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voorwoord
Voor u ligt het daltonboek van openbare daltonschool Windkracht 10. Met het schrijven van dit
daltonhandboek beogen wij de doorgaande lijnen binnen de school te borgen en ouders,
leerkrachten en andere belangstellenden een inzicht te geven in ons handelen. Ons handboek zal
een document zijn dat geregeld aangepast wordt. Eén van de kernwaarden in onze school is
‘groei’. Ons handboek zal daarom ook continu in ontwikkeling zijn en de benodigde groei
doormaken. Wij proberen de inhoud van dit boek neer te zetten, op de manier zoals wij ook onze
visie naar buiten dragen, gebaseerd op ‘De Gouden cirkel’ van Simon Sinek ondersteund door het
boek Kus de visie wakker van Geelhoed en Van der Loo (2015).

(Mindbiz, 2013)
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Inleiding
Waarom is het handboek geschreven?
Wij schrijven ons daltonhandboek als ‘praktische’ gids om verscheidene
doelen na te streven:
1. Inzichtelijk maken hoe het daltononderwijs vorm krijgt op ods Windkracht 10.
2. Transparantie m.b.t. afspraken e.d. voor alle betrokken om de afspraken te borgen.
3. Als handreiking voor nieuwe collega’s op ods Windkracht 10.
4. Inzichtelijk maken welke ontwikkelingen wij doormaken en willen gaan maken m.b.t. ons
(dalton)onderwijs.
Hoe is het boek geschreven?
Ons handboek is tot stand gekomen aan de hand van de visie van Simon Sinek. Vanuit een
theoretisch kader waarin de visie, huidige context en de verbinding met het daltononderwijs
wordt geschetst, zal dit handboek vanuit onze kernwaarden van onze school de praktische
uitwerking in de groepen beschrijven.
Wat is in het boek beschreven?
De manier hoe wij ons onderwijs vormgeven, gebaseerd op de kernwaarden van Dalton,
gekoppeld aan onze kernwaarden. ‘Dalton is immers een middel, om een doel te bereiken’.
Daarnaast is dit boek een naslagwerk en borgingsdocument voor alle belangstellenden.
Hoe is de opbouw van het handboek?
Elke kernwaarde (gekoppeld aan een daltonwaarde) zal beginnen met de why. Er zal worden
beschreven waarom wij de kernwaarde belangrijk vinden in ons onderwijs.
Vervolgens zal verder gegaan worden met de how. Hier beschrijven wij hoe we de kernwaarde in
onze school zichtbaar naar voren laten komen.
Elke kernwaarde wordt afgesloten met de what. Hier wordt de praktische invulling beschreven.
Door het handboek per kernwaarde te beschrijven, worden de praktische voorbeelden
‘vastgezet’ onder een kernwaarde. Dit ligt genuanceerder. Veel van de praktische voorbeelden
kunnen aan diverse kernwaarden gekoppeld worden. We hebben er echter wel voor gekozen om
ze onder één (‘hoofd’)doel weg te zetten, om zo het handboek rustig en overzichtelijk te houden.
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Windkracht 10
Sinds november 2000 mogen wij ods Windkracht 10 officieel een daltonschool noemen. Al ver
voor wij dit predicaat kregen, werd er al op vele punten vanuit de daltonprincipes gewerkt. Zelfs
ons schoolgebouw, welke stamt uit 1981, is ingericht volgens het daltonconcept. Zo zijn er
werkplekken in de gang waar kinderen rustig kunnen werken. Daarnaast is de middenruimte een
centrale plek in onze school, waar kinderen uit verschillende groepen met hun werk bezig kunnen
zijn en waar vieringen gehouden worden.
Het toenmalig team heeft een daltoncursus gevolgd en ook de teamleden die daarna op onze
school gekomen zijn, hebben allen het certificaat behaald. Van september 2017 tot januari 2019
heeft het voltallige, huidige, team een daltoncursus gevolgd onder leiding van Hans Wolthuis.
Naast daltoncertificaten voor nieuwe teamleden, zijn er ook +certificaten uitgedeeld aan de
teamleden die al eerder een certificaat haalden.
Why
In het schooljaar 2016-2017 hebben wij als school een visietraject doorlopen. We hebben gekeken
waar we voor willen gaan en staan en welke kernwaarden hierbij horen. De visie van ods
Windkracht 10 is:
‘Samen bouwen aan groei voor de toekomst’.
Wij zijn een openbare daltonschool. Wij geloven dat we kinderen zelfstandig en verantwoordelijk
kunnen maken zodat ze wijs de wereld tegemoet gaan. Ons daltononderwijs laat zich het beste
omschrijven vanuit de volgende kernwaarden:
Open (daltonwaarde: reflectie)
Open naar jezelf, naar je omgeving en naar de wereld om je heen.
Zelfstandig (daltonwaarde: zelfstandigheid)
Onafhankelijk zijn van een ander, leert je om te zien wat je zelf kunt.
Verantwoordelijk (daltonwaarde: verantwoordelijkheid)
Eigen keuzes mogen maken zorgt voor een actieve leerhouding.
Samen (daltonwaarde: samenwerken)
Samen staan we sterk.
Groei (daltonwaarde: effectiviteit/doelmatigheid en reflectie)
‘Alles wat je aandacht geeft, groeit’. (Aves)
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Relatie met andere beleidsstukken
Het schoolplan
Iedere Nederlandse school heeft een schoolplan, waarin uitgebreid wordt verwoord hoe er wordt
gewerkt, waarom er zo wordt gewerkt, welke materialen daarbij worden gebruikt en wat de
ontwikkelingsplannen voor een periode van vier schooljaren zijn.
De reikwijdte van het schoolplan is daarmee groter dan die van het handboek dat nu voor u ligt. In
dit daltonhandboek worden voornamelijk de praktische afspraken beschreven die binnen het
onderwijsteam zijn gemaakt om ervoor te zorgen dat onze school een daltonschool is en blijft.
De schoolgids
Aan het begin van het schooljaar wordt de schoolgids uitgegeven. Deze komt op de website van
onze school te staan en is voor iedereen te lezen. Als ouders een papieren versie willen, is dit
uiteraard ook mogelijk. In deze gids staat praktische informatie over de school. Voorbeelden
hiervan zijn: de identiteit van de school, de vakken die gegeven worden, activiteiten door het jaar
heen, zorg, rapportage en ouderbetrokkenheid. Daarnaast wordt er beknopt uitgelegd wat
daltononderwijs inhoudt.
Wie door de tekst in de schoolgids geïnteresseerd is geraakt in het daltononderwijs en meer
gedetailleerd wil weten hoe het er in de praktijk mee wordt gewerkt, kan verdieping vinden in dit
daltonhandboek.
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Open
(daltonwaarde: reflectie)
Open naar jezelf, naar je omgeving en naar de wereld om je heen.

Why
Wij zijn een openbare school waar ieder kind, ouder en leerkracht welkom is, ongeacht zijn of
haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. We vinden het belangrijk dat een
kind open kan en mag zijn. Dat het zijn mening durft te geven, zijn emoties durft te laten zien,
zichzelf durft te zijn en respect heeft voor een ander. Ons team probeert uit te stralen dat het
belangrijk is om respect voor elkaar te hebben, oprecht naar elkaar te luisteren en begrip voor
elkaar op te brengen.
Open koppelen wij aan de daltonkernwaarde Reflectie. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen
op ods Windkracht 10 over de ‘open’ vaardigheden beschikken om te durven en te leren
reflecteren en vervolgens daarvanuit te leren. Reflectie is voor ons een zeer belangrijke
kernwaarde. Wij zien dat kinderen, door te reflecteren, leren te kijken naar zichzelf, naar de ander
en naar de omgeving. Door te reflecteren ontwikkelen ze zelfregulatie, nemen ze hun eigen
handelen ‘onder de loep’ en maken vervolgens passende keuzes. Deze keuzes zijn belangrijk om
te groeien. Het levert nieuwe kennis op en hoort bij de persoonsontwikkeling van het kind.

How
De kernwaarde Open komt voort uit onze visie. Wij vinden het belangrijk dat onze leerkrachten
een open houding hebben, door te luisteren en het gesprek aan te gaan met de kinderen. Wij
stimuleren kinderen om hun mening te durven geven, emoties te laten zien, zichzelf te zijn en
respect te hebben voor een ander.
In de groepen 3 t/m 8 vinden 1 maal per week de lessen Leren Leven plaats. In deze lessen,
gegeven door vakleerkrachten HVO, GVO en IVO en de eigen leerkracht, krijgen de kinderen
d.m.v. verhalen en opdrachten de gelegenheid zich uit te spreken over diverse thema’s.
Zoals eerder genoemd koppelen wij Open aan de daltonkernwaarde Reflectie. De start van
reflecteren ligt bij de leerkracht. Onze leerkrachten beschikken over de vaardigheden om open
vragen te stellen, de dialoog aan te gaan en te luisteren naar kinderen. De leerkrachten proberen
deze vaardigheden over te brengen op de kinderen. Dit doen ze door op diverse momenten te
reflecteren. Zo reflecteren wij vooraf, tijdens of na een activiteit. Dit kan zorgen voor bijsturing
van de kennis en het gedrag.
Wij reflecteren dagelijks op vele momenten met de kinderen. Deze momenten zijn zowel
voorbereid als spontaan. Tijdens de spontane momenten wordt er bijvoorbeeld gereflecteerd op
een spel, de leerinhoud of de werkhouding. Het voorbereid reflecteren doen we op diverse
manieren, o.a. door middel van reflectieborden, kringgesprekken, ik-doelen, reflectiegesprekken
en collegiale consultatie. Deze zijn hieronder uitgewerkt.
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What
Kringgesprekken
In de kleine kring (klein groepje kinderen) of de grote kring (met gehele klas) worden er op school
gesprekken gevoerd over diverse onderwerpen waarop gereflecteerd kan worden. Voorbeelden
van gesprekken kunnen zijn:
o N.a.v. prentenboeken, verhalen
o N.a.v. voorbereide onderwerpen
o N.a.v. actuele gebeurtenissen waar de kinderen zelf mee komen / actuele
gebeurtenissen in de wereld
Verwerkingsopdrachten lessen Leren Leven
In de verwerkingsopdrachten van lessen Leren Leven komen vele momenten voorbij waarin de
kinderen open moeten zijn naar anderen en open moeten zijn naar zichzelf door te reflecteren op
zichzelf.
Doelenblad rekenen
Om kinderen o.a. inzicht te laten krijgen in de doelen van de
les, de eigen beginsituatie ten opzichte van de doelen in te
laten schatten, doelen voor zichzelf te stellen en kritisch te
leren kijken naar zichzelf, hebben we doelenbladen
rekenen ontwikkeld.
Bij de start van elk blok worden de rekendoelen van het
betreffende blok besproken. Deze doelen hangen ook
zichtbaar in de klas en dagelijks wordt het ‘dagdoel’ op het
bord geschreven. Op het doelenblad vullen de kinderen
(vanaf groep 4) n.a.v. hun eerder gemaakte opgaven (toets
of methode) of naar eigen inzicht de startpositie van het
doel in (door kleuren of beoordelingen). Vervolgens stellen
ze zichzelf een doel wat ze willen behalen. Na de toets
wordt gereflecteerd op de doelen of deze wel of niet
behaald zijn. Deze kunnen vervolgens weer gebruikt
worden om de beginsituatie van het nieuwe blok te
bepalen.
Zie bijlage A voor het borgingsdocument ‘doelenblad
rekenen’.

Ik-doelen
Voor de groepen 1 t/m 8 zijn ik-doelen opgesteld. We willen de kinderen hiermee o.a. eigenaar
laten worden van hun doelen, zelf keuzes laten maken en kritisch laten kijken naar zichzelf om
hier vervolgens op te kunnen reflecteren. In de ik-doelen zit een opbouw van groep 1 t/m 8. In alle
groepen zijn de ik-doelen uitgesplitst in zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en samenwerken.
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Groep 1/2 en 3
In de groepen 1/2 en 3 worden de ik-doelen klassikaal aangeboden en centraal
gesteld. De ik-doelen wisselen wekelijks en komen in de loop van de week
diverse keren aan bod: zowel om te verkennen welk gedrag bij een regel hoort
als om geregeld te bespreken en reflecteren hoe het gaat. Er zijn 9 ik-doelen
vastgesteld die ondersteund worden door een afbeelding en een rijmpje. Alle
doelen komen 4 keer per jaar aan bod.
Naast het klassikaal bespreken en evalueren is er een magneetbord met smileys
waarop de kinderen zelf aangeven hoe zij vinden dat ze omgaan met het ik-doel.
We kiezen er bewust voor om de ik-doelen van de kleutergroep mee te nemen
naar groep 3. Voor de kinderen is dit vaak een nieuwe situatie en deze doelen
geven houvast om reeds bekende ik-doelen verder te oefenen in de nieuwe situatie. Vanaf de
voorjaarsvakantie staat voor groep 3 het ik-doel ook op de taakbrief vermeld en scoren de
leerlingen zichzelf middels een smiley op de taakbrief. Daarnaast staat vanaf dat moment 3x per
week een reflectiemoment op het dagbord vermeld.

Als ik met een werkje stop,
ruim ik alles netjes op.

Is een tafel of hoek al vol,
kies dan wat anders. Er is
genoeg op school.

Nu laten we merken,
hoe rustig we kunnen werken.

Ben je aardig tegen iedereen,
dan heb je veel vrienden om
je heen.

Als iemand zegt: STOP!
dan houd ik op.

Heeft een vriendje soms verdriet,
help ‘m dan als je het ziet.

Ruim je eigen rommel op,
de school is dan netjes en top

Werk netjes en neem de tijd,
het is geen wedstrijd.

Wees zuinig op het materiaal,
want het is van ons allemaal.

Zelfstandigheid

Samenwerken

Verantwoordelijkheid

Groep 4 t/m 8
De opbouw die bij groep 1 t/m 3 gestart is, gaat ook door in de groepen 4 t/m 8. Vanaf groep 4
krijgen de kinderen een persoonlijk ik-doelenblad met alle ik-doelen er op. Deze ik-doelenbladen
worden uitgesplitst in:
-

-

Groep 4/5 (groep 5 tot januari)
Groep 5/6 (groep 5 vanaf januari)
Groep 7/8

De afspraken voor de ik-doelen bij deze groepen zijn als volgt:
-

Elk ik-doel kan twee maal in een jaar gekozen worden.
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-

Het kind pakt elke maandag (bij de start van de nieuwe taakbrief) het ik-doelenblad erbij
en kiest een ik-doel uit.
Deze schrijft het kind op de taakbrief en omschrijft hoe hij/zij aan dit doel wil gaan
werken.
Op vrijdag reflecteert het kind op het ik-doel op de taakbrief en kleurt zijn beoordeling in
op het ik-doelenblad.
Minimaal drie keer per week reflecteert de leerkracht met een steeds wisselend
tafelgroepje op de ik-doelen. Deze reflectiemomenten staan vast op het rooster.
Optioneel: Twee keer per week reflecteert (tussenreflectie) het kind zelfstandig op dit ikdoel op de taakbrief.

Zie bijlage B voor het borgingsdocument ‘Ik-doelen’.

(Zelf)correctie
Wij vinden het belangrijk dat kinderen zelf kunnen nakijken en corrigeren.
Hierin zien wij de volgende voordelen:
- Directe reflectie: het kind ziet direct of hij de opdracht goed uitgevoerd heeft en hoeft
hierbij niet te wachten tot hij het werk terugkrijgt van de leerkracht.
- Direct leereffect: het kind verbetert het werk waar mogelijk en vraagt hierbij hulp als dit
niet lukt.
- Het kind krijgt inzicht in wat hij kan en waarbij hij hulp moet vragen.

