	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

Daltononderwijs	
  op	
  de	
  Wegwijzer	
  
`Leren is werken, zelfstandig en samen`

In 2015 heeft De Wegwijzer zich tot doel gesteld om daltonschool te worden. Uniek in
Losser. Daltononderwijs sluit goed aan bij de manier waarop we als school al jaren ons
onderwijs vorm geven. Het helpt ons ook om onze school nog beter te maken en vooral om
de kinderen uit Losser nog beter voor te bereiden op hun toekomst. Graag leggen we u uit
waarom daltononderwijs in Losser een plek verdient in het onderwijsaanbod.
Wat is daltononderwijs?
Op het Internet is veel informatie te vinden over daltononderwijs en daltonscholen (kijk
bijvoorbeeld maar eens op http://www.dalton.nl)
Eenvoudig gezegd is daltondonderwijs een onderwijsvorm waarbij kinderen niet alleen maar
geleerd wordt wat je wettelijk op school moet leren (zoals taal, rekenen, aardrijkskunde etc.).
Op een daltonschool ontwikkelen kinderen zich breder. Daltonscholen proberen kinderen
een stap verder te brengen op cognitief, cultureel, sportief en sociaal-emotioneel gebied. En
uiteindelijk moet dat zorgen voor een goede persoonsontwikkeling.
Op een daltonschool krijgen leerlingen dus niet alleen kennis en vaardigheden bijgebracht.
Ze leren ook hoe ze die kennis en vaardigheden kunnen inzetten.
De Wegwijzer wil een daltonschool zijn die kinderen in een veilige en prettige omgeving een
stap verder helpt in de ontwikkeling naar een persoon die prima kan samenwerken, maar die
ook zelfstandig is als de situatie dat vraagt. Een persoon die nadenkt over de eigen
ontwikkeling en die in staat is om verantwoordelijkheid te dragen.
Kernwaarden
Het daltononderwijs in Nederland kent 6 kernwaarden. Vanuit deze waarden geven
daltonscholen vorm en inhoud aan het onderwijs.

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Vrijheid / verantwoordelijkheid
Vrijheid en verantwoordelijkheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het
daltononderwijs ziet een mens / kind als een persoon die zelf kan en mag kiezen.
Vrijheid betekent niet dat alles zomaar kan! Vrijheid (in gebondenheid) is noodzakelijk om
eigen keuzes te kunnen maken en eigen wegen te vinden. Door meer ruimte te bieden
kunnen leerlingen een actieve en nieuwsgierige leerhouding ontwikkelen.
Zelfstandigheid
Zelfstandig leren binnen de gemaakte afspraken, stimuleert het probleemoplossend
vermogen van een leerling. Om later goed te kunnen functioneren moeten de leerlingen
leren beoordelen welke beslissingen zij kunnen nemen. De keuzevrijheid dwingt de
leerlingen tot het nemen van zelfstandige beslissingen die effectief en verantwoord zin.
Het is de taak van de leerkracht om iedere leerling de structuur en begeleiding te bieden om
vrijheid binnen de grenzen te hanteren. Het is de taak van de leerkracht om iedere leerling
de ruimte te geven die het aankan, dus werken op maat.
Samenwerken
Een daltonschool is een school waar leerlingen en leerkrachten van en met elkaar leren.
Leerlingen werken samen met medeleerlingen (maatjes) en leerkrachten aan de leertaken
om te leren hoe met elkaar om te gaan, maar ook om elkaar te helpen. Het verwerven van
kennis en vaardigheden in samenwerking met anderen kan het leren vergemakkelijken.
Leerlingen leren dat er verschillen bestaan tussen mensen. Ze leren naar elkaar te luisteren
en respect te hebben voor elkaar. Als leerlingen samenwerken ontwikkelen ze sociale
vaardigheden en leren ze te reflecteren op de manier waarop ze leren, zoals het beoordelen
van een eigen inbreng en die van een maatje, het aangaan van de dialoog, het leren
omgaan met teleurstellingen en het ervaren van de meeropbrengst uit de samenwerking.
Effectiviteit en doelmatigheid
Het daltononderwijs is gericht op een effectieve inzet van tijd, menskracht en middelen. De
taak is de centrale drager van de te leren vaardigheden en kennis. Een taak op maat,
aangepast aan de individuele leerling werkt doelmatig en functioneel.
Reflectie
Door na te denken over wat je gaat doen, wat je aan het doen bent of wat je hebt gedaan,
leert de leerling over het eigen gedrag en dat van de ander. De leerling leert zodoende
zichzelf en de anderen te begrijpen.
Leerlingen leren te reflecteren op leeropbrengsten en persoonlijke ontwikkeling.
Elke leerkracht die werkt op een daltonschool reflecteert op zijn of haar handelen in de
onderwijspraktijk. Op schoolniveau vindt reflectie voortdurend plaats.
Borging

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Deze kernwaarde gaat in op het vastleggen en uitvoeren van de vijf hiervoor genoemde
kernwaarden, bezien vanuit dalton. Het is van belang afspraken op schoolniveau goed te
borgen, zodat iedere leerling onderwijs kan volgen middels een ononderbroken lijn.
Daltonscholen in Nederland werken samen aan een kwalitatief goed daltononderwijs door
allemaal deel te nemen aan planmatige zelfevaluatie en visitatie.
Een daltonschool is een lerende organisatie die de leerkrachten ondersteunt bij het zich
continu te scholen. Teamleren heeft op een daltonschool een hoge prioriteit.
Wat is daltononderwijs niet?
We hopen dat u net zo enthousiast bent over daltononderwijs als wij. En wellicht is het goed
om tot slot een aantal misvattingen weg te nemen:
Daltononderwijs is niet vaag. Het is juist heel concreet en doelgericht.
Daltononderwijs is niet vrijblijvend. Het leert kinderen juist verantwoordelijkheid nemen.
Daltononderwijs is niet alleen voor ‘sterke’ kinderen. Het helpt elk kind een stap verder in de
persoonlijkheidsontwikkeling.
Daltononderwijs remt de ontwikkeling van snelle leerlingen niet. Het biedt kinderen juist de
vrijheid om zich sneller te ontwikkelen als het kan. En het biedt voldoende mogelijkheid om
kinderen extra te helpen als dat juist nodig is.
Samen op weg
De Wegwijzer wil graag een daltonschool zijn. Als u daar meer informatie over wilt hebben of
erover met ons van gedachten wilt wisselen, neem dan gerust contact met ons op…

Dit stuk is gebaseerd op afspraken gemaakt tijdens de Algemene ledenvergadering van de Nederlandse Dalton
Vereniging, maart 2012.

