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De Kleine Icarus geeft je vleugels! 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
‘Daltonderwijs biedt een leer- en leefomgeving waar kinderen 

‘skills’ ontwikkelen om ondernemend, zelfstandig en 
verantwoordelijk te zijn in het leven en de samenleving.’ 
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1.De Bouwstenen van  onze visie 
 

1.1 Algemeen 
 
 
 
De opdracht van daltonschool De Kleine Icarus bevat naast het onderwijskundig 
eveneens een maatschappelijk aspect. 
Wij brengen de kinderen basiskennis en -vaardigheden bij en laten hen eveneens normen, 
waarden en sociale competenties verwerven. M.a.w., wij begeleiden alle leerlingen in de 
voorbereiding tot het leven in de maatschappij, en oriënteren hen naar een complexe 
samenleving toe.  
 
De kernfunctie bestaat uit onze onderwijsopdracht: 
het nastreven van ontwikkelingsdoelen (kleuters), en het bereiken van de eindtermen bij 
een maximum aantal leerlingen.  
Naast deze opdracht heeft daltonschool De Kleine Icarus een opvoedkundige taak: wij 
streven ernaar de kinderen te laten opgroeien tot gelukkige mensen, in al hun verschillen 
en hun diverse facetten, met hun sociale vaardigheden en handelend naar de hun 
bijgebrachte waarden en normen.  
Wij bieden daarbij kwalitatief onderwijs aan binnen een veilige en verzorgde 
accommodatie.  
 
Nevenfuncties: 
Naast deze kernfuncties heeft de school een aantal nevenfuncties: het organiseren van 
voor- en naschoolse opvang, na- en buitenschoolse activiteiten (waarbij ouders en kinderen 
betrokken worden) en het invullen van een socio-culturele functie binnen de lokale 
gemeenschap. 

1.2  De vijf kernwaarden van daltononderwijs 
 
 
 

De Nederlandse daltonidentiteit is altijd gestoeld 
geweest op drie principes:  
1. Vrijheid en verantwoordelijkheid 2. 
Zelfstandigheid en 
3. Samenwerking.  
Deze noemden we de ‘daltonpijlers’.  
Onderwijs en dus ook daltononderwijs is constant 
in ontwikkeling. De veranderingen op het gebied 
van ontwikkelingspsychologie en didactische en 
maatschappelijke inzichten hebben in 2012 geleid 
tot een kritische bezinning op de 
daltonuitgangspunten. Hieruit zijn vijf nieuwe 
kernwaarden ontwikkeld, die hieronder 
kort beschreven staan. 
Bron: www.dalton.nl 
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VRIJHEID EN VERANTWOORDELIJKHEID 

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

 

ZELFSTANDIGHEID 

"Experience is the best and indeed the only real teacher" 
Zelfstandig leren en werken op een daltonschool is actief leren en werken. Een leerling wil 
doelgericht werken aan een taak of opdracht en is in staat om tijdens dit leerproces hulp 
te zoeken indien noodzakelijk. Deze manier van werken stimuleert het probleemoplossend 
denken van leerlingen. Om later als volwassene goed te kunnen functioneren moet een 
leerling leren beoordelen welke beslissingen hij/zij moet nemen en wat de gevolgen 
daarvan zijn. De keuzevrijheid dwingt een leerlingen tot het nemen van zelfstandige 
beslissingen die voor hem effectief en verantwoord zijn. 

 

SAMENWERKING 

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

 

EFFECTIVITEIT 

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

REFLECTIE 

"I would be the first to hear welcome criticism" 
Reflexiviteit, nadenken over je eigen gedrag en je eigen werk, is op daltonscholen 
belangrijk. Op veel daltonscholen maken leerlingen vooraf een inschatting van de 
moeilijkheidsgraad en de tijd van de opdrachten. Achteraf wordt hierover ook een 
feitelijke beoordeling gegeven en worden in gesprekjes regelmatig de inschattingen vooraf 
en de feitelijke beoordelingen achteraf met elkaar vergeleken. In zulke gesprekjes kan er 
dan bijvoorbeeld aandacht geschonken worden aan het feit waarom een kind steeds de 
rekenopgaven in de weektaak vooraf moeilijker inschat dan ze (achteraf) blijken te zijn. 
Op andere aspecten van het werken in de klas wordt op een soortgelijke wijze 
gereflecteerd. Zo wordt geleidelijk de vaardigheid in het zelfstandig werken en het 
samenwerken opgebouwd. Het kritisch benaderen van onderwijskundige ontwikkelingen en 
inzichten is op een daltonschool vanzelfsprekend. Iedere docent die werkt op een 
daltonschool reflecteert op zijn/haar onderwijspraktijk en professioneel handelen. Ook op 
schoolniveau vindt reflectie over de kwaliteit van het daltononderwijs voortdurend plaats. 

 

 

1.3.Het Pedagogisch Project van het GO! 
 
Het GO! voedt op tot actief burgerschap door respect, oprechtheid, 
gelijkwaardigheid, openheid, engagement en betrokkenheid te bewerkstelligen. 
Het PPGO! staat voor een dynamisch mens- en maatschappijbeeld en beoogt gelijke 
kansen bij de maximale ontplooiing en vorming van persoonlijkheden. Daarbij 
streven we ernaar dat wie in het GO! gevormd en ontwikkeld is de volgende 
eigenschappen heeft:  
• kijkt met een open geest, zonder vooroordelen, en toont belangstelling en 
respect voor ieders mening en bestaande verschillen;  
• toont zich authentiek en integer in het samenleven met anderen, door eerlijk en 
respectvol uit te komen voor eigen ideeën en overtuigingen;  
• huldigt de gelijkwaardigheid van mensen en de emancipatie van elk individu niet 
enkel als principe, maar spant zich ook in om ze te verwezenlijken; • is betrokken 
bij de sociale werkelijkheid, dat wil zeggen:  
• eerbiedigt de universele rechten van de mens en zijn fundamentele vrijheden en 
draagt bij tot hun realisatie;  
• handelt volgens democratische waarden en instellingen;  
• verzet zich tegen maatschappelijke ongelijkheden en zet zich in voor sociale 
rechtvaardigheid.  
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• is mondig en kritisch en kan ideeën helder, genuanceerd en respectvol uiten; • is 
bereid om een leven lang en levensbreed te leren.  
Met het PPGO! wil het GO! elk individu gelijke kansen bieden om zich te 
ontwikkelen. 

 
Samen leren samenleven: 
 neutraliteit als uitgangspunt voor actief burgerschap Het GO! heeft de 
grondwettelijke opdracht om neutraal onderwijs aan te bieden. Dat betekent dat 
de filosofische, ideologische en levensbeschouwelijke opvattingen van de lerenden 
en hun ouders geëerbiedigd worden. Neutraliteit betekent niet dat individuen 
neutraal of kleurloos zijn maar wel dat we uitgaan van een diversiteit aan 
levensbeschouwelijke perspectieven. Het GO! engageert zich tot neutraliteit en 
creëert daartoe een leer- en leefomgeving die uitgaat van de gelijkwaardigheid van 
levensbeschouwelijke overtuigingen, zonder de ene of andere overtuiging als 
richtinggevend naar voren te schuiven. 
 

1.4. Professionele standaard 
 

Het team van Daltonschool De Kleine Icarus moet voldoen aan een professionele standaard. 
Daartoe zijn zij goed opgeleid en behouden zij hun leergierigheid en zin voor vernieuwing.  

Ieder jaar wordt deze professionalisering verder uitgebouwd o.a.. door nascholing en door 
het bezoek aan andere daltonscholen.  

Leerkrachten  bezitten zelf de hierboven omschreven waarden en normen die aan de 
kinderen worden bijgebracht.  

Zij zijn zowel opvoeder, leerkracht en klankbord, bij wie de kinderen steeds terecht 
kunnen, zowel op cognitief als socio-emotioneel vlak.  

Naar de ouders toe zijn zij de gesprekspartner inzake opvoeding. Zij geven hierbij goede 
informatie en deskundig advies inzake onderwijs.  