Ods Windkracht 10

Handboek

13

Bij het nakijken gebruiken we een handelingswijzer. Op deze manier kunnen de kinderen stapvoor-stap zien hoe er nagekeken moet worden en hier naar handelen.
Bij taakopdrachten in de onderbouw kijkt de leerkracht vaak het
werk na. Het zelf nakijken wordt vanaf groep 4 uitgebreid
naarmate de kinderen ouder worden. Wij streven er naar dat de
kinderen correct nakijken. De leerkracht beoordeelt hierbij welk
werk hiervoor geschikt is.
Wat doet de leerkracht:
- Toetsen worden door de leerkracht nagekeken
- De leerkracht corrigeert regelmatig om de vorderingen bij te houden
- De leerkracht controleert door het gecorrigeerde werk af te tekenen
- Niet voor elk kind is het mogelijk om zelf te corrigeren. Het ene kind kan dit zelfstandig,
terwijl het andere kind hier onzorgvuldig in is. Dat kind zal hier in worden begeleid.
‘’Corrigeren moet je leren’’
Het zelf corrigeren vraagt een bepaalde houding van de kinderen. Het kind moet inzien dat het
van zelf corrigeren leert en dat ‘overschrijven’ of ‘alleen krulletjes zetten’ geen leereffect heeft.
Pluspunt
Sinds september 2020 zijn we gestart met Pluspunt, voor ons een nieuwe rekenmethode. De
groepen 5 t/m 8 maken de verwerking digitaal. De opgaven worden hierdoor direct ‘nagekeken’
waardoor er directe reflectie plaatsvindt.
Collegiale consultatie
Om als team van elkaar te leren en op een bewuste manier te kijken in een andere groep, zijn we
gestart met collegiale consultatie. Collegiale consultatie koppelen we aan actuele ontwikkelingen
binnen de school. Zo heeft o.a. onze leerlijn coöperatieve werkvormen en begrijpend lezen
centraal gestaan. Elk schooljaar zijn twee collega’s aan elkaar gekoppeld. 2 Maal per jaar wordt er
bij elkaar gekeken. Naderhand vindt er een reflectiegesprek plaats, waarbij het bezoek wordt
besproken.
Overige reflectiemiddelen
Binnen de school zijn er nog diverse andere reflectiemiddelen die ingezet kunnen worden om te
reflecteren met de kinderen. Deze middelen zijn optioneel.
-

-

Reflectiekaartjes. In de groepen 4 t/m 8 zijn bakjes met reflectiekaartjes. Deze
reflectiekaartjes zijn opgedeeld in 5 kleuren. Elke kleur staat voor een daltonkernwaarde
(zelfstandigheid, samenwerken, verantwoordelijkheid, reflectie en effectiviteit).
Reflectiepot met reflectiekaartjes.
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Gekoppeld aan daltonwaarde
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Zelfstandig
(daltonwaarde: zelfstandigheid)
Onafhankelijk zijn van een ander, leert je om te zien wat je zelf kunt.
Why
Wij vinden het belangrijk dat we de kinderen leren zichzelf te redden in een steeds veranderende
maatschappij, waarin een grote mate van zelfstandigheid nodig is. Wij geloven erin dat elk kind
deze zelfstandigheid kan ontwikkelen. Niet voor niets is dit één van de vijf pijlers van Dalton. Door
de zelfstandigheid van de kinderen te ontwikkelen stimuleren we probleemoplossend denken.
Ook proberen we kinderen in te laten zien wat de gevolgen zijn van gemaakte keuzes en dat ze
hier verantwoording voor nemen. Daarnaast willen we de kinderen vaardigheden leren om voor
zichzelf op te komen en hun grenzen aan te geven.
How
Zelfstandigheid ontwikkelen doen we stap voor stap, waarbij we vooral kijken naar de
mogelijkheden van het individuele kind. Het ene kind moet je anders ‘vast houden’ dan het andere
kind. In elke groep zitten kinderen, die op verschillende niveaus werken. Sommige kinderen
hebben extra uitleg nodig, omdat zij de stof moeilijk vinden of omdat zij al verder kunnen dan de
rest van de groep. Tijdens de werkmomenten zijn de kinderen zelfstandig aan het werk. De
leerkracht kan op dat moment individuele instructie geven. Kinderen mogen elkaar ook helpen.
Wij maken de kinderen o.a. zelfstandig door te leren plannen, elke dag te starten met een
startkwartier, zelfstandig na te kijken, hulp leren geven en vragen waar nodig en een werkplek te
kiezen waar ze aan hun taak werken.

What
Dagkleuren
Iedere dag van de week wordt aangegeven met een vaste kleur. Dit is bij elke groep gelijk. Door
gebruik te maken van kleuren, wordt de week gestructureerd voor de kinderen, wat hen
bijvoorbeeld helpt om een planning te kunnen maken. Ook kunnen ze hierdoor zien hoe ver de
week gevorderd is. De kleuren hangen zichtbaar in iedere groep.
De dagkleuren kunnen ook gebruikt worden voor de administratie van verschillende taken. De
kinderen uit groep 1/2 plannen op het planbord met de dagkleur welke taak ze uit gaan voeren. De
kinderen uit de groepen 3 t/m 8 gebruiken de dagkleuren bij het plannen en aftekenen van de
taken.
De dagkleuren zijn:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag en zondag
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Dagritme
Kleutergroepen
Het verloop van de dag wordt aangegeven met dagritmekaarten. Hierop kunnen de kinderen zien
hoe de volgorde van activiteiten is. Dit helpt de kinderen om de dag te ordenen.

Groep 3 t/m 8
In de groepen 3 t/m 8 hangt een dagbord. Op dit bord staat een overzicht van de
instructiemomenten en activiteiten die op die dag voorbijkomen. Achter de vakken rekenen, taal,
spelling, begrijpend lezen en de wereldoriënterende vakken staan daarnaast de doelen vermeld.
Dit bord is dus niet alleen om de tijden inzichtelijk te krijgen, maar ook de doelen van de
instructies. Door het dagbord kunnen de kinderen zelfstandig zien wanneer ze klaar moeten
zitten voor een instructie/les en, waar mogelijk, keuzes maken of ze bij een instructie aanwezig
moeten/willen zijn.
Het bord is verdeeld in 3 kolommen:
1. In de eerste kolom staan de lestijden, verdeeld in kwartieren (het zg. kwartierenrooster).
2.De tweede kolom wordt gebruikt om instructies aan te geven.
- Deze instructie- momenten worden voorzien van een rode/gele/groene/blauwe
magneet zodat leerlingen kunnen zien of deze instructie voor hun niveaugroep is.
▪ Rood = leerlingen met een leerlijn (OPP)
▪ Gele = gele groep (zorg)
▪ Groen = groene groep (basis)
▪ Blauw = blauwe groep (verdieping/verbreding)
- In deze kolom staan ook lessen en momenten die voor de hele groep zijn. Het gaat
dan om bijvoorbeeld verkeer, crea, w.o., lessen leren leven en gym, maar ook om
pauze en eten/drinken.
3.In de derde kolom wordt het doel van de les beschreven. Dit wordt in ieder geval bij de vakken
rekenen, taal, spelling, begrijpend lezen en de wereldoriënterende vakken genoteerd.
In groep 3 wordt het planbord nog niet in kwartieren ingedeeld. Met name de lesonderdelen van
de aanvankelijk leesmethode lopen in elkaar over en zijn nog lastig in kwartieren uiteen te
trekken. Wel worden de tijden in deze groep zichtbaar gemaakt d.m.v. time-timer-klokjes,
waardoor de kinderen kunnen zien hoeveel kwartieren een onderdeel duurt. Daarnaast wordt
gewerkt met de gekleurde magneten om niveaus aan te geven en ook hier wordt de laatste
kolom gebruikt om het doel van de les op te schrijven.
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Voorbeeld bord groep 3

Voorbeeld bord combinatiegroep

Zie bijlage C voor het borgingsdocument ‘dagbord’.

Weekrooster leerlingen
Op het dagbord kunnen de leerlingen de precieze inhoud van de dag zien. Omdat de leerlingen
vanaf groep 5 mogen plannen over meerdere dagen/de week, is het noodzakelijk dat ze ook een
globale inschatting kunnen maken van de vrije werktijd op de andere dagen. Op deze manier
kunnen ze gerichter een planning maken. Op een dag met veel werktijd kunnen meer taken
gepland worden, dan op een dag met minder
werktijd. Dit weekrooster zit voorin het mapje met
de taakbrieven. We wijzen de kinderen er wel op dat,
door omstandigheden (uitstapjes, feesten etc), het
weekrooster kan afwijken. Deze activiteiten staan
vaak op de taakbrief vermeld. Daarnaast is de vrije
werktijd afhankelijk van het niveau van het kind. Op
het dagbord kunnen ze de precieze inhoud en
taakmomenten per niveau lezen.

Voorbeeld weekrooster groep 6
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Stoplicht
In elke groep van onze school hangt een stoplicht met de kleuren rood,
oranje en groen. Dit stoplicht is een instrument om uitgestelde aandacht
zichtbaar te krijgen voor de kinderen. Kinderen moeten eerst zelf op zoek
naar antwoorden, voordat ze het vragen.
Groep 1/2
In de groepen 1/2 wordt, naast het gebruik van het stoplicht, gebruik gemaakt van een
knuffel. Als de knuffel op de stoel van de leerkracht staat, is de leerkracht niet beschikbaar. De
leerkracht werkt bijvoorbeeld met een kleine kring of een individueel kind. Het stoplicht wordt op
oranje gezet. Als de leerkracht beschikbaar is, staat het stoplicht op groen en staat de knuffel niet
meer op de stoel.
Groep 3 t/m 8
Als het stoplicht op rood staat betekent dit dat de leerkracht niet beschikbaar is voor vragen. De
leerlingen werken stil en mogen niet samenwerken. De leerkracht kan op dat moment
bijvoorbeeld kinderen individueel of in groepjes helpen. Als het stoplicht op oranje wordt gezet,
mogen de leerlingen overleggen met klasgenoten. Als het stoplicht op groen gezet wordt is de
leerkracht beschikbaar.
Kortgezegd hebben de kleuren de volgende betekenis:
Rood = ik mag de leerkracht niet storen, ik werk stil en zelfstandig.
Oranje = ik mag de leerkracht niet storen, maar mag hulp vragen aan een ander.
Groen = ik mag hulp vragen aan de leerkracht.
Naast instrument voor uitgestelde aandacht, wordt het optioneel als geluidsinstrument gebruikt.
In iedere groep betekent rood dat er stil gewerkt wordt. Optioneel zijn oranje (de fluisterstem
mag gebruikt worden) en groen (de klassenstem mag gebruikt worden).
Taak
De taak is het bekendste element van het daltononderwijs. Er is in de school een opbouw in het
omgaan met de taak.
Taakbord - groep 1/2
De kleuters werken met een planbord. Hierop staan de taken van de
week en de namen van de kinderen van boven naar beneden. Elke
ochtend plannen de kinderen met de juiste dagkleur welke taak ze die
dag gaan doen.
Op een aantal dagen plannen de kinderen van groep 2 al tijdens de
inloop. Ze kunnen hierdoor direct starten als er zelfstandig gewerkt
gaat worden. De leerkracht kan dan de kinderen van groep 1
begeleiden. Dit voorkomt ‘wachten’. Daarnaast worden de ouders op
deze manier bij de taak betrokken.
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Taakbrief - groep 2 t/m 8
Groep 2
Om de kinderen van groep 2 alvast te laten wennen aan de
taakbrief, staan de taken voor een week, zowel op het
planbord als op een taakbrief vermeld. Als de kinderen een
taak gedaan hebben, kruisen ze de taak met de dagkleur af
op de taakbrief. Daarnaast kleuren ze een smiley in hoe de
taak ging.

Groep 3
Groep 3 start na de herfstvakantie met het werken met een taakbrief. De overgang van groep 2
naar groep 3, de nieuwe lesstof en andere routines zorgen ervoor dat de leerlingen tijd nodig
hebben om hun weg hierin te vinden. Vanaf dag 1 staat al wel dagelijks op het dagbord wat de
planning van die dag is en wat er wordt geleerd.
Op de taakbrief die na de herfstvakantie
wordt geïntroduceerd wordt gestart met
werk wat gerelateerd is aan de leesrekenmethode, met daarbij een keuzedeel.
Er wordt gebruik gemaakt van de inmiddels
herkenbare picto’s die bij de leesmethode
horen en die ook op het dagbord staan. De
taken worden achteraf ingekleurd, omdat
het werk nog sterk gerelateerd is aan
instructies van de leerkracht. Het keuzedeel
op de taakbrief is om leerlingen vrij te laten
kiezen. Deze plannen ze in door het getal op
de schrijven op de taakbrief wat gekoppeld
is aan de betreffende keuzetaak. Er zijn 10
keuzetaken gedurende twee weken.
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Groep 4 t/m 8
Vanaf groep 4 plannen de kinderen zelf in welke volgorde ze de taken gaan doen. Dit doen ze per
dag. Ook in groep 5 starten ze hiermee. Na de voorjaarsvakantie krijgen de kinderen in deze
groep ruimte om voor twee of drie dagen te plannen. De kinderen plannen zelf, voor de taken
waarvan dat mogelijk is, in welke volgorde ze de taken uitvoeren.
In groep 6 plannen de kinderen hun taakbrief tot de kerstvakantie voor twee of drie dagen. Na de
kerstvakantie leren ze voor de hele week te plannen. De kinderen mogen zelf de volgorde van de
taken, waar mogelijk, bepalen. De kinderen plannen zowel met hun maatje (de
samenwerkingsopdrachten) als individueel.
Voor alle taken geldt dat er gepland wordt met de dagkleuren. Voor de planning wordt het vak
zelf gekleurd met de dagkleur. Wanneer de taak gemaakt is, wordt die ook weer met de juiste
dagkleur afgetekend. Het kan zijn dat het kind tijdens de verwerking van de taak andere keuzes
maakt dan wat het eerst gepland had. Het kan in de bovenbouw bijvoorbeeld zo zijn, waar ze op
maandag voor de hele week plannen, dat een kind denkt een taak dinsdag te gaan doen (kleurt
het vakje ‘planning’ op de taak rood), maar hier niet aan toe komt en het woensdags doet. Het
kleurt nu het vakje ‘af’ roze in. Andersom kan het natuurlijk ook. Als een kind dinsdag al veel taken
gedaan heeft, kan het alvast een taak gaan doen die het voor bijvoorbeeld woensdag gepland
heeft.
Beschikbare werktijd per dag
Op het dagbord kunnen de kinderen de beschikbare werktijd per dag zien. Om te plannen over
meerdere dagen of de gehele week, moeten de kinderen inzichtelijk hebben hoeveel beschikbare
werktijd er voor alle dagen is. Deze beschikbare werktijd kunnen ze op het weekrooster zien
welke ze in hun mapje bij de taakbrieven hebben.
De vakken in de taak
Veel vakken zijn geschikt om in de taak op te nemen. Naast de reken-, taal- en spellingstaken
staan op de taakbrief ook vakken als schrijven en computertaken. Dit zijn vakken die de kinderen
zelf uit kunnen voeren. Een aantal wordt ook klassikaal besproken.
Werken op eigen niveau
De taakbrief van groep 3 t/m 8 is opgebouwd in drie niveaus (geel=verlengde instructie,
groen=basis, blauw=verrijking). De verwerking is in deze drie niveaus verdeeld. Elke leerling weet
voor elk vak op welk niveau het moet werken. Aan de hand van toetsen (methodegebonden
toetsen en Citotoetsen) wordt gekeken op welk niveau een kind komt. Dit kan voor elk vak
verschillend zijn. Een kind kan met rekenen in de gele groep zitten, omdat het hier veel moeite
mee heeft, maar met taal in de blauwe groep, omdat het hier verrijking aan kan. Bij een aantal
vakken (bijv. schrijven) wordt 1 niveau aangeboden. Op dit moment wordt rekenen en spelling in
alle groepen op 3 niveaus aangeboden en taal op 2 niveaus. In het omgaan met tempo- en
niveauverschillen binnen de taak schuilt het vakmanschap van de leerkracht.
Samenwerken in de taak
Omdat samenwerken een belangrijk aspect is van het daltononderwijs, is dit ook terug te vinden
op de taakbrief. Bij onze taalmethode Staal zijn opdrachten terug te vinden die samen uitgevoerd
moeten worden en waarbij samenwerken dus noodzakelijk is. Hierbij werken de kinderen dan
samen met hun maatje/team.
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Evaluatie leerling/leerkracht
Omdat ook evalueren een belangrijk aspect is in het daltononderwijs, hebben wij dit opgenomen
in onze taakbrief. In de onderbouw wordt geëvalueerd aan de hand van smileys. In de midden- en
bovenbouw schrijven de kinderen twee maal in de week een evaluatie op de taakbrief. Dit kan
over het ik-doel gaan, maar ook over de taakinhoud, taakaanpak of taakbeleving zijn.
Zie bijlage D voor het borgingsdocument ‘doorgaande lijn taakbrieven’.
Startkwartier
In de groepen 3 t/m 8 wordt dagelijks gestart met het ‘startkwartier’. Tijdens het startkwartier
kunnen de leerlingen diverse activiteiten doen, zoals:
- Taken afmaken of verbeteren;
- Plannen en alvast starten met een zelfstandige taak;
- Voorinstructie krijgen;
- Een (reflectie)gesprek met de leerkracht voeren.
Voor de leerkracht is dit een moment om individueel (of in groepjes) met kinderen te spreken en
ze te begeleiden. Na het startkwartier kan vervolgens rustig met de dag gestart worden.
Instructiewinkel
Om kinderen meer eigenaar te laten worden van hun leerproces, kritischer te leren kijken naar
zichzelf en te laten reflecteren op zichzelf hebben bieden we de ‘instructiewinkel’ aan. In deze
‘winkel’ wordt instructie aangeboden over een specifiek doel/opgave.
Voor de groepen 1, 2 en 3 (tot de voorjaarsvakantie) is dit optioneel. De leerkrachten kunnen dit
bijvoorbeeld koppelen aan een kleine kring of bij taken, waarbij de leerkracht een workshop
aanbiedt voor de kinderen die extra uitleg willen.
Voor de groepen 3 (vanaf de voorjaarsvakantie) t/m 8 is de instructiewinkel gekoppeld aan
rekenen. Bij deze groepen is elke herhalingsles (5, 10, 13 en 14) de instructiewinkel geopend. In
deze lessen staan 2 doelen centraal uit de voorgaande lessen. De twee doelen staan op het bord
en worden aan het begin van de les besproken. Elk kind schrijft zich in als het verlengde instructie
bij een doel wil. Daarnaast is het aan de expertise van de leerkracht of een kind verplicht gesteld
wordt een instructie te volgen.
Hoe ziet het er uit:
Groep 3 t/m 8
Doel
Vraag

Doel 1
Staartdelingen
Hier schrijven kinderen zich
in die verlengde instructie
willen.

instructiewinkel
Doel 2

Doel 3

Doel 4

Optioneel:
geef

Zie bijlage E voor het borgingsdocument ‘instructiewinkel’.
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3.

