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Voorwoord
Voor u ligt het Dalton kwaliteitsboek van DKC i.o. de Liaan en Hoera Kindercentra!
DKC de Liaan draagt er zorg voor om met één professioneel team onderwijs, opvang en opvoeding op
elkaar af te stemmen. Er komen kinderen van 0-12 jaar samen om te spelen, te ontmoeten en alle
talenten te ontwikkelen. Het team van DKC de liaan streeft naar maatwerk voor elk kind én gezin.
In dit kwaliteitsboek kunt u lezen op welke wijze ons DKC de Daltonprincipes geïntegreerd heeft.
DKC De Liaan is sinds schooljaar 2015/2016 gestart met het aanbieden van Daltononderwijs en in
schooljaar 2018-2019 hopen we daarvoor officieel gecertificeerd te worden en daarmee een DALTON
Kind Centrum te worden (DKC). De Daltonvisitatie, die in schooljaar 2018/2019 zal plaatsvinden, heeft
de school opnieuw uitgedaagd tot zelfreflectie. Met enige trots vermelden wij dat onze ontwikkeling
en de voorbereidingen op de visitatie, die wij met ons voltallig team hebben getroffen, geheel volgens
Daltonprincipes verlopen is:
•
•
•
•
•

Aan dit daltonboek is samen gewerkt (onderwijs en kinderopvang);
Er is in teamverband geëvalueerd en gereflecteerd op de uitwerking van de
Daltonkernwaarden;
Het gehele team heeft hierin verantwoordelijkheid genomen;
Het gehele team is in mei 2018 gecertificeerd.
Onze leerlingen/kinderen spelen dagelijks een grote rol in het uitdragen van Dalton; door
hen wordt dagelijks volgens Daltonprincipes aan taken / activiteiten gewerkt.

We hopen dat we na de visitatie met trots het predicaat DALTON KindCentrum (DKC) mogen dragen!
Namens ons voltallig team en de kinderen, wensen wij u veel leesplezier.
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Hoofdstuk 1 Inleiding
1.1 Het Daltonboek
Het daltonboek krijgt vorm volgens ‘De Gouden Cirkel’ (Sinek, 2013).
WHY?
Waarom is het boek geschreven? Het boek is geschreven om als ‘praktische’ gids te gebruiken en om
verscheidene doelen na te streven:
1. Inzichtelijk maken hoe het daltononderwijs vorm krijgt binnen IKC De Liaan.
2. Afspraken en routines vastleggen voor de doorgaande lijn binnen IKC De Liaan en de Daltonontwikkeling te borgen.
3. Inzichtelijk maken welke ontwikkelingen wij doormaken en willen voortzetten.
HOW?
Hoe is het boek geschreven? Het boek is geschreven door de Kwaliteitsmedewerkers van school en
kinderopvang, waarbij de inhoud is aangedragen door het totale team, die onderverdeeld is in DOPgroepen(DaltonOntwikkelingsPlan-groep).
WHAT?
Wat is in het boek beschreven? De manier hoe wij ons onderwijs vormgeven, gebaseerd op de
kernwaarden van Dalton. ‘Dalton is immers een middel, om een doel te bereiken’. Daarnaast is dit
boek een naslagwerk en borgingsdocument voor alle belangstellenden.