Zij zijn correct, vriendelijk en tactvol. 

Binnen de buurt zorgen zij voor een positieve uitstraling.  

Om de gestelde waarden en normen te bereiken vraagt de school aan haar team een 
voorbeeldgedrag. 

1.4.Visie op het kind en zijn algemene ontwikkeling 
 

 Kinderen krijgen de kans zich te ontwikkelen door het scheppen van een rijke en 
krachtige leeromgeving. Ze moeten zelfontdekkend kunnen omgaan met diverse 
materialen, leermiddelen en informatiebronnen. 

 Ons onderwijs is dusdanig opgevat dat het de kinderen zin tot verantwoordelijkheid 
bijbrengt en leert met anderen samen te werken. 

 Kinderen krijgen de kans te leren uit fouten en conflicten. 

 Het kind wordt op school gerespecteerd als individu, met een eigen gevoelsleven, 
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eigenwaarde en zelfvertrouwen. 

 Wij bieden aan onze kinderen veiligheid en geborgenheid, maar wij 

 willen ze ook tot zelfstandigheid, weerbaarheid en zelfredzaamheid opvoeden. 

 Kinderen hebben respect voor anderen. 

 Kinderen ontwikkelen een positieve,  kritische houding, ook t.o.v. zichzelf,  om 
langs deze weg constructief mee te werken aan en in de maatschappij 

 Wij stimuleren de kinderen om al hun talenten optimaal  te ontwikkelen. 

 Wij leren de kinderen omgaan met hun eigen typische mogelijkheden en 
beperkingen. 

 Wij verliezen de eigenheid van het kind niet uit het oog. Ieder kind is uniek! 

 

1.6. Visie op mens en maatschappij 
 

Onze maatschappij heeft behoefte aan positieve medeburgers, die zich weerbaar opstellen 
en bereid zijn hun schouders onder problemen te zetten. 

Als school moeten we ons richten op de buurt, maar eveneens moeten we oog hebben voor 
de totale wereldsamenleving. 

We stimuleren onze kinderen om een kritisch - positieve kijk te ontwikkelen op de 
samenleving. 

We streven ernaar dat onze kinderen:  

 Weet hebben van de rechten, maar ook van de plichten die  ze als burger dragen. 

 Als vanzelfsprekend tolerant en met respect omgaan met ‘andere mensen’ die zich 
onderscheiden door handicaps, huidskleur, overtuiging en persoonlijke geaardheid. 

 Hun weg moeten vinden in en interesse opbrengen voor de informatiestroom die op 
hen afkomt 

 

1.7. Visie op vorming, leren en onderwijzen 
 

 Er heerst een warm en kindvriendelijk pedagogisch klimaat op onze school, waar 

ieder kind zich veilig voelt en maximaal zijn persoonlijke mogelijkheden kan 

ontplooien. 

 Wij organiseren ons onderwijs zodanig dat kinderen opgevoed worden tot 

zelfstandige, verantwoordelijke en creatieve mensen, met zin voor samenwerken  ( 

daltonpijlers ). 

 In ons onderwijs speelt het zelfsturend karakter een belangrijke rol. 
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 Kinderen ontwikkelen een zorgzame houding, waardoor ze vlot leren samenwerken 

en samenleven. 

 Kinderen brengen respect op voor waarden en normen van anderen. 

 Kinderen leren zich te ontspannen en te genieten. 

 Het handelen van leerkrachten wordt voortdurend op elkaar afgestemd, zodat er 

een eenduidige, heldere, doorlopende lijn is op het gebied van leerstof en 

didactiek.  

 We werken met een uitgebalanceerd zorgsysteem, waardoor leerlingen in de eigen 

groep zoveel mogelijk onderwijs op maat ontvangen.   

 De school beschikt over moderne leer- en hulpmiddelen, waaronder moderne 

methodes en ICT hard- en software. 

 

1.8. Een school in Gent 

De kennis, vaardigheden en attitudes die een school kinderen wilt meegeven, wordt 

versterkt en verruimd door ervaringen die kinderen ook buitenschools opdoen. Ook 

omgekeerd. Ideeën, methodieken, kennis en vaardigheden, … die kinderen buitenschools 

en in de buurt ervaren of gebruiken, bieden voedsel en inspiratie voor het leerproces in de 

school. Dit heen- en weerverkeer trachten we in De Kleine Icarus te versterken, bovenop 

de spontane leerprocessen van kinderen die sowieso optreden. 

Met ander  woorden: de kinderen trekken er vaak op uit. 
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2.Onze visie in praktijk 

2.1. Eén doorgaande lijn  
 

Bij alle daltonaspecten zit een opbouw door de hele school heen. De ontwikkeling 
daarvan gaat heel geleidelijk. Alles begint heel speels bij de kleuters, maar van de 
kinderen  in de bovenbouw verwachten we opmerkelijk meer.  

Eén van de bekendste aspecten van het daltononderwijs is de "taak". De kinderen krijgen 
daarbij een aantal opdrachten die binnen een bepaalde periode moeten worden 
uitgevoerd. Van ultiem belang hierbij is dat deze taak uitdagend, begrijpelijk en ’leuk’ is 
voor het kind, zodanig dat het deze met enthousiasme aanvat. 

Binnen het Daltononderwijs betekent ‘vrijheid' helemaal niet dat een kind zomaar zelf 
beslist wat het binnen de school doet. Nee, het gaat er bijvoorbeeld om dat het kind een 
opdracht of een aantal opdrachten krijgt, die het onder zijn eigen verantwoording 
uitvoert. De spelende kleuter en de 12-jarige zullen ieder op hun manier die 
verantwoordelijkheid ervaren.  

 

 

2.2. Dalton op schoolniveau: democratisch en 
zelfsturend 
 

Overleg op bouwniveau 

 
Niet enkel de leerlingen trachten wij zelfsturend te maken, ook onze organisatie 

(de school) bouwen wij zo democratisch mogelijk op. Daartoe hebben we onze 

klassen in drie ‘bouwen’ onderverdeeld, die elk ‘een zekere mate’ van autonomie 

verkrijgen en verder ontwikkelen.  

Zo hebben we: 
 

1. De onderbouw > K0 de instapklas  K1 1ste kleuterklas 
2. De middenbouw  > K2 K3   L1 L2 
3. De bovenbouw > L3 L4 L5 L6 

 
Elke bouw werkt met een eigen overlegsysteem en eigen (zorg)ondersteuning. 
 

De ondersteuner 

Per bouw voorziet de school een ondersteuner. Deze persoon zet het algemeen beleid van 
de zorg om in concrete acties op klasniveaus. Zij maken materiaal aan, zij helpen bij de 
klaswerking,…, dit in samenspraak met de klasleerkracht.  
Zij maken deel uit van het zorgteam. 
 

Klasportfolio  

Elke klas maakt een eigen portfolio. Hier brengen de kinderen en de leerkracht de leerlijn 
van wereldoriëntatie, STEM en muzische vorming in beeld. 
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Co-teaching 

 
Op De Kleine Icarus bestaat er een sterkere samenwerking per graad. Uitwisseling naar 
talent is mogelijk. 
Zo kunnen we beter inzetten op enkele aspecten zoals  

 zorg op maat 
 talentgerichte aanpak 
 projectwerk met twee klassen 
 gemeenschappelijke werkruimtes 
 meer werkplekken 
 directe ondersteuning bij elkaar 
 … 

 