Verantwoordelijk
Gekoppeld aan daltonwaarde
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Verantwoordelijk
(daltonwaarde: verantwoordelijkheid)
Eigen keuzes mogen maken zorgt voor een actieve leerhouding.

Why
Wij willen bij kinderen de verantwoordelijkheid ontwikkelen voor hun eigen talenten, motivatie en
leerproces. Verantwoordelijkheid nemen en geven en vertrouwen vragen en schenken zijn
onlosmakelijk verbonden met het afleggen van verantwoording en het vragen van
verantwoording aan anderen. Ook in ons team leren we met en van elkaar. We vinden het
belangrijk dat onze leerlingen betrokken worden bij hun eigen leerproces, meegenomen worden
bij het leerproces van de groep en dat zij zich verantwoordelijk voelen bij het welzijn
van medeleerlingen en zich daarvoor ook actief willen inzetten. Kinderen leren bij ons op school
kritisch te kijken naar eigen handelen en het gemaakte werk.

How
Net als bij het ontwikkelen van zelfstandigheid en samenwerken, proberen we ook het nemen
van verantwoordelijkheid stap voor stap te ontwikkelen. Hierbij is vertrouwen geven het
belangrijkste sleutelwoord. De startpositie van elk kind dat bij ons op school begint is anders. Het
ene kind kan meer verantwoordelijkheid aan dan het andere kind. Het geven van deze
verantwoordelijkheid door de leerkracht zal daarom ook bij elk kind anders zijn. Door met de
kinderen te reflecteren op hun eigen handelen, zien we dat alle kinderen een grote mate van
verantwoordelijkheid ontwikkelen.
Het ontwikkelen van deze verantwoordelijkheid begint direct vanaf groep 1. Het werken in de
hoeken en later op de werkplekken in de school is hier een mooi voorbeeld van. Of het nu in de
bouwhoek, tijdens het nakijken of op een werkplek is, de kinderen moeten hier hun
verantwoordelijkheid nemen om te doen wat er van ze verwacht wordt. Om de afspraken of
stappen zo duidelijk mogelijk te maken, zijn er handelingswijzers in de school aanwezig. Op deze
handelingswijzers kunnen de kinderen zien wat de afspraken zijn en welke stappen ze moeten
nemen. Door dit zichtbaar te tonen, zijn de kinderen hier vooraf van op te hoogte en kun je hier
als leerkracht naar verwijzen.
Daarnaast zorgt het werken met de taakbrief voor het ontwikkelen van de verantwoordelijkheid.
Dat start met het plannen, vervolgens het uitvoeren en eindigt met het zelfstandig nakijken.
Andere voorbeelden waarbij we de verantwoordelijkheid van de kinderen vergroten is het
takenbord en onze Kinderraad.

What
Werkplekken
In de klas
Eigen tafel
Vanaf groep 3 heeft elk kind een eigen tafel. Deze werkplek moet een veilige, rustige plek zijn
voor het kind. Dat is één van de voorwaarden om je optimaal te ontwikkelen. In het vak, onder de
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tafel, liggen de boeken en het pennenbakje. Door alles bij de hand te houden zorgen we ervoor
dat het kind alles zelfstandig kan pakken. Het kind is zelf verantwoordelijk voor het netjes houden
van zijn eigen werkplek.
Tafelgroepje
De kinderen zitten, waar mogelijk, in tafelgroepjes. Deze groepjes zijn zorgvuldig door de
leerkracht ingedeeld. De tafelgroepjes worden af en toe gewisseld, bijvoorbeeld na een vakantie,
om ook in een andere samenstelling te werken en van elkaar te leren.
Instructietafel
In elke groep is een instructietafel. Hier geeft de leerkracht o.a. instructie aan kleine groepen en
verlengde instructie aan kinderen die extra hulp nodig hebben.
Samenwerkplek/stilteplek
Elke groep (3 t/m 8) heeft 2 tafels in de klas extra. Deze kunnen ingezet worden als stilteplek of
samenwerkplek.
Nakijkplek
Elke groep (vanaf groep 3 - meivakantie) heeft een nakijkplek. Hier kunnen kinderen zelf nakijken.
Op de gang
Naast het werken in de klas, vinden we het belangrijk dat kinderen ruimte krijgen om eigen
keuzes te maken betreffende een werkplek, soms ook buiten het directe gezichtsveld van de
leerkracht. We willen hiermee de verantwoordelijkheid, de zelfstandigheid en het samenwerken
vergroten. Dit begint bij de kleutergroepen, waar diverse hoeken op de gang zijn.
Voor de groepen 3 t/m 8 zijn er meerdere werkplekken in de school te vinden. Vooraf wordt met
de kinderen duidelijk besproken wat de regels zijn. Er zijn werkplekken op de gang, waar
meerdere kinderen zelfstandig kunnen werken of kunnen samenwerken. Daarnaast zijn er in de
middenruimte (het leerplein) meerdere werkplekken. Tenslotte zijn er twee ruimtes (teamkamer
voor groep 5 t/m 8 en ib-kamer voor groep 3/4) waar kinderen volledig stil kunnen werken. In
deze ruimtes wordt niet gesproken.
De leerkracht maakt, op basis van de mogelijkheden van de groep en/of het individuele kind, de
keuze of kinderen vrij een werkplek mogen kiezen of dat de leerkracht kinderen aanwijst. De
kinderen kijken waar nog vrije werkplekken zijn en hangen hun naamkaartje achter de
betreffende ruimte op het ‘werkplekkenbord’.
Zie bijlage F voor de regels ‘buiten de klas werken’.
Handelingswijzers
Op verschillende plaatsen in de school zijn handelingswijzers en symbolen aanwezig. Het vergroot
de verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van leerlingen en het biedt structuur, omdat
afspraken en stappen duidelijk benoemd zijn.
Voorbeelden van de handelingswijzers zijn:
Groep 1/2 - volgorde van uitvoeren taak
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Werkplekken
Bij de werkplekken in de gang, in de stilteruimtes, de computerhoeken en op het leerplein hangen
handelingswijzers. Hierop kunnen de kinderen zien welke stappen ze moeten maken en welk
geluidsniveau op dat moment gevoerd moet worden. Als leerkracht wijzen wij de kinderen erop
wanneer zij zich niet aan de handelingswijzer houden. Bij herhaaldelijke overtreding wordt het
naamkaartje ingenomen en mag het kind een periode niet buiten de klas werken. Dit doet niet
alleen de eigen leerkracht, ook de andere leerkrachten voelen zich hier verantwoordelijk voor.

Zie bijlage G voor alle handelingswijzers

Taken in de klas
Hulpjes
In groep 1/2 is er elke dag een hulpje. Dit hulpje mag de leerkracht helpen met verschillende taken,
zoals het uitdelen van de tassen, het uitdelen van spulletjes etc. Daarnaast mag het hulpje naast
de leerkracht zitten en als eerste kiezen.
Takenbord
De groepen 3 t/m 8 werken met een takenbord. Op dit bord zijn alle ‘huishoudelijke’ taken die in
de klas gedaan moeten worden onder de leerlingen verdeeld. Op deze manier maken we de
leerlingen samen verantwoordelijk voor de netheid van de klas en de school.
Periodetaak
Sinds het schooljaar 2018-2019 is er gestart met de periodetaak. Aan de periodetaak zijn per groep
één of meer doelen gekoppeld, die door het aanbod van diverse mogelijkheden gehaald kunnen
worden. Per periode moet minimaal 1 doel behaald worden. In de periodetaak ligt de
verantwoording bij de kinderen. Zij maken zelf de keus op welke manier ze een doel willen
behalen en wanneer ze er aan werken. Als het kind denkt dat hij het doel behaald heeft, legt het
verantwoording af bij de leerkracht. Die ‘toetst’ of het doel behaald is.
Kinderraad
In onze school is een actieve Kinderraad aanwezig. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen op
ods Windkracht 10 een stem hebben. Door zitting te nemen in de Kinderraad wordt aan al onze
kernwaarden gewerkt.
Aan het begin van elk schooljaar mogen de kinderen uit de groepen 5 t/m 8 via een brief of een
filmpje solliciteren naar een plekje in de Kinderraad. Uit elke groep worden 2 leerlingen gekozen
die een jaar zitting nemen. De twee leerlingen uit groep 8 nemen de voorzitters- en notulistenrol
op zich. Samen met een leerkracht die verantwoordelijk is voor de Kinderraad wordt elke
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vergadering voorbereid. Na afloop worden er notulen gemaakt. De Kinderraad vergadert
structureel over alle verschillende onderwerpen. Ook vindt er jaarlijks een vergadering samen met
de MR plaats. Ontwikkelingen op schoolniveau worden dan besproken.
Voorbeelden van onderwerpen waar de Kinderraad de afgelopen jaren een rol in heeft gespeeld:
- Schoolfotograaf: ophalen van de groepen en ervoor zorgen dat de kinderen tiptop op de
foto komen;
- Organiseren carnaval;
- Meedenken over een nieuwe leesmethode;
- Organiseren sponsorloop;
- Organiseren kerstkaartenactie Ouderenfonds;
- Meedenken over de intocht van Sinterklaas;
- Meedenken over binnengehaalde bedrag sponsoractie + cheque ophalen
Zie bijlage H voor het borgingsdocument ‘Kinderraad’.

Kinderraad 2020-2021
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4.

Samen

Gekoppeld aan daltonwaarde
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Samen
(daltonwaarde: samenwerken)
Samen staan we sterk.

Why
Wij zijn een daltonschool waar verbondenheid hoog in het vaandel staat. Hieronder verstaan wij
samenwerken, maar ook oog voor elkaar. Door oog te hebben voor elkaar, een luisterend oor te
hebben, mee te voelen met de ander, samen te werken, elkaar te helpen en verbonden te zijn
ontstaat er betrokkenheid. Vanuit een goed pedagogisch klimaat willen we met elkaar leren,
werken en spelen. Hierbij zetten wij regelmatig coöperatieve werkvormen in. Samenwerkend
leren verhoogt de motivatie van leerlingen om te leren. Het geeft plezier door het sociale aspect
ervan en er wordt doelgericht gewerkt.

How
Samenwerkingsvaardigheden kunnen op veel verschillende manieren aangeleerd worden aan
kinderen. Door een dag heen komen heel veel onbewuste momenten voor waarin kinderen
samenwerken met elkaar. Samen voetballen op het plein, samen een moeilijke som oplossen of
een balspel doen in de gymzaal, zijn enkele voorbeelden. Daarnaast bieden wij ook heel bewust
activiteiten aan waarbij de samenwerkingsvaardigheden vergroot worden. We besteden zowel
aandacht aan het vergroten van sociale vaardigheden als aan het vergroten van cognitieve
vaardigheden. Hierbij maken wij gebruik van coöperatief leren. Bij coöperatief leren gaat het om de
samenwerking tussen diverse leerlingen, waarbij elk kind gestimuleerd wordt zelf na te denken en
een eigen inbreng te hebben. Dit wordt gestimuleerd door coöperatieve werkvormen, waarbij
kinderen in heterogene tweetallen of groepjes werken. De kinderen discussiëren samen over de
leerstof, halen voorkennis op, geven elkaar uitleg en informatie en vullen elkaar aan. Zij zoeken
samen naar een oplossing en helpen elkaar.
Bij coöperatief leren is niet alleen de lesstof belangrijk, maar ook de samenwerking. Er is sprake
van een cognitief en een sociaal doel. De achterliggende gedachte van coöperatief leren is dat
kinderen niet alleen leren van de interactie met de leerkracht, maar ook van de interactie met
elkaar.
Coöperatief leren gaat uit van vijf basisprincipes:
1. Positieve wederzijdse afhankelijkheid.
2. Individuele verantwoordelijkheid.
3. Directe interactie.
4. Samenwerkingsvaardigheden.
5. Evaluatie van het groepsproces.
Zie bijlage I voor het borgingsdocument ‘coöperatieve werkvormen’.
Andere voorbeelden waarbij we de
samenwerkingsvaardigheden vergroten zijn o.a.
het werken met maatjes, het samenwerken tijdens
de taak, de onderbouwmix, het creatieve circuit en
groepsdoorbrekende opdrachten.
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What
Coöperatieve werkvormen
Er zijn diverse coöperatieve werkvormen die de leerkracht kan inzetten in de les. De werkvormen
verschillen in tijdsduur, maar ook in complexiteit. De ene werkvorm is geschikt als startopdracht,
terwijl de andere werkvorm een goede verwerkingsopdracht is. Het is belangrijk dat de leerkracht
de werkvorm inzet zoals hij bedoeld is, want dan komt hij het beste tot zijn recht. Wij kiezen
bewust om op ods Windkracht 10 acht coöperatieve werkvormen centraal te stellen. Hierin zit een
opbouw, van groep 1 t/m 8. Daarnaast maakt de leerkracht zelf de keuze om andere werkvormen
in te zetten, mocht dit passend zijn bij de les.
In elke groep wordt minimaal 3x per week een, bij de activiteit passende, werkvorm ingezet.
Hierbij worden minimaal de vormen van de betreffende groep én de vormen van de groepen
ervoor ingezet. Voorbeeld: groep 3 zet de vormen Tweetal Coach, Binnen/Buiten kring en
TweePraat in.
Opbouw in werkvormen vanaf groep 1
Groep 1/2:
TweePraat en Binnen/Buiten kring
Groep 3:
Tweetal Coach
Groep 4:
Zoek de Valse
Groep 5:
Zoek Iemand Die
Groep 6:
TweeVergelijk
Groep 7:
Placemat
Groep 8:
TweeGesprek Op Tijd
Maatjes
In de groepen 1 en 2 wordt gewerkt met maatjes. Een periode is een kind gekoppeld aan een
medeleerling. Met deze leerling wordt bijvoorbeeld samen naar buiten gelopen, samen een spel
gekozen of een samenwerkingsopdracht gemaakt.
Door het vele aanbieden van coöperatieve werkvormen in de midden- en bovenbouwgroepen
wordt er met veel verschillende kinderen samengewerkt. Het is afhankelijk van de werkvorm of
hierbij samengewerkt wordt met het schoudermaatje, het oogmaatje, het groepje of specifiek
iemand van hetzelfde niveau.

Ods Windkracht 10

Handboek

30

Samenwerken in de methodes
Wij kiezen onze methodes zo uit dat er mogelijkheden tot samenwerking in zitten. Zo zijn er in
onze taalmethode Staal diverse samenwerkingsopdrachten opgenomen. Ook in onze
aanvankelijk leesmethode Lijn 3 en onze WO-methode kan er op diverse momenten
samengewerkt worden.

Crea-circuit
In de eerste helft van het jaar wordt elke vrijdagmiddag het crea-circuit aangeboden. In dit circuit
worden de leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 gemengd en werken ze drie weken lang aan één
creatief onderdeel. Denk hierbij aan programmeren, koken, handwerken, houtbewerking etc. Na
deze drie weken gaan ze naar een ander onderdeel totdat alle onderdelen aan bod zijn gekomen.
In dit creatieve circuit werken kinderen uit de verschillende groepen samen, wat zorgt voor
wederzijdse samenwerking.
Het tweede helft van het jaar worden workshops aangeboden (zie bij ‘groei’).

Groepsdoorbrekend werken
Op verschillende momenten in het jaar plannen we momenten in waarin groepsdoorbrekend
gewerkt wordt. Dit kan met groep 1 t/m 8 door elkaar zijn, maar ook met een aantal groepen.
Door groepsdoorbrekend te werken willen we al onze kernwaarden naar voren laten komen.
Open door niet alleen binnen je eigen groep te werken, maar ook open te staan voor andere
kinderen binnen de school, samen door samen met alle leeftijden te werken en elkaar te helpen
waar nodig, zelfstandig door te laten zien wat je zelf kunt, zonder misschien de vertrouwde
gezichten om je heen, verantwoordelijk door eigen keuzes te maken, maar ook samen zorg
dragen voor een product of proces en groei door talenten van kinderen naar voren te laten
komen.
Deze momenten zorgen voor een echt schoolgevoel en worden door alle partijen als zeer
waardevol ervaren.
Voorbeelden van momenten waarin we groepsdoorbrekend werken:
- Kinderboekenweek: voorlezen aan kleuters, samen een verhaal maken of een opdracht
uitvoeren.
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-

Sint Maarten: elke leerkracht bedenkt een lampion en de kinderen kiezen welke ze
vervolgens willen maken.
Sinterklaas: samen worden gezelschapsspelletjes gedaan en geknutseld.
Kerst: samen wordt een aantal keer geknutseld en tijdens de kerstviering wordt een
lichtjestocht gelopen.
Project: samen wordt gewerkt aan een opdracht over het betreffende thema.
Koningsdag: in groepjes vinden de Koningsspelen plaats.

Daarnaast is ook de Kinderraad en het volgen van een instructie in een andere groep (voor
leerlingen met een OPP) een voorbeeld van groepsdoorbrekend werken.
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5.

