemde 

toelatingsafspraken.  

We bekijken jaarlijks opnieuw of leerlingen aan de criteria voldoen om in de plusgroep te kunnen 

blijven. Zowel bij de toelating als bij het blijven in de plusgroep geldt dat het eindoordeel bij school 

ligt. 
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Bijlage E Beleidsplan klusgroep 
Het doel van de klusgroep 

Onze klusgroep heeft tot doel: 

 Dat de leerlingen succeservaringen opdoen, die minder cognitief gericht zijn. 

 Dat ze op een andere manier met hun talenten mogen/kunnen omgaan en dan meer tot 

bloei te laten komen.      

 

De klusgroep en Dalton 

Binnen ons onderwijs hechten wij veel waarde aan de Daltonpijlers: 
 
1. Vrijheid en verantwoordelijkheid 
2. Zelfstandigheid 
3. Samenwerken 
4. Effectiviteit/doelmatigheid 
5. reflectie 
In het dagelijkse schoolleven worden deze vaardigheden geoefend aan de hand van de geboden 

lesstof. Sommige leerlingen komen niet tot alle einddoelen van groep 8. In vergelijking met hun 

klasgenoten hebben deze leerlingen meer tijd nodig om zich de stof eigen te maken. Dit leidt ertoe 

i.h.k.v. cognitie dat ook het oefenen met de Daltonaspecten vaak niet goed tot zijn recht komen. In 

de klusgroep bieden wij de kinderen de kans deze vaardigheden op hun eigen manier, op hun eigen 

niveau en met gelijkgestemden te oefenen. 

 

Korte uitleg aan de hand van de pijlers 

1. Vrijheid en verantwoordelijkheid: 
Ontdekken en experimenteren en reflecteren daarbij op de relatie tussen wat ze doen en 
wat dat oplevert. Zelfkennis en zelfinschatting spelen daarbij een grote rol. 

2. Zelfstandigheid 
Zelfstandigheid te stimuleren door zelf te ervaren: “zie je wel” je hebt mij (de leerkracht) niet 
nodig dus zelf problemen durven op te lossen. 
Meer zelfvertrouwen “ik ben ergens goed in”. 

3. Samenwerken 
Het verwerven van kennis en vaardigheden in samenwerking met anderen kan het leren 
vergemakkelijken. Als leerlingen leren met elkaar samen te werken ontwikkelen ze sociale 
vaardigheden en leren reflecteren op manier van werken. 

4. Effectiviteit/doelmatigheid  
Taak op maat houdt leerling doelmatig en functioneel bezig. 

5. Reflectie 
Op leerling niveau willen we dat leerling zich eigenaar voelt van zijn/haar eigen leerproces. 

 
 
Aanleiding  

Naast de optimale differentiatie in de groepen (verrijkingsspellen en –werk), bieden we een plusklas 

aan. Naast de begaafde kinderen, wat betreft de intelligentie, zijn er ook kinderen die veel met hun 

handen kunnen en meer begaafd zijn op praktisch gebied.  
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Wij willen a.d.h.v. de Daltonpijlers leerlingen van de klusgroep naast hun cognitieve groepswerk ook 

op een passende andere manier te kunnen bedienen. 

 
Klusgroep groep 6 t/m 8 

- De klusgroep is bedoeld voor kinderen in de bovenbouw (groep 6, 7 en 8) die meer begaafd 

zijn op praktisch gebied, die wellicht goed met hun handen kunnen werken. Daarnaast is 

voor deze kinderen coaching nodig op sociaal-emotioneel gebied. Het zijn leerlingen met een 

eigen leerlijn op één of meerdere hoofdvakken en/of met een uitstroomniveau van maximaal 

eind groep 6 en als vervolgonderwijs instromen op PRO, LWOO, VMBO basis. 

Wij kijken naar het uitstroomprofiel van begrijpend lezen en het rekenen. 
 
 
Wanneer komt een leerling in aanmerking voor de klusgroep?  

Als de volgende onderwijsbehoeften er aanleiding toe geven: 

 Als er sprake is van meer begaafdheid op praktisch gebied. 

 Als een leerling op cognitief gebied zijn/haar plafond heeft bereikt, een eigen leerlijn heeft 

voor één of meerdere hoofdvakken en/of een verwacht uitstroomniveau van maximaal eind 

groep 6 niveau op één of meerdere hoofdvakken (LOVS Cito). 

 Kinderen die vanwege specifieke onderwijsbehoeften en/of een ontwikkelingsstoornis als 

ADHD of autisme, eenmaal per week activiteiten in de klusgroep nodig heeft voor het 

versterken van sociale interactie, leren plannen of samenwerken. Dit gebeurt op basis van 

een handelings-/gedragsplan na overleg met en goedkeuring van ouders. 

 Leerlingen met een eigen leerlijn op één of meerdere hoofdvakken en/of met een 

uitstroomniveau van maximaal eind groep 6 en als vervolgonderwijs instromen op PRO, 

LWOO, VMBO basis. 
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Aanmelding Klusgroep 

We kijken naar het uitstroomprofiel van begrijpend lezen en het rekenen. Voorstel zou kunnen zijn 

tijdens de groepsbespreking kan de leerkracht bespreken met de intern begeleider wanneer hij/zij 

een kind in aanmerking vindt komen voor de klusgroep. Voorwaarde: OPP moet op orde zijn en 

onderwijsbehoeften van desbetreffend kind moeten in kaart gebracht zijn. 

Er wordt een gesprek met ouders belegd in bijzijn van leerkracht en IB-er. Doel: uitleg over klusgroep 

en waarom wij denken dat hun kind hiervoor in aanmerking kan komen. Bij positieve reactie 

(toestemmingsbrief met handtekening) wordt er een gesprek gepland met het kind en leerkracht van 

de klusgroep en worden doelen bepaald. 

 

In de klusgroep 

De leerlingen in de klusgroep voeren gedurende het schooljaar diverse praktische taken en 

opdrachten uit. Dit kan een handvaardigheidsopdracht zijn maar ook werkzaamheden zoals koffie 

regelen, iets schoonmaken, opruimen, bestellingen in elkaar zetten, de schooltuin bijhouden, kapotte 

spullen repareren, enz. 