Zorg/ leerproblemen 

 
Zoals in elke school streven we ernaar om zoveel mogelijk kinderen met de grote groep 
te laten aansluiten. Toch is het onjuist te denken dat kinderen met ernstige 
leermoeilijkheden, leerstoornissen, leerachterstand, gedragsproblemen, 
concentratieproblemen met de daltonmethodiek meer vooruitgang zouden maken of 
helemaal niet kunnen uitvallen.  
We doen er alles aan om alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. Ieder kind met 
verhoogde zorg krijgt dan ook een individueel handelingsplan dat wordt opgesteld op 
een overlegmoment met de klasbegeleider / zorgcoördinator/ directie en psycholoog 
De ouders zijn de eerste partners bij het opstellen van een handelingsplan. Met hen 
gaan we regelmatig rond de tafel zitten om over hun kind te praten. Sommige kinderen 
krijgen gespecialiseerde hulp en liefst, indien noodzakelijk, al van in de kleuterklas. 
Heel soms wordt er in het belang van het kind doorverwezen naar het bijzonder 
onderwijs. Net zoals een traditionele basisschool beschikken wij ook over een 
zorgcoördinator die de begeleiders (de bouwondersteuners en de leerkrachten) 
ondersteunt om de kinderen goed opvolgt.  
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3. Dalton op klasniveau 

 

3.1– KLEUTERAFDELING    ONDERBOUW 

De Kevertjes (instapklas) en De Vlinders (eerste kleuterklas)  

                                                                           

 

Naast Dalton ook Reggio Emilia 

 

De basis van de Reggio Emilia pedagogiek (pedagoog  Loris Malaguzzi) is een krachtig 
kindbeeld. Kinderen zijn competent. Zij zijn nieuwsgierig en leergierig. Vanaf hun 
geboorte zijn zij uit op communicatie. Kennisopbouw begint bij motivatie. Verdieping van 
het leren begint bij de intrinsieke motivatie van de kinderen; aanknopingspunt voor 
leerprocessen is steeds datgene wat de kinderen bezighoudt en interesseert. 

 

Pedagogisch documenteren 
 
De kern van de werkwijze is de pedagogische documentatie. Deze maakt de leerprocessen 
van de kinderen zichtbaar en daardoor bespreekbaar voor de begeleidsters / leerkrachten, 
maar ook voor de kinderen en voor hun ouders. Zij leggen de verschillende stappen in de 
leerprocessen vast in beeld en op schrift, hiervoor maken wij gebruik van digitale 
presentaties. Deze kunnen door de kleuters bekeken worden op een televisie, maar ook 
ouders kunnen deze thuis met hun kinderen in alle rust bekijken. Door met de kinderen 
naar dit materiaal te kijken, wordt reflectie op de eigen leerprocessen mogelijk.  
 

De drie pedagogen 
 
1 Kinderen leren van elkaar 
 
Kinderen leren het meest van elkaar; zij zijn elkaars eerste pedagoog. De grote 
ontwikkelingstaak van jonge kinderen is het bouwen aan een eigen identiteit. Dat doen zij 
in wisselwerking met andere kinderen, met volwassenen en met de wereld om hen heen. 
Daarom is er veel aandacht voor het werken, spelen, leren in kleine groepjes. Kinderen 
kunnen zich  uitdrukken’ op honderd manieren’, in ‘honderd talen’: dans, muziek, drama, 
klei, op papier, et cetera. Elke taal heeft zijn eigen zeggingskracht en mogelijkheden. De 
stimulering van deze talen naast de gesproken en geschreven taal verrijkt de 
mogelijkheden tot communicatie en uitwisseling, tot leren.  
 
2 De rol van de leidster / leerkracht 
 
De volwassenen zijn de tweede pedagoog. De leerkracht draagt niet primair kennis over, 
maar zetten zijnkennis en ervaring in ten dienste van de ontwikkeling van de kinderen. Op 
basis van de pedagogische documentatie reflecteren 
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de leidsters / leerkrachten op de leerprocessen van de kinderen en bedenken zij nieuwe 
plannen. Deze plannen sluiten altijd aan bij de vragen en ideeën van de kinderen zelf. Er 
wordt een zeer sterke interactie gecreëerd tussen kind en begeleider. Dat kan de vorm 
krijgen van een ‘project’ rond een onderwerp. 
 
3 De ruimte en het gebruik van materialen 
 
De ruimte en de aangeboden materialen hebben een eigen pedagogische waarde. Zij 
vormen als het ware de derde pedagoog. Zo correspondeert de indeling van de ruimte met 
verschillende ontwikkelingsdomeinen, en zijn er verschillende hoeken ingericht. De 
inrichting van de ruimte en het aanbod van materialen worden afgestemd op de 
onderwerpen die de kinderen bezighouden en zijn zodoende steeds in ontwikkeling. De 
materialen nodigen uit tot spelen, maken en leren. Er is sprake van een leerrijke omgeving 
die er altijd goed verzorgd uitziet. Kinderen leren het materiaal waarmee zij werken en 
elkaars producten te waarderen en te respecteren. De pedagogische documentatie heeft 
een eigen, vaste plek in de gang. Zo kunnen ouders bij het brengen en ophalen van hun 
kinderen, de processen van hun kleuter volgen. 
 
Thema’s 
Door het zorgvuldig kijken en luisteren naar de kinderen wordt duidelijk welke 
onderwerpen de kinderen bezighouden. Het betreft bijna altijd de interesses van groepjes 
kinderen, zelden van de hele groep. Er spelen dus voortdurend verschillende kleine of 
grote onderwerpen naast elkaar. Soms duren deze een week, soms meerdere weken. Het 
betreft zowel heel concrete onderwerpen, zoals de vogels in de tuin, als meer abstracte 
onderwerpen als drijven en zinken. De leerkrachten volgen de onderwerpen waar de 
kinderen mee bezig zijn en verdiepen deze door het maken van pedagogische 
documentatie en het geven van materialen en nieuwe impulsen.  

 

Reggio Emilia sluit aan bij onze Daltonprincipes 

Kinderen raken eraan gewend dat ze zelfstandig hun materiaal pakken, opruimen en 
probleempjes oplossen. In de klas en de polyvalente zaal worden samen allerlei 
opvoedende spelletjes gedaan. Ook kleutergymnastiek, ritmiek, schrijfdans, muzikale 
vormingslessen en poppenkast staan op het programma. Er wordt dagelijks buiten 
gespeeld, zolang het weer het toelaat.  

In de klas neemt een kind zijn vrijheid om in de hoeken te spelen daar doet het kind 
d.m.v. zijn spel een enorme hoeveelheid ervaring op waar hij of zij samen met de juf over 
reflecteert. 

 

 Zelfstandigheid 
 

Op maandag kiezen de kleuters een huishoudelijke taak. De kinderen zijn dan gedurende 1 
week verantwoordelijk voor hun taak.  
 

 licht aan/uit doen 
 tafels afwassen 
 vegen 
 penselen uitwassen 
 de dagen van de week (Tijdens het onthaal overlopen de kleuters per halve dag het 

dagritme. Aan de hand van pictogrammen geven ze een structuur aan een dag, dit biedt de 

kleuters een houvast. De kinderen kunnen dan  ‘lezen’ wat er gebeurt na de speeltijd of na 

de kring.   

 weekkalender (Het dagritme is belangrijk voor de kinderen om te plannen wanneer zij hun 

daltontaak kunnen maken. Iedere dag van de week wordt aangegeven door een kleur. Elke 

ochtend kijken de kleuters tijdens het onthaal op de weeklijn welke dag het is.   

 Brievenbus (ouders mogen briefjes in deze bus stoppen, een kleuter haalt elke dag de post 
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eruit.) 

 weerkalender 

 fruit uitdelen 

 aanwezigheidskalender 

 drank uitdelen 

 deur open en dicht doen 

 boekentassen juist zetten 

 … 

 

 Vrijheid  
 
De Kleuters van KO kiezen 1 hoekje met een specifieke taak per dag. Dit is het specifieke 
aanbod in de hoeken. 
VB: Juf biedt  

 vingerverf aan en grote vellen papier in de knutselhoek 
 de memory in de spelletjeshoek 
 de blikken dozen in de bouwdoos 

 
De Kleuters van K1 maken na de kersvakantie gedurende de week 1 daltontaak. Deze wordt 
gevisualiseerd. 
De kinderen kiezen zelf op welk moment van de week zij hun daltontaak willen maken.  
 

 jas aan/uitdoen 
 oefenen met knopen, ritsen, drukknopen, riempjes 
 handen wassen 
 parels rijgen volgens kleurenpatroon 
 materiaal sorteren op vorm en/of kleur 
 puzzel 
 constructies bouwen volgens plannen 
 … 

 
 Samenwerken 

 
De kleuters spelen samen in groepjes in de verschillende hoeken. 
 

