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INLEIDING
De Katholieke Daltonschool Bisschop Bekkers is een school in Paddepoel, een wijk in het
noordwesten van de stad Groningen. Onze kinderen komen voornamelijk uit deze wijk,
enkelen uit de wijken Selwerd, Vinkhuizen, Rietdiep. Alle kinderen, ongeacht hun
levensbeschouwelijke, culturele of sociale achtergrond zijn welkom.
De school werd in 1966 opgericht en kreeg de naam “Bisschop Bekkers”. Deze bisschop
ging uit van openheid en eigen verantwoordelijkheid. Opvoeden met liefde en geduld was
zijn ideaal. Dit is ook ons uitgangspunt. Na de daltonvisitatie in november 2010 is de naam
van de school veranderd in Katholieke Daltonschool Bisschop Bekkers. De school valt onder
de Stichting Katholieke Onderwijs te Groningen. De school heeft ongeveer 210 leerlingen die
verdeeld zijn over 9 groepen en er werken, inclusief ondersteunend personeel, 24 mensen.
Op school zijn 38 verschillende culturele achtergronden vertegenwoordigd. 9% van de
kinderen heeft niet de Nederlandse nationaliteit. De school heeft een achterstandsscore van
471,98 (1-10-2020).
Dit daltonboek is een document waarin staat hoe er dagelijks in de omgang met de kinderen
op onze school wordt gewerkt. Het is daarom nooit af. Het is een zich ontwikkelend
document. We kijken ieder jaar of het vraagt om verbetering, verdieping en/of de gestelde
doelen haalbaar zijn.
In 2005 hebben we als team besloten ons te verdiepen in en te experimenteren met dalton.
In de schooljaren 2005-2006 en 2006-2007 hebben we allemaal de daltoncursus gevolgd en
iedereen heeft in 2007 het daltoncertificaat gehaald. Tijdens deze jaren zijn we vooral bezig
geweest met het ontwikkelen van een doorgaande lijn en dat is indien mogelijk
gevisualiseerd. Ook is het werken met taken (kiesbord/taakbord, dagtaak/weektaak, het
taakformulier) uitgewerkt en in praktijk gebracht. We spreken elk schooljaar speerpunten af
en gaan daarmee aan de slag. Verder zijn we bezig met Identiteit, Cultuureducatie,
Vreedzame School en Success for All. We kijken steeds naar de doorgaande lijn.
Onze school gaat uit van de mogelijkheden van de kinderen. Ze leren eigen keuzes te
maken binnen de kaders die wij aangeven. Daarbij wordt geprobeerd hun zelfstandig
handelen verder te ontwikkelen. Toekomstgericht betekent dit dat we de kinderen
vaardigheden proberen mee te geven waar ze wat aan hebben als ze de basisschool
verlaten. Bijvoorbeeld ten aanzien van het vervolgonderwijs waar de kinderen meer te
maken krijgen met zelfstandig huiswerk maken en waar een steeds groter beroep op de
zelfstandigheid en het verantwoordelijkheidsgevoel van de kinderen wordt gedaan. Ze zullen
steeds vaker projecten en studieopdrachten krijgen waarbij je niet individueel, maar samen
met medeleerlingen opdrachten moet uitwerken. Of als beroepsbeoefenaar waar ze worden
gewaardeerd om hun initiatief, verantwoordelijkheid en creativiteit. Waarin ze te maken
krijgen met overlegsituaties met collega’s, opdrachtgevers en instanties. Of als medeburger
waar je je betrokken voelt en waarbij je je actief in wilt zetten voor de samenleving en de
mensen die het nodig hebben.
Onze leerkrachten functioneren in een team. Binnen dat team inspireer en ondersteun je
elkaar. In teambijeenkomsten wordt de ontwikkeling van de school vormgegeven. Ook zijn er
overleggen in clusters (groep 1 en 2, groep 3 en 4, groep 5 en 6, groep 7 en 8) en in bouwen
(gr 1/2, 1/2/3, 3/4 en 5 tot en met 8).
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WIE WAS HELEN PARKHURST?
Helen Parkhurst is geboren in 1887 in Wisconsin, Verenigde Staten van Amerika. Van 1905
tot 1913 was zij in de praktijk van het lager onderwijs werkzaam. In deze tijd
experimenteerde zij op verschillende scholen verspreid over Amerika. Het is voor een goed
begrip van Parkhurst van belang, dat haar streven naar veranderingen in het onderwijs en
opvoeding wortelt in de confrontatie met de praktijk.
Haar eerste opgave is, op haar eerste school, een “eenmansschooltje” in Wisconsin, zo goed
mogelijk onderwijs te geven. Haar theoretische kennis over hoe kinderen leren lezen,
schrijven, rekenen lost haar specifieke probleem niet op. Helen, de vers afgestudeerde
leerkracht, krijgt te maken met veertig kinderen van verschillende leeftijden. Hoe zal ze dit
probleem oplossen? Helen denkt na over haar eigen ervaring als schoolkind en zij herinnert
zich dan hoe het alsmaar stil zitten, het alsmaar luisteren, oefenen en herhalen haar
leergierigheid beknotten. Zij verbindt haar noodsituatie met het demotiverende
luisteronderwijs en komt tot een even simpele als ingenieuze oplossing: zij doorbreekt de
voorgeschreven bepalingen van het lesrooster en de leerstof. Ze vraagt kinderen zelf te
kiezen uit de aangeboden leerstof, eigen leerprogramma’s te maken en vertelt hun dat zij
altijd hulp kunnen vragen aan haar of aan andere kinderen. Leerling en leerkracht gaan als
het ware een samenwerkingsverband aan, waarbij de een zich verplicht het in vrijheid
gekozen leerdoel binnen een bepaalde tijd te bereiken en de ander hem toezegt daarbij waar
nodig behulpzaam te zijn. Helen kiest voor individualiserend onderwijs in plaats van frontaal
klassikaal onderwijs, zoals dat in die tijd gebruikelijk was en nog steeds is.
Omstreeks 1918 komt Helen Parkhurst in contact met de zeer rijke familie Crane uit de stad
Dalton (Massachusetts). Ze geeft daar een jaar les aan de dochter des huizes en probeert
haar ideeën te introduceren op de plaatselijke High School. Als dat niet lukt gaat zij naar
New York City en met financiële steun van de familie Crane opent ze daar in 1919 “The
Childrens’s University School”, die in 1920 wordt omgedoopt in “The Dalton School”, naar de
woonplaats van de geldschieters. De school bestaat tot op de dag van vandaag. In 1922
verschijnt haar boek “Education on the Dalton Plan”, waarin zij haar drie principes: vrijheid in
gebondenheid (freedom, geen liberty), zelfstandigheid en samenwerken nader preciseert. Zij
laat duidelijk uitkomen dat vrijheid, zelfstandigheid en samenwerken nauw met elkaar
verstrengeld zijn. Kenmerkend voor haar onderwijsvisie is het evenwicht dat zij schept
tussen leren door instructie en het actieve probleemoplossend leren.
Helen heeft geen toelichting op haar pedagogische uitgangspunten gegeven. Zij acht een
dergelijke toelichting namelijk totaal overbodig, omdat het voor haar duidelijk is dat onderwijs
slechts met deze principes de natuurlijke groei van de persoonlijke weerbaarheid bevordert.
Om aldus het lerende kind geleidelijk in staat te stellen tot een zo groot mogelijke
zelfbepaling te komen. Voor haar is er geen scheiding tussen onderwijs en opvoeding,
tussen kennis- of cultuuroverdracht en tussen karakter- of gewetensvorming. Haar staat een
school voor ogen waar “het leren voor het leven” een leerproces inhoudt dat ieder kind in zijn
waarde laat door dit proces steeds weer in handen te brengen en te laten van de leerling
zelf. Het gaat Helen om intellectuele vorming en ontwikkeling van het karakter en de
eigenschappen die de mens nodig heeft als lid van de samenleving. Door de kinderen op
school waardevolle ervaringen te laten opdoen kan men hen op de samenleving
voorbereiden. Zij onderkent het spanningsveld tussen de maatschappelijke functie van de
school en de opdracht het individu te ontwikkelen. Voor Helen Parkhurst is het een
pedagogische eis kinderen van jongs af aan te laten ervaren dat vrij zijn, zelfstandig zijn en
samenwerken begrensd worden en door eigen kunnen en door het samenzijn met anderen.
Voor haar is het rekening houden op school met buiten de school op velerlei gebied
verworven kennis en respect voor elkaar een voorwaarde voor de
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ontwikkelingsmogelijkheden van de kinderen. In Helens ogen betekent dit dat ook de school
de leerling de weg wijst “de maaltijd te bereiden” het kind leert dat het kan leren. Je zou
kunnen stellen dat Helen Parkhurst het belangrijk vindt dat kinderen leren omgaan met
zichzelf en met anderen.
(Bronvermelding; cursus daltoncoördinator, gegeven door Hans Wolthuis van Saxion
Deventer)

VISIE DALTON

EFFECTIVITEIT/DOELMATIGHEID
Op de Katholieke Daltonschool Bisschop Bekkers richten we ons onderwijs zo in dat er
effectief omgegaan wordt met tijd, menskracht en middelen. Om dit te bewerkstelligen
maken we groepsplannen. Dit zijn overzichten waarin de onderwijsbehoefte van de kinderen
staat beschreven. De groep wordt in 3 à 4 subgroepen verdeeld. Kinderen van vergelijkbaar
niveau worden in dezelfde subgroep geplaatst waardoor differentiatie mogelijk wordt en de
kinderen onderwijs op maat krijgen. De instructie is hierdoor aangepast aan de behoefte van
de kinderen. We werken met basispoort. Daarin staan de doelen aan het begin van de les.
Het streven is dat de kinderen de doelen van de lessen gehaald hebben. Aan het eind van
de les wordt gereflecteerd of de doelen behaald zijn.
De groepen 1 en 2 werken met een weektaak. We werken in de groepen 3 en 4 met een
(dag)weektaak en in de groepen 5 tot en met 8 met een weektaak. De kinderen worden in de
gelegenheid gesteld om vooruit te werken in de taak. De taak is een belangrijk hulpmiddel
om de resultaten te verhogen.
We werken regelmatig klassendoorbrekend en maken gebruik van de gangen en
verschillende lokalen. De inrichting van het gebouw wordt op termijn nog verder aangepast
zodat er meer open ruimtes gecreëerd worden waar kinderen (in groepen) kunnen werken.
.
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REFLECTIE
Reflecteren hoort bij het leerproces. Dit is van belang voor zowel het kind als voor de
leerkrachten en het team. Het kind denkt na over het eigen leerproces en legt relaties tussen
kennis, ervaringen gevoelens en gedachten om vervolgens tot verbetering te komen. Zo
ontstaat eigenaarschap, wat inhoudt dat het kind zich eigenaar voelt van zijn eigen werk; het
kind wil de stof leren omdat hij/zij het nut ervan inziet. Er vinden regelmatig
reflectiegesprekjes plaats tussen het kind en de leerkracht waarin bekeken wordt wat er
nodig is om verder te komen. Daarnaast reflecteren de kinderen met het reflectiewiel. (zie
15-16-17-18)

VERANTWOORDELIJKHEID/VRIJHEID
De mens is een persoon die zelf mag en kan kiezen, maar voor de gevolgen van zijn keuzes
zelf verantwoordelijk is. De medemens bepaalt de grens van de persoonlijke vrijheid, want
deze grens wordt altijd gevormd door het overschrijden van de vrijheid van een ander. De
grens wordt altijd gevormd door het respecteren van een ander.
In de praktijk betekent dit dat de kinderen:
-zelf hun werk/materiaal en taakformulier leren bijhouden
-regelmatig leren samenwerken met andere kinderen
-kunnen werken op wisselende werkplekken
-leren rekening houden met elkaar
-leren zich aan de planning te houden
-verantwoordelijk zijn voor eigen doelen
-verantwoordelijk voor persoonlijke ontwikkeling

ZELFSTANDIGHEID
Kinderen kunnen alleen maar zelfstandig worden als ze voldoende verantwoordelijkheid
krijgen. De verantwoordelijkheid die ze op een bepaald moment kunnen dragen is
leeftijdsafhankelijk.
In de praktijk betekent dit dat de kinderen:
-zorgen dat hun taak op de juiste manier is uitgevoerd en af is op het afgesproken
tijdstip
-het materiaal wat ze nodig hebben zelf pakken en het zelf weer opruimen
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SAMENWERKEN
Mensen kunnen niet zonder hun medemensen. Je kunt steun van je medemens krijgen en
ook zelf anderen tot steun zijn. Samenwerken is een belangrijke vaardigheid om als mens
goed te functioneren. Dit is niet alleen belangrijk op school maar ook in de maatschappij.
In de praktijk betekent dit dat de kinderen:
-elkaar helpen, er is veel communicatie onderling
-onderling afspraken maken over het werk
-leren samenwerken, ook als het niet je vriend is moet je kunnen werken met elkaar
-leren omgaan met verschillen en elkaar accepteren en respecteren

Op de Katholieke Daltonschool Bisschop Bekkers werken we groepsdoorbrekend. Dit komt
niet alleen het samenwerken maar ook het schoolklimaat ten goede. We werken in 4 clusters
van de groepen 1 en 2, de groepen 3 en 4, de groepen 5 en 6 en de groepen 7 en 8. Tijdens
het keuze-uur werken leerlingen van groep 1 tot en met 3, groepen 3 en 4 en de groepen 5
tot en met 8 samen.