Daarnaast wordt per kind bekeken welke leerpunten er voor hem of haar zijn en doelen gesteld op 

sociaal-emotioneel gebied. Deze persoonlijke vaardigheden kunnen worden onderverdeeld in 

persoonlijke vaardigheden en sociale vaardigheden.  

Tijdens de praktische activiteiten komen deze leerpunten zoveel mogelijk aan bod. Dit gebeurt vooral 

door met de leerlingen in gesprek te gaan met als uitgangspunt onze dalton kernwaarden. Eenmaal 

per maand evalueert de groepsleerkracht met het kind hoe het gaat op basis van hun POP. De 

kinderen houden zelf hun Persoonlijk Ontwikkelings Plan bij waarin hun doelen beschreven staan en 

ze per week aanvullen en evalueren. Dit wordt afgetekend door de praktijkbegeleider. Er wordt veel 

waarde gehecht aan de betrokkenheid van de leerlingen bij het stellen van ontwikkelings- en 

leerdoelen. 

Het aanbod in de klusgroep heeft de volgende kenmerken: 

•  Het biedt interessante en uitdagende opdrachten voor de leerlingen. 

•  Het bevat een goede afwisseling qua werkvormen en inhoud. 

•  Het vereist creativiteit van de leerlingen. 

•  Het is constructief van aard. 

•  Het stimuleert een open houding. 

•  Het roept reflectie op. 

 

We stellen doelen op m.b.t. de persoonlijke vaardigheden, op de volgende drie hoofdpunten: 

1. Zelfinzicht 

- emotioneel bewustzijn: herkennen van je emoties en hun effecten. 

- gedegen zelfbeoordeling: ken je eigen kwaliteiten en beperkingen. 

- zelfvertrouwen: sterk besef van eigenwaarde en capaciteiten. 



 114 

2. Zelfregulering 
- betrouwbaar en integer zijn, verantwoordelijk zijn. 

- innovatie en aanpassingsvermogen: open staan voor nieuwe ideeën, flexibel zijn bij veranderingen. 

3. Motivering 

- prestatiedrang: ergens aan willen voldoen, iets/jezelf verbeteren 

- betrokkenheid: aansluiten bij doelen van een groep 

- initiatief en optimisme: doorzettingsvermogen en initiatief nemen. 

 
We stellen doelen m.b.t.  sociale vaardigheden op de volgende twee hoofdpunten: 

1. Inzicht in de ander 

- andere mensen begrijpen: begrip voor gevoelens en inzichten van een ander 

- dienstbetoon: behoeften van anderen (de klant) herkennen en eraan voldoen 

- omgaan met diversiteit: accepteren van mensen met andere achtergrond,  verdraagzaamheid 

 

2. Omgaan met de ander 

- communicatie: oprecht luisteren en overtuigende informatie geven 

- conflictbeheersing: onderhandelen over en een oplossing vinden voor   meningsverschillen 

- het aangaan van verbintenissen: scheppen en in stand houden van nuttige relaties 

- samenwerking: samen met anderen werken aan een gemeenschappelijk doel 

 

 

Tijdspad 

- eerst gesprek met de leerkracht, daarna met de leerling en hun ouders  
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Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)    

 

Wat is mijn doel? Bespreek met jouw juf/meester en vader/moeder (aan de  

hand van een doelenlijst) één persoonlijk doel en één sociaal doel en vul                      

deze hieronder in: 

Persoonlijk doel: 

Wat wil je leren?  

  

Waar ben je aan het werk? 

 

 

Wanneer ga je aan jouw doelen werken?  

 

 

Hoe (en met wie?) ga je jouw doelen bereiken? 

 

 

Wat zie of voel je als jouw doel bereikt is? 

 

 

Sociaal doel: 

Wat wil je leren?   

 

Waar ben je aan het werk? 

 

 

Wanneer ga je aan jouw doelen werken?  

 

 

Hoe (en met wie?) ga je jouw doelen bereiken? 

 

 

Wat zie of voel je als jouw doel bereikt is? 

 

Even checken: Heeft je doel wel een PET op? 

P = Precies wat je wilt bereiken 

E = Echt te behalen 

T = Tijdsgebonden  

Handtekening kind:              Handtekening ouder:                 Handtekening leerkracht: 
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Logboek bij POP van ……………… 

Week 1: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Zover ben ik nu al met mijn doel: 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

Week 2: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Zover ben ik nu al met mijn doel: 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

Week 3: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Zover ben ik nu al met mijn doel: 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

 

Week 4: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Zover ben ik nu al met mijn doel: 

 

1 

 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

Dit heb ik besproken met mijn juf of meester: 

 

Handtekening juf/meester:                                           Handtekening van mij: 
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Logboek bij POP van ………. 

Week 5: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Zover ben ik nu al met mijn doel: 

 

1 

 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

Week 6: 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Zover ben ik nu al met mijn doel: 

 

1 

 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

Week 7: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Zover ben ik nu al met mijn doel: 

 

1 

 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

Week 8: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Zover ben ik nu al met mijn doel: 

 

1 

 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

Dit heb ik besproken met mijn juf of meester: 

 

Handtekening juf/meester:                                           Handtekening van mij: 
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Bijlage F Rapportfolio en digitaal rapportfolio  
Rapport onderbouw 
Naam: Klik of tik om tekst in te voeren.  

Verantwoordelijkheid midden eind 

      o   m    v    rv   g      o   m    v    rv   g 

Gaat netjes met materialen om           

Ruimt op, ook als het niet van hem/haar is           

Werkt rustig, zonder anderen te storen           

 

Zelfstandigheid midden eind 

      o   m    v    rv   g      o   m    v    rv   g 

Kan een taak zelfstandig uitvoeren             

Kan zelf een oplossing bedenken           

Vraagt om hulp als dat nodig is           

Pakt zelf de materialen die hij/zij nodig heeft           

Kan werken met zelfcorrigerend materiaal           

 

Effectiviteit/doelmatigheid midden eind 

      o   m    v    rv   g      o   m    v    rv   g 

Kan omgaan met het kiesbord/de taakbrief           

Maakt goed gebruik van zijn/haar werktijd           

Kan (met hulp) verwoorden wat hij/zij heeft geleerd           
 

Samenwerken midden eind 

      o   m    v    rv   g      o   m    v    rv   g 

Kan andere kinderen helpen           

Kan in een tweetal samenwerken           

Kan met een groepje samenwerken           

Durft te vertellen wat hij/zij vindt (tijdens het  samenwerken)           