 De poppenhoek 
 De bouwhoek 
 De knutselhoek 
 De spelletjeshoek 
 De wieltjeshoek 
 De klim- en klauterhoek 
 De lichttafel en projectiehoek 
 De muziekhoek 
 De groenkoek 
 De zand- en watertafel 
 … 

 
 Reflecteren 

 
Gedurende een schooldag gaan de kinderen twee keer in de kring. Hier leren zij vertellen 
wat ze gespeeld hebben, wat ze er leuk aan vonden en wat nog beter kon. Al op heel jonge 
leeftijd leren wij kinderen op deze wijze reflecteren over hun handelen. 
In KO maken ze hiervoor ook gebruik van de woordenschatwand en de presentaties op de 
televisie. 
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K0 – De Kevertjes 
 
In de instapklas is er nog niet echt sprake van ‘daltonwerking’.  
Samen met de 1e kleuterklas wordt aan de daltonwaarden gewerkt in combinatie 
met de Reggio Emilia filosofie. 
 
We vinden de pijlers van dalton mooi terug in de filosofie.  

 Zelfstandigheid: het kind heeft zijn eigen ontwikkeling in handen. 

 Verantwoordelijkheid: kinderen krijgen de vrijheid om de ruimte te 

ontdekken en zelf keuzes te maken.  

 Samenwerken: kinderen zijn elkaars 1e pedagoog. Het prille begin van 

samenwerken is leren door elkaar te observeren. 

 
Tijdens het hoekenwerk kiezen de kinderen een hoekje. In de open kasten staan 
kleine dienbladen met materiaal voor 1 kind, die kinderen zelf uit de kast kunnen 
nemen en nadien weer opruimen.  
Ze hebben ook de vrijheid om in de andere klas, in de gang of op het terras te gaan 
spelen. 
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K1 – De Vlinders  
 
Samen met  de instapklas wordt  aan de waarden van dalton gewerkt door middel 
van de Reggio Emilia filosofie.(zie hierboven)  

Tijdens het hoekenwerk kiezen de kinderen zelfstandig een hoekje, waar ze 

uitgebreid aan de slag kunnen met diverse uitdagende, stimulerende materialen. 

Daarmee gaan ze experimenterend aan de slag, ervaren, beleven plezier en 

ontwikkelen hun kunnen. 

Ze hebben ook de vrijheid om in de andere klas, in de gang of op het terras te gaan 

spelen. 

 

Taakwerking 

 

Huishoudelijke taken 

Vanaf september kiest elke kleuter een huishoudelijke taak waar ze telkens één 

week verantwoordelijk voor zijn.(weer- en weekkalender, fruit en water bedelen, 

licht aan doen, planten water geven, vegen, …) 

 

Daltontaak 

Na Nieuwjaar starten de kleuters in de eerste 

kleuterklas met Dalton-taakjes.  

De oudste kleuters worden dan vier jaar.  

Het Dalton-takenbord wordt  geïntroduceerd en de 

werking ervan uitgelegd. 

 

In de eerste kleuterklas krijgen de kleuters één 

taakje per week.  

Deze taak wordt gevisualiseerd, besproken en 

opgehangen boven het takenbord.  

De taken zijn pedagogisch ondersteund: alle 

leergebieden en domeinen komen hierbij aan bod en 

er zit een opbouwende lijn in. 

De kleuters plannen deze taak niet in, maar kiezen 

zelfstandig op welke dag ze deze willen maken. 

Na het voltooien ervan voert de juf een controle uit en bespreekt met de kleuter 

hoe het verlopen is.  

Was het leuk, wat ging wel en niet goed? 

Een magneet met de kleur van die dag wordt nadien door de kleuter naast hun foto 

opgehangen. 
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3.2 KLEUTERAFDELING   MIDDENBOUW 

 

De Bijtjes (tweede kleuterklas) en de Libellen (derde kleuterklas) 

                                                                        

 

K2 – De Bijtjes  

 

In de tweede kleuterklas leren de kleuters al evalueren en plannen. 

Zij voeren twee taakjes per week uit.(We starten met 1 taakje in september en na 

nieuwjaar 2 taakjes) 

 

Taakwerking 

 

Daltontaak 

 

 Alle leergebieden en 

domeinen komen aan 

bod , de opdrachten 

worden in 

opbouwende lijn 

aangeboden. 

 De taakweek start 

steeds op maandag , 

de taakjes worden 

die dag besproken en 

uitgelegd.  

 De taakjes worden 

aan de hand vaste 

pictogrammen gevisualiseerd. 

 Wanneer ze het taakje maken mogen ze zelf bepalen, dit wordt aangeduid 

op het planbord. 

 Als een taakje uitgevoerd is, evalueren zij dit zelf met een smiley. 

 Drie keer per week wordt een daltonkring voorzien. 

Hier worden volgende zaken besproken: 
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-positief (wat ging goed?) 

-negatief( wat ging niet goed?) 

Naar het einde van het schooljaar zien we al de eerste stappen naar zelfreflectie. 

Binnen deze taken wordt steeds rekening gehouden met onze 3 belangrijke pijlers 

 

Huishoudelijke taken 

 

Om de twee weken worden de huishoudelijke taken opnieuw verdeeld.  

De kleuters zijn verantwoordelijk voor deze taak gedurende deze periode. 

 

 Samenwerken 

 De kleuter leert zaken delen 

 De kleuter mag steeds hulp inroepen wanneer iets niet lukt. 

 De kleuter kan zijntaakje samen met een maatje uitvoeren 

 

 Verantwoordelijkheid 

 De kleuter leert dat hij verantwoordelijk is voor de taak,  

 De kleuter weet dat hij een week tijd heeft om de 2 taken uit te voeren. 

 

 Zelfstandigheid 

 De kleuter werkt zelfstandig aan de taak, maar kan hulp inroepen van een 

medekleuter of van de juf. 

 De kleuter ruimt steeds zelfstandig het materiaal op.  

 De kleuter kent de afspraken van het Daltonbord en voert deze zelfstandig 

uit 

 

 

K3- De Libellen 

 
In de derde kleuterklas wordt het plannen en evalueren verder uitgediept. 
Zo voeren de kinderen drie taakjes uit verspreid over de week. 
Dit bouwen we op, we starten met twee taken in september en na de 
herfstvakantie drie.  
Na de paasvakantie komt er een pinguïntaak bij voor de kinderen die hier aan toe 
zijn: een vierde taak in voorbereiding naar het eerste leerjaar toe.   
 
Daltontaak 
 

 De taken zijn pedagogisch onderbouwd . 

 Alle leergebieden en domeinen komen aan bod 

 Alle opdrachten worden in een opbouwende lijn aangeboden. 

 Bij de start van het jaar  zijn er heel wat doe-taken, geleidelijk aan komen 

er ook taken op papier bij. 

 De taken worden aan het begin van de week uitgelegd en de kleuters 
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plannen vervolgens deze in verspreid over de week.  

 Ze plannen deze met behulp van de dagkleuren op een door hun gekozen 

dag.  

 Taakjes kunnen alleen, met de juf of met een maatje gemaakt worden.  

 
 Welke taken zijn er? 

Opdrachtjes met de computer, werkblaadje, voorbereidend schrijven, tellen, 
knippen, knutselactiviteit, wiskundig spel, constructies maken met een 
stappenplan,… 
 
Binnen deze taken wordt steeds rekening gehouden met onze 3 belangrijke pijlers: 
 
Samenwerken: 

 De kleuters moeten leren zaken te delen met elkaar. 

 De kleuters mogen altijd de hulp inroepen van een andere kleuter wanneer 

iets niet lukt. 

 De kleuters moeten groepswerken tot een goed einde brengen. 

 De kleuters moeten kunnen samenwerken met hun maatje. 

 
Verantwoordelijkheid: 

 De kleuters leren dat zij verantwoordelijk zijn voor wat ze doen, ze weten 

dat ze de taak op die dag moeten uitvoeren. 