1.2. DKC De Liaan
Ons DKC heet ‘De Liaan’ omdat:
Een liaan hele sterke wortels heeft. Ons Kindcentrum geeft kinderen die ‘sterke wortels’ door een
goede basis. Een liaan slingert zich omhoog langs een boom. De kinderen ‘klimmen’ in hun
ontwikkeling van 0 tot 12 jaar omhoog, ieder in zijn/haar eigen tempo. Een Liaan is flexibel, groeit en
vindt zijn weg met voldoende licht, lucht en ruimte.
De Liaan is een Dalton Kind Centrum in wording en bestaat uit:
• Een Basisschool; onderwijs aan kinderen van 4 tot 12 jaar
• Kinderopvang; voor- en naschoolse opvang en een peuterprogramma (in de nabije toekomst
volledige kinderopvang van 0 tot 12 jaar)
De basisschool en kinderopvang hebben een intensieve samenwerking om onderwijs en opvang aan
elkaar te verbinden voor een doorlopende ontwikkeling van kinderen. Wij vinden het namelijk
belangrijk dat kinderen zich breed kunnen ontwikkelen. Zowel school als de kinderopvang zorgen
daarbij voor een optimale speel-leeromgeving gebaseerd op de waarden en pijlers van het
Daltononderwijs.
De principes en uitgangspunten van het Dalton onderwijs zijn samengevoegd in 5 kernwaarden:
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Deze Dalton waardes sluiten zo nauw aan bij onze gedachte over ‘wat wij belangrijk vinden dat
kinderen leren voor de toekomst’ dat we gekozen hebben de school te transformeren naar een
Dalton Kind Centrum: één speelleer-gemeenschap waar kinderopvang en onderwijs vanuit eenzelfde
visie, eenzelfde werkwijze en met één team inhoud en wordt vormgegeven.
Vanuit deze gedeelde waardes helpen en begeleiden we kinderen zichzelf te ontwikkelen tot:
- Meervoudige talenten
- Moderne media gebruikers
- Respectvolle wereldburgers
- Kritisch en mondige denkers
- Creatievelingen
En daarmee tot mensen die met voldoende bagage, vol zelfvertrouwen en met léf in het leven
kunnen staan!
Over de Liaan
Het gebouw
De Liaan is van oorsprong een van de twee reguliere basisscholen in Helden-Dorp. Vanwege
nieuwbouw van de wijk was de Liaan uitgegroeid tot 340 leerlingen. Dit is inmiddels door natuurlijk
verloop teruggebracht naar 280 leerlingen. Ondanks wederom nieuwbouw in de wijk zal de school nog
enigszins ‘krimpen’ alvorens stabiel te blijven op leerlingenaantal. Met het Dalton-concept werken we
aan de kwaliteit en ook aan een positief imago; een aantrekkelijke keuze voor ouders.
Vanaf 2015 zijn we een intensieve samenwerking aangegaan met Hoera Kinderopvang en is er
kinderopvang op locatie mogelijk gemaakt.
Het huidige gebouw telt 17 groepsruimtes, een grote aula en speelzaal en diverse overige ruimten. In
schooljaar 2018-2019 zijn er 11 onderwijsgroepen in gebruik en daarnaast één peuterlokaal en BSOruimtes.
De groepen
De groepen zijn geformeerd volgens de kernwaarden van het Daltononderwijs. Belangrijke doelen
daarbij zijn: ontwikkeling van eigenaarschap bij kinderen, zelfstandig werken en effectiviteit in het
aanbod en de opbrengst. We werken dan ook groep overstijgend vanuit kern- en clustergroepen. Daar
zit grote meerwaarde in zoals:
•
•
•
•

Het jonge en oudere kind in samenwerking met elkaar; samen spelen, samen leren.
Variabele route mogelijk in het aanbod voor het kind.
Een sociaal klimaat: gezamenlijk verantwoordelijk met en voor elkaar;
Vanuit een clusterteam onderwijs vormgeven aan kinderen; kwaliteiten van leerkrachten
inzetten en met meer professionals naar de ontwikkeling van kinderen kijken.

Hoe ziet dat er dan uit? We werken vanuit drie clusters:
•
•
•

Cluster groep 0-1-2-3 (leeftijd (3+), 4, 5 en 6 jaar) met vier kerngroepen 1-2-3 en twee
momenten per week dat het peuterplusprogramma aansluit
Cluster groep 4-5-6 (leeftijd 7, 8 en 9 jaar) met vier kerngroepen 4-5-6.
Cluster groep 7-8 (leeftijd 10, 11 en 12 jaar) met drie kerngroepen 7-8.
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Cluster 0-3

0

1-2-3

Elk clusterteam bestaat uit:
- Leerkrachten
KT-ers en directeur
- Student Pabo
Ondersteuning en
- Student Onderwijs ass. aansturing

1-2-3

Cluster 4-5-6

1-2-3

1-2-3
4-5-6

Samen verantwoordelijk voor het
aanbod en de organisatie van het
cluster. Kwaliteiten bundelen.

4-5-6

Maatjesgroepen
verbinden

Cluster 7-8

4-5-6

4-5-6
7-8

Alle groepen gaan 5 Gelijke dagen
naar school: van 8.30 tot 14.00

7-8

7-8

Het team
DKC de Liaan werkt vanuit één professioneel team en bestaat uit:
• Medewerkers onderwijs; leerkrachten, studenten in opleiding
• Medewerkers kinderopvang; babyspecialist, pedagogisch medewerker, onderwijsassistent
• Medewerkers kwaliteit en ontwikkeling; Leden kwaliteitsteam, Dalton-coördinator
• Leidinggevenden; directeur, manager kinderopvang, assistent leidinggevenden