Luistert naar een ander (tijdens het samenwerken)           

 

Reflectie midden eind 

      o   m    v    rv   g      o   m    v    rv   g 

Kan vertellen hoe het spelen is gegaan           

Kan vertellen hoe het werken is gegaan           

Kan vertellen hoe de taak is gemaakt           
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Sociaal-emotioneel midden eind 

      o   m    v    rv   g      o   m    v    rv   g 

Voelt zich op zijn/haar gemak in de groep           

Speelt met andere kinderen           

Kan voor zichzelf opkomen           

Heeft zelfvertrouwen           

Houdt zich aan regels en afspraken           

Kan omgaan met kritiek           

Kan zelf conflicten oplossen           

Kan materiaal delen met anderen           

Richt zich spontaan tot de leerkracht/volwassenen           

Durft zich te uiten tijdens muziek en drama           

 

Werkhouding midden eind 

      o   m    v    rv   g      o   m    v    rv   g 

Is kritisch over het eigen werk           

Werkt:              nauwkeurig           

                          geconcentreerd           

                          gemotiveerd           

Werktempo           

Voldoende afwisseling in materiaal           

Werkverzorging           

 

Opmerkingen   

Midden Eind  

Klik of tik om tekst in te voeren. Klik of tik om tekst in te voeren. 

Ingevuld door: Klik of tik om tekst in te voeren. Ingevuld door: Klik of tik om tekst in te voeren. 

Datum: Klik of tik om een datum in te voeren. Datum: Klik of tik om een datum in te voeren. 
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DORR  -  periode 1  

   

Taal-lezen  (beginnende geletterdheid) Zit in fase: Kies een item.   Dit is: Kies een item.  niveau 

Rekenen (beginnende gecijferdheid) Zit in fase: Kies een item. Dit is: Kies een item.  niveau 

Rekenen (visueel ruimtelijke ontwikkeling) Zit in fase: Kies een item. Dit is: Kies een item.  niveau 

Motoriek-bewegingsspel Zit in fase: Kies een item. Dit is: Kies een item.  niveau 
 

 

DORR  -  periode 2   

   

Taal-lezen  (beginnende geletterdheid) Zit in fase: Kies een item.   Dit is: Kies een item.  niveau 

Rekenen (beginnende gecijferdheid) Zit in fase: Kies een item. Dit is: Kies een item.  niveau 

Rekenen (visueel ruimtelijke ontwikkeling) Zit in fase: Kies een item. Dit is: Kies een item.  niveau 

Motoriek-bewegingsspel Zit in fase: Kies een item. Dit is: Kies een item.  niveau 
 

 

DORR  -  periode 3   

   

Taal-lezen  (beginnende geletterdheid) Zit in fase: Kies een item.   Dit is: Kies een item.  niveau 

Rekenen (beginnende gecijferdheid) Zit in fase: Kies een item. Dit is: Kies een item.  niveau 

Rekenen (visueel ruimtelijke ontwikkeling) Zit in fase: Kies een item. Dit is: Kies een item.  niveau 

Motoriek-bewegingsspel Zit in fase: Kies een item. Dit is: Kies een item.  niveau 
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Rapportfolio middenbouw 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rapportfolio van:            
Groep 5 
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Naam: Klik of tik om tekst in te voeren. 

Sociaal-emotioneel midden eind 

      o   m    v    rv   g      o   m    v    rv   g 

Voelt zich op zijn/haar gemak in de groep           

Contact met medeleerlingen           

Kan voor zichzelf opkomen           

Heeft zelfvertrouwen           

Houdt zich aan regels en afspraken           

Kan omgaan met kritiek           

Kan zelf conflicten oplossen           

 
Werkhouding midden eind 

      o   m    v    rv   g      o   m    v    rv   g 

Toont belangstelling bij alle vakken           

Is kritisch over het eigen werk           

Werkt:              nauwkeurig           

                          geconcentreerd           

                          gemotiveerd           

Werktempo           

Werkverzorging           

 
Dalton midden eind 

      o   m    v    rv   g      o   m    v    rv   g 

Verantwoordelijkheid           

Zelfstandigheid           

Effectiviteit/doelmatigheid           

Samenwerken           

Reflectie           

 
Opmerkingen   

Midden Eind  

Klik of tik om tekst in te voeren. Klik of tik om tekst in te voeren. 

Ingevuld door: Klik of tik om tekst in te voeren. Ingevuld door: Klik of tik om tekst in te voeren. 

Datum: Klik of tik om een datum in te voeren. Datum: Klik of tik om een datum in te voeren. 

Ingevuld door: _____________________________   Datum: ______________        ______________ 
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Verantwoordelijkheid midden eind 

      o   m    v    rv   g      o   m    v    rv   g 

Ik ga netjes met materialen om           

Ik ruim op, ook als het niet van mij is           

Ik werk rustig en stoor anderen niet           

Ik kan een halve week plannen en me hieraan houden            

 
Zelfstandigheid midden eind 

      o   m    v    rv   g      o   m    v    rv   g 

Ik kan een taak zelfstandig maken             

Ik bedenk zelf oplossingen           

Ik vraag om hulp als dat nodig is           

Ik kijk een taak nauwkeurig na           

Ik kan omgaan met uitgestelde aandacht           

 
Effectiviteit/doelmatigheid midden eind 

      o   m    v    rv   g      o   m    v    rv   g 

Ik kan werken met een taakbrief           

Ik weet tijdens de les wat ik aan het leren ben (lesdoel)           

Ik kan mijn persoonlijke leerdoelen bedenken            

Ik maak goed gebruik van mijn werktijd           

 
Samenwerken midden eind 

      o   m    v    rv   g      o   m    v    rv   g 

Ik help andere kinderen zonder voor te zeggen           

Ik kan samenwerken met (alle) groepsgenoten           

Ik kan een ander tips geven           

Ik kan een ander tops geven           

Ik durf mijn mening te geven en doe dit ook           

Ik toon belangstelling voor wat een ander zegt           

 
Reflectie midden eind 

      o   m    v    rv   g      o   m    v    rv   g 

Ik kan om hulp vragen als dit nodig is            

Ik kan vertellen hoe het werken is gegaan           

Ik houd op mijn taakbrief bij welke doelen ik heb gehaald            

Ik houd mij aan de afspraken op de samenwerkplekken           

 