 De kleuters zijn ook verantwoordelijk voor het materiaal. 

 
Zelfstandigheid: 

 De kleuters kunnen zelfstandig aan hun taak werken, maar mogen de hulp 

inroepen van hun maatje/medekleuter of van de juf. 

 De kleuters proberen de problemen die ze ondervinden bij bepaalde taken, 

zelf eerst op te lossen. 

 Uitgestelde aandacht:  

Op geregelde tijdstippen doet de juf een bloemenkrans aan, dit geeft een 

visueel signaal dat de juf even niet beschikbaar is. Kinderen die een vraag 

hebben kunnen op dat moment even niet terecht bij de juf maar gaan hulp 

vragen bij hun maatje of een vriendje uit de klas. 

 

 

Huishoudelijke taken  
 

 Om de 2 weken, op maandag worden de huishoudelijke taken opnieuw 
verdeeld.  

 De kleuters zijn verantwoordelijk voor deze taak gedurende deze periode.  
 Deze taken zijn: vuilnisbakken halen, de klas vegen, tafel afwassen, fruit 

uitdelen, drank uitdelen, boekentassen goed zetten, het licht aan en 
uitdoen, de scheurkalender bijhouden, de boterhammenbak dragen naar de 
eetzaal, de deur sluiten, de stoelen onder de tafels zetten, opruimbel, 
opruimpolitie, eerste in de rij. 

 
Als de kleuters klaar zijn met de taak komen ze dit tonen aan de leerkracht, dit is 
de eerste evaluatie.   
Pas daarna hangen de kinderen een smiley op het planbord. 
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Op deze manier evalueren de kinderen ook zelf hun taak, de smiley geeft aan of ze 
een taak leuk en/of makkelijke vonden of dat ze de taak moeilijk en/of niet leuk 
vonden. 
 
Daltonkring 
Er wordt drie maal per week een daltonkring voorzien.   
Hier worden volgende zaken besproken: 
-positief (wat ging goed?) 
-negatief (wat ging minder goed?) 
De bedoeling is om de kinderen goed te kunnen opvolgen. 
 

Een kleuterjuf op De Kleine Icarus 

De kleuterjuf is een lieve warme juf, waar de kinderen zich veilig en geborgen bij voelen 
en waar ze niets kunnen aan misvragen. Ze is de tovenaar, die de kinderen kan 
enthousiasmeren. 
Daarnaast  kan ze zich ook (observerend) terugtrekken, om de kinderen coachend tot 
oplossingen te laten komen. Ze waakt ook over de klasrust en de gemaakte afspraken. 

 

 

 

3.3  LAGERE AFDELING     ALGEMEEN 

 

 
Om het werken met de Daltonuitgangspunten goed te kunnen realiseren, zijn een 
aantal zaken van belang. 
 
Dalton kernwaarden 
 

 Vrijheid in gebondenheid/verantwoordelijkheid:  

Zelfstandig leren plannen (zowel weektaak als taakbrief) 

Herkennen van de weekstructuur en individueel verantwoordelijkheid nemen 

voor de planning 

 Zelfstandigheid:  

Leren omgaan met de dagstructuur en het leren correct afwerken van de 

taken 

Administreren en registreren dat het werk af is 

 Samenwerking:  

Samen verantwoordelijk voor het plannen van samenwerkingsopdrachten  

In overleg plannen wanneer een samenwerkingsopdracht uitgevoerd wordt 

 
De leerlingen 
 

 kennen de groepsafspraken  

 kunnen elkaar helpen zonder voor te zeggen  

 weten waar ze de materialen kunnen vinden  

 proberen zelfstandig problemen op te lossen  

 kunnen zelf hun werk plannen met behulp van het taakbord/taakbrief 

 gaan zorgvuldig met het materiaal om  
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 zijn in staat te werken volgens het principe van de uitgestelde aandacht 

 kunnen het gemaakte werk zo nodig zelf nakijken 

 verbeteren zelfstandig gemaakte fouten 

 zijn in staat te verwoorden wat hun problemen zijn  

 kunnen samenwerken (maatjes werken) 

 
De leerkracht 
 

 bereidt lessituaties voor  waarin zelfstandig werken van leerlingen het 

uitgangspunt is 

 richt het klaslokaal zodanig in dat de mogelijkheid tot zelfstandig werken 

daardoor gestimuleerd wordt  

 werkt didactische stappenplannen uit  om de leerlingen de streefdoelen van 

zelfstandig werken te laten behalen  

 leidt gesprekken waarin het belang van zelfstandig werken verhelderd en 

geëvalueerd wordt  

 geeft duidelijke en gedifferentieerde taakinstructie  

 hanteert hulpmiddelen die het zelfstandig werken bevorderen  

 

Het materiaal 
 

 is overzichtelijk opgesteld en goed bereikbaar voor de leerlingen  

 is geschikt voor zelfstandig werken  

 is in voldoende mate aanwezig  

 is in de kleuterklassen gekoppeld aan het daltonbord, in het eerste en 

tweede leerjaar worden daltonbord en een taakbrief gebruikt, vanaf het 

derde leerjaar worden alleen takenkaarten gebruikt.  

 

Dagstructuur 
 
In elke klas wordt gewerkt met een weekrooster.  
Dit is een  rooster waarop de kinderen kunnen zien wat die dag gepland staat.  
In de kleutergroep zijn dit pictogrammen, in het lager staat dit uitgeschreven.  
Deze roosters hebben een centrale plaats in de klas. 
 
Dagkleuren 
 
Iedere dag van de week wordt aangegeven met een vaste kleur. Deze kleuren 
structureren de week voor de kinderen, wat hen helpt om de tijd te ordenen en 
een planning te maken.  
Deze kleuren hangen in iedere klas.  
Daarnaast worden deze kleuren ook gebruikt voor op het planbord en de weektaak 
bij de kleuters.  
 
Taakbord en taakbrief:  
 
Naast de lessen waar kinderen instructies kunnen of moeten volgen verwerken zij 
een aantal taken op de taakbrief. 
Deze manier van leerstofverwerking is een essentieel onderdeel binnen het 
Daltonconcept. Afhankelijk van de leeftijd en de hoeveelheid leerstof, worden de 
taken bepaald.  Er is daarin bewust een 
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aantal keuzes gemaakt met een duidelijke opbouw.  
Werken met taakbord en weektaak leert de leerlingen te plannen, te evalueren en 
reflecteren en te registreren.  
 
Naarmate de ontwikkeling vordert naar zelfverantwoordelijk leren, wordt meer 
keuze gemaakt in:  
- tempo van leren en verwerken van de leerstof  
- leerstrategie  
- werkplek  
- tijdstip wanneer welke taak wordt uitgevoerd  
- wel/geen maatje bij het maken van de taak. 
 
Op de taakbrief staan de opdrachten die een leerling binnen de gestelde periode 
moet maken. 
De opdrachten zijn onderverdeeld in  
 

 Geheugentaken:  

De leerlingen gaan een bepaald onderdeel van de leerstof automatiseren of 

een les leren (gedicht, lied leren, de provincies leren,....). Dit gebeurt altijd 

door samenwerking. Het materiaal om deze taak uit te voeren is makkelijk 

te vinden en duurzaam gemaakt. Voor ieder soort automatisatie zijn er 

verschillende soorten spelen aanwezig. Kinderen krijgen de keuze om een 

spel rond die automatisatie te kiezen. 

 Kringtaken:  

Iedere klas heeft stappenplannen voor iedere kringtaak. De leerlingen maken 

deze taken in hun kringboek. Dit boek groeit mee van klas naar klas. 