Stichtingen
DKC De Liaan valt onder:
* Stichting Prisma Helden-Panningen. Prisma vormt het bevoegd gezag van 11 basisscholen, 1
openbare basisschool en een school voor speciaal basisonderwijs in de gemeente Peel en Maas. Ruim
200 personeelsleden werken samen aan het onderwijs voor ongeveer 2200 leerlingen.
* HOERA Kindercentra. Hoera kindercentra biedt dagopvang (0-4 jaar), peuterprogramma (2-3 jaar),
buitenschoolse opvang (4-13 jaar) en gastouderopvang (0-13 jaar) voor kinderen en hun ouders in de
gemeentes Peel en Maas, Weert, Nederweert en Leudal.
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Hoofdstuk 2 Visie DKC de Liaan
2.1. De Gouden Cirkel1
’Begin met het waarom!’ … Theorie van ‘De Gouden Cirkel’ (2013) en visie van Simon Sinek over
vernieuwing en verandering. Daarin geeft hij aan, dat het krachtiger is om niet centraal te stellen wat
je doet, maar waarom je het doet en hoe je dit wilt bereiken.
Op De Liaan stellen we ons bij het ontwikkelen van het Daltononderwijs en -opvang, de onderstaande
vragen, gebaseerd op die theorie.

WHY? Waarom werken wij volgens de kernwaarden van Dalton en wat is daarbij onze missie?

HOW? Hoe geven wij dit vorm?

WHAT? Wat doen kinderen, ouders, leerkrachten /pedagogisch medewerkers en directie om het
hogere doel te bereiken?

1 Meer informatie ‘Golden Circle’ Simon Sinek

https://www.strategischmarketingplan.com/marketingmodellen/golden-circle-simon-sinek/
https://www.youtube.com/watch?v=XNqKZybIdv4
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2.2. Visie & Missie van de Liaan
WHY?
Wij vinden het heel belangrijk dat het kind zich geaccepteerd voelt in al zijn/haar facetten. Belangrijk
is dat daarbij de onbevangenheid van het kind behouden blijft. Wij gaan uit van een gelijkwaardige
benadering, ongeacht de sekse, sociaal economische of culturele achtergrond van het kind. Binnen
onze werkwijze zijn wij niet alleen gericht op kennisoverdracht en leren leren. In het
ontwikkelingsproces wordt geprobeerd een goed evenwicht te creëren tussen onderwijs op maat en
sociale interactie. Met onderwijs op maat willen we zo veel mogelijk aansluiten bij de mogelijkheden
en interesses van het individuele kind. Bij de sociale interactie willen we bereiken dat kinderen in een
groep ervaren en respecteren dat er verschillen zijn. De missie en visie zijn terug te vinden in de inhoud
en vorm van het onderwijs zoals deze dagelijks binnen De Liaan wordt gegeven. Op basis van onze
regelmatige, kritische schoolevaluatie blijven wij ons onderwijs bijstellen.
DKC De Liaan kijkt positief naar kinderen: Ieder kind is uniek en wordt als individu benaderd. Kinderen
maken samen met elkaar de groep. In de diversiteit van de kinderen zien we een uitdaging. We laten
ieder kind in zijn waarde en respecteren het individu. Kinderen nemen actief en zelfstandig, voor zover
hun ontwikkeling dat toelaat, deel aan de activiteiten gedurende de dag. De medewerkers respecteren
dit initiatief. Er wordt geluisterd naar de kinderen en aangesloten bij de dingen die kinderen kunnen.
Vanuit deze visie wordt de algemene ontwikkeling gestimuleerd.
Het is belangrijk dat kinderen zich bij ons veilig en vertrouwd voelen. Een goed pedagogisch klimaat
wil zeggen dat er tijd en rust is om met elkaar fijne dingen te doen. We spelen in op de ontwikkeling
van kinderen en staan open voor de kinderen. We gaan uit van wat een kind nodig heeft: elk kind is
uniek en wordt ook zodanig benaderd. Zelfredzaamheid, respect en vertrouwen zijn daarbij
sleutelwoorden. Goed ingerichte ruimtes dragen daarnaast ook bij aan een prettig en positief
pedagogisch klimaat. Een ruimte moet veel mogelijkheden en keuzes bieden om te spelen, te
onderzoeken en te experimenteren.
HOW?
Ons DKC schept een leef- en leerklimaat waarin respect voor anderen en anders denkenden voorop
staat. De verschillen tussen kinderen zijn bij ons uitgangspunt. Dit vraagt naast een grote inzet van het
team ook actieve betrokkenheid van alle kinderen en van de ouders. Kinderen moeten zich ‘thuis’
voelen binnen ons DKC en dat kan alleen wanneer ze zich ook veilig en vertrouwd voelen. Normen en
waarden die door iedereen gekend en gerespecteerd worden, zijn daarbij essentieel. In het bijzonder
geldt:
1. Vanuit geborgenheid, vertrouwen en veiligheid worden vaardigheden aangeleerd op sociaal,
emotioneel, cognitief, motorisch en creatief gebied.
2. De kinderen krijgen ruimte en eigenaarschap om zichzelf te kunnen ontplooien.
3. Het samen leren, samenwerken en zorgdragen voor elkaar staat hoog in het vaandel.
4. Er wordt kind volgend gewerkt. Er wordt gewerkt met methoden en/of ontwikkelingsmaterialen die rekening houden met verschillen tussen leerlingen/kinderen en zelfstandig en
samenwerkend leren mogelijk maken.
5. Een kritische houding is noodzakelijk. Met het leerlingvolgsysteem/ kind volgsysteem worden
de ontwikkelingen van groepen en de individuele leerlingen/ kinderen nauwlettend gevolgd.
Binnen het onderwijs wordt er tevens gebruik gemaakt van zelfevaluatie-instrumenten. We
kijken kritisch naar de vormgeving van het onderwijsaanbod: ‘doen we nog de goede dingen’?
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6. Een goed DKC maken we met z’n allen. Dit wordt bevorderd door een goede kwaliteit van
leerkrachten / pedagogisch medewerkers, een professionele samenwerking en een fijne sfeer.
In goede relatie met alle betrokkenen.