Cijferlijst 
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Rekenen 

Wereld in getallen  midden eind 

 Minimumtoets   

 Projecttoets   

 Basistoets   

 

Rekenen - automatiseren 

 midden eind 

Optellen/aftrekken   

Tafels    

Deeltafels   

 

Taal 

Taal in beeld midden eind 
Mondelinge taalvaardigheid   

Taalbeschouwing   

Schrijven   

Woordenschat   

 

Taal 

  

Boekbespreking  

Spreekbeurt  

Werkstuk   

 

Spelling 

Spelling in beeld midden eind 

Methodetoetsen   

Spelling toepassen    

 

Begrijpend lezen 

Nieuwsbegrip niveau A  

TIAT nov. (niveau A)  

TIAT febr. (niveau A)  

TIAT mei (niveau A)  

 

Technisch lezen 

Estafette V&V  

Controletaak 2  

Controletaak 3  
  

tudievaardigheden 

Blits O-M-V-RV-G 

Tussentoets A  

Tussentoets B  

Tussentoets C  

Eindtoets D  

 
 

 

Aardrijkskunde 

Argus Clou Cijfer 

Thema 1  

Thema 2  

Thema 3  

Thema 4  

Thema 5  

Geschiedenis 

Argus Clou Cijfer 

Thema 1  

Thema 2  

Thema 3  

Thema 4  

Thema 5  

Natuur & Techniek 

Argus Clou Cijfer 

Thema 1  

Thema 2  

Thema 3  

Thema 4  

Thema 5  

Topografie 

 Cijfer 

Nederland   

Legenda 

Legenda   

G goed 

RV ruim voldoende 

V voldoende 

M matig 

O onvoldoende 
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Dalton: reflectie op inzet (januari en juni) 

Inzet: eigen beoordeling leerling.   
Hoe goed doe jij je best tijdens… 
 
Resultaat: beoordeling leerkracht. 

 
 

Verkeer 

 O-M-V-RV-G 

Inzet   

 
 

Schrijven 

 O-M-V-RV-G 

Inzet   

Resultaat schrijfschrift   

Resultaat overige schriften   

 
 

Handvaardigheid 

 O-M-V-RV-G 

Inzet   

Resultaat   

 
 

Tekenen 

 O-M-V-RV-G 

Inzet   

Resultaat   

 
 

Muziek 

 O-M-V-RV-G 

Inzet   

 
 

Bewegingsonderwijs 

 O-M-V-RV-G 

Inzet   

Resultaat   

 
 

Rots & Water 

 O-M-V-RV-G 

Inzet   
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Rapportfolio bovenbouw 
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Ingevuld rapportfolio van een leerling uit groep 6 
 

  



 Daltonboek Obs de Bonkelaar versie 2019-2020 131 
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(Startgesprek is nieuw dit schooljaar, dus deze ontbreekt.) 
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Handleiding rapportfolio’s 
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 Daltonboek Obs de Bonkelaar versie 2019-2020 139 

 



 140 

Bijlage G Formulieren kind-oudergesprekken 
Startgesprek groep 3 

Naam:  

Datum:  

Doel van het gesprek: 
De start van dit schooljaar bespreken (op gebied van dalton, gedrag, 
werkhouding en welbevinden) en een doel stellen.    

 

Kind: 

Hoe gaat het in de groep? Omcirkel wat jij vindt.  

 

1. Het is wel / niet voor iedereen leuk in de groep. 
2. Er wordt wel / niet gepest.  
3. Ik voel met wel / niet veilig op school en in de klas.  

Wat gaat goed op gebied van dalton, gedrag/werkhouding en welbevinden? 

 

 

Dalton: 
Ik kan: 
O  netjes met spullen omgaan 
O  alleen werken 
O  tweetallen werken 
O  overleggen 
O  uitleg geven / helpen 
O  mijn blokje gebruiken 
O  vertellen hoe ik heb gewerkt 
O mijn taakbrief netjes afkleuren/ 
invullen 

Gedrag/werkhouding: 
Ik kan: 
O  goed opletten in de les 
O  geconcentreerd werken 
O  netjes werken 
O  aardig zijn  
O  iemand helpen/troosten 
O  me aan afspraken houden 
O  een ruzie zelf oplossen 
O  voor mezelf opkomen 

Welbevinden: 
O ik ga met plezier naar school 
O ik vertel spontaan over school 
O ik speel met andere kinderen 
O ik heb vaak ruzie 
O ik kan tegen mijn verlies 
O ik kan voor mezelf opkomen 
O ik ben fit en gezond 
O ik slaap goed 
O ik praat makkelijk met een 
volwassene 
O ik vraag om hulp  
 

Wat wil je verbeteren op gebied van dalton, gedrag/werkhouding en welbevinden? 

 

 

Dalton: 
Ik kan: 
O  netjes met spullen omgaan 
O  alleen werken 
O  tweetallen werken 
O  overleggen 
O  uitleg geven / helpen 
O  mijn blokje gebruiken 
O  vertellen hoe ik heb gewerkt 
O mijn taakbrief netjes afkleuren/ 
invullen 

Gedrag/werkhouding: 
Ik kan: 
O  goed opletten in de les 
O  geconcentreerd werken 
O  netjes werken 
O  aardig zijn  
O  iemand helpen/troosten 
O  me aan afspraken houden 
O  een ruzie zelf oplossen 
O  voor mezelf opkomen 

Welbevinden: 
O ik ga met plezier naar school 
O ik vertel spontaan over school 
O ik speel met andere kinderen 
O ik heb vaak ruzie 
O ik kan tegen mijn verlies 
O ik kan voor mezelf opkomen 
O ik ben fit en gezond 
O ik slaap goed 
O ik praat makkelijk met een 
volwassene 
O ik vraag om hulp  
 

Schrijf 1 doel op waar je de komende periode aan wil werken.  
Wil je verder nog afspraken maken?   