 
 Nieuwsvinder 

L1: nieuws uit het gezin/buurt/school/ familie. Tekeningen + met de letters die ze 
kennen woorden/ zinnen bouwen.  
L2: Karrewiet per twee bekijken. Samen 1 item kiezen dat ze boeiend vonden. 
Woordspin rond maken.  
2de graad: Leerlingen zoeken in de Wablief een artikel naar keuze, ze 
herschrijven dit met hun eigen woorden. 
3de graad: Leerlingen zoeken in de in een gewone krant een artikel naar keuze, ze 
herschrijven dit met hun eigen woorden (De Wablief blijft in de klas voor 
taalzwakkere leerlingen) 
 

 Boekbespreking 

L1: Leerlingen lezen een boekje (na krokus of Pasen). Leuk of niet leuk? Wie doet 
er allemaal mee? Wie is belangrijk?  
Vertel 1 ding dat je heel leuk vond. tekening + woordjes/zinnen in kringboek  
L2: Leerlingen lezen een boek en vullen een boekenfiche in en vertellen een leuk 
iets uit het boek.  
2de en 3de graad: Leerlingen lezen een zelfgekozen boek, ze maken er naar keuze 
een promotie van, hoe ze dit doen gebeurt via verschillende stappenplannen   
 

 Functionele tekst 

1ste graad: Moeilijk haalbaar. We beslisten geen functionele teksten in de taak te 
stoppen voor een 1ste graad. We vinden het belangrijker dat deze lessen tijdens de 
instructietijd meer worden uitgewerkt.  
2de en 3de graad: Leerlingen schrijven functionele teksten die moeten gezien 
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worden uit het leerplan, ze schrijven die volgens een stappenplan 
 

 Vrije tekst 

1ste leerjaar: leerlingen experimenteren met letters, woorden die ze leren. 
Letters vormen met zand, klei, stempelen, knippen, tekeningen met kleine stukjes 
tekst bij,... 
2de leerjaar: Vrije keuze in het schrijven van mopje, gedicht, strip,... 
2de en 3de graad: Leerlingen schrijven vrije teksten die moeten gezien worden uit 
het leerplan ze schrijven die volgens een stappenplan 
 

 Onderzoeker 

1ste graad: Leerlingen kiezen een onderzoeksvraag en werken die uit volgens een 
stappenplan.  
2de graad: Leerlingen kiezen een onderzoeksvraag en werken die uit volgens een 
stappenplan en noteren hun vorderingen in een logboek.  
5de leerjaar: Leerlingen kiezen een onderzoeksvraag en werken die uit volgens 
een stappenplan en noteren hun vorderingen in een logboek.  
6de leerjaar: Leerlingen moeten in staat zijn vanaf midden 6de zelf 
onderzoeksvragen te stellen en gaan onderzoekend aan de slag, ze maken een 
‘logboek’. (aan de hand van een stappenplan) 
 

 Professor  

Leerlingen kiezen een weetkaart uit de ‘weetbakken’ (verdeeld in natuur- aarde- 
mens- tijd).  
Zij lezen de teksten en zoeken antwoorden op vragen die ook op de fiches staan. 
Nadruk ligt op juiste info, leuke dingen te weten komen, opzoeken, lay-out. 
 

 Keuze opdrachten: 

1ste graad:  
Taken worden gebaseerd op de dieren van de Axenroos.  
2de en 3de graad:  
Dit is gebaseerd op de talentenarchipel. De taken in de talentenarchipel zijn 
gelinkt aan het WO-thema 
 

 Eigen project:  

Kinderen krijgen de kans volgens een stappenplan een project naar eigen keuze uit 
te werken.  De leerlingen krijgen 6 weken om deze taak uit te werken.  Niet voor 
de 1ste graad. 

 

 Eigen taak:  

Een taak die remediërend of verdiepend is. Ieder kind (of klein groepje) krijgt hier 
een andere taak. Je baseert je op de leerstof die de week ervoor gezien is. 
 
Maatjes  
 
Alle leerlingen werken met een maatje.  
Deze worden elke 2 weken gewisseld.  
Daarmee leren ze verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf en de omgeving, te 
luisteren naar elkaar en respect te hebben voor elkaar.  
Alle kinderen hebben een huishoudelijke taak waarmee we hen 
verantwoordelijkheid voor de klas en de school aanleren. Deze taken hangen in de 
klas en groeien mee in verantwoordelijkheid. 
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Leerkrachtstijl in het lager 
 
De leerkracht zorgt in eerste instantie voor veiligheid en geborgenheid. Hij 
enthousiasmeert, stimuleert zelfstandigheid en een onderzoekende houding. Hij biedt 
houvast en structuur, zo weten de leerlingen wat er van hen verwacht wordt. 
Een daltonleerkracht kan zich ook als coach opstellen zodat leerlingen zelf tot oplossingen 
kunnen komen. 
 

  

3.4 LAGERE AFDELING   MIDDENBOUW    eerste graad 

 

L1  De Pinguins    L2  De Zwaluwen 

                                    

 
Planbord 
 
In het eerste en tweede leerjaar werken de leerlingen met een planbord.  
Per dagdeel worden hier de moet- en de mag -taken genoteerd met behulp van 
foto’s.  
 
De leerlingen genieten van de vrijheid om per dagdeel (van speeltijd tot speeltijd) 
te kiezen met welke opgegeven taak ze beginnen.  
Het aanbod van de taken wordt groter en gedifferentieerder naarmate het 
schooljaar vordert.  
 
Enkele voorbeelden hierbij zijn: 
• Uitbreidingstaken  
• Stappenplannen  
• Extra materiaal  
• Extra instructiemoment (werken in kleinere groepjes met de leerkracht) 
• Oefeningen op maat van de kinderen. 
 
Op het einde van de voormiddag volgt er een reflectiemoment.  
Tijdens dit moment moeten de leerlingen nadenken of ze de vooropgestelde 
doelen/taken bereikt hebben.  
We vinden het belangrijk dat de kinderen kunnen reflecteren over hun kennen en 
kunnen.   
Bovenaan het bord staat er steeds een “Dalton in de kijker”.  
Een daltonvaardigheid waarmee de kinderen die week extra rekening moeten 
houden (Bv. Ik kan mijn maatje goed helpen). 
 
Zelfstandig werk 
 
Leerlingen mogen ook buiten de klas werken.  
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In de gang hebben we opklapbare tafels met krukjes.  
Naast de klas is er een stille werkruimte waar de leerlingen samen of alleen aan de 
slag kunnen gaan.  
We verwachten van de leerlingen een goede werkhouding (goed en rustig aan een 
taak werken).  
Wanneer het niet lukt kan 
deze vrijheid ontnomen 
worden. 
 Zo leren de kinderen 
omgaan met 
verantwoordelijkheid en 
vrijheid.  
Zelfcorrectie en 
coöperatieve werkvormen 
komen meer aan bod.  
 
De afspraak is: ‘Niet 
rustig of geen 
werkhouding, dan werk je 
in de klas.’ 
 
 
Kieskast  
 
Wanneer de kinderen sneller klaar zijn met de moet-taken, krijgen ze een aantal 
mogelijkheden aangeboden om de tijd zinvol op te vullen: computer, leesboeken, 
kieskast, …   
In de kieskast zijn er taken die iets te maken hebben met de (geziene) leerstof. 
Belangrijk hierbij is dat de kinderen zelf het materiaal uit de kieskast kunnen 
nemen en opbergen. 
 
Evaluatie en quotering van de afgewerkte taken 
 
Het kind vermeldt of de taak af is door deze te presenteren aan de leerkracht. 
De leerkracht bekijkt zowel het proces als het product.  
Hierbij hebben we niet alleen oog voor de kennis van een kind maar ook voor de 
attitudes en de vaardigheden.  
We gebruiken hiervoor niet alleen toetsen maar ook de dagelijkse taken.  
Zelfcontrole kan bij sommige opdrachten.  
De leerkracht controleert de taken, dateert en geeft feedback aan het kind.  
Aan de hand van de resultaten is er mogelijkheid tot geïndividualiseerde 
differentiatie- of uitbreidingstaken 
Ook de daltonvaardigheden worden geëvalueerd en tellen mee voor het rapport. 
 
Maatjesbord 
 
Elke twee weken krijgen de leerlingen een ander maatje toegewezen op het 
maatjesbord. 
Aan hun maatje kunnen zij uitleg vragen en werken aan een gezamenlijke taak, 
indien toegestaan.  
Wanneer de leerlingen het probleem niet samen kunnen oplossen, roepen ze de 
hulp in van de leerkracht. 
 