BORGING
De visie van onze school is gebaseerd op dalton. In het Daltonboek staat de
daltonontwikkeling beschreven. Ieder schooljaar worden doelen gesteld en bijgesteld. Op de
website en in de schoolgids staat de visie beschreven. Het streven is dat alle leerkrachten en
onderwijsassistenten op de school een daltoncertificaat halen. Er is een duidelijke
doorgaande daltonlijn in alle groepen van de school. De school heeft een daltoncoördinator
die alle daltonontwikkelingen bewaakt en aanstuurt.
De school is betrokken bij daltonactiviteiten in de regio zoals het daltonregionetwerk en
intervisie en bezoekt conferenties en scholingsdagen. Het schoolbestuur,
medezeggenschapsraad en de ouders ondersteunen de school in haar daltonontwikkeling.
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PARELS
1. Keuze-uur voor de groepen 1 tot en met 3 en CKV/Planbord groepen 3 en 4 en 5 tot
en met 8 (zie bladzijde 21-22-23)
2. Rapport en portfolio (zie bladzijde 25)
3. Buitenspel en thema hoeken groepen 1/2 en schakelklas (zie bladzijde 48)
4. Schoolbibliotheek (zie bladzijde 33)
5. Groepsdoorbrekend samenwerken (zie onder andere bladzijde 21-22-23 en bladzijde
33-34)
6. Reflectiewiel (zie bladzijde 15-16-17-18)
7. Burgerschap/contacten in de wijk (zie bladzijde 37-38)
8. Vieringen
9. Alles schuift in elkaar en heeft met elkaar te maken: Identiteit, Vreedzame School,
Klasse(n)kracht, Dalton, Succes for All, Rekenprof, CKV, Brugfunctionaris.
10. Een goed pedagogisch klimaat is voor ons heel belangrijk. Het welbevinden van de
kinderen staat bij ons hoog in het vaandel.
11. We hebben alle kinderen goed in beeld. We zijn trots op onze corona aanpak.
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AANBEVELINGEN VANUIT HET VISITATIEVERSLAG APRIL 2016

1. Vrijheid en verantwoordelijkheid geven
De kinderen in de groepen 1 en 2 zijn zelf verantwoordelijk om hun weektaak uit te voeren.
De leerkracht stimuleert de kinderen om de weektaak af te maken. Zij werken niet met een
weektaak op papier. Kinderen kiezen op een kiesbord waarop de weektaak hangt. Alle
kinderen nemen deel aan de instructie die kort en effectief is. Kinderen geven zelf aan of er
behoefte is aan een verlengde instructie. Kinderen mogen zelf een werkplek kiezen waar ze
werken. Ze hebben ook de vrijheid om in een andere kleutergroep te werken. Kinderen
mogen zelf aangeven met wie ze willen samenwerken met uitzondering van 1 werkblok. Dan
spelen de kinderen verplicht met steeds een andere klasgenoot om de sociaal emotionele
ontwikkeling te bevorderen(maatjeswerk). De kinderen hebben zelf een klassenmissie
opgesteld en zijn verantwoordelijk om zelf die doelen te behouden. Leerdoelen worden
behaald door het beredeneerd aanbod op het kiesbord. De kinderen zijn vrij om zelf een
inbreng te geven.
In de groepen 3 en 4 werken we met een dagtaak. Deze taak staat op het whiteboard. Als de
kinderen klaar zijn met de dagtaak, maken ze een keuze op het taakbord, waaronder de
weektaken. We zijn in de groepen 3 en 4 met ingang van het schooljaar 2018/2019
overgestapt van het taakformulier naar het werken met behulp van een taakbord. Het werken
met een taakformulier, zoals we het gebruikten, werd niet als zinvol ervaren door kinderen en
leerkrachten. Het werken op een taakbord is overzichtelijker, nodigt meer uit en
milieuvriendelijker. Kinderen ervaren het werken met behulp van een taakbord als een keuze
en zijn zodoende meer gemotiveerd om een taak te volbrengen. In de groepen 3 en 4 zijn
dezelfde taakborden met ruime keuzes, waaronder de weektaken. In groep 3 starten we met
1 weektaak, oplopend naar 2 weektaken. We streven ernaar om alle weektaken
gedifferentieerd, op 2 niveaus (* en **) aan te bieden. Kinderen mogen uiteraard de taken
zoveel mogelijk op beide niveaus maken. Op het taakbord staan, naast de weektaken,
opdrachten met betrekking tot spelling, verhaaltjes schrijven, lezen, schrijven en rekenen. Zo
is er ook een samenwerkopdracht, een spel en er zijn IPad oefeningen op het gebied van
taal en rekenen.
Als de kinderen klaar zijn met de dagtaak maken zij een keuze op het taakbord. Zij doen dit
met behulp van een magneet in de kleur van de dag. De kinderen kunnen de taken zelf
pakken, zelf nakijken (in groep 3 met een nakijkbril) en inleveren op de vaste inleverplek. Als
de taak af is dan tekenen de kinderen het zelf af op het taakbord (met een stift in de kleur
van de dag).
We willen de kinderen stimuleren om extra te oefenen wat ze nog moeilijk vinden. Daarvoor
is een lege kolom beschikbaar op het taakbord. Door middel van een gesprekje met het kind
wordt er gekeken wat er nog geoefend moet worden. De weektaken worden op donderdag
uitgelegd en een week later op woensdag moeten de weektaken klaar zijn en nagekeken. Op
woensdag reflecteren de kinderen met behulp van een blije smiley welke taak ze het leukste
vonden en een niet blije smiley welke taak ze moeilijk vonden. Op woensdag is er een
(klassikaal) reflectiegesprekje. Kinderen mogen zelf een werkplek kiezen. We werken in de
groepen 3 en 4 met een gangpas.
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In de groepen 5 en 6 en 7 werken we met een weektaak. De kinderen zijn wat betreft taal en
rekenen ingedeeld volgens de subgroepen van de groepsplannen. Een aantal kinderen werkt
met een weektaak waarin de lesinhoud weggelaten is. Dit om het formulier voor deze
kinderen rustig en overzichtelijk te houden. Een aantal kinderen hebben een eigen taak. Zij
werken op een eigen leerlijn.
Na de instructie gaan de kinderen verder met de taak. De instructie wordt in een kleine groep
aangeboden om zo veel mogelijk passend te zijn. De kinderen mogen zelf plannen en
organiseren, mits ze geen verlengde instructie nodig hebben. Kinderen mogen zelf kiezen of
ze deelnemen aan de instructie. Bij een aantal taken mogen kinderen samenwerken. Op de
taak kunnen kinderen aangeven of ze de taak alleen of samen gemaakt hebben.
In groep 7 en 8 werken de kinderen vanuit Teams (via basispoort). Zij maken gebruik van
een weekplanner. Sommige kinderen hebben daarnaast ook een weektaak op papier, dit
voor het overzicht en het plannen. Alle kinderen vanaf groep 5 hebben een laptop of
chromebook.

Kiesbord groep 1 tot en met 3
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Taakbord groep 3 en 4

Groep 5 en 6
Dagtaak (maandag)

Weektaak
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Weektaak groep 7 en 8
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2. Reflectie
Een belangrijke daltonkernwaarde is reflectie. Kinderen leren door te reflecteren om zelf
kritisch te kijken naar eigen gedrag, ervaringen en naar het eigen leerproces, om vervolgens
leerdoelen te formuleren. De afgelopen jaren zijn we in de groepen bezig geweest met het
leren reflecteren.
Bij kleuters wordt er de gehele dag gereflecteerd, zonder dat hier de nadruk op ligt. De
leerkracht stelt specifieke vragen zoals: Wat vond je het leukste om vandaag mee te spelen?
Waarom? Hoe heb je dit gemaakt? Wat heb je ervoor gebruikt? Wat ging er goed vandaag?
Wat ging er niet goed vandaag? Ook zijn er reflectiegesprekjes bij moeilijke situaties
bijvoorbeeld bij conflicten. Dan worden er vragen gesteld als: “Heb je vandaag met een
ander kind een conflict gehad? Waarover ging dit conflict? Hoe heb je het opgelost?
Bovenstaande voorbeelden laten zien op welke manier er gereflecteerd wordt op basis van
gedrag van kinderen. Reflectie, door bij gemaakte werken/tekeningen iets te schrijven
gebeurt ook. Het gaat om de vraag: “Wat gebeurt er op jouw tekening?” Kleuters leven in
“het moment” dus wordt er meestal direct op het moment dat iets plaatsvindt vragen gesteld.
Kortom, het reflecteren gebeurt voor, na of tijdens een taak/activiteit.
In de groepen 3 tot en met 8 reflecteren we onder andere met behulp van het reflectiewiel.
Aan de hand van ik-doelen, die in de groep besproken zijn, kleuren de kinderen het wiel in.
Het doel hiervan is dat kinderen leren beter zicht te hebben op hun eigen leerproces en zich
zodoende kunnen verbeteren. We hebben in het reflectiewiel gekozen voor de
daltonkernwaarden: zelfstandigheid & doorzetten, samenwerken, verantwoordelijkheid,
omgaan met anderen en talent. We hebben een opbouw van onderdelen. In groep 3
reflecteren de kinderen van elke kernwaarde een onderdeel, in groep 4 van elke kernwaarde
2 onderdelen en vanaf groep 5 heeft elke kernwaarde 3 onderdelen. Alle onderdelen hebben
ik-doelen die in de groep behandeld worden. De groepen 3 tot en met 6 hebben een
papieren versie en de groepen 7 en 8 hebben de kinderen het reflectiewiel digitaal ingevuld.
In de groepen 7 en 8 bestaat er de mogelijkheid om het reflectiewiel door een vriend/vriendin
in te laten vullen. De kinderen van de groepen 3 tot en met 8 zullen tijdens de
portfoliogesprekken in november en april het reflectiewiel zelf uitleggen aan hun
ouder(s)/verzorger(s). De leerkracht is hierbij van ondersteunende aard.
We zijn in januari 2020 gestart met het reflectiewiel. We voeren het reflectiewiel gefaseerd in.
Dit om het geheel goed te laten landen bij kinderen, leerkrachten en ouders. Er komt telkens
één onderdeel aan bod. Om een nulmeting te hebben gaan de kinderen de eerste keer dat
ze met een nieuw onderdeel aan de gang gaan dit onderdeel met grijs potlood arceren. Na
de oefenperiode kleuren ze het in. We hebben 5 perioden in een schooljaar. Eerste periode
vanaf de zomervakantie tot de herfstvakantie, 2e periode vanaf de herfstvakantie tot de
kerstvakantie, 3e periode vanaf de kerstvakantie tot de krokusvakantie, 4e periode vanaf de
krokusvakantie tot de meivakantie en de 5e periode is vanaf de meivakantie tot de
zomervakantie. In december 2023 is het hele reflectiewiel behandeld en wordt dan door alle
kinderen ingekleurd. Vanaf die periode zal er per periode een kernwaarde gereflecteerd
worden. Het reflectiewiel wordt bewaard/opgeslagen in het portfolio.
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Reflectie groep 3
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Reflectie groep 4
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Reflectie groep 5 en 6
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Reflectie groep 7 en 8
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Ik-doelen ten aanzien van zelfstandigheid & doorzetten
Onderdeel: Ik weet hoe ik om hulp moet vragen (groep 3 tot en met 8)
Ik weet wanneer ik om hulp kan vragen en wanneer niet.
Ik weet wie ik om hulp kan vragen.
Ik weet hoe ik een hulpvraag kan stellen.
Onderdeel: Ik geef niet op als ik iets moeilijk vind (groep 4 tot en met 8)
Ik weet wie ik om hulp moet vragen.
Ik weet wanneer ik om hulp kan vragen.
Ik weet: proberen is leren + leren is proberen
Onderdeel: Ik leer van mijn fouten (groep 5 tot en met 8)
Ik kan zelf mijn werk nakijken.
Ik kan zelf mijn werk corrigeren.
Ik weet hoe ik het de volgende keer anders/beter kan doen.
Ik kan zelfstandig een probleem/conflict oplossen.

Ik-doelen ten aanzien van samenwerken
Onderdeel: Ik doe actief mee met samenwerkopdrachten (groep 3 tot en met 8)
Ik kan samen met een maatje een opdracht doen.
Ik kan samen in een groepje een opdracht doen.
Ik kan naar anderen luisteren.
Ik heb inbreng en inzet in een samenwerkingsopdracht.
Ik kan een tip geven.
Ik kan uitleg geven en ontvangen.
Ik kan zeggen wat ik niet leuk vind.
Ik kan zeggen wat ik leuk vind.
Ik kan een opsteker geven aan een ander.
Onderdeel: Ik kan goed overleggen (groep 4 tot en met 8)
Ik laat een ander uitpraten.
Ik kan (de juiste) vragen stellen.
Ik kan samen met een ander de taken verdelen bij een groepsopdracht.
Ik kan mijn mening geven met een argument.
Ik sta open voor de mening van een ander.
Ik kan een ander helpen om tot een oplossing/strategie te komen.
Onderdeel: Ik kan goed afspraken maken (groep 5 tot en met 8)
Ik houd mij zonder controle aan afspraken.
Ik kan beloften nakomen.

Ik-doelen ten aanzien van verantwoordelijkheid
Onderdeel: Ik ga netjes om met de materialen op school (groep 3 tot en met 8)
Ik doe geen materialen in mijn mond.
Ik gooi niet met materialen.
Ik ruim de materialen netjes op.
Ik ben voorzichtig met spullen.
Ik zorg voor een opgeruimde werk- en speelplek.
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Onderdeel: Ik maak mijn taken af (groep 4 tot en met 8)
Ik weet welke taken ik moet maken.
Ik weet of ik daar (extra) instructie voor nodig heb.
Ik weet welke materialen ik nodig heb om de taken te maken.
Ik kan mijn eigen taken plannen.
Ik weet wanneer de taken klaar moeten zijn.
Ik weet hoe ik moet registreren.
Ik kan mijn werk zelf nakijken.
Onderdeel: Ik maak zelf keuzes (in mijn taak) (groep 5 tot en met 8)
Ik kan zelf bepalen of ik (extra) instructie nodig heb.
Ik kan zelf een eigen leerdoel stellen.
Ik kan zelf een werkplek kiezen.

Ik-doelen ten aanzien van omgaan met anderen
Onderdeel: Ik houd mij aan regels en afspraken (groep 3 tot en met 8)
Ik kan me aan de klassenregels houden.
Ik kan me aan de pleinregels houden.
Ik kan me aan de school/gangregels houden.
Ik kan afspraken en beloften nakomen.
Onderdeel: Ik speel en werk samen met andere kinderen (groep 4 tot en met 8)
Ik kan samen met andere kinderen overleggen wat we gaan spelen.
Ik kan met verschillende kinderen samen spelen.
Ik kan met verschillende kinderen samen aan een opdracht werken.
Ik vraag aan andere kinderen of ze mee willen doen.
Ik deel materialen met andere kinderen.
Ik help andere kinderen.
Ik kan conflicten oplossen.
Ik ben samen met anderen verantwoordelijk voor positief taalgebruik.
Ik kan andere kinderen coachen.
Onderdeel: Ik ga met anderen om zoals ik zelf behandeld wil worden (groep 5 tot en met 8)
Ik ben vriendelijk naar anderen.
Ik let op mijn taalgebruik.
Ik laat anderen meedoen.
Ik help anderen.
Ik deel met anderen.
Ik gebruik namen van anderen.
Ik heb respect voor anderen.
Ik houd me aan de missie.

Ik-doelen ten aanzien van talent
Onderdeel: Ik durf te laten zien waar ik goed in ben (groep 3 tot en met 8)
Ik weet wat ik goed kan.
Ik wil mijn talent verder ontwikkelen.
Ik durf aan anderen te laten zien waar ik goed in ben.
Ik kan zelf aangeven wat ik nog wil leren.
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Onderdeel: Ik weet waar ik goed in ben (groep 4 tot en met 8)
Ik weet wat mijn talent is.
Ik neem initiatief om mijn talent verder te ontwikkelen.
Onderdeel: Ik kan zelf aangeven wat ik nog wil leren (groep 5 tot en met 8)
Ik weet wat ik nog wil leren.
Ik weet wat ik nodig heb.
Ik durf nieuwe dingen te doen.