WHAT?
De Liaan is een leef- en leeromgeving. Samen met alle direct betrokkenen (kinderen, medewerkers,
ouders en externe professionals) wordt gewerkt aan het realiseren van arrangementen. Hiermee
willen we de kinderen maximale ontwikkelkansen bieden. We sluiten zo optimaal mogelijk aan bij de
individuele onderwijs- / ontwikkelingsbehoeften. Met onze didactische en pedagogische aanpak willen
wij een bijdrage leveren aan de groei van ieder individueel kind naar volwassenheid op zijn/ haar eigen
niveau.
Daarbij stimuleren wij:
•
•
•
•
•

de ontwikkeling van kennis en vaardigheden
autonomie en zelfredzaamheid
de ontwikkeling van competenties / talenten
sociale interactie
verantwoordelijkheid nemen voor de eigen ontwikkeling, essentiële factoren hierbij zijn
- veiligheid en vertrouwen
- opdoen van succeservaringen
- respect en menselijke interactie
- (het uitdrukken van) persoonlijke gevoelens
- een kritische grondhouding
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Hoofdstuk 3. Onderwijsconcept Dalton
Vanuit onze visie, streven wij naar een speel- en leeromgeving waar kinderen al hun talenten kunnen
ontwikkelen. Dit biedt leerlingen, leerkrachten en ouders de ruimte om zichzelf te ontwikkelen tot
zelfstandige, coöperatieve en verantwoordelijke burgers die betrokken zijn bij en in hun speelleeromgeving. Waar een kind zich kan en durft te onderscheiden op een positieve manier en
constructief kan en durft te samenwerken. Zodat verantwoording gevoeld en gedragen wordt voor de
ontwikkeling van hem/haar als schakel in het grote geheel van een gezin, een speel- en leeromgeving,
een dorp en maatschappij.
Wij zijn van mening dat ons gekozen Daltonconcept het juiste middel is, om ons bovenstaande doel te
bereiken. We willen niet Dalton doen, maar Dalton zijn! De 5 kernwaarden van Dalton sluiten goed
aan bij onze missie en visie. Met name de kernwaarden zelfstandigheid, samenwerking,
verantwoordelijkheid staan bovenaan in onze missie! Dalton geeft ons de ruimte om kinderen positief
te laten ontwikkelen op verscheidene gebieden, van welbevinden tot cognitie.
Werken vanuit de Dalton-waarden is een goed middel om ons bewust te maken van ons dagelijks
handelen als medewerker. Daardoor kunnen we een positieve invloed hebben op de leerling, het kind
en zijn ontwikkeling. We stellen ons constant de vraag:’ Waarom doen we de dingen zoals we ze doen?’
Wij proberen zo binnen ons handelen de koppeling te maken met de kernwaarden van Dalton en de
kerndoelen van onderwijs en opvang.
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3.1 Een stukje Daltongeschiedenis
Het Daltononderwijs bewijst al honderd jaar lang haar waarde. De onderwijsvorm is gebaseerd op de
ideeën van de Amerikaanse pedagoge Helen Parkhurst. Haar ideeën over individuele en niet klassikale
ontplooiing van leerlingen baseerde zij op haar ervaring als leerkracht.