 

Ik kan… 
 

________________________________________________________ 
 
________________________________________________________ 
 
________________________________________________________ 
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Ouder: 

Karaktereigenschappen van uw kind.  
Kruis aan wat u herkent in uw kind.  
O  Spontaan  
O  Zelfverzekerd  
O  Onzeker/faalangstig  
O  Opgewekt  
O  Somber  
O  Nieuwsgierig  
O  Gevoelig  
O  Perfectionistisch  

O  Driftig  
O  Verlegen  
O  Agressief  
O  Druk  
O  Leergierig  
O  Zelfstandig  
O  Sociaal  
O Chaotisch  

O  Vrolijk  
O  Rustig  
O  Open  
O  Dromerig  
O  Doorzetter  
O  Slim  
O  Eerlijk   
O  Anders, …………………………………  
 

 

Betrokkenheid van uw kind.  
Zet een kruisje in de juiste kolom.  

Mijn kind:  Ja  Nee  Weet ik niet  

Is intensief ergens mee bezig.        

Werkt of speelt geconcentreerd.         

Geeft gauw op als iets niet lukt.        

Gaat uit zichzelf leren en/of huiswerk maken.        

Maakt af waar hij/zij aan begonnen is.         

 

Hoe heeft uw kind de overgang van groep 2 naar groep 3 ervaren? 

 

 

Hebben er ingrijpende gebeurtenissen (in uw gezin) plaatsgevonden?  

 
 
 
 
 
 

 

Handtekening leerling 
 
 
 
 

Handtekening ouders 
 
 
 
 
 

Handtekening leerkracht 
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Startgesprek groep 4 
                                  
Naam:  

Datum:  

Doel van het gesprek: 
De start van dit schooljaar bespreken (op gebied van dalton, gedrag, 
werkhouding en welbevinden) en een doel stellen.    

 

 

Hoe gaat het in de groep? Omcirkel wat jij vindt.  

 

4. Het is wel / niet voor iedereen leuk in de groep. 
5. Er wordt wel / niet gepest.  
6. Ik voel met wel / niet veilig op school en in de klas.  

 

Wat gaat goed op gebied van dalton, gedrag/werkhouding en welbevinden? 

 

 

Dalton: 
Ik kan: 
O  netjes met spullen omgaan 
O  alleen werken 
O  tweetallen werken 
O  overleggen 
O  uitleg geven / helpen 
O  mijn blokje gebruiken 
O  vertellen hoe ik heb gewerkt 
O mijn taakbrief netjes afkleuren/ 
invullen 

Gedrag/werkhouding: 
Ik kan: 
O  goed opletten in de les 
O  geconcentreerd werken 
O  netjes werken 
O  aardig zijn  
O  iemand helpen/troosten 
O  me aan afspraken houden 
O  een ruzie zelf oplossen 
O  voor mezelf opkomen 

Welbevinden: 
O ik ga met plezier naar school 
O ik vertel spontaan over school 
O ik speel met andere kinderen 
O ik heb vaak ruzie 
O ik kan tegen mijn verlies 
O ik kan voor mezelf opkomen 
O ik ben fit en gezond 
O ik slaap goed 
O ik praat makkelijk met een 
volwassene 
O ik vraag om hulp  
 

 

Wat wil je verbeteren op gebied van dalton, gedrag/werkhouding en welbevinden? 

 

 

Dalton: 
Ik kan: 
O  netjes met spullen omgaan 
O  alleen werken 
O  tweetallen werken 
O  overleggen 
O  uitleg geven / helpen 
O  mijn blokje gebruiken 
O  vertellen hoe ik heb gewerkt 
O mijn taakbrief netjes afkleuren/ 
invullen 

Gedrag/werkhouding: 
Ik kan: 
O  goed opletten in de les 
O  geconcentreerd werken 
O  netjes werken 
O  aardig zijn  
O  iemand helpen/troosten 
O  me aan afspraken houden 
O  een ruzie zelf oplossen 
O  voor mezelf opkomen 

Welbevinden: 
O ik ga met plezier naar school 
O ik vertel spontaan over school 
O ik speel met andere kinderen 
O ik heb vaak ruzie 
O ik kan tegen mijn verlies 
O ik kan voor mezelf opkomen 
O ik ben fit en gezond 
O ik slaap goed 
O ik praat makkelijk met een 
volwassene 
O ik vraag om hulp  
 

  



 144 

 

Wat wil je zelf nog graag vertellen of tekenen? (Bijvoorbeeld waar je trots op bent.) 

 

 

 

Schrijf 2 of 3 doelen op waar je de komende periode aan wil werken.   
Wil je verder nog afspraken maken?   

 

Ik kan… 
 

________________________________________________________ 
 
________________________________________________________ 
 
________________________________________________________ 
 

 
 

Welke hulp heb je daarbij nodig en van wie?  

 

O  zelf oefenen op school 
O  aan de instructietafel zitten 
O  oefenen met juf                          
O  zelf oefenen thuis                                   
O  oefenen met papa/mama 
 
O  iets anders: _____________________________________________ 
 

 
 
 
Handtekening leerling 
 
 
 
 

Handtekening ouders 
 
 
 
 
 

Handtekening leerkracht 

 

  

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://thumbs.dreamstime.com/z/mieren-die-elkaar-helpen-83905256.jpg&imgrefurl=https://nl.dreamstime.com/stock-illustratie-mieren-die-elkaar-helpen-image83905256&docid=SRXaORuD4xZquM&tbnid=OHPkse5XGh0piM:&vet=10ahUKEwjQ65_TwYvnAhXO26QKHemABlIQMwg7KAIwAg..i&w=1300&h=1065&bih=751&biw=1536&q=plaatje elkaar helpen&ved=0ahUKEwjQ65_TwYvnAhXO26QKHemABlIQMwg7KAIwAg&iact=mrc&uact=8
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Startgesprek groep 5 
                                  
Naam:  

Datum:  

Doel van het gesprek: 
De start van dit schooljaar bespreken (op gebied van dalton, gedrag, 
werkhouding) en doelen stellen.    

 

Hoe gaat het in de groep? Omcirkel wat jij vindt.  

 

7. Het is wel / niet voor iedereen leuk in de groep. 
8. Er wordt wel / niet gepest.  
9. Ik voel met wel / niet veilig op school en in de klas.  

 

Welke doelen heb je al bereikt?  

 

 
________________________________________________________ 
 
________________________________________________________ 
 
________________________________________________________ 
 

 

Wat gaat goed op gebied van dalton, gedrag/werkhouding en welbevinden? 