Huishoudelijke taken 
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Tweewekelijks krijgen de kinderen een nieuwe huishoudelijke taak.  
Hierbij krijgen ze de verantwoordelijk om een opdracht in de klas/de school uit te 
voeren.  
 
Broodbak = bezorgt na de middagspeeltijd de brooddozen terug aan de 
klasgenoten. 
Uitdeler/ophaler = deelt klasmateriaal uit aan de andere kinderen of haalt het op. 
Gangwachter = houdt de rust in de gang in de gaten. 
Pantoffelcontrole = controleert of alle kinderen hun pantoffels dragen in de klas. 
Fotograaf = neemt foto’s tijdens activiteiten.  
Plantenverzorger = verzorgt wekelijks de planten in de klas. 
Veger = veegt de klas. 
Bordafveger = maakt het bord proper na elke les. 
Bibliothecaris = zorgt voor de klasleesboeken en zet ze netjes in de kast. 
PC-verantwoordelijke = zorgt dat de computers op het einde van de dag uitstaan. 
Kieskastcleaner = zorgt dat de kieskast er netjes bijligt. 
Stiftverzamelaar = zorgt dat de stiften gesorteerd zijn. 
Boodschapper = bezorgt post van de klas naar de rest van de school. 
 

 

3.5  LAGERE AFDELING    BOVENBOUW 

 

L3  De Paradijsvogels   L4  De Flamingo’ s   

   
L5 De Kraanvogels      L6 De Torenvalken 

 

 

 
Weektaak / agenda 
 
In de bovenbouw werken de leerlingen met een taakbrief en een weektaak / 
agenda (in het derde pas vanaf de herfstvakantie).  
 
De weektaak / agenda is een overzichtelijk instrument waar zij de planning van de 
week zien. 
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Op deze weektaak zien zij of ze de instructie al dan niet moeten bijwonen. Aan de 
hand van deze weektaak plannen zij hun dag. 
 
De taakbrief 
 
De taakbrief wordt iedere maandag opgestart en moet de vrijdag afgewerkt zijn.  
De kinderen hebben hier in totaal 5 lestijden de tijd voor. 
De soorten taken die aangeboden worden kan je terugvinden bij het stukje 
‘algemeen lager’. 
 
De leerlingen genieten van de vrijheid om per dag te kiezen met welke opgegeven 
taak ze beginnen.  
Het aanbod van de taken wordt groter en gedifferentieerder naarmate het 
schooljaar vordert.  
 
Op het einde van de voormiddag volgt er een reflectiemoment.  
Tijdens dit moment moeten de leerlingen nadenken of ze de vooropgestelde 
doelen/taken bereikt hebben: zo leren ze reflecteren over hun kennen en kunnen.   
Bovenaan het bord / brief staan er steeds twee doelen centraal “Dalton in de 
kijker”.  
Dat zijn daltonvaardigheden waar de kinderen die week extra rekening mee 
moeten houden (Bv. Ik kan mijn maatje goed helpen). 
 
Zelfstandig werk 
 
Leerlingen kunnen ook buiten de 
klas werken.  
De leerkracht bepaalt wanneer dit 
kan (door symbolen in de 
agenda).Ook hangt in de klas een 
bord waar leerlingen perfect kunnen 
zien of ze al dan niet buiten de klas 
mogen werken. 
Een DUIDELIJKE afspraak is: ‘Niet 
rustig of geen werkhouding dan werk 
je in de klas.’ 
 
Gang 
In de gang hebben we opklapbare 
tafels met krukjes of staantafels.  
 
Stille werkruimte 
Naast de klas is er een stille werkruimte waar de leerlingen samen of alleen aan de 
slag kunnen gaan.  
We verwachten van de leerlingen een goede werkhouding (goed en rustig aan een 
taak werken).  
 
Zelfstandig werk bord 
Wanneer het niet lukt kan deze vrijheid ontnomen worden. Dit wordt visueel 
weergegeven door de foto van het kind op het zelfstandig-werk-bord te  
verplaatsen > omgaan met verantwoordelijkheid en vrijheid.  
 
Zelfcorrectie.  
Kinderen verbeteren hun eigen werk op een vaste plek in de klas. Iedere klas heeft 
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dezelfde verbeterafspraken (die hangen in de verbeterhoek uit). 
 
Klaartaken 
 
Wanneer de kinderen sneller klaar zijn met de taken op de weektaak, krijgen ze 
een aantal mogelijkheden aangeboden om de tijd zinvol op te vullen: computer, 
leesboeken, kieskast, …   
In de kieskast zijn er taken die iets te maken hebben met de (geziene) leerstof. 
Belangrijk hierbij is dat de kinderen zelf het materiaal uit de kieskast kunnen 
nemen en opbergen. 
 
Quotering  en evaluatie van de taakbrief 
 
Het kind vermeldt of de taak af is door deze te presenteren aan de leerkracht. 
De leerkracht bekijkt zowel het proces als het product.  
Sommige taken staan op punten. Dit wordt niet altijd meegedeeld aan de 
leerlingen. Zij moeten ook zonder te weten dat iets op punten staat goed werk 
afleveren. 
Hierbij hebben we niet alleen oog voor de kennis van een kind maar ook voor de 
attitudes en de vaardigheden.  
We gebruiken hiervoor niet alleen toetsen maar ook de dagelijkse taken.  
Zelfcorrectie geldt bij zowat de helft van de opdrachten.  
De leerkracht controleert de taken, dateert en geeft feedback aan het kind.  
Aan de hand van de resultaten is er mogelijkheid tot geïndividualiseerde 
differentiatie- of uitbreidingstaken. 
Ook de daltonvaardigheden worden geëvalueerd en tellen mee voor het rapport. 
 
Maatjesbord 
 
Om de twee weken krijgen de 
leerlingen een ander maatje 
toegewezen op het maatjesbord. 
Aan hun maatje kunnen zij uitleg 
vragen en werken aan een 
gezamenlijke taak, indien 
toegestaan.  
Wanneer de leerlingen het 
probleem niet samen kunnen 
oplossen, roepen ze de hulp in 
van de leerkracht. Hiervoor 
gebruiken we een ‘verkeerslichtensysteem’ (zie symbolen - hulpinstrumenten) 
 
 
Huishoudelijke taken 
 
Tweewekelijks krijgen de kinderen een nieuwe huishoudelijke taak.  
Hierbij krijgen ze de verantwoordelijk om een opdracht in de klas/de school uit te 
voeren.  
 
Broodbak = bezorgt na de middagspeeltijd de brooddozen terug aan de 
klasgenoten. 
Uitdeler/ophaler = deelt klasmateriaal uit aan de andere kinderen of haalt het op. 
Orde op de gang = houdt de rust in de gang in de gaten + controleert of alle 
kinderen hun pantoffels dragen in de klas. 
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Fotograaf = neemt foto’s tijdens activiteiten.  
Klasorde = veegt de klas, maakt het bord netjes, verzorgt de planten 
Bibliothecaris = zorgt voor de klasleesboeken en zet ze netjes in de kast. 
PC-verantwoordelijke = zorgt dat de computers op het einde van de dag uitstaan. 
Kieskastcleaner = zorgt dat de kieskast er netjes bijligt. 
Slapertjes = doet toezicht bij de kleinste kleuters onder de middag (1x per week) 
Boodschapper = bezorgt post van de klas naar de rest van de school. 
Spelotheek= houdt de spelotheek open onder de middag (1x per week) 
Weerkalender= houdt de weerkalender bij + bespreekt die in de kring op het einde 
van de week 
Kalender= zorgt dat alle kalenders + weekroosters in de klas correct aangeduid zijn 
 
 
Daltonvaardigheden, ook tijdens de lessen LO. 
 
Tijdens de lessen LO worden ook de de belangrijkste pijlers van Dalton toegepast.. 
Hieronder een voorbeeld van een LO lesopbouw. 
 