Groei

Gekoppeld aan daltonwaarde
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Groei
(daltonwaarde: effectiviteit/doelmatigheid en reflectie)
‘Alles wat je aandacht geeft, groeit’. (Aves)

Why
Groei ontstaat door aan te sluiten op het welbevinden van iedereen binnen onze school en door
leerlingen ruimte en vertrouwen geven te kunnen groeien op zijn eigen niveau. Wij willen
eigenaarschap ontwikkelen bij ieder individu. Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen het
plezier in leren ervaren; het plezier om samen te leren, met en van elkaar. We kijken niet alleen
naar de producten die de leerlingen produceren, maar vinden het proces ernaar toe ook
belangrijk. Wij bieden de kinderen ambitieus taal- en rekenonderwijs en besteden aandacht aan
de 21st century skills. Niet alleen de kinderen, maar ook de school en de mensen die bij ons op
school werken blijven zich continu ontwikkelen. De ontwikkeling van de kinderen volgen wij door
het gebruik van ParnasSys en van Zien!
Wij koppelen groei aan de daltonkernwaardes effectiviteit en reflectie. Wij geloven erin dat
kinderen groeien als er effectief onderwijs wordt geboden, waarbij ruimte is voor reflectie om na
te denken over gemaakte keuzes.

How
Groeien kun je op veel verschillende manieren. Wij kijken naar de groei op leergebied door
effectief onderwijs te bieden en daarnaast naar groei op persoonlijk gebied door o.a. eigen
talenten te laten ontdekken en ook de ‘wereld buiten school’ te ontdekken.
Effectief onderwijs op leergebied begint bij de zorgstructuur. Wij hebben de zorgstructuur zo
afgestemd dat het in directe verbinding staat met ons onderwijs. Door alle leerlingen in beeld te
hebben, wordt de weekplanning (voor de leerkracht), het dagbord (voor de leerlingen) en de
taakbrief (voor de leerlingen) effectief op elkaar afgestemd.
Ook binnen het team proberen we zo effectief mogelijk te werken. Dit doen we o.a. door
collegiale consultaties, coöperatieve vergaderingen en te participeren in expertiseteams.
Op persoonlijk gebied proberen we kinderen te laten groeien door o.a. het aanbieden van
workshops, bezig te zijn met burgerschapsvorming en kinderen op het podium te laten
schitteren.

What
Zorgstructuur
A.d.h.v. de Cito- en methodetoetsen worden de leerlingen voor de vakgebieden rekenen, spelling,
lezen en begrijpend lezen ingedeeld in de gele (zorg), groene (basis) of blauwe (verrijking) groep.
Voor de vakken rekenen en spelling (en in ontwikkeling begrijpend lezen) worden groepsplannen
opgesteld. Daarnaast zijn er in elke groep leerlingen die op één of meer vakgebieden meer dan
één jaar achterstand hebben. Na afname van een onderzoek wordt er voor deze leerlingen een
onderwijsperspectief (OPP) opgesteld voor één of meer vakgebieden. In dit OPP staat het te
vermoeden uitstroomperspectief, gestelde doelen per half jaar, de onderwijsbehoeften en de
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stof die aangeboden wordt.
Onze zorgstructuur krijgt ook vorm in onze klassenorganisatie. Dit begint bij onze weekplanning.
Deze weekplanning is ingedeeld in een kwartierenrooster. In de planning wordt zichtbaar
gemaakt welke instructies aangeboden worden en voor welk niveau(s) dit is. Door in kwartieren
te denken worden er bewustere en effectievere keuzes gemaakt om de gestelde doelen aan te
bieden. De gele groep heeft bijvoorbeeld een andere leerbehoefte dan de blauwe groep. De
instructies kunnen hier op aangepast worden.
Deze weekplanning wordt vervolgens voor de leerlingen zichtbaar gemaakt op het dagbord. De
dagplanning (in kwartieren, met de instructiemomenten per niveau en overige vakken) wordt
zichtbaar gemaakt. De kinderen kunnen hierdoor zien hoe laat ze aanwezig moeten zijn voor een
instructie/les. Daarnaast worden de doelen zichtbaar gemaakt op het dagbord. Op deze manier
kunnen de kinderen zich voorbereiden op het doel en waar mogelijk de keuze maken om wel/niet
aanwezig te zijn.
Ook de taakbrief is ingedeeld in de drie niveaus (geel, groen, blauw). De verwerkingstaken
worden aangepast aan de niveaus. Kinderen met een OPP hebben vaak een aangepaste taakbrief.
Waar mogelijk bieden we groepsdoorbrekende instructies aan voor leerlingen met een OPP. Zij
volgen de instructies in de groep waar de leerstof van hun niveau aangeboden wordt. Hierdoor
krijgen ze de instructie op maat en kunnen ze op niveau met schoolgenoten overleggen.
Sinds het schooljaar 2020-2021 bieden we het begrijpend leesonderwijs in groep 5 t/m 8
groepsdoorbrekend aan. Alle leerlingen zijn n.a.v. observaties, methodetoetsen van
Nieuwsbegrip en Cito begrijpend lezen ingedeeld in 4 niveaus, gekoppeld aan de niveaus binnen
Nieuwsbegrip (A-laag, A, B en C). Aan deze niveaus zijn 3 leerkrachten gekoppeld (niveau B en C
gaan samen), waardoor de leerlingen per niveau les krijgen.
Leerstofaanbod meer-/ hoogbegaafden
We gebruiken het Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid (DHH) voor signalering,
diagnostiek en begeleiding van meer- en hoogbegaafde leerlingen. Dit DHH wordt afgenomen na
6 weken in groep 1, in groep 3 en groep 5. Als vanuit de observaties en toetsen blijkt dat een
leerling (hoog)begaafd is wordt zijn leerstof hierop aangepast. De leerling krijgt verrijkings- en
verdiepingsstof voor rekenen (verdieping binnen Pluspunt en Rekentijgers), taal (plusboeken
Staal voor zowel taal als spelling) en lezen. Dit wordt op een gestructureerde wijze aangeboden.
De leerkracht stelt een leerlijn op die met de leerling wordt vastgelegd en besproken. De
leerkracht plant de instructietijd voor verrijkingsopdrachten zo efficiënt mogelijk in. Dit gebeurt in
overleg met de betreffende leerlingen. Het is zo duidelijk voor leerlingen wanneer zij instructie en
feedback krijgen op de opdrachten. De verrijkings-/verdiepingsstof heeft een verplichtend
karakter. Het maakt onderdeel uit van het ‘reguliere programma’. Voor de groepen 3 en 4, waarbij
de kinderen uit de ‘papieren methode’ rekenen en voor spelling en taal mogen ze de basisstof
‘compacten’. Dit betekent dat er versneld door de basisstof wordt gegaan. Naast deze basisstof
krijgt het ‘plustaken’, waarin de leerling wordt uitgedaagd. In principe gaat de leerling niet
vooruitlopen, maar gaat het zich verdiepen in de leerstof. Soms heeft een leerling zoveel
voorsprong dat gekozen wordt voor versnellen.
Bij rekenen werken de groepen 5 t/m 8 met Pluspunt. Hierbij krijgen de leerlingen sommen
aangeboden die passend zijn bij het niveau van het kind.
Plusklas
In het aanbod van de bovenschoolse voorzieningen is er de verrijkingsklas, de zogenaamde
Plusklas. Deze klas is er specifiek voor (hoog) begaafde kinderen die in groep 6, 7 en 8 zitten. Er is
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een plusklas 6-7 op De Zevensprong en een plusklas 8 op het Zuyderzee Lyceum. De aanmelding
gebeurt via de basisschool. Er volgt een selectieprocedure om aangenomen te kunnen worden
voor deze plusklas.
Rekenen digitaal Pluspunt
Het rekenen met Pluspunt digitaal (groep 5 t/m 8) zorgt voor een betere aansluiting bij de
leerbehoeften van kinderen. Naast de reguliere stof (die elk kind maakt), worden er opgaven
aangepast aan het niveau van het kind. Ook kan de leerkracht specifieke leerdoelen instellen
(n.a.v. de toets, observaties etc.) waar het kind extra aan moet werken.
Jezelf presenteren
Wij vinden het belangrijk dat kinderen zichzelf leren presenteren, door zich te uiten voor een
(kleine) groep op zowel communicatief als op expressief vlak. Dit doen we op verschillende
manieren.
Muziekles
Elke week krijgen alle kinderen muziekles van een muziekdocent. Hierbij wordt gewerkt aan zangen instrumenttechnieken.
Podium
De groepen 1/2, 3 en 4 hebben 4 maal per jaar een ‘podium’. Hierbij krijgt elke groep de
mogelijkheid om een kleine act (liedje, dansje, toneelstukje) te laten zien op het podium. Alle
ouders en belangstellenden zijn welkom.
Klassenshow
De groep 5/6 heeft één maal per jaar een klassenshow. Hiervoor studeren ze een voorstelling in
met bijvoorbeeld dans, toneel en muziek.
Musical
Groep 7/8 sluit het jaar altijd af met een musical.
Spreekbeurt
Vanaf groep 4 moeten de leerlingen een spreekbeurt houden. Deze spreekbeurt bereiden ze thuis
voor en wordt gegeven voor de gehele klas. Voor de groepen zit er een opbouw in qua eisen.
Nieuwskring
De leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 houden éénmaal per jaar een nieuwskring. Hierin wordt
verteld over een aantal actuele gebeurtennissen. Voor deze groepen zit een opbouw qua eisen.
Methode Staal
In de methode Staal – taal wordt elk blok afgesloten met een klein projectje. Hierbij werken de
leerlingen een aantal dagen aan een eindproduct, wat aan het eind bijvoorbeeld moet worden
gepresenteerd, voorgelezen of uitgespeeld.
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Workshops
De tweede helft van het schooljaar verandert het crea-circuit van groep 5 t/m 8
in workshops. Alle leerkrachten bereiden een workshop voor, waarbij er ook
gekeken wordt naar de eigen kwaliteiten en interesses van de leerkracht. Deze
workshops bestaan uit drie lessen en hebben uiteenlopende onderwerpen. Er
worden zowel op creatief vlak, op het vlak van burgerschap als op sportief
vlak workshops aangeboden. Alle kinderen mogen hun voorkeur aangeven. Er
wordt geprobeerd zoveel mogelijk rekening te houden met deze voorkeuren.
Voorbeelden van workshops die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden:
- Naar het verpleegtehuis de Talmahof, waarbij met de bewoners wordt
gewandeld, spelletjes gedaan worden en wordt schoongemaakt.
- Naar de kinderboerderij, waarbij wordt schoongemaakt, hand- en
spandiensten gedaan worden.
- Natuureducatie
- Sportworkshops, zoals atletiek
- Yoga
- Filosoferen
De wereld ontdekken
Naast het onderwijs wat we op school aanbieden, maken we ook gebruik van onderwijsmogelijkheden buiten de schoolmuren. We vinden het belangrijk dat onze kinderen zien dat er ook buiten
de school veel te ontdekken en leren is. Daarnaast vinden wij het leren van gastdocenten (met de
bijbehorende expertise) zeer waardevol.
Voorbeelden van activiteiten waarbij onze kinderen leren buiten de school:
- 2 Maal per jaar een workshop of voorstelling van/bij het Muzisch Centrum
- Meedoen aan de wijkschoonmaak
- Meedoen aan de boomplantdag
- Meedoen aan de paddentrek
- Naar verpleegtehuis de Talmahof:
o Met Sint Maarten liedjes zingen
o Kerstkaarten brengen
- EHBO-lessen door een gastdocent van het Rode Kruis
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Portfolio
Sinds het schooljaar 2020-2021 zijn we gestart met ons nieuwe portfolio en wat zijn we hier trots
op! Het expertiseteam ‘portfolio’ heeft twee jaar gewerkt om het helemaal eigen te maken. De
inbreng van de leerlingen staat hierin centraal, want wie kan beter over het kind vertellen, dan
het kind zelf?!
De kinderen van onze school krijgen 2 keer per jaar het portfolio, in februari en in juni. Het
portfolio is losbladig. Elk jaar wordt het aangevuld met het desbetreffende jaar. Dit heeft als
voordeel dat het portfolio, waar nodig, aangepast kan worden. Het onderwijs blijft in
ontwikkeling en ons portfolio daarbij ook.
Ons rapport bestaat uit twee delen: ‘over mij’ en ‘mijn resultaten’:
‘Over mij’:
- Dit ben ik – hierin tekenen de kinderen zichzelf en kiezen ze eigenschappen die ze bij
zichzelf vinden passen. Groep 1 t/m 5 kleurt deze in, groep 6 t/m 8 schrijft ze zelf op.
- Dit vind ik – de kinderen van groep 1 t/m 4 tekenen hier wat ze leuk/niet leuk vinden om te
doen, met wie ze graag spelen en wat ze nog graag willen vertellen. Eronder wordt door
de leerkracht of het kind geschreven wat het is. De kinderen uit de groepen 5 t/m 8
schrijven hier op of ze wel/niet kunnen samenwerken, verantwoordelijkheid kunnen
nemen en zelfstandig kunnen werken. Ook schrijven ze op wat ze fijn vinden om te doen
en wat ze nog kwijt willen.
- Mijn favorieten – op deze pagina schrijven de kinderen o.a. op hoe oud ze zijn, wat
hobby’s zijn en wat hun favoriete boek is.
- Hier ben ik trots op – hier kiezen de kinderen drie dingen uit waar ze trots op zijn. Dit mag
heel breed gekozen worden, bijv. een rekensom die eindelijk lukt, een vak of vriendschap
waar ze trots op zijn of de spreekbeurt die heel goed ging. Hiervan worden foto’s
gemaakt en in de pagina geplaatst.
- Mijn ik-doelen – op deze pagina beoordelen de kinderen zichzelf op de ik-doelen van het
betreffende jaar. In groep 1 t/m 3 gaat dit d.m.v. smileys, vanaf groep 4 d.m.v. een
thermometer die groeit van ‘starter’ naar ‘expert’.
- Mijn complimenten – hierop worden complimenten verzameld over het kind. Dit door
zowel het kind zelf, de ouders, een klasgenoot, de leerkrachts als iemand die ze zelf
mogen kiezen.
‘Mijn resultaten’:
- Leerlingverslag (midden groep 1) – de kinderen die net op school zitten krijgen een
leerlingverslag. Hierop schrijft de leerkracht op hoe o.a. de sociaal-emotionele, spraak-/taalen motorische ontwikkeling is.
- Onderbouwd (groep 1 – 2) – vanaf eind groep 1 krijgen de kinderen een uitdraai van ons
kleuter leerlingvolgsysteem Onderbouwd.
- Rapport (groep 3 – 8) – op deze pagina’s worden de resultaten van de schoolse vakken
genoteerd. Deze is verdeeld in een vijfpuntsschaal (onvoldoende-matig-voldoende-ruim
voldoende-goed).
- Cito resultaten (groep 3 – 8) – hier volgt een uitdraai van de Cito resultaten.
Op de volgende pagina een impressie van ons portfolio.
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Zie bijlage J voor de handleiding van het portfolio
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Expertiseteams/dopgroepen
Elk lid van het team zit in een expertiseteam. Dit expertiseteam is een onderzoeks/ontwikkelgroep op onderwijskundig gebied binnen de school. Aan het begin van het schooljaar
maakt elke groep een PDCA, waarin (tussen)doelen en werkwijze gesteld worden. 6 Maal per jaar
komt deze groep samen en daarnaast vindt er een tussenevaluatie en eindevaluatie met het
gehele team plaats. Tijdens de evaluaties kunnen processen verteld worden of producten
getoond. De expertiseteams van het schooljaar 2021-2022 zijn:
- Kindgesprekken/reflecteren
- Profilerig
Kijkwijzers
Om alle afspraken compact te borgen, maar ook als controlemiddel, zijn kijkwijzers opgesteld. De
kijkwijzers zijn opgedeeld in onze 5 kernwaarden. Elke kernwaarde heeft zijn eigen kijkwijzer. Op
deze manier kan er gekozen worden om bewust naar 1 onderdeel te kijken, maar ze kunnen ook
allemaal gebruikt worden.
De kijkwijzers kunnen voor verschillende doeleinden gebruikt worden:
- Voor de leerkracht zelf: alle afspraken (die af te kruisen zijn), compact op een rij om op
jezelf te reflecteren of je overal nog aan voldoet.
- Voor collegiale consultatie: om bij een ander in de klas te kijken op welke manier de
afspraken nageleefd worden.
- Voor de daltoncoördinator of directeur: als controlemiddel of aan de afspraken voldaan
wordt.

Zie bijlage K voor de kijkwijzers.
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Bijlagen:
-

Bijlage A - borgingsdocument doelenblad rekenen
Bijlage B - borgingsdocument ik-doelen
Bijlage C - borgingsdocument dagbord
Bijlage D - taakbrieven
Bijlage E - borgingsdocument instructiewinkel
Bijlage F - regels ‘werken buiten de klas’
Bijlage G - handelingswijzers
Bijlage H - borgingsdocument Kinderraad
Bijlage I - borgingsdocument coöperatieve werkvormen
Bijlage J - rapport
Bijlage K - kijkwijzers
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Bijlage A – borgingsdocument doelenblad rekenen
Doelenblad rekenen
In november 2016 is er in groep 5 en 6 gestart met het doelenblad. Er is gekozen om dit eerst voor rekenen
te ontwikkelen. In januari 2017 zijn ook de groepen 4, 7 en 8 hiermee gestart. In maart 2017 is groep 3
aangesloten.
Waarom?
-

Kinderen krijgen inzicht in de doelen van een blok.
Kinderen krijgen inzicht in de doelen van een les.
Kinderen leren hun eigen beginsituatie ten opzichte van de lesstof en lesdoelen in te schatten.
Kinderen leren naar de beheersing van individuele doelen te kijken, i.p.v. naar het algemene
vak.
Kinderen leren zelf te kijken of ze een doel behaald hebben.
Kinderen leren kritisch kijken naar zichzelf.
Kinderen leren betere en gerichtere keuzes maken (worden zelf eigenaar).
Kinderen leren te reflecteren op zichzelf.
Kinderen leren d.m.v. het doelenblad bewuste keuzes te maken voor het wel/niet inschrijven
bij de instructiewinkel.
Leerkrachten leren te kijken naar de doelen i.p.v. de les/het vak.
Leerkrachten leren de kinderen het vertrouwen te geven.