 

 

Dalton: 
 

Gedrag: 
 

Werkhouding: 
 

 

Wat wil je verbeteren op gebied van dalton, gedrag/werkhouding en welbevinden? 

 

 

Dalton: 
 

Gedrag: 
 

Werkhouding: 
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Wat wil je zelf nog graag vertellen of tekenen? (Bijvoorbeeld waar je trots op bent.) 

 

 

 

Schrijf 2 of 3 doelen op waar je de komende periode aan wil werken.   
Wil je verder nog afspraken maken?   

 

Ik kan… 
 

________________________________________________________ 
 
________________________________________________________ 
 
________________________________________________________ 
 

 

Welke hulp heb je daarbij nodig en van wie?  

 

 
________________________________________________________ 
 
________________________________________________________ 
 
________________________________________________________ 
 
________________________________________________________ 
 

 
 
 
Handtekening leerling 
 
 
 
 

Handtekening ouders 
 
 
 
 
 

Handtekening leerkracht 
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Vorderingsgesprek groep 3/4  
                                  
Naam:  

Datum:  

Doel van het gesprek: De vorderingen van dit schooljaar bespreken en doelen stellen.    
 

Hoe gaat het in de groep? Omcirkel wat jij vindt.  

 

10. Het is wel / niet voor iedereen leuk in de groep. 
11. Er wordt wel / niet gepest.  
12. Ik voel met wel / niet veilig op school en in de klas.  

 

Welke doelen heb je al bereikt?  

 

 
________________________________________________________ 
 
________________________________________________________ 
 
________________________________________________________ 
 

 

Wat gaat goed op gebied van dalton, gedrag/werkhouding en welbevinden? 

 

 

Dalton: 
Ik kan: 
O  netjes met spullen omgaan 
O  alleen werken 
O  tweetallen werken 
O  overleggen 
O  uitleg geven / helpen 
O  mijn blokje gebruiken 
O  vertellen hoe ik heb gewerkt 
O mijn taakbrief netjes afkleuren/ 
invullen 

Gedrag/werkhouding: 
Ik kan: 
O  goed opletten in de les 
O  geconcentreerd werken 
O  netjes werken 
O  aardig zijn  
O  iemand helpen/troosten 
O  me aan afspraken houden 
O  een ruzie zelf oplossen 
O  voor mezelf opkomen 

Vakken: 
O  lezen 
O  taal 
O  rekenen 
O  schrijven 
O  spelling 
O  nieuwsbegrip 
O  tekenen/handvaardigheid 
O  verkeer 
O  gym 
O  rots en water   
 

 

Wat wil je verbeteren op gebied van dalton, gedrag/werkhouding en welbevinden? 

 

 

Dalton: 
Ik kan: 
O  netjes met spullen omgaan 
O  alleen werken 
O  tweetallen werken 
O  overleggen 
O  uitleg geven / helpen 
O  mijn blokje gebruiken 
O  vertellen hoe ik heb gewerkt 
O mijn taakbrief netjes afkleuren/ 
invullen 

Gedrag/werkhouding: 
Ik kan: 
O  goed opletten in de les 
O  geconcentreerd werken 
O  netjes werken 
O  aardig zijn  
O  iemand helpen/troosten 
O  me aan afspraken houden 
O  een ruzie zelf oplossen 
O  voor mezelf opkomen 

Vakken: 
O  lezen 
O  taal 
O  rekenen 
O  schrijven 
O  spelling 
O  nieuwsbegrip 
O  tekenen/handvaardigheid 
O  verkeer 
O  gym 
O  rots en water   
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Wat wil je zelf nog graag vertellen of tekenen? (Bijvoorbeeld waar je trots op bent.) 

 

 

 

Schrijf 2 doelen op waar je de komende periode aan wil werken.  
Wil je verder nog afspraken maken?   

 

Ik kan… 
 

________________________________________________________ 
 
________________________________________________________ 
 
________________________________________________________ 
 

 

Welke hulp heb je daarbij nodig en van wie?  

 

O  zelf oefenen op school 
O  aan de instructietafel zitten 
O  oefenen met juf                          
O  zelf oefenen thuis                                   
O  oefenen met papa/mama 
 
O  iets anders: _____________________________________________ 
 

 
 
 
Handtekening leerling 
 
 
 
 

Handtekening ouders 
 
 
 
 
 

Handtekening leerkracht 
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Vorderingsgesprek groep 4/5 
                                  
Naam:  

Datum:  

Doel van het gesprek: De vorderingen van dit schooljaar bespreken en doelen stellen.    
 

Welke doelen heb je al bereikt?  

 

 
________________________________________________________ 
 
________________________________________________________ 
 
________________________________________________________ 
 

 

Wat gaat goed op gebied van dalton, gedrag/werkhouding en welbevinden? 

 

 

Dalton: 
 

Gedrag: 
 

Werkhouding: 
 

Wat wil je verbeteren op gebied van dalton, gedrag/werkhouding en welbevinden? 

 

 

Dalton: 
 

Gedrag: 
 

Werkhouding: 
 

 

Op welke vakken ben je trots en waarom?  

 

 

Welke vakken wil je graag verbeteren?  
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Wat wil je zelf nog graag vertellen of tekenen? (Bijvoorbeeld waar je trots op bent.) 

 

 

 

Schrijf 2 of 3 doelen op waar je de komende periode aan wil werken.  
Wil je verder nog afspraken maken?   

 

Ik kan… 
 

________________________________________________________ 
 
________________________________________________________ 
 
________________________________________________________ 
 

 

Welke hulp heb je daarbij nodig en van wie?  

 

 
________________________________________________________ 
 
________________________________________________________ 
 
________________________________________________________ 
 
________________________________________________________ 
 

 
 
 
Handtekening leerling 
 
 
 
 

Handtekening ouders 
 
 
 
 
 

Handtekening leerkracht 
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Eindgesprek groep 3/4  
                                  
Naam:  

Datum:  

Doel van het gesprek: Het eindresultaat van dit schooljaar bespreken en doelen stellen.    
 

Hoe gaat het in de groep? Omcirkel wat jij vindt.  

 

13. Het is wel / niet voor iedereen leuk in de groep. 
14. Er wordt wel / niet gepest.  
15. Ik voel met wel / niet veilig op school en in de klas.  

 

Welke doelen heb je al bereikt?  