3. Ambities en proeftuinen geïmplementeerd
Keuze-uur groepen 1 tot en met 3
Doelen van het keuze-uur:
-inhoudelijk;
-breed en divers aanbod van activiteiten die zoveel mogelijk passen bij de thema’s
-kennis maken met nieuwe materialen en technieken
-taalontwikkeling stimuleren
-creativiteit ontwikkelen
-talentontwikkeling stimuleren
-sociaal emotioneel;
- aangaan van nieuwe contacten, onderhouden van oude contacten
- schoolklimaat verbeteren, elkaar beter leren kennen
- groepsdoorbrekend
- samenwerken
- leren kiezen
- uitgestelde aandacht
- grenzen verleggen, werken/spelen in andere groepen bij andere leerkrachten
- kennismaken met groep 3
- zelfstandigheid bevorderen
- teleurstellingen verwerken, acceptatie
- verantwoordelijkheid naar elkaar toe
- verantwoordelijk voor materialen en elkaars spullen
Activiteiten worden aangeboden vanuit de meervoudige intelligenties.

Organisatie van het keuze-uur
Aantal kinderen groepen 1 tot en met 3: bijna 80 kinderen
Tijd: vrijdagmiddag van 12.30 – 13.45 uur
Gestart in juni 2012
Plaats; lokalen van de 3 kleutergroepen en een lokaal van
groep 3. Hallen kleuterbouw, Speelzaal, Bekkersplek.
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Keuzes;
-

Knutselen in kleuterlokaal
Smart table in Bekkersplek
Gymmen met groot materiaal in speelzaal
Knex in groep 3
Lego in groep 3
Barbiehoek in kleutergang
Letters tekenen/mandala’s kleuren in groep 3
Gezelschapsspelletjes in kleutergroep onder begeleiding van een ouder/stagiaire
Puzzelen in kleuterlokaal
Magneetmaterialen in groep 3
Kapla in groep 3
Wisselhoek in kleuterlokaal
Zandbak (bij goed weer)
Buiten spelen met materialen
Zand/watertafel in kleuterlokaal + groep 3
Dieren in groep 3
Verven in groep 3
Groot constructiemateriaal in Bekkersplek

Keuze-uur groepen 3 tot en met 8
CKV & Keuzevakken
In onze visie op cultuuronderwijs, zoals beschreven in het beleidsplan cultuur 2018 - 2022,
wordt duidelijk dat de school keuzevakken en het daltononderwijs ziet als dé manier om een
kind zijn of haar specifieke mogelijkheden en talenten te laten benutten en ontwikkelen.
Doel van het keuzevak is het ontwikkelen van zelfbewustzijn, verantwoordelijkheid en
probleemoplossend vermogen. Het leren kiezen en het leren planmatig werken.
Leerlingen kiezen bij de keuzevakken zelf voor een activiteit. Door het vooraf moeten
inplannen van het keuzevak worden kinderen gestimuleerd om bewust na te denken. Wat wil
ik leren? Er vindt een omkering plaats: niet de leerkracht bepaalt de invulling van de leerstof
(en leertijd) maar de leerling zelf.’ (Bron: Dick de Haan, Daltonvisie, nr.4-6-2015)
Bij de keuzevakken is er een drieledig aanbod. Te weten; activiteiten die een verdieping
geven op vakken of activiteiten uit het bestaande curriculum. Activiteiten die ‘missen’ in het
bestaande curriculum. En activiteiten die volledig zelf vormgegeven worden door het kind.
Een activiteit die ontstaat vanuit een leervraag en of behoefte van het kind zelf.
Daarnaast wordt het aanbod keuzevakken op het gebied van dans, muziek, ontwerpen en
techniek jaarlijks uitgebreid met diverse workshops gefinancierd vanuit het
Jeugdeducatiefonds.
Planbord CKV & Keuzevakken groepen 3 tot en met 8
Zonder een goede organistie-vorm en passende randvoorwaarden is het niet mogelijk om
keuzevakken aan te bieden. De organisatievorm voor de keuzevakken is het planbord CKV
& Keuzevakken. Met ingang van het schooljaar 2015 - 2016 worden de lessen CKV in de
groepen 3 tot en met 8 aangeboden op een planbord. Deze lessen worden gezamenlijk en in
samenhang aangeboden met de keuzevakken.
De bestaande organisatievorm voor het aanbieden van CKV in combinatie met de
keuzevakken in de groepen 3 en 4 sluit aan bij de organisatievorm in groep 5 tot en met 8.
Het format van het planbord is gebaseerd op het kiesbord van de groepen 1/2.
Door middel van het ‘planbord CKV & Keuzevakken’ is het mogelijk om weer te werken
vanuit onze oorspronkelijke uitgangspunten voor cultuuronderwijs.
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Uitgangspunten voor CKV destijds waren: instructie en verwerking in kleine groepen,
leerkrachten werken vanuit eigen kracht en talent. Door de toegenomen groepsgrootte en de
blijvende formatiewisselingen in de afgelopen vijf jaar zijn deze uitgangspunten onder druk
komen te staan.
Het is niet alleen de praktische aanleiding die maakt dat de lessen CKV en de keuzevakken
gezamenlijk en in samenhang worden aangeboden.
De directe praktische aanleiding maakt dat een inhoudelijk proces dat al gaande was binnen
de school een verhoogde prioriteit kreeg.
Beredeneerd aanbod
Daarnaast kan er verder gewerkt worden aan een doorgaande lijn keuzevakken en een
gezamenlijk beredeneerd aanbod keuzevakken voor de groepen 3 tot en met 8. Het
ontwikkelen van een beredeneerd aanbod met een doorgaande lijn keuzevakken voor de
groepen 3 tot en met 8 en het uitwerken en implementeren van het dit aanbod op het
planbord CKV & Keuzevakken in de groepen 3 tot en met 8 is een blijvend speerpunt voor de
schooljaren 2020 - 2021 en 2021 - 2022. Hier liggen mogelijkheden op de gebied van sport,
cultuur-onderwijs, natuur- en duurzaamheidseducatie
en techniek.
Kindplan
Speerpunt binnen de ontwikkeling van een
beredeneerd aanbod keuzevakken is ook het blijven
uitwerken van de mogelijkheden voor kinderen om via
het ‘Kindplan’ hun eigen aanbod te realiseren. Het
‘Kindplan’ is een format dat ontwikkeld is door twee
teamleden in het kader van de daltoncursus.
Het ‘Kindplan’ geeft kinderen de mogelijkheid om
binnen de keuzevakken zelf activiteiten vorm te geven.
Cultuuronderwijs
Binnen de verschillende onderdelen van cultuuronderwijs komen ook vaardigheden aan bod
die bij de cursorische vakken nauwelijks of soms niet aan bod komen. Cultuuronderwijs biedt
een kind bij uitstek de mogelijkheid om sociale en creatieve vaardigheden te verwerven en
deze verder te ontwikkelen. Vaardigheden die in een verdere school- en studieloopbaan
onontbeerlijk zijn om goed te kunnen functioneren. Voor een evenwichtige ontwikkeling,
zowel vanuit het welbevinden in het nu als met het oog op de toekomst, vinden wij
cultuuronderwijs voor een kind dan ook van groot belang.
Wij staan als school voor ‘je mag zijn zoals je bent, je mag worden wat je kunt’. Je specifieke
mogelijkheden en talenten benutten en ontwikkelen. Een streven dat wij onder meer door
middel van het gebruiken van het principe van de meervoudige intelligentie willen
vormgeven. Vanuit deze opvatting gezien doet cultuuronderwijs een beroep op meer
intelligenties dan alleen een linguïstische of mathematische intelligentie. Het benutten van en
het aansluiten bij de specifieke mogelijkheden en talenten van een kind is vooral zichtbaar bij
het wekelijkse keuze-uur.
Om te komen tot cultuuronderwijs met kwaliteit in kleine groepen en te komen tot een
doorgaande lijn keuzevakken groep 3 tot en met 8 en de borging keuze-vakken groep 5 tot
en met 8, werken de cultuurcoördinator en de daltoncoördinator nauw samen aan de
ontwikkeling en implementie van het planbord CKV & Keuzevakken. Hierbij worden zij
ondersteund diverse leerkrachten uit de verschillende clusters. Daarnaast is er ook de input
vanuit de leerlingenraad.
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NIEUWE AMBITIES/PROEFTUINEN

-School specifieke doelen opstellen die in Pravoo worden weggezet.
-Bewegend leren uitbreiden bijvoorbeeld het Zweeds loopspel.
-Werken met Einstein Junior.
-Succes for All boeken richten op Wereldoriëntatie.
-Ontwerpend/ontdekkend leren uitbreiden. Kinderen doen keuze-opdrachten in
tweetallen. Zij kiezen uit een aantal thema’s bijvoorbeeld werken met een rekeneiland
(met hoogte en dieptekaarten, rekenen met schalen). Meer de wereldoriënterende
vakken inpassen.
-Animaties maken via stop motion programma.
-Zelfregulerend leren (Zimmerman 2002)
-Groep 5 en 6 oriënteren zich op werken binnen Teams.
-Digitaal reflectiewiel groep 7 en 8 breder toepassen.
-In groep 7 en 8 werken we binnen Teams. We willen nog meer mogelijkheden
onderzoeken.
-Expert leren. We hebben de ambitie projectmatiger te gaan werken. Daarbij willen we
meer gebruik maken van de talenten en interesses van de kinderen en de leerkrachten.
We willen daarbij het accent op de wereldoriënterende vakken leggen. Daarbij willen we
de andere vakken niet uitsluiten.
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VERDERE DALTONONTWIKKELINGEN

Rapport en een portfolio
We hebben een rapport wat bij onze daltonschool past, waarin niet alleen naar de cognitieve
ontwikkeling maar vooral ook de persoonlijke ontwikkeling van kinderen een belangrijk
aspect is. Belangrijke kernwaarden van dalton komen in ons rapport terug zoals,
verantwoordelijkheid/vrijheid, zelfstandigheid en samenwerken. We hebben ervoor gekozen
om geen cijfers te gebruiken in het rapport. Het rapport wordt digitaal ingevuld. We starten
met het rapport voor de kinderen vanaf eind groep 2. Ook het ontwikkelen van een portfolio
komt aan bod. Kinderen maken een (eigen) samenstelling van 3 producten. Een kopie
daarvan wordt bewaard in hun portfolio. Tevens wordt het reflectiewiel in het portfolio
opgeslagen/bewaard.
Het rapport en portfolio blijft een levend document omdat er aanpassingen mogelijk zijn.

Overgang van groep 2 naar groep 3
Tijdens het keuze uur van groep 1 tot en met 3 zijn de kinderen van de groepen 1 en 2 in de
gelegenheid om alvast een kijkje in groep 3 te nemen. Tevens gaan de kinderen van groep 2
een aantal keren voor de zomervakantie werken in groep 3. We beginnen dan met het
programma van lezen. We starten hiermee eind mei/begin juni. Kinderen komen dan 1x per
week ongeveer 45 minuten op bezoek in groep 3.
Een groepje kinderen uit groep 2, die toe zijn aan lezen, beginnen met lezen. Ze starten na
de Krokusvakantie met het programma van lezen. Zij doen dit 1, soms 2 keer per week
onder begeleiding van een leerkracht. Zij kunnen, als ze naar groep 3 gaan, het plus
programma van lezen volgen.
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Schakelklas
Vanaf maart 2008 hebben we binnen onze school een schakelklas. Deze klas is bedoeld
voor kinderen die goed leerbaar zijn maar met een achterstand in de Nederlandse taal. De
schakelklas wordt door de gemeente gesubsidieerd in het kader van voor- en vroegschoolse
educatie (VVE). Onze school heeft gekozen voor vooral kinderen uit groep 1 en 2, zodat zij
straks gesterkt naar groep 3 kunnen gaan. De kinderen die in deze klas zitten krijgen
gedurende 10 uren per week extra taalactiviteiten. Vanaf het schooljaar 2012-2013 hebben
we de mogelijkheid voor twee schakelgroepen. Een daarvan is de bestaande schakelklas, de
andere groep taalzwakkere kinderen krijgt extra aandacht in de groep zelf.
Ouders/verzorgers worden intensief betrokken in de vorm van ouderbijeenkomsten, gericht
op taalactiviteiten thuis en door middel van voorlezen en knutselactiviteiten in de groep.

Overgang van groep 3 naar groep 4
De groepen 3 en 4 werken op maandag- en woensdagmiddag tijdens het keuze-uur
groepsdoorbrekend. De kinderen van groep 3 leren zo de werkplekken van groep 4 en de
leerkracht(en) van groep 4 kennen. De groepen zijn ook gemixt van samenstelling. Zo
kunnen de kinderen van elkaar leren, elkaar helpen en wegwijs maken.

Gesprekken met ouder(s)/verzorger(s)/kinderen/leerkrachten
Met ingang van het schooljaar 2011/2012 zijn we begonnen met het voeren van
portfoliogesprekken in bijzijn van het kind. Onder andere het reflectiewiel wordt door het kind
zelf uitgelegd.
Het doel is om samen de persoonlijke en cognitieve ontwikkelingen van het kind te
bespreken in een gezamenlijk gesprek met de leerkracht.
De kinderen vanaf groep 3 zijn bij de portfoliogesprekken aanwezig. De eerste uitnodiging
voor een gesprek is in november. Dat is goed als het gaat om resultaten maar het is vrij laat
als het gaat om persoonlijke zaken betreffende het kind. In september zijn er
kennismakingsgesprekken. Ouders/verzorgers vertellen dan over hun kind en de
leerkracht(en) luisteren. Het doel is om het kind beter te leren kennen en de afstand tussen
ouders/verzorgers en de eventuele nieuwe leerkracht te verkleinen zodat er meteen een
goed contact is. Dit komt de ouderbetrokkenheid ten goede. Dit gesprek vindt plaats zonder
kind.

Brugfunctionaris
De brugfunctionaris (gestart in 2011) en is de contactpersoon tussen ouders, teamleden,
instanties zoals het WIJ-team, Humanitas, Kindpakket en de gemeente.
De brugfunctionaris heeft als taak om de betrokkenheid tussen ouders en school te
vergroten door in gesprek te gaan met ouders. Ouders/verzorgers kennen hun kind tenslotte
het beste en weten wat goed voor hen is en het is belangrijk om daar het gesprek met elkaar
over te hebben.
Dit contact komt tot stand via de koffietafel elke ochtend, thema ochtenden, voorlichting via
de nieuwsbrief, doorverwijzing via leerkrachten naar de brugfunctionaris.