Helen Parkhurst (1886-1973)

René Berends en Hans Wolthuis (2014)

In 1905 werkt Parkhurst op schooltjes met slechts één klas. Daar kreeg zij te maken met veertig
leerlingen verdeeld over acht leerjaren. Vanzelfsprekend was ‘normaal lesgeven’ volstrekt onmogelijk.
Daarom koos zij voor een aanpak met een gedeelte zelfstudie. Zij overlegde met de leerlingen over
wat hun eigen verantwoordelijkheid zou kunnen zijn en de rol van de leerkracht. Eén en ander werd
vervolgens schriftelijk vastgelegd in een soort van contract: de taak. De leerlingen beloofden bij dit
contract dat zij aan hun taak zouden werken en die op tijd af zouden hebben.
Helen Parkhurst beloofde de leerlingen hulp te bieden indien dit noodzakelijk was. In eerste instantie
ging het Helen Parkhurst dus om praktische oplossingen om de efficiëntie van het onderwijs te
verhogen. In die situatie was zelfstandig werken noodzakelijk, maar al snel raakte ze ervan overtuigd
dat deze aanpak voor alle leerlingen goed was. Tussen 1913 en 1915 werkte Parkhurst in Italië met de
beroemde pedagoge Montessori en kregen haar ideeën een pedagogische grondslag.
Enkele jaren later legde zij haar visie op onderwijs vast in het boek: ‘Education on the Dalton Plan’
(1922). Later werden haar ideeën toegepast in de ‘State Highschool’ in Dalton, Massachusetts. Naar
deze plaats is het Daltononderwijs genoemd.
Nu, ruim een eeuw later, gebruikt DKC De Liaan deze ideeën van Parkhurst voor een eigentijdse en
effectieve invulling van ons Daltonaanbod. De maatschappij verandert en wij vinden het belangrijk om
hierop in te spelen. Daarom willen we kinderen vaardigheden meegeven waarmee ze zichzelf steeds
verder kunnen ontwikkelen. Deze vaardigheden, ook wel ‘21st century skills’ genoemd, zijn:
samenwerken, communicatie, creativiteit, ICT-geletterdheid, sociale- en culturele vaardigheden,
kritisch denken en probleemoplossend vermogen. Wij houden ons op de hoogte van de nieuwste
literatuur en op dit moment staat het boek ‘Focus op Dalton’ van René Berends en Hans Wolthuis
(2014) centraal.
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3.2 Van drie principes naar zes kernwaarden
De Nederlandse Daltonidentiteit was altijd gebaseerd op drie principes. Onderwijs en opvang zijn
constant in ontwikkeling. De veranderingen op het gebied van ontwikkelingspsychologie en
didactische en maatschappelijke inzichten hebben in 2012 geleid tot een kritische bezinning op de
Daltonuitgangspunten.

In de Daltondriehoek zijn de uitgangspunten te vinden die als leidraad dienen voor ons onderwijs/ onze
opvang. Verantwoordelijkheid nemen en geven en vertrouwen vragen en schenken zijn onlosmakelijk
verbonden met het afleggen van verantwoording en het vragen van verantwoording aan anderen.
Vertrouwen schenken-vragen
We vertrouwen erop dat kinderen willen leren, dat ze goede keuzes kunnen maken, dat ze kunnen
samenwerken en kunnen organiseren. Dat betekent dat we kinderen serieus nemen en ze dat
vertrouwen schenken.
Verantwoording afleggen-vragen
Kinderen leggen verantwoording af over de taken die in vrijheid zelfstandig en/of in samenwerking
uitgevoerd moeten worden en leerkrachten/pedagogisch medewerkers begeleiden dit proces.
Daardoor leren kinderen reflecteren op de wijze waarop er gewerkt is en op de resultaten van het
werk. Dat afleggen van verantwoording gaat dus niet alleen over het eindproduct van het leren, maar
ook over het leerproces zelf.
Verantwoordelijkheid geven-nemen
Het vertrouwen in kinderen vormt de basis voor het geven van verantwoordelijkheden. De kinderen
leren verantwoordelijkheid te nemen voor bijvoorbeeld het maken van keuzes, voor de leeromgeving,
voor de medeleerlingen / kinderen, uiteindelijk zelfs voor de maatschappij. Daltononderwijs wil
kinderen uiteindelijk opvoeden tot positieve, democratische, verantwoordelijke medeburgers;
‘Mensen zonder vrees’ (Helen Parkhurst).
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3.3 Kernwaarden2
Voor een uitgebreide omschrijving zie: http://www.dalton.nl/daltononderwijs/kernwaarden