Werken in drie ‘vakken’ 
Vak 1:  
Zelfstandigheid – 
samenwerken – 
verantwoordelijkheid - 
vrijheid 
Experimenteren rond 
badminton 

Vak 2:  
Samenwerking – 
verantwoordelijkheid – 
vrijheid 
 
Spelen een balspel 

Vak 3:  
nieuwe oefenstof  
reflectie- 
 
 
Aanleren handenstand 

 
In vak 1 kunnen de leerlingen zich uitleven volgens hun eigen kunnen. Ze voeren de 
oefenstof zelfstandig uit, zonder tussenkomst van de leerkracht.  Sommige spelen 
een wedstrijdje tegen elkaar, andere oefenen individueel op hun techniek. We 
variëren hier vaak in moeilijkheidsgraad.  
Vak 2 staat voornamelijk rond samenwerking! Dit wil zeggen dat de leerlingen hier 
een gekend (bal)spel uitvoeren zonder dat de leerkracht expliciet aanwezig is. 
Vanaf de oudere klassen delen de leerlingen hun eigen groepen in en starten vlot 
het spel. Wanneer er conflicten ontstaan grijpt de leerkracht in. Hierbij leg ik de 
nadruk op samenspel en fairplay.  
In vak 3 staat nieuwe oefenstof centraal. De leerkracht brengt in een kleinere 
groep de oefenstof aan en deze kan op die manier vlotter ingeoefend worden. 
Elk vak wordt +/- 10min uitgevoerd.  
1ste graad, 2de graad & 3de graad  
 
 
Dalton in alle lessen. 
 
Naast de tijd, specifiek voorzien voor taaktijd, komen de daltonvaardigheden aan 
bod in het totale dagelijkse lesgeven. 
 
 
Activerende directe instructie  
 

Op DKI wordt de instructie gebald volgens het ADI-model aangebracht.  
Het directe instructiemodel is een lesmodel dat uitgaat van de verschillende 
leervermogens van kinderen. Kinderen verschillen van elkaar in de manier en 
snelheid van leren.  



Visie en pedagogisch project                                                                                   2017 - 2018- 30

 

Het zorgt ervoor dat snelle leerlingen vlot aan de slag kunnen, terwijl kinderen die 
meer uitleg nodig hebben verlengde instructie krijgen.  
Bij ADI is elke les is opgebouwd uit een aantal fasen: terugblik, instructie (uitleg en 
voordoen), begeleid inoefenen, controle, verwerking en evaluatie.  
 
 
Differentiatie  
 
Onze leerlingen hebben verschillende niveaus en onderwijsbehoeften. 
Ons onderwijs wordt aangepast aan de verschillen tussen leerlingen.  
Differentiatie is de wijze waarop een leerkracht met de verschillen tussen 
leerlingen omgaat.  
Het doel is om alle leerlingen een bepaald niveau te laten behalen door te variëren 
in zaken als instructiewijze en instructietijd.  
Alle leerlingen doen mee aan de klassikale instructie.  
Daarna gaan de kinderen de leerstof zelfstandig verwerken, zodat de leerkracht 
tijd heeft om de andere leerlingen verlengde instructie te geven. 
Voor de snellere  kinderen is er verrijking- en verdiepingsstof.  
Bij deze vorm van differentiatie is de klas in drie niveaus verdeeld: verlengde 
instructie, begeleid zelfstandig en zelfstandig. 
 
 
Voordelen van deze vorm van differentiëren:  

 kinderen kunnen zo lang mogelijk meedoen met de klas, waardoor ze 

profiteren van de instructie en interactie in de groep.  

 de groep blijft bij elkaar. Hierdoor benutten alle leerlingen de instructietijd 

optimaal.  

 de leerlingen van verschillende niveaus leren van en met elkaar, m.n. 

tijdens het zelfstandig werken (bijv. maatjeswerk).  

 
 
Symbolen / hulpinstrumenten.  
 
De school gebruikt op verschillende plaatsen in de klas en in het gebouw symbolen.  
Deze symbolen zorgen ervoor dat duidelijk is wat er van de kinderen wordt 
verlangd.  
Hiermee stimuleren wij de zelfstandigheid en de verantwoordelijkheid van de 
kinderen.  
 
Symbolen die gebruikt worden zijn:  
 

 praatmeter: vooral in de onderbouw om aan te geven hoe hard/zacht er 

gewerkt wordt.  

 handelingswijzers: daarop staat informatie (foto’s pictogrammen, tekst 

waardoor leerlingen zelfstandig verder kunnen werken).  

 vragenkoker: worden gebruikt in de bovenbouw. Daarmee geeft een leerling 

aan dat hij/zij hulp nodig heeft. De leerling gaat verder met de volgende 

opdracht tot er hulp kan worden geboden. Dit voorkomt onnodig lang met je 

vinger in de lucht. Rood: ik wil niet gestoord worden vraagteken: ik heb hulp 

nodig  
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 symbool toiletgebruik: Elke klas heeft een eigen symbool die het 

toiletgebruik regelt. Daarmee kan worden aangegeven of de betreffende 

toiletten van de klas in gebruik of vrij zijn.  

 Verkeerslicht:  
Rood= ik zoek zelf een antwoord op mijn vraag 
Oranje = ik kan de hulp van mijn maatje inroepen 
Groen = ik kan de hulp van juf inroepen 

  
 
Coöperatieve werkvormen. 
 
Coöperatief leren zijn werkvormen waarbij leerlingen in kleine groepjes op een 
gestructureerde manier samenwerken aan een taak met een gemeenschappelijk 
doel. Ze zijn niet enkel verantwoordelijk voor hun eigen leren maar ook voor dat 
van hun groepsgenoten.   

Kortom: ze leren VAN en MET elkaar 
 
Enkele voorbeelden: 

 Denken – Delen – Uitwisselen 

De leerkracht geeft een opdracht of stelt een vraag. De leerlingen krijgen een á 
twee minuten om over het antwoord na te denken. Daarna overleggen ze in 
tweetallen. Tenslotte worden de antwoorden klassikaal uitgewisseld.  

 Dobbelen 

In de klas wordt een tekst gelezen en nabesproken. Daarna gaan de kinderen in 
groepjes zitten. Elk groepje heeft één of twee dobbelstenen, waarop bijvoorbeeld 
staat: ‘wie, wat, waar, wanneer, hoe, waarom,’. Op de andere dobbelsteen 
kunnen werkwoordsvervoegingen staan, zoals: ‘is, kan, doet, wil, heeft, zal’. Met 
de twee woorden die gegooid worden, maakt een van de leerlingen een vraag, die 
de groepsgenoten vervolgens beantwoorden. Daarna mag de volgende leerling 
gooien. Tenslotte volgt de klassikale nabespreking.  

 Woordenweb 

Elk groepje krijgt een vel papier, met een cirkel in het midden. In die cirkel staat 
het onderwerp. De leerlingen schrijven/tekenen om de beurt iets over het 
onderwerp. Elk groepslid heeft een eigen kleur pen, zodat de leerkracht achteraf 
kan zien wat de inbreng van iedere leerling was. Als dat klaar is, geven de 
leerlingen met pijlen de relaties tussen de begrippen/tekeningen weer. Bij de 
pijlen mag ook iets geschreven worden. De leerkracht hangt alle woordenwebben 
op en uit elk groepje mag een leerling hun woordenweb toelichten. 

 Placemat 

Elk groepje van vier leerlingen krijgt een vel papier, met in het midden een 
rechthoek. Vanuit de hoeken van de rechthoek trekken de kinderen lijnen naar de 
hoeken van het papier. Op die manier ontstaan er nog vier vakken, voor elk 
groepslid een.. De leerkracht geeft een opdracht en elke leerling schrijft in zijn 
eigen vak zijn ideeën en antwoorden op. Daarna gaan de leerlingen overleggen en 
formuleren ze een gemeenschappelijk antwoord. Dat schrijven ze op in de 
gemeenschappelijke rechthoek. Daarop volgt de klassikale uitwisseling.  
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