Kinderyoga
De kinderen worden ondersteund en in hun kracht gezet door middel van kinderyoga.
Leerkrachten en/of ouders geven dit aan. De yoga is voor kinderen die even niet in balans
zijn door onzekerheid, faalangst, echtscheiding. De kinderen komen ongeveer 8 keer en
hierna is er een korte terugkoppeling naar ouders/verzorgers en leerkracht.
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Kijkwijzer
Er zijn 2 kijkwijzers ontwikkeld. Een voor de groepen 1 en 2 en een voor de groepen 3 tot en
met 8. De kijkwijzers worden gebruikt door de daltoncoördinator en soms door leerkrachten.
Kijkwijzers groepen 1 en 2 en voor de groepen 5 tot en met 8. Zie bijlage 1 “kijkwijzers”.

Leerlingenraad
Leerlingenraad Katholieke Daltonschool Bisschop Bekkers
Doel
De leerlingenraad voor de groepen 5 t/m 8 heeft als doel de verantwoordelijkheid en de
betrokkenheid van de kinderen ten aanzien van de schoolorganisatie, de schoolactiviteiten
en de schoolomgeving te vergroten. Kinderen leren in het klein om in een democratische
samenleving te participeren en kunnen een bijdrage leveren aan het algemeen belang.
Opzet
De leerlingenraad bestaat uit 2 afgevaardigden per groep van de groepen 5 tot en met 8, die
door de groep zijn gekozen, + 1 groepsleerkracht + de directeur.
De verkiezingen vinden in de eigen groep plaats. De leerkracht is 1e initiatiefnemer en
begeleider van het proces. Voor een gelijke verdeling is het wenselijk om per groep 1 jongen
en 1 meisje te kiezen. De kinderen stellen zich kandidaat en presenteren zich. Ze kunnen
toelichten waarom zij in de leerlingenraad willen. Vervolgens worden door elk kind 2 namen
(1 jongen en 1 meisje, niet je eigen naam) opgeschreven en het stembiljet wordt in een
stembus gestopt. Uit pedagogische overwegingen wordt de telling niet klassikaal gedaan
maar de leerkracht telt zelf de stemmen en maakt alleen de winnaars bekend (en eventuele
reservekandidaten).
Na de verkiezingen geven de leerkrachten de namen van de gekozen kinderen door aan de
leerkrachten die in de leerlingenraad zitten. Deze leerkrachten nemen het initiatief voor een
1e bijeenkomst. Zij bewaken het proces. De kinderen die zitting hebben in de leerlingenraad
worden, samen met de leerkrachten die zitting hebben in de leerlingenraad, voorgesteld in
alle groepen.
De kinderen worden voor in principe voor 1 jaar gekozen. Om het jaar mogen kinderen zich
weer herkiesbaar stellen.
Tijdens de groepsvergadering, die 1 keer per 2 maanden plaatsvindt, geeft de groep zijn
inbreng door aan de vertegenwoordigers van de groep. De groep moet selecteren, want er
kan maximaal maar 1 punt per groep worden ingebracht. Ook de groepen 1 tot en met 4
houden 1 keer per 2 maanden een groepsvergadering (5x per schooljaar). De
groepsleerkracht dient dan het punt in bij de leerlingenraad. Deze groepsvergaderingen
kunnen gehouden worden tijdens de lessen Vreedzame School.
Naast een mededelingenbord van de leerlingenraad waarop foto’s van de betrokken
kinderen en leerkrachten komen en verslagen van de vergaderingen, komt er ook een
ideeënbus in de beneden hal. Kinderen kunnen daar punten voor de leerlingenraad
inbrengen. Deze ideeën moeten voorzien zijn van de naam van de inbrenger.
De leerlingenraad leveren ook hun verslag aan voor op de site/MijnSchool.
Bij bijzondere gelegenheden is het mogelijk om de hulp van de leerlingenraad in te roepen
b.v. ontvangst van Sinterklaas, visitatie dalton, inspectie, schoolfeest etc. De leerlingenraad
kan ook contact zoeken met de feestcommissie van de Ouderraad. Mocht de leerlingenraad
budget nodig hebben dan kan dat besproken worden met de directeur.
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Taken van de leerlingenraad
De leerlingenraad kiest zelf een voorzitter.
De kinderen van de groepen 7 en 8 maken om beurten, in tweetallen een verslag. Dit
gebeurt onder schooltijd.
De leerlingenraad vergadert op een vaste dag, onder schooltijd.
De leerlingenraad komt bijeen 1 keer per 2 maanden (5 keer per schooljaar).
De agenda wordt gemaakt door de voorzitter van de leerlingenraad met ondersteuning van
een van de leerkrachten die zitting hebben in de leerlingenraad. Dit gebeurt onder schooltijd.
Elk lid mag maximaal 1 vergaderpunt inbrengen. De punten worden vooraf (1 week van
tevoren) door de voorzitter opgehaald uit de groepen.
Van elke vergadering wordt een verslag gemaakt, die de leden weer bespreken in de eigen
groep. Tevens krijgen alle groepsleerkrachten en overige teamleden het verslag. De
verslagen komen in een leerlingenraadmap en de voorzitter bewaart de map op school.
De leerkrachten die zitting hebben in de leerlingenraad hebben een begeleidende rol.
Groepsvergadering
1 keer per 2 maanden wordt er in elke groep een groepsvergadering gehouden. We spreken
van groepsvergadering. Het is ook mogelijk om ook groepsdoorbrekend (in het cluster) te
vergaderen.
Deze groepsvergadering moet uiterlijk 1 week voor de vergadering van de leerlingenraad
gehouden worden in verband met het inbrengen van punten.
Voorafgaand aan de groepsvergadering krijgen kinderen de kans om punten voor de
vergadering in te dienen. Ingebrachte punten moeten voorzien zijn van naam. Er moet een
bak of brievenbus komen voor elke groep. Kan ook eenvoudig; een (mooi versierde)
schoenendoos met een gleuf. De puntinbrenger licht zelf zijn/haar agendapunt toe.
Vervolgens kunnen anderen reageren en wordt een besluit genomen.
De groepsvergadering wordt geleid door de afgevaardigden van de leerlingenraad. In groep
3 en 4 wordt de vergadering geleid door 2 kinderen samen met de groepsleerkracht. In de
groepen 1 en 2 door de groepsleerkracht.
Groepszaken worden in de groep besproken tijdens de vergadering. Van de punten voor de
leerlingenraad, de zogenaamde “schoolpunten” wordt er 1 gekozen om in te brengen in de
leerlingenraad.
Er wordt een verslag gemaakt van de groepsvergadering. Die komt in een map
“groepsvergadering” en wordt in de groep bewaard.

Coöperatieve werkvormen
In het schooljaar 2012/2013 en 2013/2014 hebben we als team een cursus coöperatieve
werkvormen gevolgd.
Het doel is om kinderen te leren dat je door middel van goed samenwerken van elkaar kunt
leren en elkaar kunt versterken.
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We hebben per cluster bepaald welke coöperatieve werkvormen aangeleerd en geoefend
worden. We zijn daarmee gestart met ingang van januari 2015. In de taal/lees en
rekenlessen wordt regelmatig gebruik gemaakt van coöperatieve werkvormen. Ook tijdens
lessen van de Vreedzame School en Klasse(n)kracht (voor de groepen 1 tot en met 8) en
Succes for All (vanaf schooljaar 2015/2016) voor de groepen 5 tot en met 8, worden veel
coöperatieve werkvormen aangeleerd. Het belang van samenwerken ervaren we als
leerzaam en effectief en is voor kinderen een prettige en afwisselende samenwerkingsvorm.
Onderstaand schema laat de opbouw zien van coöperatieve werkvormen voor groep 1 tot en
met 8;
Cluster 1/2

Cluster 3/4

Cluster 5/6

Cluster 7/8

Mix En Koppel

X

X

X

X

TweePraat

X

X

X

X

Zoek Iemand Die

X

X

X

X

Tweegesprek Op
Tijd

X

X

X

In De Rij

X

X

X

Denken Delen
Uitwisselen

X

X

X

Rondpraat

X

X

X

Placemat

X

X

X

Genummerde
Hoofden

X

X

X

Twee Vergelijk

X

X

Binnen/Buitenkring

X

X

Zoek De Valse

X

X

Tweetal Coach

X

X

Schud En Pak

X

X

Voor beschrijvingen coöperatieve werkvormen zie bijlage 2.

29

Katholieke Daltonschool Bisschop Bekkers

Daltonboek

Vreedzame School
Wij werken met de Vreedzame School. Dit is een methode voor sociaal emotionele vorming.
De inhoud sluit nauw aan bij de daltonpijlers; zelfstandigheid, vrijheid in
gebondenheid/verantwoordelijkheid, samenwerking en reflectie. De school wordt beschouwd
als een oefenplaats waarin kinderen kunnen leren om in een democratische samenleving te
kunnen participeren.
“Vreedzame School beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap waarin
kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen en waarin kinderen leren wat het
betekent om een “democratisch burger” te zijn: open te staan voor en kunnen overbruggen
van verschillen tussen mensen, een bijdrage leveren aan het algemeen belang, en actief
verantwoordelijk willen zijn voor de gemeenschap”. (Geciteerd uit de handleiding Vreedzame
School)
De lessenserie bestaat uit 6 blokken;
1. We horen bij elkaar;
over groepsvorming en een positief klimaat
2. We lossen conflicten zelf;
over conflicthantering
3. We hebben oor voor elkaar;
over communicatie
4. We hebben hart voor elkaar;
over gevoelens
5. We dragen allemaal een steentje bij;
over verantwoordelijkheid
6. We zijn allemaal anders;
over diversiteit
Tijdens deze lessen wordt veel gewerkt met coöperatieve werkvormen zoals; In De Rij, Mix
En Koppel, TweeGesprek op Tijd, Tafelrondje, Zoek Iemand Die, TweePraat.
In de lessen wordt er gereflecteerd op eigen gedrag en op wat er in die les behandeld is. De
kinderen hebben geleerd aan de hand van een stappenplan om een conflict uit te praten. De
uitpraathoek, aanwezig in de middenbouw is een groot succes. We merken dat kinderen het
geleerde steeds meer gaan toepassen in hun eigen handelen. Ook is het belangrijk dat door
de school heen dezelfde terminologie gebruikt wordt. Zo spreken we van opstekers en
conflicten in plaats van complimenten en ruzies. In de groepen 1 en 2 wordt gewerkt met een
opsteker ketting.
In de wijk SPT (Selwerd, Paddepoel en Tuinwijk) is een Kinderpanel opgericht. Van de drie
scholen in de wijk vaardigt iedere school drie kinderen af die gezamenlijk, onder begeleiding
van iemand van Kinderwerk, bespreken wat ze belangrijk vinden in de wijk. Een keer per jaar
wordt een Kindermanifest opgesteld als speerpunt in de wijk en zetten daar een actie op.
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De uitpraattafel

Klasse(n)kracht
Een extra verdieping Vreedzame School is Klasse(n)kracht.
Klasse(n)kracht zet een groep in zijn kracht. Samen met de kinderen wordt aan het begin
van het schooljaar een missie opgesteld. Hierin geven zij weer wat voor groep ze willen
zijn/worden. En om aan die missie te voldoen worden afspraken opgesteld. Zowel missie als
afspraken hangen zichtbaar in de klas.

Missie groep 1 en 2
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Mediatoren
Bij ons op school is een twintigtal kinderen getraind als mediator. De mediatoren komen uit
groep 7 en 8 en aan het eind van groep 6 wordt gesolliciteerd naar de taak van mediator. Na
inventarisatie van de aanmeldingen wordt door de coördinator Vreedzame school, in overleg
met de leerkrachten, bepaald welke kinderen de training gaan volgen. Van belang is dat er
evenveel jongens als meisjes als mediator actief zijn.
De mediatorentraining bestaat uit drie lessen waarin de al gecertificeerde mediatoren uit
groep 7 en 8 samen met de nieuwe mediatoren uit groep 6 leren hoe de taak als mediator zo
neutraal mogelijk uit te voeren. Eenmaal opgeleid is er elke dag op school een tweetal
mediatoren die “dienst” heeft. Tijdens de pauze kunnen zij helpen bij een conflict van andere
kinderen en hierbij gelden drie regels:’
- we doen ons best om het probleem op te lossen
- we schelden niet
- we praten niet door elkaar heen
Volgens een aangeleerd stappenplan wordt samen gekeken naar oplossingen voor het
conflict, waarbij het van belang is dat er voor beide partijen een win-win situatie ontstaat.
De mediatoren zijn zichtbaar op het plein door een gekleurd hesje en gedurende de hele dag
zijn zij aanspreekbaar voor het helpen oplossen van conflicten. Ook kunnen leerkrachten
kinderen met een conflict doorsturen naar de mediatoren. Op een rustige plek in de school
voeren de mediatoren dan een gesprek met de kinderen om ze te helpen hun conflict op te
lossen.

Meer- en hoogbegaafdheid
Het afgelopen jaar zijn we bezig geweest met het juiste meetinstrument te vinden voor onze
school. We hebben uiteindelijk eind schooljaar 2029/2020 gekozen voor het DHH (Digitaal
Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid). We hebben een studiedag gehad over hoog- en
meer begaafde leerlingen en hebben afgesproken dat iedereen de DHH QuickScan gaat
afnemen in de groep. Dit jaar doen we dit in alle groepen zodat we een beeld hebben van
alle kinderen. Deze resultaten worden door de werkgroep geëvalueerd. Ook zal er gekeken
worden of er kinderen in aanmerking komen om in de DHH naar stap 2 te gaan. Het is de
bedoeling dat hier in de toekomst in de groepen 1/2, 3 en 5 mee gewerkt zal worden om de
kinderen op te sporen die hoog- en meer begaafd zijn. Aparte activiteiten/opdrachten voor
hoog- en meer begaafde kinderen hebben meestal een positief effect op hun leerprestaties,
op hun motivatie, hun leervaardigheden en creativiteit. Goed onderwijs voor hoog- en meer
begaafde kinderen, en eigenlijk voor alle kinderen, vraagt naast inzetten op cognitief
presteren, ook om de juiste begeleiding en om leerkrachten die expertise hebben op dit
terrein. Welke begeleiding nodig is, hangt af van de beginsituatie van het kind. Om de meeren hoogbegaafde kinderen op school zo adequaat mogelijk onderwijs te kunnen bieden,
begin het idealiter met het in kaart brengen van de cognitieve, sociaal emotionele en
ontwikkel- en leervaardigheden. Dit jaar zijn we dus op school bezig om dit goed in kaart te
brengen, zodat we hier het onderwijs wat betreft inhoud, organisatie en pedagogisch
didactische begeleiding beter op aan kunnen sluiten.
Tijdspad:
September/oktober/november 2020: afnemen screening DHH en evaluatie door werkgroep.
Januari 2021: informatie naar het team, ouders/verzorgers van desbetreffende kinderen.
Januari/februari 2021: invullen signaleringslijsten door leerkrachten/ouders/verzorgers.
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Februari/maart 2021: inventariseren materialen voor meer- en hoogbegaafden. Starten met
extra werk in april 2021, dit verwerken in taakformulier. Eind schooljaar evaluatie. Volgend
schooljaar QuickScan afnemen in groep 1 (september 2021), 3 en 5 (oktober 2021). Extra
werk en verwerken in taakformulier.