Hoe?
o
o

o
o
o

o
o
o
o
o
o
o

Groep 3:
De doelen wordt dagelijks zichtbaar op het bord geschreven.
Groep 4 tot de voorjaarsvakantie:
Iedere leerkracht maakt een doelenblad voor elk blok voor rekenen aan de hand van de
toetsdoelen (vorige blok) en de nieuwe doelen (huidige blok) of haalt eerder gemaakte
doelenbladen van de schijf.
Iedere leerkracht plaatst het doelenblad op de leerkrachtenschijf (dalton – doelen – per groep).
Er wordt een exemplaar op A-3 formaat opgehangen in de klas.
Groep 4 (vanaf de voorjaarsvakantie) t/m 8:
Iedere leerkracht maakt een doelenblad voor elk blok voor rekenen aan de hand van de
toetsdoelen (vorige blok) en de nieuwe doelen (huidige blok) of haalt eerder gemaakte
doelenbladen van de schijf.
Iedere leerkracht plaatst het doelenblad op de leerkrachtenschijf (dalton – doelen – per groep).
Iedere leerling ontvangt een doelenblad en er wordt een exemplaar op A-3 formaat opgehangen in
de klas.
Optioneel: Bij de start van het schooljaar ontvangt elke leerling de doelenbladen van elk blok in een
‘doelenbladenboekje’.
Iedere leerling vult zelfstandig de beginsituatie in per doel (aan de hand van het vorige blok, eigen
inschatting of Pluspunt resultaten).
Iedere leerling vult zelfstandig zijn persoonlijke doelstellingen in per onderdeel.
De leerkracht benoemt elke les het lesdoel met ondersteuning van het doelenblad. De leerlingen
hebben hierbij hun persoonlijke doelenblad op tafel en bekijken hun eigen beginsituatie.
Aan de hand van de resultaten uit Pluspunt (nieuwe doelen) en de toetsresultaten (toetsdoelen uit vorige blok) evalueert iedere leerling zijn persoonlijke doelstellingen. Het is wenselijk om dit
persoonlijk te doen.
o Groep 4 vult de doelen en behaalde doelen in m.b.v. drie kleuren:
▪ Groen (beheers ik)
▪ Oranje (beheers ik nog niet altijd)
▪ Rood (beheers ik niet).
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o

o

Groep 5 t/m 8 vult de doelen en behaalde doelen in m.b.v. 5 beoordelingen:
▪ Goed (G, ik kan het helemaal zelf en maak bijna geen fouten)
▪ Ruim voldoende (RV, ik kan het, maar maak nog wel af en toe een fout)
▪ Voldoende (V, ik kan het wel, maar heb ook nog hulp van de leerkracht nodig)
▪ Matig (M, ik kan het een beetje)
▪
Onvoldoende (O, ik kan het nog niet)
De behaalde resultaten worden gebruikt om de beginsituatie (van het betreffende onderdeel) in
een nieuw blok vast te stellen.

Wat?
Hoe ziet het er uit:
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Bijlage B – borgingsdocument ik-doelen
Ik-doelen
Het expertiseteam ‘ik-doelen’ heeft doelenbladen ontworpen (januari 2018) voor de groepen 1 t/m 8. Deze
doelenbladen hebben alle leerkrachten vervolgens getest en met elkaar is besloten om dit doelenblad
wekelijks te gaan gebruiken. De ik-doelenbladen zijn te vinden op de leerkrachtenschijf – dalton – ik-doelen.
Waarom?
-

Kinderen leren zelf keuzes maken (worden zelf eigenaar welk ik-doel ze kiezen).
Kinderen leren kritisch naar zichzelf te kijken.
Kinderen leren te reflecteren op zichzelf.

Hoe?
In alle groepen zijn de ik-doelen uitgesplitst in zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en samenwerken.
Groep 1/2 en 3
In de groepen 1/2 en 3 worden de ik-doelen klassikaal aangeboden en centraal gesteld.
De ik-doelen wisselen wekelijks en komen in de loop van de week diverse keren aan
bod: zowel om te verkennen welk gedrag bij een regel hoort als om geregeld te
bespreken en reflecteren hoe het gaat. Er zijn 9 ik-doelen vastgesteld die ondersteund
worden door een afbeelding en een rijmpje. Alle doelen komen 4 keer per jaar aan bod.
Naast het klassikaal bespreken en evalueren is er een magneetbord met smileys waarop
de kinderen zelf aangeven hoe zij vinden dat ze omgaan met het ik-doel.
We kiezen er bewust voor om de ik-doelen van de kleutergroep mee te nemen naar
groep 3. Voor de kinderen is dit vaak een nieuwe situatie en deze doelen geven houvast
om reeds bekende ik-doelen verder te oefenen in de nieuwe situatie. Vanaf de
voorjaarsvakantie staat voor groep 3 het ik-doel ook op de taakbrief vermeld en scoren
de leerlingen zichzelf middels een smiley op de taakbrief. Daarnaast staat vanaf dat moment 3x per week
een reflectiemoment op het dagbord vermeld.
Als ik met een werkje stop,
ruim ik alles netjes op.

Is een tafel of hoek al vol,
kies dan wat anders. Er is
genoeg op school.

Nu laten we merken,
hoe rustig we kunnen werken.

Ben je aardig tegen iedereen,
dan heb je veel vrienden om
je heen.

Als iemand zegt: STOP!
dan houd ik op.

Heeft een vriendje soms verdriet,
help ‘m dan als je het ziet.

Ruim je eigen rommel op,
de school is dan netjes en top

Werk netjes en neem de tijd,
het is geen wedstrijd.

Wees zuinig op het materiaal,
want het is van ons allemaal.

Zelfstandigheid

Samenwerken

Verantwoordelijkheid
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Groep 4 t/m 8:
De opbouw die bij groep 1 t/m 3 gestart is, gaat ook door in de groepen 4 t/m 8. Vanaf groep 4
krijgen de kinderen een persoonlijk ik-doelenblad met alle ik-doelen er op. Deze ik-doelenbladen
worden uitgesplitst in:
-

-

Groep 4/5 (groep 5 tot januari)
Groep 5/6 (groep 5 vanaf januari)
Groep 7/8

De afspraken voor de ik-doelen bij deze groepen zijn als volgt:
-

Elk ik-doel kan twee maal in een jaar gekozen worden.
Het kind pakt elke donderdag (bij de start van de nieuwe taakbrief) het ik-doelenblad erbij
en kiest een ik-doel uit.
Deze schrijft het kind op de taakbrief en omschrijft hoe hij/zij aan dit doel wil gaan
werken.
Op woensdag reflecteert het kind op het ik-doel op de taakbrief en kleurt zijn beoordeling
in op het ik-doelenblad.
Minimaal drie keer per week reflecteert de leerkracht met een steeds wisselend
tafelgroepje op de ik-doelen. Deze reflectiemomenten staan vast op het rooster.
Optioneel: Twee keer per week reflecteert (tussenreflectie) het kind zelfstandig op dit ikdoel op de taakbrief.

Wat?
De ik-doelen bladen zijn te vinden op de leerkrachtenschijf – dalton – ik-doelen.
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Bijlage C – borgingsdocument dagbord
Dagbord
In mei 2018 is in de groepen 3 t/m 8 gestart met een nieuw dagoverzicht op het bord.
Waarom?
-

Kinderen krijgen inzicht in het verloop van de dag.
Kinderen krijgen inzicht in wanneer welke instructie aangeboden wordt.
Kinderen krijgen inzicht in hoeveel tijd ze kunnen plannen voor de taken.
Kinderen maken eigen keuzes voor een werkplek op het moment dat ze niet instructie
krijgen.
Kinderen leren zelfstandig op tijd terug te komen als er een instructie gepland is.
Kinderen krijgen inzicht in de doelen van een les.
Kinderen leren inschatten bij welke instructie ze aanwezig willen/moeten zijn, omdat
ze het doel nog niet beheersen.
Kinderen leren naar de beheersing van individuele doelen te kijken, i.p.v. naar het
algemene vak.
Kinderen leren kritisch kijken naar zichzelf.
Kinderen leren betere en gerichtere keuzes maken (worden zelf eigenaar).
Kinderen leren te reflecteren op zichzelf.
Leerkrachten kijken in blokken van 15 minuten, waardoor er gerichtere keuzes
gemaakt worden.
Leerkrachten geven effectievere instructies.
Leerkrachten leren de kinderen het vertrouwen te geven.

Hoe?

Het bord is ingedeeld in 3 kolommen:
-

-

In de eerste kolom is de lestijd verdeeld in kwartieren.
De tweede kolom wordt gebruikt om instructies aan te geven.
o Deze instructie- momenten worden voorzien van een
rode/gele/groene/blauwe magneet zodat leerlingen kunnen zien of deze
instructie voor hun niveaugroep is.
▪ Rood = leerlingen met een eigen leerlijn (OPP)
▪ Gele = gele groep (zorg)
▪ Groen = groene groep (basis)
▪ Blauw = blauwe groep (verdieping/verbreding)
o In deze kolom staan ook lessen en momenten die voor de hele groep zijn. Het
gaat dan om bijvoorbeeld verkeer, crea, w.o., lessen leren leven en gym, maar
ook om pauze en eten/drinken.
In de derde kolom wordt het doel van de les beschreven. Dit wordt in ieder geval bij
de vakken rekenen, taal, spelling, begrijpend lezen en de wereldoriënterende vakken
genoteerd.

De leerkracht vult het bord dagelijks in met de dag in de juiste kleur en de datum.
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In groep 3 wordt het planbord nog niet in kwartieren ingedeeld. Met name de lesonderdelen van
de aanvankelijk leesmethode lopen in elkaar over en zijn nog lastig in kwartieren uiteen te
trekken. Bij de gebruikte methode zitten picto’s die het werk en de planning voor die dag
zichtbaar maken. Er wordt wel gewerkt met de gekleurde magneten om niveaus aan te geven en
ook hier wordt de laatste kolom gebruikt om het doel van de les op te schrijven.

Termen:
Dagbord: het bord in de klas waarop de planning van de instructies van die dag te zien is.
Weekplanning: het formulier in de klassenmap waarop leerkrachten hun planning 2 weken vooruit
maken.
Taakbrief: het formulier waarop leerlingen kunnen zien wat zij deze week moeten doen en
waarop ze kunnen plannen.
Zwart = vastgestelde afspraak

Wat?
Hoe ziet het er uit:
Voorbeeld bord groep 3
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Bijlage D – Borgingsdocument taakbrieven
Doorgaande lijn taakbrieven
In dit document staan onze afspraken beschreven die we gemaakt hebben voor onze taakbrieven (sept.
2019). Deze afspraken hebben we gemaakt om een doorgaande lijn te waarborgen binnen de school.
Waarom?
-

Kinderen leren een planning te maken.
Kinderen leren verantwoordelijkheid te nemen voor hun taak.
Kinderen leren overzicht te houden in het gemaakte werk (welke taak is af, welke moet ik nog
doen).
Kinderen leren zelf keuzes te maken, in zowel de volgorde van de taken als in het kiezen van
‘klaarwerk’.
Kinderen leren dat er verschillende niveaus mogen zijn.
Kinderen leren informatie uit een ‘schema’ te halen; ze leren te filteren welke taken ze moeten
maken en welke taken voor een ander niveau zijn.
Kinderen leren te reflecteren op zichzelf.
Leerkrachten leren de kinderen vertrouwen te geven.
Leerkrachten leren kinderen verantwoordelijkheid te geven.

Hoe?
Doorgaande lijn taakbrieven – groep 2 t/m 8
Groep 2

In groep 2 starten de kinderen met de taakbrief. De kinderen plannen
hun taak per dag op het planbord. Kinderen mogen taken vooruitplannen.
Wanneer een taak af is, kleuren ze deze taak af op hun taakbrief.
Daarnaast geven ze aan hoe dit gegaan is d.m.v. de smileys.
Deze groep start in het begin van het schooljaar met de taakbrief van
groep 2. Na de herfstvakantie starten zij met de taakbrief van groep
3.
Deze groep start met de taakbrief van groep 4 t/m 8. Zij beginnen
met keuzevrijheid per dag. De dagen staan voor de taken. Daarnaast
zijn er enkele taken die zij zelf mogen plannen in de week.
De dagen geven op de taakbrief van groep 4 aan wanneer ze een
taak moeten maken. Er is keuzevrijheid per dag. De kinderen mogen
kiezen met welke taak ze als eerste beginnen. De dagen geven ook
aan wanneer er een instructie van dat doel is (mits hij niet
dikgedrukt is, want dat betekent nog niet starten voordat je
instructie hebt gekregen).
Deze groep gaat verder met de taakbrief van 4 t/m 8. Echter zij
mogen twee dagen inplannen.
maandag en dinsdag
woensdag en donderdag

Groep 3

Groep 4

Groep 5

De vrijdag is een ‘losse’ dag: kinderen plannen de taken van die dag
en kunnen andere dingen nog afmaken.
De dagen staan voor de taken wanneer er een instructie van wordt
gegeven (zie doel erboven). Kinderen hoeven de taak echter niet op
deze dag persee te maken. Ze mogen dit ook eerder doen of later >
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plannen over twee dagen zie hierboven. In de taakbrief staat ook
een dikgedrukte lijn tussen de dagen, die aangeeft dat het plannen
over twee dagen is.
Groep 6

Groep 7 en 8

•
•

•
-

Deze groep gaat verder met de taakbrief van groep 4 t/m 8. Zij
mogen tot de kerstvakantie twee dagen inplannen en drie dagen
inplannen.
Maandag en dinsdag
Woensdag, donderdag en vrijdag
Na de kerstvakantie mogen ze de taken voor de hele week inplannen.
Deze groepen gaan verder met de taakbrief van groep 4 t/m 8. Zij
plannen de taken voor de hele week in.

Als een taak of opdracht/som dik gedrukt (vet lettertype) is, dan mag een kind niet met deze
opdracht beginnen totdat er een instructie van de leerkracht is gegeven.
De leerlingen van groep 4 t/m 8 hebben een weekplanning (zie map taakbrieven borgen) in een
showtasje zitten voorin het mapje van de taakbrief. Ze kunnen hierop zien hoeveel werktijd er
beschikbaar is in de week.
Op de taakbrief staat achter de taak een Z of een S of Z/S.
Z > deze taak maak je zelfstandig.
S > deze taak MOET je samen maken/doen.
Z / S > dan mag de leerling kiezen of hij dit samen wil doen of alleen (mits dit kan op dat moment in
de klas, denk aan de afspraken bij het stoplicht).

Wat?
Groep 2
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Groep 3

Groep 4-5-6-7-8
Voorkant

Achterkant
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Bijlage E – borgingsdocument instructiewinkel
Instructiewinkel
In de tweede helft van het schooljaar 2016/2017 is in verschillende klassen de ‘instructiewinkel’ ontstaan. Dit
bleek in die groepen zo positief en effectief te werken, dat er met het team besloten is om dit in de gehele
school in te voeren.
Waarom?
-

Kinderen leren zelf keuzes maken (worden zelf eigenaar).
Kinderen leren kritischer naar zichzelf te kijken.
Kinderen leren zelf inschatten waar ze wel/geen instructie bij nodig hebben, wat ze wel/niet
beheersen.
Kinderen leren te reflecteren op zichzelf.
Leerkrachten leren de kinderen ‘anders vast te houden’.
Leerkrachten leren de kinderen het vertrouwen te geven.

Hoe?

-

-

-

Elke groep gaat starten met de instructiewinkel.
Groep 1/2: optioneel. Bijv. bij een kleine kring. De kinderen kunnen kiezen of ze aansluiten bij de
kleine kring of niet. Ze geven aan of ze hulp van juf nodig hebben of niet. De leerkracht kan er ook
voor kiezen om een kind mee te laten doen.
Eind groep 2 wordt de kleine kring instructiewinkel genoemd.
Groep 3: optioneel. Minimaal starten na de voorjaarsvakantie met de introductie van de
instructiewinkel.
Groep 4 t/m 8: minimaal inzetten bij les 5, 10, 13 en 14 van rekenen.
o In deze lessen staan 2 doelen centraal (uit de voorgaande lessen). Voor elk doel wordt
verlengde instructie aangeboden.
o Leerlingen schrijven zich in voor het doel waarover zij instructie willen en maken vervolgens
de bijbehorende opgaven.
o Mocht een leerling geen instructie behoeven, dan werkt het zelfstandig aan de leerdoelen.
Expertise van de leerkracht welke kinderen dit wel/niet aankunnen.
Bij de start van de les ga je de doelen van de les bij langs.
Vervolgens schrijven de kinderen zich in bij de doelen waar ze instructie over willen.
Eerst bij rekenen inzetten, dit kan vervolgens bij meerdere vakken toegepast worden. Beslis hierbij zelf
waar je dit bij inzet.
Optioneel: ‘geef’ toevoegen:
Hier mogen kinderen zich inschrijven als ze hulp kunnen/willen bieden bij een opgave.
De kinderen kunnen vervolgens zelf de keuze maken of ze instructie/hulp van een medeleerling of van
de leerkracht willen.