Samenwerking

Vrijheid en
verantwoordelijkheid

Effectiviteit

Zelfstandigheid

Reflectie

Borging

2

http://www.dalton.nl/daltononderwijs/kernwaarden
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Hoofdstuk 4 Hele dag Dalton
4.1 Onderwijs
4.1.1 Doorgaande lijnen
WHY?
Een rode draad (doorgaande lijn) door de school zorgt voor herkenbaarheid en voorspelbaarheid voor
leerlingen, leerkrachten, ouders en andere betrokkenen. Het is belangrijk dat alle leerkrachten vanuit
dezelfde visie werken en dat de doorgaande lijn zichtbaar is binnen de school. De doorgaande lijn is
vertaald in een kijkwijzer. De kijkwijzer is een effectief middel voor leerkrachten die ze kunnen inzetten
om kinderen te ondersteunen en begeleiden, waarbij op kinderen wordt afgestemd om hun
zelfstandigheid en verantwoordelijkheid te optimaliseren. De kijkwijzer heeft een opbouw zodat op
een natuurlijke manier alle Daltonwaarden worden aangeboden en geïmplementeerd. De kijkwijzer is
bedoeld om het eigenaarschap van de leerkrachten te vergroten. Om de doorgaande lijn te blijven
borgen vindt er een á twee keer per jaar collegiale consultatie plaats. Door deze schoolbrede
samenwerking leren we van en met elkaar. Aandachtspunten worden op deze wijze direct zichtbaar,
waardoor een gerichte actie en of bijsturing mogelijk is. Tijdens het dóór ontwikkelen reflecteren we
op de kijkwijzer en wordt deze indien nodig bijgesteld. De kijkwijzer is hiermee een document dat
voortdurend in ‘beweging’ is.

HOW?
Beschrijving van de doelen
- Een format/kijkwijzer ontwikkelen waarmee we de doorgaande lijn in school zichtbaar kunnen
maken.
- De kijkwijzer zo specifiek mogelijk maken door bij de verschillende onderdelen het
doel/waarom te formuleren.
- Collegiale consulatie plaats laten vinden waarin we gericht kunnen kijken hoe we de
Daltonwaarden, omschreven in de kijkwijzer, terugzien in ons onderwijs.
Wat hebben we al bereikt?
We hebben bereikt dat er een format is ontwikkeld betreffende de doorgaande lijn (zie bijlage 1). Alle
aspecten staan hierin beschreven, uitgewerkt per Dalton-kernwaarde. Daarnaast hebben er collegiale
consultaties plaatsgevonden. Iedereen heeft de mogelijkheid gehad om iemand te vragen een moment
bij haar in de groep te komen observeren.
Wat willen we nog door ontwikkelen?
- Om de doorgaande lijn te blijven borgen vindt er een á twee keer per jaar collegiale consultatie
plaats.
- Tijdens het doorontwikkelen reflecteren we op de kijkwijzer en wordt deze indien nodig
bijgesteld. De kijkwijzer is hiermee een document dat voortdurend in ‘beweging’ is.
Het is van belang dat de bevindingen van de collegiale consultatie in onze doorgaande lijn nog meer
zichtbaar worden. Daarnaast moeten we de afspraken nog meer op elkaar afstemmen. We doen nu
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niet overal consequent hetzelfde. In de verdere ontwikkeling zullen we de kijkwijzer steeds moeten
bijstellen en aanpassen.
Binnen de kijkwijzer is het doel; het ‘waarom’ bij elk onderdeel geformuleerd:
Zelfstandigheid
DAGKLEUREN
Doel/Waarom: De kleuren structureren de schoolweek voor de kinderen, wat hen helpt om een planning te maken. De dagkleuren kunnen
gebruikt worden bij administratie van verschillende taken.
DAGRITME/ DAGPLANNING
Doel/Waarom: Het dagritme geeft visueel de structuur van die dag weer, zodat kinderen op ieder moment van de dag hier naar terug kunnen
kijken. Kinderen kunnen zo hun taken plannen en ze weten wanneer welke instructie gegeven wordt.
UITGESTELDE AANDACHT
Doel/Waarom: Kinderen stimuleren om eerst zelf te gaan zoeken naar een oplossing voor een probleem, dit vergroot het zelfoplossend
vermogen. Daarnaast leren ze anderen te helpen met het oplossen van problemen.
DE TAAK
Doel/Waarom: Kinderen leren taken verkennen en in te plannen. Ze kiezen dan binnen de opgegeven taken voor een bepaald aanpakgedrag,
leerstrategieën en didactische routines. Hierdoor worden ze verantwoordelijk voor hun eigen leren.

Effectiviteit
Doel/Waarom: We willen voor kinderen de werk- en leeromgeving zo structuren dat ze optimaal toekomen aan hun eigen leerontwikkeling
waarbij de opbrengsten maximaal zijn.