Schoolbibliotheek
We zijn gestart met de schoolbibliotheek in oktober 2018. De schoolbibliotheek is dagelijks
een half uur open en wordt gerund door 2 biebassistenten (kinderen uit groep 6, 7 en 8). Zij
worden bijgestaan door 2 hoofdassistenten (kinderen uit groep 8). De hoofdassistenten
dragen een badge zodat ze herkenbaar zijn voor iedereen. Ze lopen rond en letten op dat de
kinderen niet te lawaaiig zijn en niet te lang blijven treuzelen. Ze beantwoorden vragen,
ondersteunen de biebassistenten en helpen mee om alle boeken weer op de juiste plaats
terug te zetten. De hoofdassistenten vormen samen een team en zijn ook samen
eindverantwoordelijk.
De schoolbibliotheek werkt met het geautomatiseerde systeem V@school-air. Dit is een
eigentijds en kindgericht bibliotheeksysteem. Naast het innemen en uitlenen biedt het onder
andere lees- en boekentips, een selectie van geschikte sites voor spreekbeurten en
werkstukken et cetera. Elk kind heeft een eigen bibliotheekpasje. Zo is duidelijk te
achterhalen waar een boek zich bevindt. Elk kind leent telkens 1 leesboek en daarnaast
mogen ze ook een informatieboek lenen. Ook is het mogelijk een boek te reserveren.
De collectie van de schoolbibliotheek bestaat uit verhalende- (=lees) en informatie (ve)
boeken. Er zijn boeken op allerlei leesniveaus, boeken met een speciaal lettertype voor
kinderen met dyslexie, informatieboeken over diverse onderwerpen. Elk jaar wordt een
bedrag opgenomen in de begroting voor de aanschaf van nieuwe boeken, waarbij de nadruk
voor 80% ligt op leesboeken.
Er wordt ook aandacht geschonken aan activiteiten zoals de Kinderboekenweek en de
Voorleesdagen.

Success For All
De KDS Bisschop Bekkers heeft in 2016 de keuze gemaakt voor het programma Success for
All. Goed kunnen lezen is immers de kern van succes op school en in de maatschappij. Het
doel van SfA, een van oorsprong Amerikaans schoolbreed programma, is dan ook om van
elk kind een goede lezer te maken. Het Amerikaanse programma is vanaf 2015 stapsgewijs
vertaald door de Rijksuniversiteit Groningen en geïntroduceerd in de Nederlandse
onderwijspraktijk. In samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen wordt er sinds 2016
onderzoek gedaan naar de implementatie en effecten van SfA binnen onze school.
De groepen 4, 5, 6 en 7 werken met het Success for All programma. In het tweede half jaar
wordt in groep 3 aandacht besteed aan elementen van Success for All, zoals het aanleren
van de samenwerkvaardigheden, de coöperatieve werkvormen. Dit zodat er een goede
overgang is naar groep 4.
Het Success for All programma omvat, naast het aanvankelijk technisch lezen en het
voortgezet technisch lezen, meerdere aspecten van taal. Zo wordt ernaast lezen en
leesplezier veel aandacht besteed aan de mondelinge taalvaardigheid, woordenschat,
tekstinhoud, tekstbeleving en stellen. Er worden strategieën aangeboden om kinderen een
tekst te leren begrijpen. Ook is er inzet van tutoren om uitvallers te helpen.
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Tijdens de lessen werken de groepen 4 tot en met 7 in niveaugroepen. In een Succes for Allklas die op het niveau eind groep 5 (E5) wordt gegeven, kunnen bijvoorbeeld kinderen uit
groep 4, 5 en 6 zitten, die allemaal op hetzelfde niveau lezen. Na acht weken wordt het
leesniveau van de kinderen opnieuw getoetst en worden er nieuwe groepen gemaakt. Een
voordeel van deze manier van werken is onder andere:
•

Betere afstemming op het niveau van het kind

•

Minder differentiatiedruk binnen huidige groepen

•

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

•

Kinderen leren opereren binnen flexibele groepen

•

Van en met elkaar leren; kinderen van verschillende leeftijden en met verschillende
talenten ontmoeten elkaar en werken samen.

•

Verantwoordelijkheid delen door met z’n allen een groepswerk neer te zetten; als het
kind het gevoel krijgt van nut te zijn binnen het groepswerk zal het zich ook meer
eigenaar voelen.

Samenwerkend leren speelt een essentiële rol binnen het Succes for All programma. De
kinderen werken gedurende de les in teams. Elke les wordt er gebruik gemaakt van
verschillende coöperatieve werkvormen. Het samenwerkend leren gaat door middel van
DDU (denken, delen, uitwisselen). Dit kan met een schoudermaatje en/of binnen het team.
Andere coöperatieve werkvormen die veel gebruikt worden zijn onder andere genummerde
hoofden, rotonde, tweepraat en tweepraat op tijd.
Door samen te werken zijn de kinderen samen actief bezig met de leerstof. Ervaringen en
argumenten worden uitgewisseld en bediscussieerd. Op deze manier wordt het mondeling
taalgebruik gestimuleerd. Bovendien gaan álle kinderen aan de slag om de vraag te
beantwoorden.
Tijdens het samenwerkend leren worden verschillen tussen kinderen benut. De sterke
leerling kan de zwakkere leerlingen helpen, zij worden omhooggetrokken door de uitleg van
de sterkere leerling. Tegelijkertijd profiteert de sterke leerling van de hulp die hij of zij zelf
geeft: door uitleg te moeten geven is hij of zij (opnieuw) actief bezig met de stof.
Daarnaast heeft samenwerkend leren een positief effect op de sociale ontwikkeling van
kinderen. De samenwerking met elkaar biedt hun de mogelijkheid om hun sociale
vaardigheden te oefenen. Tijdens het samenwerken moeten ze goed naar elkaar luisteren en
elkaar helpen. De leerkracht leert de kinderen vaardigheden hoe ze prettig en goed kunnen
samenwerken en wat daarvoor nodig is, bijvoorbeeld:
- feedback ontvangen én geven
- reflectie (op jezelf en op anderen)
- elkaar respectvol benaderen.

Goede samenwerking wordt beloond en successen worden gevierd!
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Rekenprof
Rekenprof is een digitaal gepersonaliseerd rekenprogramma. In dit programma kunnen
kinderen werken aan dat wat ze nog lastig of moeilijk vinden. Erg prettig is dat alle kinderen
door kunnen werken en niet meer hoeven te wachten op een klassikale instructie. Het
enorme aanbod aan rekenstrategieën en instructies en opdrachten zorgt ervoor dat er
uitdaging genoeg is voor iedereen. De kinderen vinden het plezierig om met Jouw
RekenTrainer te werken. Rekenprof gebruiken we vanaf groep 5.

Natuur en techniek – programmeren
Op dit moment wordt programmeren als vak geïmplementeerd bij ons op school. Wij hebben
gekozen voor programmeren als vast onderdeel binnen ons curriculum omdat dit vele
voordelen biedt in de ontwikkeling van onze kinderen. Naast het trainen van digitale
geletterdheid, leren de kinderen probleem-oplossend denken, creatief en logisch denken,
ruimtelijk inzicht en het aanbrengen van structuur in denken en handelen.
In de afgelopen jaren hebben wij ons georiënteerd op het programmeeronderwijs. We
hebben meegedaan aan het programma Groningen Programmeert van de Hanze
Hoogeschool, waarbij in de groepen 1 tot en met 8 verschillende vormen van
programmeeronderwijs werden aangeboden. Om één lijn binnen de school te krijgen
gebruiken wij sinds het schooljaar 2020-2021 de robots: Bee-Bot en Dash & Dot. De
bijbehorende lesmethode komt van het bedrijf Codevaardig. De Bee-Bots zijn simpele en
toegankelijke robots waarmee in de groepen 1 en 2 kennis wordt gemaakt met de
basisprincipes van programmeren. In de groepen 3 en 4 worden vervolgens de robots Dash
& Dot geïntroduceerd. Na een kennismaking les kunnen kinderen zelfstandig en in kleine
groepjes aan de slag met de robots. Omdat je na het uitvoeren van een opdracht direct ziet
of de robot wel of niet doet wat hij moet doen, heb je automatisch een reflectiemoment: is het
gelukt? En zo nee, waar ging het mis (in dat geval word je gedwongen om de fout op te
sporen en te herstellen, waardoor je probleem-oplossend vermogen wordt getraind).
Door het gebruik van 5 apps en meer dan 80 verschillende leskaarten kunnen kinderen in
hun eigen tempo en op hun eigen niveau aan het werk tijdens de programmeerlessen. Na
een aantal lessen gevolgd te hebben kunnen de kinderen volledig zelfstandig met de robots
aan de slag. Hierdoor wordt gebruik niet beperkt tot de ingeplande lesmomenten, maar
kunnen de robots ook worden ingezet binnen het-keuze uur en tijdens taaktijd. Het niveau
van de lessen sluit hierdoor automatisch aan bij het niveau van de kinderen.

Pleinspelen
Op onze school wordt 2 keer in de week bewegingsonderwijs gegeven. Per doelgroep
worden er competenties beoordeeld in de lessen. Denk hierbij aan motorische vaardigheden,
maar ook samenwerken en zelfstandigheid. De lessen zijn zo ingedeeld dat de kinderen
tijdens de lessen bezig kunnen zijn met deze competenties. In de lessen wordt er extra
aandacht besteed aan de volgende punten:
- Winst en verlies
- Samenwerken
- Verantwoordelijkheid
- Omgang met anderen
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Bslim activiteiten
Bslim is een sportief leefstijlprogramma in de stad Groningen. Ook inde wijk SPT
(Selwerd/Paddepoel/Tuinwijk) zijn ze actief. Er worden gratis laagdrempelig sportactiviteiten
aangeboden. De activiteiten in de wijk SPT zijn voor kinderen van groep 1 tot en met 8.
Voorbeelden hiervan zijn: peutersportinstuif, kleutersportinstuif, meidenvoetbal, basketbal,
freesports, de leukste gymles, grote sportinstuif. De activiteiten zijn wekelijks met
uitzondering van de vakanties. Naast deze activiteiten worden er nog extra activiteiten
georganiseerd, denk hierbij aan clinics van verenigingen in de wijk.

Gezonde School
Het vignet Bewegen en Sport:
Alle kinderen vanaf groep 3 hebben 2 keer per week gymnastiek van een vakdocent. Ook op
ons Sterrenplein kan flink worden bewogen. Klimmen, klauteren, slootjespringen, in bomen
klimmen, appels aan de boom zien groeien en dergelijke. Touwtjespringen, lummelen,
gooien en vangen, het is allemaal mogelijk op ons plein dat we delen met de Stichting
Kinderopvang Groningen de Melkweg. Bij de hoofdingang hebben we ons Schoolplein 14.
De spelregels staan op een 14 regelbord waarnaar verwezen kan worden. Iedereen is
belangrijk en iedereen mag en kan meedoen. Naast de reguliere lessen bewegingsonderwijs
maken de kinderen kennis met andere sporten en bewegingsactiviteiten. Schaatsen, survival
en zwemmen zijn daar goede voorbeelden van. We hebben inmiddels ook het vignet
Voeding en volgend schooljaar gaan we het vignet Welbevinden aanvragen.

Het vignet Voeding:
Calorierijke maaltijden, vette snacks, tussendoortjes met veel suiker: voor veel mensen zijn
de dagelijkse verleidingen niet te weerstaan. Ze vinden het moeilijk hun eetgedrag te
verbeteren. Maar een ongezond eetpatroon kan leiden tot problemen. Denk aan psychische
klachten door gepest worden bij overgewicht, met verzuim en slechtere schoolresultaten als
gevolg. Of fysieke gezondheidsproblemen, zoals diabetes. Het loont dus als kinderen zo
vroeg mogelijk leren gezonde voedingskeuzes te maken. Om gezonde voeding op school en
thuis te stimuleren werken we de komende vier jaar met het lespakket “ik eet het beter”, “kok
in de klas” en worden er smaaklessen tijdens de workshops gegeven door gecertificeerde
koks. Ook drinken de kinderen op school alleen water, thee of melk. Om het drinken van
water te bevorderen, bevinden zich op school twee watertappunten. Elke week wordt er
kinderen vers fruit en verse groente aangeboden. Kinderen mogen trakteren als ze jarig zijn.
Dit mag een traktatie zijn en niet meer.

Energy Challenge
Energy Challenges is het project waar gedrag en techniek samenkomen en jongeren het
verschil maken!
Jongeren op basis- en voortgezet onderwijs worden uitgedaagd om op eigen wijze
campagne te voeren voor energiebesparing en duurzaamheid op hun school. Spelenderwijs
ontdekken jongeren hun talent en maken ze kennis met de wondere wereld van
duurzaamheid, energie en techniek.
Energy Challenges bestaat uit een campagnetraject en techniektraject.
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De Energy Challenges daagt jongeren op basis- en voortgezet onderwijs uit tot een
duurzaamheidscampagne. Elke school vormt een team van “Energizers”. Dit team neemt het
voortouw om de school en zijn omgeving te verduurzamen. Tijdens de campagne gaan de
teams op onderzoek uit in de wereld van energie, techniek en duurzaamheid.
Het project laat kinderen zien wat hun invloed is op de energierekening van de school en hoe
ze deze rekening door gedrag kunnen beïnvloeden. De kinderen worden uitgedaagd om, als
eigenaar van deze energierekening, het energieverbruik te verlagen. Alleen al door gedrag
kun je 15% besparen.
De Energy Challenges campagne neemt vanaf de start (kick-off) tot het einde (finale)
ongeveer één uur per week in beslag.