 

 
________________________________________________________ 
 
________________________________________________________ 
 
________________________________________________________ 
 

 

Wat gaat goed op gebied van dalton, gedrag/werkhouding en welbevinden? 

 

 

Dalton: 
Ik kan: 
O  netjes met spullen omgaan 
O  alleen werken 
O  tweetallen werken 
O  overleggen 
O  uitleg geven / helpen 
O  mijn blokje gebruiken 
O  vertellen hoe ik heb gewerkt 
O mijn taakbrief netjes afkleuren/ 
invullen 

Gedrag/werkhouding: 
Ik kan: 
O  goed opletten in de les 
O  geconcentreerd werken 
O  netjes werken 
O  aardig zijn  
O  iemand helpen/troosten 
O  me aan afspraken houden 
O  een ruzie zelf oplossen 
O  voor mezelf opkomen 

Vakken: 
O  lezen 
O  taal 
O  rekenen 
O  schrijven 
O  spelling 
O  nieuwsbegrip 
O  tekenen/handvaardigheid 
O  verkeer 
O  gym 
O  rots en water   
 

 

Wat wil je verbeteren op gebied van dalton, gedrag/werkhouding en welbevinden? 

 

 

Dalton: 
Ik kan: 
O  netjes met spullen omgaan 
O  alleen werken 
O  tweetallen werken 
O  overleggen 
O  uitleg geven / helpen 
O  mijn blokje gebruiken 
O  vertellen hoe ik heb gewerkt 
O mijn taakbrief netjes afkleuren/ 
invullen 

Gedrag/werkhouding: 
Ik kan: 
O  goed opletten in de les 
O  geconcentreerd werken 
O  netjes werken 
O  aardig zijn  
O  iemand helpen/troosten 
O  me aan afspraken houden 
O  een ruzie zelf oplossen 
O  voor mezelf opkomen 

Vakken: 
O  lezen 
O  taal 
O  rekenen 
O  schrijven 
O  spelling 
O  nieuwsbegrip 
O  tekenen/handvaardigheid 
O  verkeer 
O  gym 
O  rots en water   
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Wat wil je zelf nog graag vertellen of tekenen? (Bijvoorbeeld waar je trots op bent.) 

 

 

 

Schrijf 2 doelen op waar je de komende periode aan wil werken.  
Wil je verder nog afspraken maken?   

 

Ik kan… 
 

________________________________________________________ 
 
________________________________________________________ 
 
________________________________________________________ 
 

 

Welke hulp heb je daarbij nodig en van wie?  

 

O  zelf oefenen op school 
O  aan de instructietafel zitten 
O  oefenen met juf                          
O  zelf oefenen thuis                                   
O  oefenen met papa/mama 
 
O  iets anders: _____________________________________________ 
 

 
 
 
Handtekening leerling 
 
 
 
 

Handtekening ouders 
 
 
 
 
 

Handtekening leerkracht 
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Eindgesprek groep 4/5 
                                  
Naam:  

Datum:  

Doel van het gesprek: Het eindresultaat van dit schooljaar bespreken en doelen stellen.    
 

Welke doelen heb je al bereikt?  

 

 
________________________________________________________ 
 
________________________________________________________ 
 
________________________________________________________ 
 

 

Wat gaat goed op gebied van dalton, gedrag/werkhouding en welbevinden? 

 

 

Dalton: 
 

Gedrag: 
 

Werkhouding: 
 

Wat wil je verbeteren op gebied van dalton, gedrag/werkhouding en welbevinden? 

 

 

Dalton: 
 

Gedrag: 
 

Werkhouding: 
 

 

Op welke vakken ben je trots en waarom?  

 

 

Welke vakken wil je graag verbeteren?  
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Wat wil je zelf nog graag vertellen of tekenen? (Bijvoorbeeld waar je trots op bent.) 

 

 

 

Schrijf 2 of 3 doelen op waar je de komende periode aan wil werken.  
Wil je verder nog afspraken maken?   

 

Ik kan… 
 

________________________________________________________ 
 
________________________________________________________ 
 
________________________________________________________ 
 

 

Welke hulp heb je daarbij nodig en van wie?  

 

 
________________________________________________________ 
 
________________________________________________________ 
 
________________________________________________________ 
 
________________________________________________________ 
 

 
 
 
Handtekening leerling 
 
 
 
 

Handtekening ouders 
 
 
 
 
 

Handtekening leerkracht 
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Startgesprek bovenbouw 
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Vorderingsgesprek bovenbouw 
  



 Daltonboek Obs de Bonkelaar versie 2019-2020 157 

Eindgesprek bovenbouw 
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Toekomstgesprek groep 8 
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Ingevuld toekomstgespreksformulier 
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Bijlage H Informatieboekje onderbouw 
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Beste ouder(s) en verzorger(s), 
 
Voor u ligt het informatieboekje van de instroomgroep en de groepen 1 en 2 van basisschool de 
Bonkelaar. In dit boekje vindt u allerlei informatie: informatie over onze school en ons onderwijs, 
maar vooral informatie die specifiek geldt voor de hiervoor genoemde groepen. 
 
Wij hebben ervoor gekozen de meer praktische informatie te verzamelen in dit informatieboekje, 
zodat u op de hoogte bent van het reilen en zeilen bij ons op school. 
 
Heeft u toch vragen? Dan kunt u bij de leerkracht van uw kind terecht. Natuurlijk kunt u ook de 
directie aanspreken. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
De kleuterleerkrachten 
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Continurooster 
Wij werken op de Bonkelaar met een continurooster. De schooltijden zien er als volgt uit; 
 
Locatie Rotsduif: 08.15 – 13.45 
Locatie Toorop;  08.30 – 14.00 
 
Elke ochtend gaat 10 minuten voor het starten van de dag de deur open. Er is dan een inloop.  
 
Rond 10 uur is er een kort pauzemoment. Tijdens dit pauzemoment wordt er fruit gegeten en iets 
gedronken. 
 
Alle kinderen lunchen tussen de middag op school. Dit gebeurt in de eigen klas, met de eigen 
leerkracht, een onderwijsassistent of ouder.  
 
Omdat de behoefte van een kind per dag kan verschillen, kan het voorkomen dat het kind niet alles 
op krijgt. Wij moedigen de kinderen aan om alles op te eten en te drinken, maar wij dwingen niet. 
Wat het kind niet opeet/opdrinkt, gaat mee terug naar huis. Dit kan ook voorkomen als een jarig kind 
trakteert en het tussendoortje niet opgegeten is. 
 