Vrijheid/Verantwoordelijkheid
Doel/Waarom: We willen dat kinderen actief betrokken zijn bij hun werk en zelf de verantwoordelijkheid nemen voor hun taken waarbij ze
het vertrouwen krijgen en zo hun eigen leerproces kunnen vormgeven.
KEUZEWERK
Doel/Waarom: We willen kinderen bewust maken van hun eigen vaardigheden en de kans bieden gedifferentieerd te werken.

(ZELF)CORRECTIE
Doel/Waarom: We willen dat kinderen kritisch kijken naar hun gemaakte werk en de gevolgen daarvan als leerpunt gebruiken.
VERANTWOORDELIJKHEID VOOR KLAS, SCHOOL, OMGEVING
Doel/Waarom: We willen dat kinderen samen zorg dragen voor een schone en opgeruimde, prettige leeromgeving.

Samenwerken
Doel/Waarom: Wij vinden het belangrijk om kinderen op de basisschool te leren hoe je goed kunt samenwerken en van elkaar kunt leren.
Kinderen leren dat er verschillen bestaan tussen mensen. Ze leren naar elkaar te luisteren en respect te hebben voor elkaar. Als kinderen met
elkaar samenwerken en ontwikkelen ze sociale vaardigheden. Het uiteindelijke doel is democratisch burgerschap.

Reflecteren
Doel/Waarom: Reflecteren helpt de kinderen om zicht te krijgen op zichzelf vanuit hun kracht (trots zijn!). De kinderen zijn gericht op
terugblikken en analyseren van hun werkwijze, hun oplossingsstrategieën en het resultaat.
Kinderen leren vooruit te kijken en kunnen zich nieuwe doelen stellen. Dit proces is uiteindelijk gericht op het kunnen nemen van de
verantwoordelijkheid voor zichzelf.
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WHAT?
Voor uitwerking van de kijkwijzer ‘doorgaande lijnen’ zie bijlage
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4.1.2 IK-doelen

WHY?
Visie: ‘Een leven lang leren’
Missie: De Dalton kernwaarde ‘reflecteren’ leidt ertoe om
de ontwikkelingslijnen op te stellen in de vorm van IKdoelen voor de groepen 1 t/m 8.
‘Reflecteren is van essentieel belang op het proces van
het zelfregulerend leren’. (Korthagen en Vasalos).
Bij reflectie gaat het er niet om of je iets goed of niet goed
hebt gedaan. Het gaat meer om emoties en persoonlijke
drijfveren.
Evaluatie gaat meer over het beoordelen van het proces.
Er zijn twee verschillende vormen van reflectie: reflectie óp het leren en reflectie ván het leren.
We vinden het belangrijk dat kinderen leren nadenken over hun eigen leer- en werkprocessen.
Reflectie óp het leren is een manier om inzicht te krijgen in deze processen, op de rol die de eigen
motivatie speelt en om zicht te krijgen op de consequenties van het eigen handelen/gedrag.
Reflectie ván het leren is om eigen leerdoelen te stellen.
N.a.v. een eigen gekozen doel komt het eigenaarschap komt steeds meer bij het kind zelf te liggen.
HOW?
We hebben passende IK-doelen opgesteld a.d.h.v. de volgende 4 kernwaarden:
•
•
•
•

Verantwoordelijkheid
Zelfstandigheid
Samenwerken
Reflectie

Ze zijn passend voor onze school en per jaargroep vastgesteld. Deze IK-doelen zijn weggezet in een
uitgebreid formulier met een opbouw in niveau. De formulieren zijn vertaald naar de praktijk:
Regelmatig bespreekt de leerkracht klassikaal, in een kleine groep of individueel of de voor die
dag/periode gestelde doelen behaald zijn.
Deze doelen worden door de kinderen vanaf groep 3 genoteerd op hun week- of dagtaak.
De vier hierboven genoemde kernwaarden zijn hiervoor de leidraad.
Bv: Hoe heb je gewerkt? Wat vond je moeilijk? Met wie heb je samen gewerkt? Heb je je
persoonlijke doel behaald? Hoe heb je dat gedaan?, enz.
De IK-doelen zijn een centraal onderdeel van ‘reflectie’. De ik- doelen worden besproken; zowel in de
groep als in een persoonlijk gesprek met het kind. Dit gedeelte van het formulier wordt bij het rapport
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gevoegd: het reflectieformulier. De groepen 1-2 kleuren smileys, terwijl de groepen 3-8 de balk kleuren
om het behaalde niveau aan te geven. Dit is vervolgens handig als leidraad bij de ouder-kind
gesprekken.
De volgende stap is de inzet van het gehele formulier ik-doelen (4 kernwaarden). Zowel tijdens
evaluatie momenten (denk hierbij aan de weektaak) als tijdens ‘tafel’ gesprekken zijn deze
uitgangspunt voor gesprek. De leerdoelen die hieruit voortkomen krijgen een plek binnen de weektaak
en periodetaken.
Vervolgens hebben we gezocht naar de mogelijkheden om de ik-doelen te verbinden aan een vorm
van portfolio. Diverse reflectieformulieren zijn vergeleken en aangepast naar hetgeen we wenselijk
vinden voor onze school. Dit reflectieformulier wordt gebruikt bij de evaluatie/rapportmomenten in
het jaar.
Wat willen we al- dan niet blijven gebruiken/aanpassen van ons huidige rapport in de doorontwikkeling
naar het werken met een portfolio. Hoe ziet een DKC de Liaan portfolio eruit, passende bij onze visie
en missie? Dit is onze nieuwe uitdaging waar de eerste stappen al in zijn gezet!