Samenwerking SKSG “Melkweg”(kinderopvang/BSO) en Peuterschool “Dikkie
Dik” en Katholieke Daltonschool Bisschop Bekkers
In 2013 is er een samenwerkingsovereenkomst door de drie betrokken organisaties
opgesteld. Het doel is te werken richting een duidelijke doorgaande lijn. Dat betekent dat het
pedagogisch klimaat en educatief handelen van alle 3 instellingen op elkaar afgestemd is
door middel van een gezamenlijke (Vreedzame School) aanpak. Hoe meer binding, hoe
meer betrokkenheid, hoe meer eigenaarschap.
Er is een gemeenschappelijke visie tot stand gekomen. De visie is kindgericht en gaat uit van
de mogelijkheden van de kinderen. Kinderen leren eigen keuzes te maken binnen de
aangewezen kaders.
Ouderbetrokkenheid staat hoog in het vaandel. Ook het VVE-thuisprogramma (Voor- en
Vroegschoolse Educatie) wordt begeleid door een pedagogisch medewerker. De
brugfunctionaris heeft een belangrijke coördinerende rol samen met een leerkracht uit cluster
1/2.

Contacten in de wijk
De Katholieke Daltonschool in de wijk
Onze school is een buurtschool. We krijgen te meeste kinderen uit de directe omgeving.
Ook werken we intensief samen met organisaties rondom de school. Dat vinden we van
groot belang.
Vanuit onze visie op het kind en ons wereldbeeld willen we onze kinderen opvoeden tot
democratische burgers. Burgers die leren een onderdeel te vormen van de directe omgeving
en daar een medeverantwoordelijkheid voor voelen en nemen. Binnen de school en buiten
de school.
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Vreedzame School/wijk
Het Afrikaanse gezegde: "It takes a village to raise a child", zegt precies waar wij graag aan
willen werken. De gemeenschap zoals vroeger in bijvoorbeeld een dorp bestaat niet meer,
sociale verbanden zijn vervaagd. Kinderen groeien op in een sterk geïndividualiseerde
samenleving, waar mensen steeds minder afhankelijk zijn van hun religieuze of culturele
achtergrond. Traditionele gemeenschappen waar mensen elkaar ontmoeten en steunen zijn
grotendeels verdwenen. Een goed "netwerk" rondom de kinderen vinden wij echter heel
belangrijk!
En: Opvoeden tot burger moeten we met z'n allen doen! We laten kinderen zien dat we het
allemaal belangrijk vinden dat ze een evenwichtig en sociaal mens worden. We willen ze alle
kansen geven die ze kunnen krijgen en hulp geven om die kansen te grijpen. Dat is een van
de redenen waarom wij Vreedzame School willen worden en de wijken Selwerd/ Paddepoel
een Vreedzame Wijk. We creëren de pedagogische village door met name volwassenen
(leerkrachten, professionals in welzijn, kinderopvang, maar ook ouders, vrijwilligers,
winkeliers, politie, in het algemeen burgers) toe te rusten om hun
opvoedingsverantwoordelijkheid voor alle kinderen en jongeren weer op zich te nemen.
Hiermee wordt niet alleen de balans tussen steun en toezicht weer hersteld, die zo belangrijk
is voor een goede opvoeding van onze jeugd, maar wordt ook gewerkt aan het bevorderen
van sociale cohesie. We zoeken naar mogelijkheden om de sociaalpedagogische kwaliteit
van de civil society te versterken en de onderlinge sociale steun voor gezinnen te vergroten.

Vensterschool Bisschop Bekkers
In de Vensterschool Bisschop Bekkers wordt de samenwerking met Melkweg (SKSG) en
Dikkie Dik (Kids First) steeds intensiever. De Melkweg ligt aan ons gezamenlijke plein en
Dikkie Dik huurt binnen de school een ruimte voor hun peuteromvang.
Er zijn gezamenlijke scholingen, kennisuitwisselingen, ontwerpen van gemeenschappelijke
ruimtes (nieuwbouw/verbouw), samen gebruik maken van elkaars ruimtes. Er vindt een
gezamenlijke visieontwikkeling plaats a la Reggio Emilia. Dat is terug te vinden in onder
andere het ontwerp van een gezamenlijke belevingstuin. Deze kan echter nog niet in de
praktijk worden gebracht in verband met de aanstaande ver-/nieuwbouw.

Scholing leerkrachten daltoncertificaat
Veel leerkrachten en onderwijsassistenten en de directeur hebben het daltoncertificaat
behaald. Een aantal collega’s gaan nog beginnen. Vanwege de pandemie is dit uitgesteld. In
het kader van deze cursus zijn er opdrachten uitgevoerd die aansluiten bij de onderwerpen
waar we als school mee bezig zijn (reflectie/portfolio, leespromotie, kind-plan). We bezoeken
met het team (of een gedeelte daarvan) daltonconferenties en regiobijeenkomsten. De
daltoncoördinator neemt deel aan de intervisiegroep dalton van de stad Groningen en
omstreken. Hierin zijn de basisscholen De Heerdstee, De Starter, Het Karrepad, De
Driebond en De Tamarisk, De Klister en De Gavelander vertegenwoordigd.
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Dalton teamvergaderingen/studiedagen
Per schooljaar zijn er dalton team/bouw/cluster vergaderingen gepland en uitgevoerd.
Onderwerpen zijn; taakformulier, kiesbord, taakbord, keuze-uur, leerlingenraad, visie,
rapport, portfolio, reflectiewiel, visitatie.
Tijdens cluster en bouw vergaderingen zijn onderdelen verder uitgewerkt.
Daarnaast werken we met een daltonwerkgroep bestaande uit een leerkracht uit groep 1/2,
groep 5, 8, cultuurcoördinator, directeur en daltoncoördinator.

REALIS ATIE VAN HET DALTON ONTWI KKELPLAN 2015-2020
Dalton ontwikkelplan 2015-2020
-

Ontwikkelen van ik-doelen, per pijler, per cluster (klaar 2015/2016)

-

Verdiepen in reflectie/reflecteren door leerlingen. Aanzet in team d.m.v. cursus Human Dynamics. (2015-2016 en
2016-2017)

-

Daarna overstap naar reflecteren met leerlingen. (2015/ 2016 en 2016/2017)

-

Gesprekken met leerlingen: feedback van resultaten en persoonlijke doelen,
werken met eigen (leer)doelen.

-

Nieuw rapport implementeren (2015/2016)

-

Rapport groep 2 verder daltoniseren n.a.v. de nieuwe pravoolijsten. (Rapport in gebruik juni 2016)

-

Afspraken m.b.t. het portfolio behorende bij het nieuwe rapport. (In werking schooljaar 2016/2017)

-

Cursus gesprekken met ouders. (Gestart in september 2015 (Cedin) en gaat door in 2016)

-

Meer loslaten van leerlingen, meer autonomie bij leerlingen. (Doorlopend)

-

De taak nog meer passend maken voor leerlingen met een eigen leerlijn (doorlopend)

-

Optimaliseren van het keuzeuur d.m.v. expertise ook van buiten de school (Bik’er, ouders, onderwijsassistenten,
vrijwilligers) (doorlopend)

-

Leerlingenraad optimaliseren (doorlopend)

-

Verder ontwikkelen van handelingswijzers bij gedrag en cognitieve vaardigheden (doorlopend)

-

D.m.v. klassenconsultaties onderling van elkaars sterke punten leren (doorlopend)

-

Herhalingscursus coöperatieve werkvormen (2x per jaar (Cedin) – 2015/2016)

-

Dit schooljaar (2015/2016) starten 2 leerkrachten de cursus om het dalton certificaat te behalen, de andere
leerkrachten volgen de cursus in 2016/2017.

-

Uitbouwen verdere activiteiten tussen SKSG “Melkweg”” (kinderopvang/BSO), de Peuterschool “Dikkie Dik” en de
school binnen de samenwerkingsovereenkomst ten behoeve van de doorlopende lijn.

Het project reflecteren heeft tijd gekost. We wilden een overzichtelijke manier van
reflecteren. In eerste instantie hadden we te veel ik-doelen voor de kinderen en dat is
volgens ons niet haalbaar. De kinderen zien door de bomen het bos niet meer. We willen er
ook geen administratief project van maken. Dit past niet bij onze kinderen. Uiteindelijk
hebben we gekozen voor een reflectiewiel waarin we van de daltonkernwaarden uitgaan.
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We reflecteren op zelfstandigheid & doorzetten, samenwerken, verantwoordelijkheid,
omgaan met anderen en talent. We hebben zelf een reflectiewiel ontwikkeld. Qua inhoud
groeit dit reflectiewiel van 1 onderdeel per kernwaarde in groep 3, 2 onderdelen in groep 4
en tenslotte naar 3 onderdelen vanaf groep 5. Elke onderdeel heeft ik-doelen (zie bladzijde
19-20-21) die in de groep besproken worden. We denken dat als de kinderen in groep 8 op
al deze onderdelen kunnen reflecteren, ze veel geleerd hebben. We reflecteren vooral op
werkhouding en sociale en emotionele ontwikkeling. We verwachten dat het de cognitieve
prestaties ten goede komen.
Met ingang van april 2020 was het de bedoeling dat de kinderen het reflectiewiel zouden
toelichten in een portfoliogesprek met ouder(s)/verzorger(s) en de leerkracht. Dit is niet
mogelijk geweest vanwege de pandemie. In november 2020 was dit nog steeds niet
mogelijk. We hebben een kopie van het reflectiewiel aan de kinderen meegegeven om het
thuis uit te leggen. We hopen dat de portfoliogesprekken in april 2021 wel kunnen doorgaan,
zoals bedoeld.
Het rapport is inmiddels als weer een aantal jaren in gebruik voor groep 2 tot en met groep 8.
Zowel ouder(s)/verzorger(s) als leerkrachten zijn zeer tevreden over dit rapport.
Het portfolio is ondertussen vertrouwd voor iedereen. Kinderen zijn er trots op.
Het CKV/keuze-uur is flink uitgebreid.(zie bladzijde 21-22-23).
Er zijn een aantal leerkrachten en onderwijsassistenten die het daltoncertificaat behaald
hebben. Zij hebben onderwerpen zoals het Kind-plan en reflectie als onderwerp gekozen. De
leerkrachten en onderwijsassistenten die nog geen daltoncertificaat hebben staan in de
wacht.
De samenwerking met de SKSG en Peuterschool gaat door. Ondertussen zijn er veel
wisselingen geweest van personeel. De overleggen worden weer opgepakt door de directie.
We overleggen veel in clusters en bouwen. Op deze manier proberen we van elkaar te leren
en ons onderwijs te verbeteren.

DALTON ONTWIKKELPLAN 2020-2025
-

Bevorderen van eigenaarschap, meer loslaten van kinderen (terugkomend op
clustervergaderingen/ teamvergaderingen en studiedagen dalton)

-

Teambuilding: we zijn doorlopend, in alle bijeenkomsten, bezig om alle neuzen naar
dezelfde kant te krijgen

-

Cursus/nascholing: feedback/portfolio/ reflectie gesprekken met kinderen en
ouder(s)/verzorger(s), vaardigheden van leerkrachten vergroten (januari 2024
afgerond)

-

Ontwikkelen/implementeren (meer/hoog) begaafdheid (in onder andere de taak en
keuze-uur) voor de groepen 1 tot en met 8 (start 2019 met DHH-scan,
teambijeenkomsten, afnemen DHH-scan, materialen inventariseren. Start in taak april
2021, evaluatie einde schooljaar. Begin schooljaar 2021/2022 geïmplementeerd)

-

Reflecteren met alle kinderen met onder andere met behulp van portfolio gesprekken
m.b.v. het reflectiewiel. (2 keer per schooljaar in november en april). (Start november
2020)
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-

Verdere invoering reflectiewiel (geïmplementeerd december 2023)

-

Reflectie gesprekken, individueel en in alle groepen (januari 2025 geïmplementeerd)

Doorlopend:
-

Door ontwikkelen van het taakbord in de groepen 3 en 4 en de taak van groep 5 tot en
met 8

-

Door ontwikkelen keuze-uur groep 1 tot en met 3, groep 3 en 4, groep 5 tot en met 8

-

Beredeneerd aanbod binnen keuze-uur groepen 3 tot en met 8 uitbreiden met filosofie,
techniek en het Kind plan. Bij de vrije keuze activiteiten meer gerichte opdrachten
bijvoorbeeld bouwplaten, een buitenspel, teken/knutsel tips.

-

Verder ontwikkelen van handelingswijzers bij gedrag en bij cognitieve vaardigheden

-

Leerlingenraad optimaliseren

-

Elke schooljaar zijn er tenminste 2 studiedagen dalton voor het hele team

-

Doorlopend team, cluster en bouw overleggen ten aanzien van dalton

-

Uitbouwen van verdere activiteiten tussen SKSG “Melkweg”
(kinderopvang/Buitenschoolse Opvang), de Peuteropvang en de school binnen de
samenwerkingsovereenkomst ten behoeve van de doorlopende lijn (4 keer per jaar)

-

Daltoncertificaat voor alle leerkrachten en onderwijsassistenten (door directie
gestuurd)

AFSPRAKEN

DE TAAK

We werken met een dagtaak en weektaak, we hebben het volgende daarover afgesproken:
•

Groep 1 heeft een weektaak met 1 opdracht, gevisualiseerd op het kiesbord.

•

Groep 2 heeft een weektaak met 2 opdrachten, gevisualiseerd op het kiesbord.

•

Groep 3 en 4 werken met een dagtaak, gevisualiseerd op het whiteboard. Daarnaast
hebben zij een weektaak met 2 opdrachten, gevisualiseerd op het taakbord.

•

Groep 5 tot en met 8 werken met een weektaak.
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Behalve groep 3 en 4 begint iedere groep uiterlijk de derde schoolweek met taken te werken.
De taakformulieren zijn gedigitaliseerd. Het schoollogo en de naam van de school staan op
het taakformulier. De kinderen kleuren met de kleur van de dag het werk af als het klaar is.
In de groepen 5 tot en met 8 begint de week op maandag.
In de groepen 3 en 4 begint de week op donderdag.
In de taak kunnen alle vakgebieden worden opgenomen.

WERKEN AAN DE TAAK
(Elke dag) Groep 1/2 (kiesbord + weektaak (groep 1 en 2))
Groep 3/4 dagtaak

ongeveer 2 uur

geïntegreerd in de lees/taal- en rekenlessen

Kiesbord

groep 3; 4x per week

Taakbord

groep 3; elke dag na dagtaak
Groep 4; 3 keer per week 30 – 45 minuten

Planbord CKV & keuze-werk

2x 50 minuten per week

Groep 5 taak

gemiddeld 30 minuten per dag

Groep 6 taak

gemiddeld 30 minuten per dag

Groep 7 taak

1 ½ - 2 uur

Groep 8 taak

1 ½ - 2 uur

De taaktijd is mede afhankelijk van de instructietijd per kind.
Groep 3 en 4 reflecteert per weektaak door middel van een smiley.
In de groepen 3 en 4 is er voor elke groep een onderwijsassistent. Bij groep 5 tot en met 8 is
er gezamenlijk een onderwijsassistent. De kinderen zijn ingedeeld volgens de subgroepen.
In de groepen 5 tot en met 8 zijn er ook taakformulieren op maat. Deze zijn voor de kinderen
met een eigen leerlijn.
In de groepen 4 tot en met 7 wordt er gedurende het 1e uur van de ochtend
groepsdoorbrekend gewerkt met lezen (Succes for All). Leerkrachten geven instructie op
maat aan verschillende niveaugroepen.
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STIL WERKEN
(Aan het begin van de taak)
Groep 3 /4

Als de kinderen stil moeten werken zetten we het stoplicht op rood. Bij
de groepen 3 en 4 is de stiltetijd geïntegreerd in taal/lezen/rekenen
(met behulp van een geluidsmeter)

Groep 5

15 min.