Hoe ziet het er uit
Groep 3 t/m 8
Doel
Vraag

Doel 1
Staartdelingen
Hier schrijven kinderen zich in
die verlengde instructie willen.

instructiewinkel
Doel 2

Doel 3

Doel 4

Optioneel: geef
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Bijlage F – regels ‘werken buiten de klas’
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Bijlage G - handelingswijzers
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Bijlage H – borgingsdocument Kinderraad
Borgingsdocument

o.d.s. Windkracht 10

Waarom een kinderraad
• De leerlingen hebben een eigen stem binnen de schoolorganisatie, zodat ze weten
dat ze meetellen.
• De leerlingen maken spelenderwijs kennis met democratische beginselen. De
leden van de raad zijn vertegenwoordigers van hun klas en schoolgenoten.
• Door een kinderraad wordt de betrokkenheid met school bevorderd.
• Door de kinderraad wordt de verantwoordelijkheid voor schoolse zaken
bevorderd.
• De leerlingen leren realistische en haalbare doelen te stellen.
• De leerlingen krijgen een beter inzicht in de organisatie van de school.
• De leerlingen leren luisteren, vergaderen, onderhandelen, samenwerken en terug
te koppelen.
• Door een kinderraad bevorderen we actief burgerschap.
• Een school draait om kinderen. Het is belangrijk om te weten wat er in de kinderen
omgaat, te luisteren naar wat er speelt en er vervolgens met elkaar mee aan het
werk te gaan.
Kinderraad en onze openbare daltonschool
Onze 5 kernwaarden open, zelfstandig, verantwoordelijkheid, samenwerken en groei
komen duidelijk terug in de kinderraad. De kinderen die deelnemen aan de kinderraad
krijgen een grote verantwoordelijkheid doordat zij alle leerlingen van de school
vertegenwoordigen. Zelfstandig of samen moeten ze te weten komen wat er leeft bij de
leerlingen en dit meebrengen naar de vergadering. De leerlingen brengen ook adviezen
uit richting de leerkrachten en schoolleiding. Ook de andere kinderen krijgen
verantwoordelijkheid door goed na te denken over de ideeën die ingebracht kunnen
worden. De ideeën moeten binnen de mogelijkheden van de school vallen.
Op samenwerkingsgebied wordt er van de kinderen verwacht dat ze leren luisteren,
vergaderen, overleggen, argumenteren, rekeninghouden met elkaar en terugkoppelen.
Door al deze vaardigheden toe te passen groeien de kinderen op meerdere gebieden.
Scholen zijn wettelijk verplicht om aandacht te besteden aan actief burgerschap. Die
kennis leren kinderen niet alleen uit boeken, maar vooral door te oefenen in de praktijk.
De kinderraad draagt bij om te oefenen met vaardigheden die nodig zijn om een actieve
wereldburger te worden. De leerlingen maken kennis met begrippen als democratie,
conflicthantering, sociale verantwoordelijkheid en gelijkwaardigheid.
Organisatie
• De kinderraad bestaat uit 8 leden. Aan het begin van het schooljaar worden er in
de groepen 5 t/m 8 verkiezingen georganiseerd. Iedereen mag zich kandidaat
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•

•
•
•
•

•

•
•

stellen door bijvoorbeeld een brief te schrijven of een filmpje te maken. Per klas
worden er twee kinderen gekozen. Dit zijn de vertegenwoordigers die zitting
nemen in de kinderraad.
De vertegenwoordigers van groep 8, vertegenwoordigen naast hun eigen groep,
ook de kinderen van groep 4. Voor en na elke vergadering gaan zij naar deze groep
om te inventariseren wat er leeft en terug te koppelen wat er besproken is. Op die
manier maken de kinderen van groep 4 alvast kennis met de kinderraad.
De kinderen nemen zitting voor één jaar. Ze mogen elk jaar opnieuw solliciteren.
De kinderraad komt één keer per 5 weken onder schooltijd bij elkaar. Dat zijn 7 á 8
vergaderingen per jaar. De vergaderingen duren ongeveer 30 minuten.
Bij elke vergadering is een vaste leerkracht aanwezig. Deze is adviserend lid en
heeft geen stemrecht.
In de groepen wordt de vergadering voorbereid. Er kan bijvoorbeeld gesproken
worden over de agendapunten die al bekend zijn, maar er kunnen ook
agendapunten aangedragen worden.
Elke groep heeft een kinderraad mapje waarin vergaderpunten kunnen worden
opgeschreven. Ook de notulen komen in deze map. Daarnaast komen ze op de
computer te staan (groep 8 – Kinderraad).
De leden van de kinderraad lichten de besluiten van de kinderraad toe in hun eigen
klas.
Groeiparel: De notulen verschijnen op de website bij ‘kinderraad’ en gaan naar OR,
MR en het team.

Taken vertegenwoordigers
Voorafgaande aan de verkiezingen vertelt de leerkracht wat er verwacht wordt van een
vertegenwoordiger.
• Voorwerk verrichten in de groep. Ze inventariseren wensen, horen wat er in de
groep leeft en ideeën worden meegenomen.
• Ze zijn zich bewust dat ze namens de klas praten en in de kinderraad niet alleen
hun eigen mening mogen verkondigen.
• Vergaderingen bijwonen, verslagen maken (groep 7 en 8) en terugkoppelen naar
de eigen klas.
• Aanspreekbaar zijn voor en goed kunnen luisteren naar groepsgenoten en
mederaadsleden.
• Kinderen die zich verkiesbaar stellen, moeten solliciteren naar een plek in de
kinderraad. Ze mogen een filmpje maken, een brief schrijven of dit op een andere
creatieve manier doen.
Samenstelling
De kinderraad bestaat uit 8 leden, waaronder een voorzitter en een notulist. De raad
kiest deze zelf uit de vertegenwoordigers van groep 7 en 8. De voorzitter en notulist
worden begeleid door de leerkracht die zitting heeft in de raad.
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De voorzitter zorgt er voor dat:
- er een agenda is
- alle punten op de agenda afgewerkt worden
- alle leden aan het woord komen en dat er geluisterd wordt naar elkaar
- actiepunten door de anderen worden teruggekoppeld en/of uitgevoerd
- legen van de ideeënbus
De notulist, voorzitter en leerkracht zorgen er voor dat:
- er notulen komen van elke vergadering
- deze notulen verspreid worden
- de notulen in het kinderraad mapje terecht komen.
- groeiparel: notulen sturen naar de website beheerder.
Waarover kan de kinderraad vergaderen?
Aan het begin van het schooljaar, wordt er in de groep geïnventariseerd welke punten en
wensen er in de klas en in het team leven. Deze punten worden naar de eerste
vergadering meegenomen. De raad kiest dan 5 punten die meegenomen worden op de
‘jaaragenda’. Het is belangrijk dat er niet teveel onderwerpen worden gekozen om ook
ruimte te houden voor inbreng die op andere momenten leven in de groepen/school.
Daarnaast is het belangrijk dat er voldoende onderwerpen zijn waarop de leerlingen
kunnen ‘scoren’. Als laatste is het belangrijk dat de ideeën die ze opperend in principe
realistisch zijn. Dat is ook een onderwerp wat in de groep besproken moet worden.
Enkele voorbeelden:
• Inrichting van de school (middenruimte, werkplekken, plein)
• Feesten en evenementen (koningsdag, kerst, carnaval, laatste schooldag, etc.)
• Invulling voor de vrijdagmiddagen voor de vakantie
• Bevindingen bij het gebruik van (nieuwe) methodes
• Gezonde school
• Sfeer op school
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Bijlage I – borgingsdocument coöperatieve werkvormen

Leerlijn
COÖPERATIEVE WERKVORMEN
Ods Windkracht 10
Versie juni 2018
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Inhoud
Why?
Basisprincipes
Coöperatieve werkvormen
Opbouw in werkvormen vanaf groep 1
What?
Binnenkring – buitenkring – groep 1/2
Tweetal Coach – groep 3
Zoek De Valse – groep 4
Zoek Iemand Die – groep 5
Twee Vergelijk – groep 6
Placemat – groep 7
TweeGesprek Op Tijd – groep 8
Extra werkvormen om toe te kunnen passen
Tafelrondje per tweetal
Genummerde hoofden
Flitsen
Denken – Delen – Uitwisselen
Duo’s
Rotonde/rondschrijven
Brainstorm
Wandel – Wissel uit
Mix en ruil
Legpuzzel
Bijlage A – Werkblad TweeVergelijk
Bijlage B – Placemat
Bijlage C – Voorbereidings-/evaluatieformulier
Bijlage D – Posters
Bijlage E – Collegiale consultatie
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Why?
Coöperatief leren heet ook wel samenwerkend leren. Bij coöperatief leren gaat het om de
samenwerking tussen diverse leerlingen, waarbij elk kind gestimuleerd wordt zelf na te denken en
een eigen inbreng te hebben. Dit wordt gestimuleerd door coöperatieve werkvormen, waarbij
kinderen in heterogene tweetallen of groepjes werken. De kinderen discussiëren samen over de
leerstof, halen voorkennis op, geven elkaar uitleg en informatie en vullen elkaar aan. Zij zoeken
samen naar een oplossing en helpen elkaar.
Bij coöperatief leren is niet alleen de lesstof belangrijk, maar ook de samenwerking. Er is sprake van
een cognitief en een sociaal doel. De achterliggende gedachte van coöperatief leren is dat kinderen
niet alleen leren van de interactie met de leerkracht, maar ook van de interactie met elkaar.
Basisprincipes
Coöperatief leren gaat uit van vijf basisprincipes:
1. Positieve wederzijdse afhankelijkheid. De opdracht kan alleen succesvol uitgevoerd worden
als elk kind in het groepje zijn bijdrage levert. De didactische structuren zorgen ervoor dat
elke leerling, ongeacht niveau, actief deelneemt aan de taak.
2. Individuele verantwoordelijkheid. Elk kind is verantwoordelijk voor zijn eigen bijdrage aan het
geheel van de opdracht. De leerkracht kan terugzien wat elke leerling gedaan heeft, door
bijvoorbeeld met verschillende kleuren pennen te werken.
3. Directe interactie. De kinderen wisselen hun ideeën, kennis en meningen samen uit. Goede
interactie is belangrijk voor het leerproces en de uitkomst van de opdracht.
4. Samenwerkingsvaardigheden. De leerkracht kiest per les een vaardigheid uit en besteedt hier
vooraf bewust aandacht aan. Bij de evaluatie komt hij erop terug.
5. Evaluatie van het groepsproces. De groepsleden bespreken eerst met elkaar hoe de
samenwerking ging. Daarna wordt er klassikaal geëvalueerd.
Coöperatieve werkvormen
Er zijn diverse coöperatieve werkvormen, die de leerkracht kan inzetten in de les. De werkvormen
verschillen in tijdsduur, maar ook in complexiteit. Bij de werkvormen zijn verschillende
samenwerkingsvaardigheden nodig. De ene werkvorm is geschikt als startopdracht, terwijl de andere
werkvorm een goede verwerkingsopdracht is. Het is belangrijk dat de leerkracht de werkvorm inzet
zoals hij bedoeld is, want dan komt hij het beste tot zijn recht.
Wij kiezen bewust om op ods Windkracht 10 acht coöperatieve werkvormen centraal te stellen.
Hierin zit een opbouw, van groep 1 t/m 8. Daarnaast maakt de leerkracht zelf de keuze om andere
werkvormen in te zetten, mocht dit passend zijn bij de les.
How?
In elke groep wordt minimaal 3x per week een, bij de activiteit passende, werkvorm ingezet. Hierbij
worden minimaal de vormen van de betreffende groep én de vormen van de groepen ervoor ingezet.
Voorbeeld: groep 3 zet de vormen Tweetal Coach, Binnen/Buiten kring en TweePraat in.
Opbouw in werkvormen vanaf groep 1
Groep 1/2:
TweePraat en Binnen/Buiten kring
Groep 3:
Tweetal Coach
Groep 4:
Zoek de Valse
Groep 5:
Zoek Iemand Die
Groep 6:
TweeVergelijk
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Groep 7:
Groep 8:

Placemat
TweeGesprek Op Tijd

What?
Uitwerking van de coöperatieve werkvormen.
In bijlage C is een voorbereidings- en evaluatieformulier toegevoegd, welke je kunt gebruiken om het
voor te bereiden.
TweePraat - groep 1/2
In een tweetal geven de leerlingen om de beurt een antwoord op een vraag of een oplossing voor een
probleem.
1. Leraar geeft opdracht
De leraar geeft een opdracht of stelt een vraag waarop meerdere tamelijk korte antwoorden
mogelijk zijn.
2. Leerlingen geven om de beurt antwoord
Na even wat DenkTijd wordt bepaald welke leerling er begint, bijvoorbeeld met een
LeerlingKiezer. De leerlingen nomen vervolgens om de beurt één reactie op de vraag of
opdracht. Dat gebeurt mondeling of vlot om en om.
Een voorbeeldsituatie om deze vorm bij te gebruiken:
De leerkracht stelt de vraag: Welke dieren leven er in de dierentuin? De kinderen geven om de beurt
een antwoord. Dit kan mondeling, maar als het gewenst is kan het ook op een gezamenlijk blaadje.
Deze werkvorm kan tijdens diverse momenten van de les ingezet worden.
Binnenkring – buitenkring – groep 1/2
De leerlingen staan in twee concentrische cirkels. Doordat de leerlingen in één van de ‘kringen’
roteren, ontstaan steeds nieuwe tweetallen.
1. Leerlingen vormen twee kringen.
De leerlingen staan in een kring. Twee leerlingen naast elkaar gaan tegenover elkaar staan,
waarbij er één in de cirkel blijft en de ander naar voren stapt en zich omdraait. Zo ontstaan
een binnenkring en een buitenkring.
2. In elk tweetal praat een leerling.
De leerlingen uit de binnenkring vertellen iets naar aanleiding van een vraag/opdracht van de
leraar of vragenkaart. Ze krijgen eerst DenkTijd.
3. Leerlingen wisselen van rol.
De leerlingen uit de buitenkring doen hetzelfde.
4. Leerlingen roteren.
Een kring gaat een door de leraar aangegeven aantal plaatsen verder staan (klokrichting).
5. Herhaal stap 2-3-4.
Een voorbeeldsituatie om deze vorm bij te gebruiken:
Vraag: Waar denk je aan bij het thema dieren in de dierentuin? De leerlingen uit de binnenkring
vertellen iets n.a.v. de vraag. Ze wisselen van rol en de leerlingen van de buitenkring doen hetzelfde.
Tweetal Coach – groep 3
De leerlingen werken in tweetallen en lossen om de beurt een probleem op.
1. Leerlingen werken in tweetallen.
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De leerlingen werken samen met hun ‘schoudermakker’. Om elkaar te kunnen coachen
moeten de niveaus van de leerlingen niet extreem verschillen. Er is een reek/rijtje/lijstje
opdrachten nodig van het type waarbij maar één juist antwoord mogelijk is.
2. Eerste opdracht: A werkt, B coacht en geeft positief commentaar
Tijdens het oplossen verwoordt leerling A de denkstappen hardop voor leerling B.
Coachen = minimaal een check op het juiste antwoord. Als het nodig is: tip geven over de
manier van oplossen (dus niet antwoord geven).
3. Tweede opdracht: B werkt, A coacht en geeft positief commentaar
Tijdens het oplossen verwoordt leerling B de denkstappen hardop voor leerling A.
4. Herhaal stap 2-3
Een voorbeeldsituatie om deze vorm bij te gebruiken:
De leerkracht geeft de opdracht: ‘Reken de som 8+4 uit met een tussenstap’. Na het verwoorden
geeft de andere leerling aan of dit goed is gegaan.
Zoek De Valse – groep 4
Vier leerlingen hebben plezier als één van hen beweringen presenteert en de anderen samen* raden
welke niet juist is (‘De Valse’).
Hieronder hoe het beschreven staat op de ‘Info Kaart Coöperatieve Leerstrategieën’. Ods Windkracht
10 biedt hem vaak op een andere manier aan (zie aanvulling).
1. Leerlingen schrijven drie beweringen op
De leraar laat elke leerling over een onderwerp drie beweringen opschrijven: twee niet zo
waarschijnlijke waarheden en iets geloofwaardigs dat toch niet klopt.
2. Leerlingen lezen voor in hun groep
Als de leerlingen klaar zijn met schrijven, bepalen ze wie er begint met het voorlezen van de
bewerkingen.
3. DenkTijd
Iedere leerling noteert ‘De Valse’.
* De leerlingen bespreken samen welke ‘De Valse’ is.
4. De groep raadt en viert
Als ze ‘de Valse’ geraden hebben, feliciteert de leerling de anderen.
Niet geraden: precies andersom.
5. Stap 2-3-4 tot iedereen geweest is
Hoe wij hem als school vaak aanbieden:
1. Leerlingen schrijven drie beweringen op
De leraar laat elke leerling over een onderwerp drie beweringen opschrijven: 1
onwaarschijnlijkheid, 2 beweringen die juist zijn.
2. Leerlingen lezen voor in hun groep
Als de leerlingen klaar zijn met schrijven, bepalen ze wie er begint met het voorlezen van de
beweringen. Leerling 1 begint met het opnoemen van zijn 3 beweringen. De andere
leerlingen luisteren.
3. De groep raadt
De leerlingen bepalen voor zichzelf welke bewering juist en onjuist zijn. Leerling 1 noemt
bewering 1: de andere leerlingen steken hun duim omhoog (waar) of omlaag (niet waar). Dit
doet de leerling bij alle 3 de beweringen.
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4. De leerling viert
Als ‘De Valse’ geraden is, feliciteert leerling 1 de anderen. Niet geraden: precies andersom.
5. Stap 2-3-4 tot iedereen geweest is
Een voorbeeldsituatie om deze vorm bij te gebruiken:
De leerlingen schrijven drie beweringen op over:
- Wat ze gedaan hebben in de vakantie;
- Ervaringen bij een onderwerp
Zoek Iemand Die – groep 5
Leerlingen lopen door het lokaal met het doel ‘zoek iemand die’ een antwoord weet op één van de
opdrachten op een werkblad.
1. Leerlingen lopen en vormen tweetal
Met het werkblad in de hand lopen de leerlingen door de klas en gaan met z’n tweeën bij
elkaar staan.
2. Leerling stelt vraag aan de ander
Een leerling stelt de ander een vraag van het werkblad. De ander geeft het antwoord als hij
het weet. De leerling schrijft het antwoord in zijn eigen woorden op het werkblad.
3. De ander checkt
De andere leerling kijkt of het opgeschreven antwoord goed is. Na akkoord zet hij de eigen
naam erbij.
4. Leerlingen wisselen van rol
Nu stelt de andere leerling een vraag van het werkblad, waarop een antwoord en een check
volgt.
5. Herhaal stap 1 t/m 4
Een voorbeeldsituatie om deze vorm bij te gebruiken:
De leerkracht heeft een werkblad gemaakt met tafelsommen. De leerlingen lopen rond en vragen
aan elkaar het antwoord op een tafelsom. Bijvoorbeeld 5x12. De leerling die het vraagt schrijft het
antwoord zelf op zijn eigen werkblad op. Een check volgt.
Twee Vergelijk – groep 6
In tweetallen geven de leerlingen meerdere reacties op een vraag, vergelijken met een ander tweetal
en bedenken vervolgens nog meer antwoorden.
1. Leraar geeft opdracht
De leraar geeft een opdracht of stelt een vraag waarop meerdere korte antwoorden mogelijk
zijn.
2. Tweetal: ideeën/antwoorden
Schoudermaatjes bedenken en noteren ideeën of antwoorden, zoals bij Tafel Rondje Per
Tweetal.
3. Twee tweetallen: vergelijken
De leraar geeft een stiltesignaal en laat twee tweetallen de antwoorden vergelijken op het
werkblad (zie bijlage A). Om de beurt noemt men een antwoord en noteert dat in het juiste
vakje van het werkblad.
4. Twee tweetallen: ideeën/antwoorden
De leerlingen gaan na de vergelijking met z’n vieren nog meer ideeën of antwoorden
bedenken die ik in het daarvoor bestemde vakje worden genoteerd.
Een voorbeeldsituatie om deze vorm bij te gebruiken:
De leerlingen bedenken bij de categorie aai/ooi/oei woord zoveel mogelijk woorden.
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Placemat – groep 7
In een groepje geven de leerlingen eerst zelfstandig antwoord op een vraag. Vervolgens wordt er een
gezamenlijke conclusie getrokken.
1. Leraar geeft opdracht en tijd
Elk groepje krijgt een vel papier (zie bijlage B), met in het midden een rechthoek. Vanuit de
hoeken van de rechthoek trekken de leerlingen lijnen naar de hoeken van het papier. Op die
manier ontstaan er nog vier vakken, voor elk groepslid een. De leerkracht geeft een
opdracht. Daarbij geeft hij aan hoeveel tijd er beschikbaar is.
2. Elk kind schrijft in zijn eigen vak het antwoord
Elke leerling schrijft in zijn eigen vak zijn ideeën en antwoorden op.
3. Gemeenschappelijk antwoord formuleren
Daarna gaan de leerlingen overleggen en formuleren ze een gemeenschappelijk antwoord.
Dat schrijven ze op in de gemeenschappelijke rechthoek.
4. Klassikale uitwisseling
Daarop volgt de klassikale uitwisseling.
Een voorbeeldsituatie om deze vorm bij te gebruiken:
Schrijf belangrijke dingen op die je moet weten als je op schoolreis gaat.
TweeGesprek Op Tijd – groep 8
De leerlingen werken in tweetallen. Ze vertellen (om de beurt) gedurende een tevoren vastgestelde
tijd terwijl de ander luistert.
1. Leraar geeft opdracht en tijd
De leraar geeft een gespreksonderwerp of stelt een vraag, waarop een wat langer antwoord
gegeven kan worden. Daarbij geeft hij aan hoeveel tijd er per leerling beschikbaar is en wie
(leraar of leerlingen zelf) op welke wijze de tijd bewaakt.
2. DenkTijd
De leerlingen krijgen eerst de tijd na te denken over wat ze gaan zeggen (10-20 seconden).
3. A vertelt, B luistert
4. B vat samen of geeft positieve reactie
5. B vertelt, A luistert
6. A vat samen of geeft positieve reactie
Een voorbeeldsituatie om deze vorm bij te gebruiken:
Vertel wat het leukste is aan jouw favoriete hobby/sport.
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Extra werkvormen om toe te kunnen passen
Tafelrondje per tweetal
In tweetallen werken de leerlingen om de beurt, schriftelijk, aan het uitvoeren van opdrachten.
1. Tweetalmateriaal
Eén blad papier en één pen per tweetal.
2. Leraar geeft opdracht
De leraar geeft een opdracht of stelt een vraag waarop meerdere niet te lange antwoorden/
ideeën mogelijk zijn.
3. Leerling schrijft
De leerling die het eerst aan de beurt is, schrijft één van zijn antwoorden/ideeën op.
4. Andere leerling schrijft
De andere leerling krijgt nu pen en papier en schrijft één van zijn antwoorden/ideeën op.
5. Herhaal stap 3-4
De leerlingen blijven zo om de beurt werken aan een lijst van antwoorden/ideeën of
oplossingen.
Genummerde hoofden
Alle kinderen in het groepje krijgen een nummer. De leerkracht geeft een opdracht, waar aan het
eind iedereen een antwoord op moet weten. Elke leerling denkt voor zichzelf hierover na en schrijft
het antwoord op. Daarna vertellen ze om de beurt hun antwoord aan de andere groepsleden. Ze
overleggen wat het juiste antwoord is, dit moet elke leerling aan het einde weten. Tenslotte noemt
de leerkracht een nummer. In elk groepje heeft het kind met dat nummer de taak om aan de klas te
vertellen wat hun groepsantwoord is. Deze werkvorm kan op verschillende momenten van de les
ingezet worden. Hij is geschikt voor groep 1 tot en met 8. De samenwerkingsvaardigheden die aan
bod komen, zijn: overleggen en overeenstemming bereiken. De tijdsduur is ongeveer 5 minuten.
Flitsen
De leerkracht leert de kinderen een bepaalde vaardigheid, bijvoorbeeld de tafel van 6. Dan deelt hij
flitskaarten uit, waarbij aan de ene kant de som staat en aan de andere kant het antwoord. Het is het
handigst als elke leerling een eigen setje maakt. De kinderen gaan in tweetallen zitten. De één leest
de tafelsom voor, de ander noemt het antwoord. Als het goed is, krijgt hij het kaartje. Als het
antwoord fout is, dan gaat het kaartje onderop de stapel. Dit gaat net zo lang door tot de leerling de
hele stapel heeft. Daarna wisselen de kinderen van rol. Aan het einde bespreekt de leerkracht
klassikaal na hoe het ging. Deze werkvorm kan ingezet worden als zelfstandige verwerking. Hij is erg
handig bij het automatiseren van rekenen, spelling, topografie en jaartallen. Deze werkvorm is
geschikt voor groep 3 tot en met 8. De samenwerkingsvaardigheden die aan bod komen zijn: hulp
geven/vragen en wachten op elkaar. De tijdsduur is ongeveer tien tot vijftien minuten.
Denken – Delen – Uitwisselen
De leerkracht geeft een opdracht of stelt een vraag. De leerlingen krijgen een á twee minuten om
over het antwoord na te denken. Daarna overleggen ze in tweetallen. Tenslotte worden de
antwoorden klassikaal uitgewisseld. Het is een handige werkvorm om voorkennis te activeren of om
te oriënteren op een opdracht. Maar de leerkracht kan deze vorm ook bij zelfstandige verwerking
inzetten. Ook voor reflectie of terugblik is hij geschikt. Deze werkvorm is geschikt voor groep 1 tot en
met 8. De samenwerkingsvaardigheden die aan bod komen zijn: luisteren en informatie uitwisselen.
De tijdsduur is ongeveer vijf minuten.
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Duo’s
De leerkracht stelt heterogene duo’s samen en legt de opdracht uit. De leerlingen maken om de
beurt een som, waarbij zij hardop denken. Als de ene leerling een som maakt, dan observeert de
ander en geeft hij hulp als dat nodig is. De leerkracht bespreekt dit klassikaal na. Deze werkvorm kan
ingezet worden bij begeleide inoefening of zelfstandige verwerking. Hij is geschikt voor groep 1 tot
en met 8. De samenwerkingsvaardigheden die aan bod komen zijn: overleggen, aanmoedigen, hulp
geven/vragen en op elkaar wachten. De tijdsduur is in totaal ongeveer tien tot vijftien minuten.
Rotonde/rondschrijven
De leerkracht geeft elk groepje een opdracht, bijvoorbeeld: Noem een woord dat rijmt op… De
leerlingen geven om de beurt een antwoord, dit kan zowel mondeling als schriftelijk. Bij de klassikale
nabespreking vraagt de leerkracht naar de groepsresultaten. De rotonde kan op diverse momenten
van de les ingezet worden. Hij is vooral geschikt voor open vragen met korte antwoorden. Deze
werkvorm is in te zetten van groep 1 tot en met 8. De samenwerkingsvaardigheden die aan bod
komen, zijn: luisteren en evenredig deelnemen. De tijdsduur is vijf tot tien minuten.
Brainstorm
Bij het brainstormen geeft de leerkracht een opdracht aan de groepjes. Een voorbeeld is: Bedenk in
drie minuten zoveel mogelijk dingen die je kunt maken van crêpepapier. Ze verzinnen dan in snel
tempo ideeën. De leerlingen borduren voort op de ideeën van de andere groepsleden. Elke inbreng is
waardevol, ook gekke ideeën. Een van de kinderen is schrijver. Daarna is de klassikale nabespreking
van de resultaten. De brainstorm is bruikbaar als oriëntatie of om de voorkennis te activeren. Hij
nodigt uit tot creatief denken. Deze werkvorm is geschikt voor groep 3 tot en met 8. De
samenwerkingsvaardigheden die aan bod komen, zijn: luisteren en elkaar de kans geven om inbreng
te hebben. De tijdsduur is ongeveer tien minuten.
Wandel – Wissel uit
Alle leerlingen verspreiden zich onafhankelijk van elkaar in het lokaal. Als de leerkracht ‘Sta stil!’
roept, dan stopt iedereen. Elke leerling vormt een duo met degene die het dichtst bij staat. De
leerkracht stelt een vraag of geeft een opdracht. De duo’s wisselen hun antwoorden uit. Deze
werkvorm lijkt erg op de binnen- en buitencirkel. Hij kan ingezet worden bij begeleide inoefening,
zelfstandige verwerking of als reflectieopdracht. Deze werkvorm is geschikt voor groep 1 tot en met
8. De samenwerkingsvaardigheden die aan bod komen, zijn: luisteren en informatie uitwisselen. De
tijdsduur is ongeveer vijf minuten.
Mix en ruil
De kinderen lopen allemaal met een kaartje door de klas. Bij mix en koppel moeten ze twee kaartjes
bij elkaar zoeken die bij elkaar passen. Bijvoorbeeld met Engels: cat en kat. Of car en auto.
Bij mix en ruil wordt het kaartje geruild en kan er daarna weer verder worden gelopen.
- De kinderen zijn even lekker aan het wandelen in de klas. Dit is ook een leuk
bewegingstussendoortje. Kinderen vinden deze vorm vaak erg leuk en ze leren er ook van.
Legpuzzel
De leerkracht verdeelt de leerstof in gelijke delen. De leerlingen zitten in heterogene stamgroepen.
De leerkracht vertelt wat de uitkomst van het groepswerk is, bijvoorbeeld een presentatie, werkstuk
of toets. Daarna krijgt elk groepslid een nummer. Vervolgens gaan alle nummers 1 bij elkaar zitten.
En de nummers 2, 3 en 4 ook. Dit heten de expertgroepjes. De nummers 1 krijgen een onderdeel van
de lesstof, en de andere groepjes ook. Zij verdiepen zich in de tekst en bedenken hoe ze de
informatie kunnen vertellen aan hun stamgroepje. Daarna gaat iedereen terug naar zijn stamgroepje.
Daar vertellen de kinderen om de beurt wat ze geleerd hebben. De leerlingen voegen alle informatie
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samen en maken er bijvoorbeeld een presentatie of werkstuk van. Tenslotte evalueert de leerkracht
met de leerlingen het groepsresultaat. De legpuzzel is een vorm van zelfstandige verwerking. Deze
werkvorm is erg geschikt voor zaakvakken. Hij is in te zetten van groep 4 tot en met 8. De
samenwerkingsvaardigheden die aan bod komen, zijn: overleggen, luisteren en uitleg geven. De
tijdsduur is één of meer lessen.
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Bijlage A – Werkblad TweeVergelijk
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Bijlage B – Placemat

Bijlage C – Voorbereidings-/evaluatieformulier
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Bijlage C – Voorbereidings-/evaluatieformulier

Voorbereidings-/evaluatieformulier
coöperatieve werkvormen
Datum

Tijd

Wat ga ik doen?
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Bijlage J – portfolio

Portfolio
Handleiding
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Beste collega’s,

Maart 2021 gaan we werken met het nieuwe portfolio!
In deze handleiding kun je stap-voor-stap lezen hoe het portfolio eruitziet en wat er op elke
bladzijde verwacht wordt. De uitleg zal in de juiste volgorde van het portfolio zijn.
Let op: het portfolio moet geopend worden met het besturingsprogramma Adobe Acrobat
Reader. Het kan zijn dat dit niet automatisch gaat (en dat hij in Edge geopend wordt). Mocht dit
het geval zijn, klik dan op het bestand – rechtermuisknop -> eigenschappen -> wijzigen -> openen
met: Adobe Acrobat Reader DC.
Maak voor de digitaal invulbare pagina’s voor elke leerling een mapje aan. Op deze manier kun je
het snel terugvinden en wordt het zorgvuldig opgeslagen.
Dit gaat om de volgende pagina’s:
- Hier ben ik trots op
- Ik-doelen
- Rapport
Wat zullen de leerlingen in moeten vullen:
- Dit ben ik
- Dit vind ik (groep 1/2/3 samen met de leerkracht)
- Mijn favorieten (groep 1/2/3 samen met de leerkracht)
- Ik-doelen
- Complimenten

tekenen/schrijven
tekenen/schrijven
schrijven
digitaal
schrijven

Wat zal de leerkracht in moeten vullen:
- Hier ben ik trots op (samen met de leerling)
- Opmerking op ik-doelen
- Compliment
- Onderbouwd (groep 1/2)
- Rapport (groep 3 t/m 8)

digitaal
digitaal
schrijven
digitaal
digitaal

Let op:
- Vóór het meegaan van het portfolio moet de leerling zelf én een klasgenoot een
compliment opschrijven. Begin hier (net als de rest van het portfolio) op tijd mee!

We wensen de leerlingen en jullie heel veel plezier met het maken van het portfolio.
Mochten jullie vragen of hulp nodig hebben, dan horen wij dit graag. Samen hopen we er een
succes van te maken!
Expertiseteam portfolio
Miranda
Corien
Monique
Ilse
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•

1. Rapport (voorkant map) + zijkant (zijkant map)
Instroom t/m groep 8
Dit is gedrukt en ligt klaar op school.

•

2. Inleiding
Instroom t/m groep 8
Dit is gedrukt en ligt klaar op school.
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•

3. Tabbladen
Instroom t/m groep 8

Deze tabbladen vervangen de tabbladen die we nu gebruikten. Hierdoor komen ‘oude rapporten’
achter nieuwe tabbladen, maar dit zorgt wel voor een mooi geheel in de map.
Dit is gedrukt en ligt klaar op school.