Dagritme bij de kleuters 
Bij binnenkomst hangen de kinderen hun jas en tas aan de kapstok. Het eten en drinken mag in de 
tas blijven. Elke ochtend starten we de dag met een inloop. Voor de kinderen ligt er een activiteit 
klaar op hun eigen plek en soms mogen ze vrij kiezen. Na tien minuten gaat de bel. Dit is het teken 
dat de ouders de klas moeten verlaten en dat de les gaat starten. De kinderen werken dan nog even 
door en na het opruimen worden ze uitgenodigd in de grote of kleine kring.  
 
Thema’s 
Het hele jaar werken we rondom thema’s. Een thema duurt ongeveer zes weken. Het 
activiteitenaanbod passen we aan aan het thema. Soms maken we uitstapjes die passen bij het 
thema. 
 
Bewegingsonderwijs 
Bewegen is belangrijk voor kleuters. Elke dag staat er bewegingsonderwijs op het rooster. Dagelijks 
gaan de kinderen lekker buiten spelen met onder andere karren en fietsen. Ook kunnen ze in de 
zandbak spelen. Twee keer per week gaan we naar het speellokaal waar de kinderen gymmen met 
toestellen of een spelles doen. De kinderen gymmen in hun ondergoed of in hun eigen gymkleding en 
op gymschoenen (zonder veters). Wilt u deze voorzien van naam? Deze schoenen gaan op school in 
een verzamelbak. De gymkleren mogen aan de kapstok blijven hangen en kunnen aan het eind van 
de week mee naar huis genomen worden om te wassen.  
Ook geven wij Rots en Waterlessen om de sociale vaardigheden te stimuleren. 
 
Kringactiviteiten 
In de kringmomenten doen we taalactiviteiten zoals voorlezen, taalspelletjes en vertellen. 
Rekenactiviteiten die we in de kring doen zijn bijvoorbeeld tellen, meten en wegen.  
De kringactiviteiten duren zo’n 15 tot 20 minuten. De kinderen leren in de kringactiviteiten te 
luisteren naar elkaar, te wachten op hun beurt en om iets in de groep te vertellen. 
 
Rapporten 
Alle kinderen krijgen in het voorjaar en aan het eind van het schooljaar hun rapport mee naar huis. 
Het is de bedoeling dat de rapportmap weer terugkomt op school. 
 



 164 

In het najaar, voorjaar en tegen het einde van het schooljaar vinden de 10-minutengesprekken 
plaats. Hiervoor krijgt u een uitnodiging. In het najaar wordt u uitgenodigd voor het eerste 10-
minutengesprek. Hierin staan de sociaal-emotionele ontwikkeling en het welbevinden van het kind 
centraal: u vertelt ons over uw kind en wij delen onze ervaring tot dat moment met u. De gesprekken 
in het voorjaar vinden plaats naar aanleiding van het eerste rapport van uw kind. In juni hebben wij 
een laatste gesprek. Het kan zijn dat u tussen de gesprekken door een gesprek wilt met de 
leerkracht, of andersom. Als u iets belangrijks met de leerkracht wilt bespreken kunt u een afspraak 
maken. Deze afspraken plannen wij altijd na schooltijd. 

 
Algemene informatie 

 Verjaardagen: op school vieren we de verjaardag van het kind vanaf het vijfde jaar. Uw kind 
mag dan trakteren op school. Wilt u uitnodigingskaartjes voor feestjes buiten school uitdelen 
om teleurstellingen te voorkomen? 

 In de klas of gang ligt een klassenagenda. Hierin kunt u als ouder de verjaardagen van ouders 
noteren. Wij zullen uw kind dan vragen óf en wat het wil maken voor u.  

 Wilt u uw kind altijd een jas meegeven? Soms spelen wij al heel vroeg in de ochtend buiten 
en het kan dan nog fris zijn. 

 Als uw kind ziek is, kan het niet naar school. Wilt u uw kind dan voor schooltijd telefonisch 
ziek melden bij de conciërge? 

 We stellen het op prijs dat u schone kleren (plastic zak met schone onderbroek en broek) in 
de rugzak van uw kind stopt voor eventuele kleine ongelukjes. Een ongelukje kan zijn: in de 
broek plassen, drinken knoeien of vallen in een regenplas. 

 Als uw kind in de broek poept, wordt u gebeld en verwachten we dat u uw kind komt 
verschonen. Bij medische indicaties worden hierover andere afspraken gemaakt. 

 Tijdens de inloop mag u binnenkomen om mee te spelen of te kijken bij uw kind. Zodra de 
bel gaat, verlaten de ouders het lokaal en starten wij de dag. 

 Wij hebben ’s morgens aandacht voor de kinderen en dus geen tijd om met u in gesprek te 
gaan. 

 In de maand september houden wij een informatiemiddag. 

 Wij verwachten dat alle ouders zich aanmelden bij social schools om alle informatie te 
ontvangen die belangrijk is voor uw kind. 

 Achter elke activiteit zit een doel; we doen nooit zomaar iets.  

 Wij houden strikt bij welk kind te laat komt. Wanneer een kind keer tien keer te laat en/of 
vijf keer ziek is geweest, melden wij dit bij de directie. Zij gaan dan een gesprek met u aan. 
Dit wordt doorgesproken met de intern begeleider. Mocht er daarna geen verbetering 
optreden, dan wordt de leerplichtambtenaar ingeschakeld. 

 De dagen hebben een vaste kleur: maandag is rood, dinsdag is groen, woensdag is geel, 
donderdag is blauw en vrijdag is paars. 

 Aan het begin van het jaar vragen wij u om een SOS-formulier en de allergielijst in te vullen. 
Ook is het fijn dat wij weten wanneer uw kind naar de BSO gaat. 

 U helpt uw kind als u tandarts- en doktersbezoeken buiten schooltijden plant. 

 Het is niet de bedoeling dat uw kind speelgoed meeneemt naar school. Als uw kind 
speelgoed mag meenemen (bijvoorbeeld op een speelgoeddag) dan hoort u dit tijdig van 
ons. 

 Soms doen wij een beroep op de ouders om te helpen bij verschillende groepsactiviteiten.   
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