Groep 6

15 min.

Groep 7

20 min.

Groep 8

20 min.

De kinderen leren in deze periode zelfstandig problemen op te lossen en het niet direct aan
anderen te vragen. Na deze periode mogen ze, nadat ze eerst zelf goed moeten nadenken
over mogelijke oplossingen, aan hun schoudermaatje hulp vragen. Als de leerkracht tijd
heeft, loopt hij/zij een ronde. Kinderen vanaf groep 5 werken ook met een vragenkaartje.

SAMENWERKEN/MAATJES
Het samenwerken is niet alleen op school belangrijk maar ook in de maatschappij. We leren
kinderen omgaan met verschillen. Je werkt, praat en denkt met elkaar. Elkaar accepteren en
respecteren staat voorop. Je moet dus ook kunnen samenwerken met iemand die je niet
aardig vindt. In het dagelijkse leven moet je kunnen samenwerken met allerlei mensen die je
niet altijd zelf hebt gekozen. Je moet met anderen samenwerken om te kunnen (over) leven.
De school is een onderdeel van de maatschappij.
Samenwerken aan een bepaalde opdracht waarbij iedereen zijn eigen inbreng en
verantwoordelijkheid heeft en als iemand bij individuele opdrachten er niet uitkomt, samen
proberen tot een oplossing te komen.
We besteden in alle groepen aandacht aan hoe je hulp vraagt. Dat doe je natuurlijk
vriendelijk en zonder onnodig storen. Soms mag een kind ook “nee” zeggen omdat het
bijvoorbeeld met iets bezig is dat veel concentratie vereist, of omdat het zo vaak om hulp
wordt gevraagd te helpen dat z’n eigen werk eronder dreigt te lijden. Dat “nee“ zeggen moet
natuurlijk ook vriendelijk worden gezegd.
In iedere groep wordt iedere week regelmatig samengewerkt middels een coöperatieve
werkvorm. In de groepen 1 en 2 worden maatjeskaartjes gebruikt. De leerlingen van groep 4
tot en met 7 werken in teams tijdens lezen en taal waarbij veel wordt samengewerkt. Zie
hoofdstuk Success for All (zie bladzijde 33). In de andere groepen wordt gebruik gemaakt
van schoudermaatjes en groepsmaatjes. Er wordt geregeld van groep gewisseld.
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UITGESTELDE AANDACHT

In de groepen 1 en 2 wordt gewerkt met het dier van de klas als symbool voor “niet storen”.
In groep 3 tot en met 6 wordt een rood stoplicht gebruikt. In groep 5 tot en met 8 worden
rood/groene kaartjes gebruikt.

Voor een hulpvraag geldt:
•

Eerst zelf proberen

•

Dan aan je schoudermaatje vragen

•

Daarna in je groepje/team

•

Dan pas aan de juf/meester (vragenkaartje
op rood) Belangrijk is dat kinderen
ondertussen doorgaan met ander werk
van hun taak.

De kinderen mogen zelf hun werkmaterialen pakken en opruimen. Die hebben altijd een
vaste plek.

DAGRITMEKAARTEN
Groep 1 en 2 werken met dagritmekaarten (met pictogrammen) van de verschillende
activiteiten. Groep 3 werkt met dezelfde dagritmekaarten maar gaat in september/oktober
over naar het visualiseren van het dagritme door middel van woordkaartjes. De groepen 4 tot
en met 8 werken ook met deze woordkaartjes. Vanwege het continurooster hangen de
groepen 1 tot en met 8 de kaartjes per dag.
Met deze kaarten wordt de dagindeling inzichtelijk gemaakt. Het biedt kinderen duidelijkheid
en structuur. Het is een onderdeel van het klassenmanagement en maakt het mogelijk om
kinderen op een eenvoudige manier te betrekken bij de organisatie. Samen met de
dagkleuren is het een van de middelen om kinderen al in een vroeg stadium te laten oefenen
met de opbouw van een taakbewuste houding. Het is het voorstadium van het leren plannen.
Het leren plannen wordt in het voortgezet onderwijs verder uitgebouwd als de kinderen in
hun ontwikkeling daar aan toe zijn.
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DE DAGKLEUREN
In alle groepen staan de daltonkleuren op de deur en in de groepen 3 en 4 ook op het
whiteboard. Ook staan de daltonkleuren op het taakformulier. Deze kleuren liggen vast.
De dag kleuren worden als communicatiemiddel (bijvoorbeeld het daltonbord) en als
registratiemiddel (bijvoorbeeld bij het plannen en afkleuren van de taak) gebruikt.
maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag
rood

geel

blauw

oranje

groen

In alle klassen zijn de dag kleuren met daarnaast een notatiemogelijkheid op de binnenkant
van de deur geschilderd. Daarop kan voor de kinderen (en voor ouders/verzorgers)
informatie of afspraken geschreven worden.
In iedere “bouwhal” zijn dezelfde deurborden. Hierop kan informatie voor de
ouders/verzorgers en kinderen geschreven worden.
In het kleutergebouw hangt een bord links in het halletje.

INTRODUCTIEMAATJE
Als er een nieuw kind op school komt krijgt hij/zij een maatje toegewezen die met alles helpt
en een rondleiding geeft door de hele school. In groep 1/2 helpt de hele klas.
Dit vindt plaats naast het samenwerkend leren met een maatje.

HET NAKIJKEN
Op deze wijze geven we de kinderen verantwoordelijkheid. Het werk dat de kinderen zelf
nakijken wordt steekproefsgewijs gecontroleerd. In sommige klassen of van sommige
kinderen wordt alles gecontroleerd.
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Het zelf nakijken heeft een aantal voordelen:
• Het kind krijgt meteen feedback.
• Het heeft een duidelijk leereffect, omdat het kind, als hij/zij een fout ontdekt, zich zal
afvragen hoe deze fout gemaakt kon worden.
• Het geeft kinderen hierdoor beter inzicht in wat ze zelf kunnen en bij welke zaken ze
hulp moeten vragen van de leerkracht.
Al vanaf groep 3 mogen de kinderen bepaalde opdrachten zelf corrigeren. Vooral dictees en
rekenopdrachten lenen zich daar al snel voor. Natuurlijk kijken de kinderen hun weektaak
zelf na. Zij doen dit met behulp van een nakijkbril en een groene juffen/meester pen.

Naarmate ze ouder worden is er steeds meer mogelijk. Het streven is om de kinderen zoveel
mogelijk zelf na te laten nakijken. De leerkracht werkt op maat, dat wil zeggen dat er per kind
gekeken wordt of zelfstandig nagekeken kan worden en of het kind over de benodigde
vaardigheden beschikt. Het zal natuurlijk zo zijn dat als een kind liever de antwoorden
overschrijft of erg onzorgvuldig is, hij/zij minder vrijheid krijgt en meer ondersteund of
gecontroleerd moet worden.
Er worden meerdere correctievormen gebruikt, zoals nakijken in tweetallen, nakijken door
maatjes, nakijken met de leerkracht, klassikaal nakijken en nabespreken en nakijken in
tweetallen zonder nakijkboek, zodat er sprake is van vergelijken en uitleggen aan elkaar hoe
men tot een oplossing is gekomen (heel effectieve manier van samenwerkend leren). Ook
het digibord wordt veelvuldig gebruikt als hulpmiddel om de kinderen hun werk na te laten
kijken.
Zelf nakijken vraagt een bepaalde houding van kinderen. Ze moeten zich realiseren dat je je
werk nakijkt om er iets van te leren. De leerkracht moet deze houding aanleren net zoals we
ze moeten leren dat ze om hulp of uitleg moeten vragen als ze merken dat er te veel fouten
zijn gemaakt.
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KLASSENDIENST/ SCHOONHOUDEN PLEINEN
Het doel is dat kinderen zich verantwoordelijk voelen voor het schoonhouden van hun
omgeving, hun klassen en/of schoolomgeving zodat kinderen ook in hun eigen omgeving
zich verantwoordelijk gaan voelen voor materialen en omgeving.
Vanaf groep 3 zijn er taken voor de kinderen (kind van de week). Voor groep 3 zijn dat taken
onder schooltijd. Vanaf groep 4 zijn dat ook taken die na schooltijd gebeuren zoals
bijvoorbeeld het lokaal vegen. In de groepen 1 en 2 werken ze met hulpjes.
Twee keer per jaar hebben de clusters 3/4, 5/6 en 7/8 de taak om de pleinen schoon te
houden. Kinderen gaan met prikstokken en een plastic zak beide pleinen schoonhouden.
Zij doen dit tijdens het buitenspelen.

PECIFIEKE AFSPRAKEN KLEUTERBOUW
Naamkaartjes
Bij de kleuters worden ze gebruikt om bijvoorbeeld te laten zien welk werkje van wie is, of
van wie een werkje nog niet af is. In alle kleutergroepen hebben de naamkaartjes een sticker
die correspondeert met de sticker op de kapstok en de sticker op de namenlijst (met daarop
wasknijpers bij de hulpjes die naast de leerkracht zitten) en de sleutelhanger. Bij de
maatjeskaarten worden in groep 1 en 2 foto’s gebruikt.
Namen kleuterklassen
Alle kleuterklassen hebben een naam;
de klas van Britt: de Vlindertuin.
de klas van Leònie: het Berenhol.
de klas van Riet /Mieke: het Muizenhuis
de schakelklas van Evie: het Dierenbos.
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Werken met hoeken
In de kleuterbouw wordt gewerkt met hoeken. Hoeken geven kleuters houvast, bevorderen
de betrokkenheid en maken het lokaal overzichtelijk. Door het werken in hoeken kunnen veel
activiteiten naast elkaar plaats vinden. Hoeken hebben een eigen sfeer en intimiteit nodig om
het kind de gelegenheid te bieden op te gaan in het eigen spel of om zich geconcentreerd af
te sluiten voor dingen buiten zijn belangstelling van dat moment. Vooral kasten scheiden de
hoeken van elkaar.
In iedere kleuterklas is ook een wisselhoek aanwezig. Naast de gebonden thema’s waarbij
kinderen eigen inbreng hebben, zijn er ook periodes waarbij gehele vrijheid is in eigen keuze
van de themahoeken.
Voorbeelden zijn onder andere een ziekenhuis, de bloemenwinkel, de boerderij, de kamer
van Sint.
De verschillende materialen zijn gemakkelijk te pakken. Kasten zijn open en alles heeft een
vaste plaats. Omdat de kinderen de meeste materialen zelf mogen pakken en betrokken
worden bij het opruimen hebben een aantal kasten foto’s van het materiaal, zodat de
kinderen zelfstandig kunnen opruimen.
Ook op de gang kunnen werkplekken worden gerealiseerd zoals bijv. de bouwhoek, de
verkleedhoek, de eventuele timmerhoek, de graanbak. Dit is ook mogelijk bij ons op school
omdat de groepen 1 en 2 in een aparte vleugel van het gebouw zitten. Op deze manier wordt
de kinderen al vroeg geleerd om onder eigen verantwoordelijkheid ook buiten de klas te
werken.
Het kiesbord
Als de kinderen gaan werken, hangen ze hun sleutelhanger (met hun sticker en naam) op
onder de activiteit die ze willen gaan doen. De activiteiten zijn gevisualiseerd met foto’s. Op
het bord kan het kind duidelijk zien of er nog plaats is en wie er al spelen. Als ze na een
bepaalde tijd ergens anders willen gaan spelen herhaalt het voorgaande zich.

Als de kinderen gaan werken, hangen ze een naamkaartje op. Soms zijn kinderen ingepland
door de leerkracht.
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INRICHTING
De instructietafel
De leerkracht geeft hier individuele of groepsgewijs preteaching, verlengde- of
verrijkingsinstructie. Verder heeft iedere klas een vaste plek waar het werk ingeleverd kan
worden.

Werkplekken
Werkplekken voor de kleuterbouw, zie werken met hoeken.
Kinderen uit de groepen 3 tot en met 8 werken regelmatig op de gang. De
kinderen van de groep 3 en 4 krijgen, als ze zelfstandig aan het werk zijn
op de gang, een gangpas. Verwacht wordt dat kinderen daar rustig en
geconcentreerd kunnen werken zonder anderen te storen. Vanaf groep 5
wordt er groepsdoorbrekend, op verschillende locaties, gewerkt. Er zijn
werkplekken op de gang. De werktafels zijn verdeeld over de groepen.
Iedere groep heeft z’n vaste plek.

We hebben pictogrammen op de gangen waarop het gewenste gedrag gevisualiseerd is.

We willen graag nog meer geschikte werkplekken op de gangen te maken.

W.C. SYMBOLEN
Het gaan naar de wc wordt geregeld met symbolen, die per groep kunnen verschillen. De
kinderen kunnen zo zien of ze naar de wc mogen.
Vanaf groep 5 hangt een handelingswijzer bij de deur waarop staat wanneer ze naar de wc
mogen.
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KLASSENMAP
In iedere klas is een klassenmap.
Bij ziekte kan een invaller zich vlug oriënteren in de groep.

Inhoud Klassenmap:
1.

Leerlingenlijst

2.

Klassenplattegrond

3.

Toestemmingen verlof

4.

Informatie voor invallers (waar is wat te vinden, methodes, inlogcodes.)

5.

Bijzonderheden van kinderen/ medicijngebruik

6.

Weekrooster

7.

Subgroepen

8.

Taakformulier

9.

Roosters (gym, plein, etc.)

10. (Individuele) handelingsplannen, zie esis
11. Regels (school/ groep)
12. Ouderhulp
13. Luizencontrole
14. Gezonde school: Eet- en drink protocol
15. Afspraken met stagiaires
16. GGD-melding
17. Meldcode
18. Jaarrooster
19. Daltonboek
20. Bijlages
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VISUALISATIE VOOR DE OUDERS
Bij de deuren van de betreffende ruimtes hangen de namen van de directeur, de intern
begeleider, de conciërge, de administratief medewerker en de
leerkrachten/onderwijsassistenten. Op de deuren van de klaslokalen en op deuren in de
kleuterhal en beneden hal zijn de daltonkleuren geverfd. Daarop staat informatie voor de
ouders/verzorgers en kinderen. Via MijnSchool wordt deze informatie ook naar
ouders/verzorgers verstuurd.