•

4. Dit ben ik
Instroom + groep 1/2

Op deze pagina tekenen de leerlingen zichzelf en schrijven ze (waar mogelijk) hun naam.
Let op: deze wordt éénmaal per jaar gemaakt (bij het winterportfolio).
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•

4. Dit ben ik
Groep 3 t/m 5

Op deze pagina tekenen de leerlingen zichzelf en schrijven ze hun naam op. Vervolgens kleuren ze
de eigenschappen welke ze bij zichzelf vinden passen.
Let op: bij groep 4 en 5 is 1 wolk leeg. Hier schrijven de leerlingen zelf een eigenschap op die bij hun
past. Om leerlingen hier (mogelijk) bij te helpen, is een lijst beschikbaar met eigenschappen.
Let op: deze wordt éénmaal per jaar gemaakt (bij het winterportfolio).

Groep 3
•

Groep 4 en 5

4. Dit ben ik
Groep 6 t/m 8

Op deze pagina tekenen de leerlingen zichzelf en schrijven ze hun naam op.
Vervolgens schrijven ze 6 eigenschappen op welke ze bij
zichzelf vinden passen. Hiervoor is een lijst beschikbaar,
welke aan de kinderen getoond wordt. Hieruit kunnen ze
kiezen, mochten ze dit zelf lastig vinden.

Let op: deze wordt éénmaal per jaar gemaakt (bij het
winterportfolio).
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•

5. Dit vind ik
Instroom t/m groep 4

Hier maken de leerlingen een tekening bij elke
vraag. Vervolgens schrijft de leerkracht en waar
mogelijk het kind (in ieder geval groep 4) het
antwoord op.
Let op: deze wordt éénmaal per jaar gemaakt (bij het
winterportfolio).

•

5. Dit vind ik
Groep 5 t/m 8

Hier schrijven de leerlingen bij elke vraag een antwoord
op. Zie erop toe dat dit hele zinnen worden.
Laat de leerlingen de antwoorden eerst in hun
kladschrift schrijven. Controleer dit vóórdat ze het in het
net mogen schrijven.
Let op: deze wordt éénmaal per jaar gemaakt (bij het
winterportfolio).
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•

6. Mijn favorieten
Instroom t/m groep 8
Hier schrijft de leerkracht of de leerling (in ieder geval vanaf
groep 4) bij elke vraag een antwoord op.
Zie er ook hier op toe dat dit netjes en mogelijk vrolijk (met
bijvoorbeeld mooie gekleurde pennen) gedaan wordt.
Bepaal als leerkracht zelf of de leerlingen het eerst in hun
kladschrift op moeten schrijven (+ controle door de
leerkracht) of dit direct mogen opschrijven.
Let op: deze wordt éénmaal per jaar gemaakt (bij het
winterportfolio).

•

7. Hier ben ik trots op
Instroom t/m groep 8

In beide portfolio’s (zowel winter als zomer) komt de ‘Hier ben ik trots op’ pagina. Op elke pagina
komen 3 foto’s van taken/momenten/gebeurtenissen waar de leerling trots op is. Denk hierbij
heel breed: een koprol die eindelijk lukt, een spreekbeurt welke zo spannend was, kunnen
veterstrikken, een bladzijde uit een schrift welke goed gelukt is etc. Maak hier (het liefst al door
het jaar heen!) een foto van en plaats hem in het kader. Dit doe je door er op te klikken en de foto
toe te voegen. Vervolgens typt de leerkracht of de leerling erbij wat het is en waarom hij/zij hier
trots op is. Let op: de zomerpagina wordt achter de winterpagina geplaatst.
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•

8. Ik-doelen
Instroom t/m groep 3

In beide portfolio’s (zowel winter als zomer) komen de ik-doelen. Samen met de leerling neem je
de ik-doelen door en wordt de juiste smiley aangevinkt. Vervolgens typ je hier als leerkracht een
verhaaltje bij met je eigen bevinding over hoe jij dit als leerkracht ziet.
Let op: de zomerpagina wordt achter de winterpagina geplaatst.

•

8. Ik-doelen
Groep 4 t/m 8

In het winterportfolio klikken de leerlingen (onder ‘winter’)
aan hoe zij zichzelf beoordelen. Vervolgens typ je hier als
leerkracht een verhaaltje bij met je eigen bevinding over
hoe jij dit als leerkracht ziet. Sla dit document goed op!
In het zomerportfolio wordt hetzelfde gedaan (in dit
document).
Let op: de uitdraai van deze pagina bij het zomerportfolio
vervangt de pagina die is ingevuld tijdens het
winterportfolio! Hij komt er dus niet achter.

Groep 4-5-6
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Groep 7-8
•

9. Complimenten
Instroom t/m groep 8

Op deze pagina mogen er complimenten gegeven worden!
Dit compliment staat los van de ik-doelen en schoolresultaten (rapportgedeelte).
Na het uitdelen van dit complimentenblad (doe dit aan het begin van de week), schrijven de
leerlingen een compliment voor zichzelf op. Ook kiezen ze klasgenoot uit die een compliment op
mag schrijven (en zijn naam hierbij schrijft). Zorg ervoor dat zowel de leerling als de klasgenoot,
dit wel netjes doet! Ook hier weer de tip: laat ze het beide eerst op een kladpapiertje schrijven,
voordat ze dit in het net doen.
Let op: de zomerpagina wordt achter de winterpagina geplaatst.
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•

10. Rapport
Instroom

Dit leerlingverslag krijgen de leerlingen die midden groep 1 zitten (vanaf eind groep 1
Onderbouwd). De leerkracht schrijft de bevinding over de leerling op over de sociale
ontwikkeling, spraak- en taalontwikkeling, motorische ontwikkeling, muziek en een algemene
opmerking.

•

10. Rapport
Groep 1/2

De leerlingen vanaf eind groep 1 krijgen een uitdraai van Onderbouwd.
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•

10. Rapport
Groep 3 t/m 8

N.a.v. van alle toetsen/observaties vul je (met je duo) het rapport in. De meeste beoordelingen
worden ingevuld a.d.h.v. afgenomen methodetoetsen. Hiervan houd je een Excel-bestand bij
(voor o.a. rekenen, taal, spelling, WO), waardoor het rapport ingevuld worden. Naast de
beoordeling typ je als leerkracht een persoonlijke opmerking over de resultaten.
Het rapport is invulbaar op de computer. Zorg er dus voor dat je deze ook opslaat in het mapje
van het betreffende kind.
In het zomerportfolio wordt hetzelfde gedaan.
Let op: de uitdraai van deze pagina bij het zomerportfolio vervangt de pagina die is ingevuld
tijdens het winterportfolio! Hij komt er dus niet achter.
Na de rapporten van elke groep volgt een uitleg over de beoordeling van rekenen.
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Groep 7 en 8
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Rekenen
Bij Pluspunt werken ze met onderdelen per schooljaar. De gestelde onderdelen wilden we terug
laten komen in ons portfolio. Bij het beoordelen van deze onderdelen kwamen we erachter dat
enkele onderdelen zeer weinig aan bod komen en niet getoetst worden. Daarom is besloten dat
alleen de onderdelen die getoetst worden, daadwerkelijk terugkomen in het rapport.
Om tot een juiste beoordeling te komen, is het van belang dat de toetsen (sommen) goed
uitgesplitst worden per onderdeel.
Hoe doe je dit?

Leerling 1
Leerling 2
Leerling 3

Hier zie je een toets uit de resultatenmonitor van groep 6. De toets die afgenomen is van blok 3,
dit betekent dat de doelen uit blok 2 getoetst zijn.
In elke toets zijn 4 sommen; in dit geval som 6.3.1 (groep 6 - blok 3 - som 1), 6.3.2, 6.3.3 en 6.3.4.
Ik heb mijn cursor op som 6.3.1 gezet. Hierbij zie ik dat het doel ‘tellen t/m 1000 met sprongen…’
is getoetst. Om te kijken bij welk onderdeel deze som hoort, kijk ik in mijn handleiding (op papier
of online) van blok 2, want hier is dit onderdeel geoefend.

In dit geval zie ik dat deze som bij het onderdeel ‘oriëntatie getallen’ hoort.
De beoordeling (percentage) zet je vervolgens in het excel-bestand waar alle toetsen worden
bijgehouden.

Leerling 1
Leerling 2
Leerling 3

Onder de pijl zie je procentuele resultaten van de leerlingen (van meerdere toetsen). Voor het
vaststellen van het rapport tel je de percentages bij elkaar op en deel je door het aantal. Het
percentage wat daar uitkomt, bepaalt het rapportcijfer.
Afgesproken beoordelingen:
85-100% = goed
75-85 % = ruim voldoende
60-75 % = voldoende
50-60% = matig
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50% - = onvoldoende

Leerling 2 heeft 100+85+33% behaald = 218% : 3 = 72% = voldoende
•

11. Uitdraai Cito
Groep 3 t/m 8
Parnassys --> overzichten --> leerlingvolgsysteem --> niet methodetoetsen leerling -->
Leerlinggrafieken.
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Bijlage K – kijkwijzers

Kijkwijzers
gekoppeld aan de afspraken
uit het daltonhandboek
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Kijkwijzer

Open

Wat
Doelenblad rekenen
Het doel staat op het bord
Het doelenblad hangt in de klas
De leerkracht benoemt het doel
Elke leerling heeft het doelenblad in
zijn vak
Elk kind heeft de beginsituatie en het
doel ingevuld
Elk kind heeft de reflectie ingevuld
Ik-doelen
Het reflectiebord hangt in de klas
Het reflectiebord is in gebruik
Er wordt gereflecteerd op de ikdoelen
Elk kind heeft het ik-doelenblad in zijn
vak
Elk kind heeft het ik-doel voor de
week op zijn taakbrief geschreven
met daarbij hoe het eraan gaat
werken
Het kind heeft op het ik-doel
gereflecteerd zowel op de taakbrief
als op het ik-doelenblad
Er staat 3x per week een
reflectiekwartier op het bord/rooster
Optioneel: Er is 2 keer deze week een
tussenevaluatie geschreven
Zelfcorrectie
De nakijkplek is volledig ingericht
(pennen, nakijkboeken etc).
De handelingswijzer hangt bij de plek
Er wordt volgens de handelingswijzer
gehandeld door de leerlingen
Collegiale consultatie
Er heeft collegiale consultatie
plaatsgevonden
Er heeft een nagesprek
plaatsgevonden
Opmerkingen/aanvullingen
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Groep Ja

Nee

Opmerking

3-8
4-8
3-8
4-8
4-8
4-8
1-3
1-3
1-8
4-8
4-8

4-8

3-8
4-8

4-8
4-8
4-8

1-8
1-8
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Kijkwijzer

Zelfstandig

Wat
Dagkleuren
De dagkleuren hangen zichtbaar in de
groep
Er wordt gepland met de dagkleuren
Er wordt afgetekend met de dagkleur
Dagritme
De dagritmekaarten hangen in de
klas
Het dagbord is ingevuld met picto’s
Het dagbord is ingevuld met de tijden
in kwartieren
Het dagbord is ingevuld met de
vakken
Bij rekenen en spelling zijn, met
magneten, de instructiegroepen
zichtbaar (rood, geel, groen, blauw)
Bij rekenen, taal, spelling, begrijpend
lezen en WO is het doel beschreven
Er wordt door de leerlingen naar het
dagritme gehandeld
Er wordt door de leerkracht naar het
dagritme gehandeld
Stoplicht
Het stoplicht hangt zichtbaar in de
groep
Als de knuffel op de stoel staat
storen de kinderen de leerkracht niet
Als het stoplicht op rood staat storen
de kinderen de leerkracht niet en
werken ze stil en zelfstandig
Als het stoplicht op oranje staat
storen de kinderen de leerkracht niet
Als het stoplicht op groen staat
werken de leerlingen taakgericht
door
De leerkracht maakt gebruik van alle
kleuren
Taak
Het planbord is ingericht met taken
De kinderen plannen met de dagkleur
De kinderen plaatsen een witte pin
als een taak nog niet klaar is
De taakbrief is door de leerkracht
compleet ingevuld
De taak wordt op meerdere niveaus
aangeboden (rood-geel-groen-blauw)
Er zijn mogelijkheden tot plannen
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Groep Ja

Nee

Opmerking

1-8
1-8
3-8
1-2
3
4-8
3-8
3-8

3-8
1-8
1-8

1-8
1-2
3-8

3-8
1-8

3-8

1-2
1-2
1-2
2-8
3-8
3-8

Handboek

90

De kinderen kruisen/kleuren de taak
af op de taakbrief
De kinderen hebben hun naam
ingevuld op de taakbrief
De kinderen plannen per dag
De kinderen plannen over 2/3 dagen
De kinderen plannen over de week
Startkwartier
Het startkwartier wordt effectief
ingezet
Instructiewinkel
Bij de lessen 5, 10 en 15 (gr. 4 ook les
16) wordt de instructiewinkel
aangeboden
De doelen + mogelijkheid tot
inschrijven staan zichtbaar op het
bord
Optioneel: De kinderen kunnen ‘geef’
aangeven
Optioneel: Er wordt een workshop
aangeboden waarbij kinderen aan
kunnen sluiten
Opmerkingen/aanvullingen

Ods Windkracht 10

2-8
3-8
4-5
5-6
7-8
3-8

4-8

4-8

4-8
1-3
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Kijkwijzer

Verantwoordelijk

Wat
Werkplekken
De leerlingen zitten in groepjes
De instructietafel wordt ingezet
Er zijn 2 tafels in de klas aanwezig als
stilte- of samenwerkplek
Er is een nakijkplek aanwezig
De regels voor ‘buiten de klas
werken’ hangen bij het
‘werkplekkenbord’
Het ‘werkplekkenbord’ is volledig
ingevuld
De leerlingen maken gebruik van
diverse werkplekken
Handelingswijzers
De handelingswijzer ‘taak doen’
hangt zichtbaar in de klas
De handelingswijzer ‘nakijkplek’
hangt op de goede plek
Taken in de klas
De hulpjes hebben zichtbare taken
Het takenbord hangt zichtbaar in de
klas
Periodetaak
Er is een periodetaak aanwezig
Er zijn meerdere mogelijkheden tot
het behalen van de taak
Alle leerlingen kunnen aan de
periodetaak werken
Opmerkingen/aanvullingen
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Groep Ja

Nee

Opmerking

3-8
3-8
3-8
4-8
3-8

3-8
1-8

1-2
4-8

1-2
3-8

1-8
1-8
1-8
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Kijkwijzer

Samen

Wat
Coöperatieve werkvormen
De aangeboden werkvormen hangen
in de klas
3x Per week wordt een werkvorm
ingezet
Elke leerling is actief betrokken
Werkplekken
De leerlingen zitten in groepjes
De leerlingen hebben keuze met wie
en waar ze werken tijdens het
zelfstandig werken
De kinderen werken effectief samen
Maatjes
De maatjes hangen zichtbaar in de
klas
De leerlingen werken samen met hun
maatje, in het groepje, met hun oog-/
of schoudermaatje tijdens
coöperatieve werkvormen
De leerlingen krijgen de mogelijkheid
om samen te werken in de taak
De leerlingen werken effectief samen
Kleutermix
De kinderen werken, gemixt, samen
De kinderen hebben meerdere
mogelijkheden tot kiezen
Crea-circuit
De leerkracht kan uitleggen wat het
crea-circuit bijdraagt aan ‘samen’
Groepsdoorbrekend werken
De leerkracht zorgt voor gerichte
samenwerkingsopdracht
Opmerkingen/aanvullingen

Ods Windkracht 10

Groep Ja

Nee

Opmerking

1-8
1-8
1-8
3-8
4-8

1-8
1-2
1-8

1-8
1-8
1-2
1-2

5-8
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Kijkwijzer

Groei

Wat
Zorgstructuur
Alle leerlingen worden in
Onderbouwd Online gevolgd voor
rekenen, taal en motoriek
Alle leerlingen zijn ingedeeld in de
groepsplannen (of OPP’s) voor
rekenen, spelling en technisch lezen
De groepsplannen en OPP’s zijn
volledig ingevuld
De weekplanning is volledig ingevuld
(kwartieren, instructies,
instructiegroepen)
De dagplanning is volledig ingevuld
(kwartieren, instructies,
instructiegroepen, doel)
De taakbrief is in 3 niveaus ingevuld
voor lezen (Lijn 3)
De taakbrief is in 3 niveaus ingevuld
voor rekenen, spelling en taal
Waar mogelijk volgt een leerling met
een OPP instructie in de groep van
het niveau van het kind
Leerstofaanbod meer-/ hoogbegaafden
Het DHH is ingevuld
Er worden verrijkende/verdiepende
taken aangeboden op de taakbrief
Jezelf presenteren
Alle kinderen krijgen de kans zichzelf
te presenteren, d.m.v. muziek en
toneel
De kinderen presenteren zich d.m.v.
een nieuwskring (vanaf gr. 5),
spreekbeurt en in Staal
Workshops
De kinderen nemen deel aan een
workshop behorend bij hun interesse
De wereld ontdekken
De leerlingen krijgen de kans om ook
buiten de schoolmuren te leren
Portfolio
Het portfolio wordt volledig ingevuld
21 Century skills
Optioneel: programmeeronderdelen
worden ingezet in de les
Expertiseteam/dopgroep
Er wordt actief geparticipeerd in het
expertiseteam
Opmerkingen/aanvullingen
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Opmerking

1-2

3-8

1-8
3-8

3-8

3
4-8
3-8

1-3-5
3-8

1-8

4-8

5-8

1-8

1-8

1-8
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