INLOOP
De kinderen mogen vanaf 8.20 uur naar binnen. De kinderen gaan de klas in en blijven daar
ook. Alle kinderen worden ’s morgens begroet en we geven elk kind een hand.
De ouders/verzorgers zijn welkom bij deze inloop en kunnen korte vragen stellen, dingen
mededelen of dingen bekijken die de kinderen hun willen laten zien. Dit geldt vooral voor de
groepen 1 tot en met 3, maar gebeurt ook in de groepen 4 tot en met 8, alleen minder
frequent.
In groep 3 zijn ouders/verzorgers welkom tot 8.40 uur. De kinderen kiezen dan van het leesen rekenkiesbord. Het doel is dat ouders/verzorgers met hun kind kunnen werken/lezen.
Tevens komt dit de ouderbetrokkenheid ten goede. Na de herfstvakantie komt het accent
meer te liggen op (samen) lezen.
Om 8.30 uur gaat de bel. Alle kinderen gaan naar binnen. Een leerkracht staat ‘s morgens op
het plein.
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MIJNSCHOOL
Als er bepaalde activiteiten zijn, zullen die te vinden zijn op de schoolkalender en/of komt er
een bericht in MijnSchool. Alle brieven, uitnodigingen voor gesprekken gaan via MijnSchool
naar de ouders. We streven ernaar die informatie in ieder geval drie weken van tevoren te
melden, en dan nog een keer te herhalen.

TERMINILOGIE
We spreken over:
-Katholieke Daltonschool Bisschop Bekkers (KDS Bisschop Bekkers) is de officiële naam. In
het dagelijks gebruik wordt ook gesproken over de Bisschop Bekkersschool.
-Taak
-Taakformulier
-Taakbord
-Kiesbord (witte kiesbord groepen 1 tot en met 3)
-Keuze-uur (groepsdoorbrekend: groepen 1 tot en met 3, groepen 3 en 4, groepen 5 tot en
met 8)
-Planbord/CKV Keuze-uur; wordt gebruikt tijdens het keuzeuur van de groepen 3 en 4 en de
groepen 5 tot en met 8)
-cluster 1/2 (groepen 1 en 2)
-cluster 3/4 (groepen 3 en 4)
-cluster 5/6 (groepen 5 en 6)
-cluster 7/8 (groepen 7 en 8)
-schakelklas (kinderen geselecteerd uit groep 1 en 2 voor extra stimulering taalonderwijs)
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BIJLAGE 1: KIJKWIJZERS GROEPEN 1 T/M 8

KIJKWIJZER GROEP: 1/2

Ingevuld door: …………….
Op: …………………………
Gekeken bij: ………………

Groep: ……….

1. DAGKLEUREN

in

niet

orde

in

datum
klaar

opmerkingen

datum

opmerkingen

orde
De dagen van de week worden aangeven met een
dagkleur (op de deur en aan de kast en bij het
raam, op ooghoogte van de kinderen).

2. DAGRITME

i.o.

n.i.o.

klaar
De dagstructuur wordt dagelijks door middel van
dagritmekaarten zichtbaar gemaakt.
Er wordt gewerkt met een dag rooster.

3. HANDELINGSWIJZERS EN SYMBOLEN

i.o

n.i.o.

datum
klaar

opmerkingen

Er wordt gebruik gemaakt van pictogrammen
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(hoeken, speel en werk activiteiten etc.).
Er is een symbool voor uitgestelde aandacht.

Er wordt gewerkt met handelingswijzers (wc,
verfbord, puzzelen).
In de klas is een overzicht van de maatjes
zichtbaar.

4. DE TAAK

i.o.

n.i.o.

datum

opmerkingen

klaar
De weekopdrachten worden op 2 verschillende
differentiatieniveaus aangeboden. Namelijk voor
groep 1 en voor groep 2. Er wordt op
groepsniveau gedifferentieerd, op tempo en
hoeveelheid. Tevens wordt op individueel niveau
gedifferentieerd.
Klassikale instructiemomenten zijn kort en
effectief.
Instructiemomenten zijn interactief.

Bij instructie aanbieden van
oplossingsstrategieën.
Na afloop instructie taakwerk en eventueel
verlengde instructie aan de tafel.
Het kind kan zelf de volgorde van het werk
bepalen.
Kinderen kunnen aan een plusopdracht werken.
Deze opdrachten zijn tevens op groepsniveau
gedifferentieerd.
De kinderen registreren zelf wanneer een
opdracht klaar is door middel van het afkruisen
op de taak.
De leerkracht besteedt structureel elke dag tijd
aan reflectie.
Er wordt gewerkt conform een beredeneerd
aanbod.

5. (ZELF)CORRECTIE

i.o.

n.i.o.

datum

opmerkingen
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Voor een hulpvraag geldt:
•

Eerst zelf proberen

•

Dan aan je (schouder)maatje vragen

•

Daarna in je groepje

•

Dan pas aan de juf/meester

6. KEUZEWERK

i.o

n.i.o.

datum
klaar

opmerkingen

i.o.

n.i.o.

datum
klaar

opmerkingen

Het keuze-werk wordt iedere dag aangeboden
door middel van een pictogram.
In groep 1/2 (en 3) hebben we elke week keuzeuur. Hierin komen veel intelligenties van
Meervoudige Intelligentie aan bod.

7. ZORG VOOR KLAS, SCHOOL, OMGEVING

Er wordt gewerkt met een klassendienst (hulpjes).
Materialen in de klas op vaste, te bereiken
plaatsen.
Kinderen halen zelfstandig hulpmiddelen en
materialen.
Nieuwe kinderen worden begeleid door een
maatje.
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KIJKWIJZER GROEP: 3 T/M 8

Ingevuld door: …………….
Op: …………………………
Gekeken bij: ………………

Groep: ……….

1. DAGKLEUREN

in

niet
in

datum
klaar

opmerkingen

orde
orde
De dagen van de week worden aangeven met een
dagkleur (op de deur en op het whiteboard).
De dagkleuren worden gebruikt voor registratie en
planning bij de taak.
De kleuren worden gebruikt voor het aftekenen op de
taak.
De kinderen registreren zelfstandig.

2. DAGRITME

i.o.

n.i.o.

datum
klaar

opmerkingen

i.o.

n.i.o.

datum
klaar

opmerkingen

In groep 3 tot en met 8 wordt gewerkt via de
afgesproken dagstructuur.
Er wordt gebruik gemaakt van woordkaarten op het
whiteboard.
De inhoud van de les staat achter de woordkaarten.

Er wordt gewerkt middels het dag rooster.

3. HANDELINGSWIJZERS EN SYMBOLEN
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Er wordt gebruik gemaakt van een symbool voor wcgebruik.
Er wordt gewerkt met een symbool voor uitgestelde
aandacht.
Er wordt gewerkt met een hulpvraagkaartje (vanaf
groep 5).

Er wordt gewerkt met geluidssymbolen.
In de klas wordt gewerkt met schoudermaatjes en/of
in teams.

4. DE TAAK
In groep 3 en 4 wordt gewerkt met een dagtaak en
een weektaak.
In groep 5 tot en met 8 wordt gewerkt met een
dag/weektaak.
Groep 3 en 4 werkt met een taakbord.
Het taakformulier voor groep 5 tot en met 8 is
digitaal ingevuld.
Er wordt gewerkt met het afgesproken taakformulier.
De taak wordt aangeboden op 2/3
differentiatieniveaus wat betreft rekenen en
taal/lezen.
Er is een taak voor kinderen met een eigen leerlijn
(vanaf groep 5).
Klassikale instructiemomenten zijn kort en effectief.
Instructiemomenten zijn interactief.
Tijdens instructiemoment een gezamenlijk
inoefenmoment.
Doel van de les wordt bij de start aan de kinderen
verteld.
Gebruik van pre-instructie.
Bij instructie aanbieden van oplossingsstrategieën.
Na afloop instructie taakwerk en evt. verlengde
instructie.
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Het kind kan zelf de volgorde van het werk bepalen
(vanaf groep 5).
Op de (week)taak staan plusopdrachten vermeld.
Op de dag/weektaak staat minimaal een
samenwerkingsopdracht vermeld.
Er is een instructietafel aanwezig.
De leerkracht besteedt elke dag tijd aan reflectie.

6. (ZELF)CORRECTIE

i.o.

n.i.o.

datum
klaar

opmerkingen

i.o.

n.i.o.

datum
klaar

opmerkingen

i.o.

n.i.o.

datum
klaar

opmerkingen

Voor een hulpvraag geldt:
•

Eerst zelf proberen

•

Dan aan je (schouder)maatje vragen

•

Daarna in je groepje

•

Dan pas aan de juf/meester

Vanaf groep 5 corrigeren kinderen hun eigen werk.
Vanaf groep 5 wordt het werk door maatjes of door
het kind zelf gecorrigeerd.
De leerkracht neemt steekproeven om te kijken of
het werk goed na is gekeken.

7. KEUZEWERK

Het keuze-werk wordt op vaste momenten in de week
aangeboden. Hierin komen intelligenties van
Meervoudige Intelligentie aan bod.

8. ZORG VOOR KLAS, SCHOOL, OMGEVING

Er wordt gewerkt met een klassendienst waarbij de
taken zijn omschreven.
Materialen in de klas op vaste, te bereiken plaatsen.
Nieuwe kinderen worden begeleid door een maatje.
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BIJLAGE 2: COÖPERATIEVE WERKVORMEN

Mix En Koppel




Mixen:
Loop tijdens de muziek en ruil je kaartje.
Bevriezen:
Sta stil en ruil niet meer.



Koppelen:
Zoek naar het kind met het bijpassende kaartje. Ga samen aan de kant staan.
Na controle kan het spel opnieuw gespeeld worden.

TweePraat



Luister in je tweetal naar opdracht.




Neem Denktijd.
Kies wie begint.



Geef om de beurt korte antwoorden.

Zoek Iemand Die



Loop rond met je werkblad.



Zoek iemand op.
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Kies wie begint.



A stelt vraag aan B, B antwoordt.



Goed? Naam erbij.



B is aan de beurt (stap 4 en 5).



Stap 1 6 herhalen.
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Twee Gesprek Op Tijd



Luister in je tweetal naar opdracht.



Neem Denktijd.



Kies wie begint.



A vertelt en B luistert.



Let op het stopteken.



B vertelt en A luistert.

In De Rij
De leerkracht geeft aan waar de rij over gaat en geeft aan waar de rij begint en waar
deze eindigt. De kinderen bepalen hun plaats in de rij door te overleggen en zichzelf
te vergelijken met hun groepsgenoten. Ze corrigeren elkaar positief totdat de rij goed
staat. De leerkracht checkt de rij door de kinderen hardop kort hun positie te laten
noemen. De leerkracht vormt tweetallen op basis van de rij. De leerkracht geeft de
vervolgopdracht en de kinderen voeren die uit. De leerkracht geeft aan wat na afloop
teruggevraagd gaat worden. De leerkracht vraagt na afloop een aantal kinderen om
iets te vertellen over wat gedaan is in het tweetal.

Denken Delen Uitwisselen
De leerkracht stelt een vraag aan de hele groep. De kinderen krijgen de tijd om in
stilte over het antwoord na te denken (Denken). De kinderen bespreken elkaars
antwoorden in tweetallen (Delen). Samen komen zij tot het beste antwoord. De
leerkracht vraagt aan een van de kinderen uit het tweetal om hun antwoorden met de
klas te delen (Uitwisselen).
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Rondpraat
De kinderen zitten in hun groepje en krijgen de opdracht om om de beurt iets te
vertellen. Dit zouden ze kunnen voorbereiden door eerst in tweetallen te overleggen.
Bijvoorbeeld met hun schoudermaatje of met hun gezichtspartner (degene die
tegenover hen zit). De afronding van dit gesprek zou klassikaal kunnen. Bijvoorbeeld
door middel van popcorn. Willekeurig in de klas staat, om de beurt, een kind op die
een antwoord wil geven.

Placemat
De kinderen zitten in een groepje van 4 bij elkaar. Er ligt een placemat op tafel met
een centraal vak in het midden en 4 zijkanten. De leerkracht geeft een opdracht. De
kinderen schrijven in hun eigen zijkant een of meerder antwoorden. Daarna schrijven
zij de gemeenschappelijke antwoorden in het midden. Ook kan de opdracht in het
midden staan.

Genummerde Hoofden Bij Elkaar

Samen
Ieder in het groepje heeft een ander nummer.
Kijk en luister naar de vraag op het bord.
willen

Neem denktijd: schrijf je antwoord en uitleg in je schrift.
werken
Ga staan, de hoofden bij elkaar:



Zorg dat iedereen het antwoord en de uitleg weet.
Schrijf het groepsantwoord op het wisbordje.
Laat zien dat je een groepsantwoord hebt: ga zitten


Luister naar het nummer. Steek je hand op en wacht op je beurt.
Geef het groepsantwoord.
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Twee Vergelijk



Luister naar de opdracht.



Bedenk oplossingen/ ideeën/antwoorden.
Schrijf ze op één lijst/ in een vak.



Let op Stopteken.



Vergelijk om de beurt oplossingen met je maatje.



Noteer de gekregen oplossingen op de andere lijst/ in het andere vak.



Klaar? Bedenk in tweetal meer oplossingen en noteer in het samenvak.

Binnen Buiten Kring
Er worden twee kringen gemaakt. Een kring is de buitenkring en de andere kring zit of
staat daarbinnen. De kinderen in de beide kringen kijken elkaar aan, waardoor er
weer koppels zijn gevormd. De kinderen stellen elkaar een vraag, of delen bepaalde
informatie. Vervolgens geeft de leerkracht aan hoeveel plaatsen de binnenkring moet
opschuiven en herhaalt de opdracht zich.

Zoek De Valse



Maak een viertal.



Schrijf elk drie zinnen op:
Twee zijn waar, één niet.



Kies wie begint



Lees om de beurt voor.



Neem Denktijd.



Kies de valse.



Gelukt?
Ja: vieren. Nee: compliment voor de bedenker.



Stap 4, 5, 6, en 7 herhalen.
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Tweetal Coach




Luister in je tweetal naar opdracht.
Kies wie begint.



A werkt, B luistert, coacht en bevestigt.



B werkt, A luistert, coacht en bevestigt.



Stap 3 en 4 herhalen.

Schud En Pak



Nummer 1 pakt de kaart uit de stapel.



Nummer 2 leest de vraag voor.



Nummer 3 krijgt bedenktijd en geeft antwoord.



Nummer 4 vat samen of reageert/ bedankt.

De rollen rouleren en het spel kan opnieuw gespeeld worden.
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