Beoordelen:
De kinderen in de groepen 1,2 en 3 geven aan hoe ze het werkje ervaren hebben.
In de hogere groepen gebeurt dat op de week/dagtaak.
Vanaf groep 4 kijken de kinderen hun werk (deels) zelf na en proberen zelf te beoordelen of ze hulp
nodig hebben. De leerkracht van groep 4 controleert regelmatig of het werk (spelling en rekenen)
goed nagekeken wordt. Hoe ouder de kinderen worden, hoe meer verantwoordelijkheid ze hierin
krijgen.
Portfolio/rapportage:
Doordat kinderen zelf nadenken over hun eigen doelen en invloed hebben op hoe ze hieraan
kunnen of willen werken zie je dat kinderen meer gemotiveerd zijn en zich meer verantwoordelijk
voelen voor hun eigen ontwikkeling.
Daarom zijn we in de Dopgroep ik-doelen bezig met het zoeken van een geschikt portfolio. Wij
denken dat dit een mooi middel is om de ontwikkeling van kinderen te volgen. Wij vinden het
belangrijk dat kinderen eigenaar zijn van hun eigen leer/ontwikkelproces. Het portfolio zal een
verzameling van resultaten en werkjes van het kind door het schooljaar heen worden. Ze kunnen
deels zelf bepalen wat ze hierin willen laten zien.
Tot op dit moment hebben we nog geen portfolio gevonden waarin we zowel de leerervaringen van
de kinderen kunnen opnemen, als de rapportage die daaruit voortvloeit.
Ook zijn we nog aan het zoeken naar een geschikte vorm van rapportage, die de ontwikkeling van
elk kind weer kan geven op de kernwaarden van Dalton.
Het is de bedoeling dat de ontwikkelde ik-doelen hierbij gebruikt worden.
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WHAT?
Doelen
-

Wij hebben ik-doelen per leerjaar (doorgaande lijn)
geformuleerd aan de hand van de vier kernwaarden.
We gebruiken hiervoor eenzelfde middel.
Wij zetten de ik-doelen in bij ouder-kind gesprekken en
reflectiemomenten binnen de groep.
Wij hebben een format ontwikkeld per leerjaar dat
bruikbaar is binnen het portfolio.

-

Product
•
•
•

Reflectie formulier (bijlagen 1 a t/m d)
Ik-doelen doorgaande lijn groep 1-8 (bijlagen 2a t/m d)
Ik-doelen doorgaande lijn groep 1-8 (A3) voor ons
toekomstig portfolio (bijlagen 3 a t/m d)
* Bijlage in aparte map opgeslagen
Het toekomstige portfolio is nog in ontwikkeling.
Met de koppeling portfolio en rapport is in schooljaar 2018-2019 een eerste aanzet gemaakt.
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4.1.3 Periodetaak

WHY?
In de groepen 1 t/m 8 wordt er gewerkt aan een periodetaak. Een periodetaak houdt in dat dat de
leerlingen een bepaalde periode werken aan één vaststaand doel, bijv. de tafel van 4, klokkijken, veters
strikken of werken aan een bepaald onderwerp met vastgestelde leerdoelen. De leerlingen kunnen op
bepaalde momenten van de dag hieraan werken. Vanuit het principe ‘hele dag Dalton’ wordt in hun
dag-weekplanning opgenomen en kunnen ze zelf plannen. De periodetaak wordt ingezet om jezelf,
als leerling, te verbeteren op een gebied door doelen te stellen. Dit verbeteren gebeurt met behulp
van diverse materialen en activiteiten.

Waarom een periodetaak?
De periodetaak sluit aan bij de 5 pijlers van Dalton:
• Vrijheid in gebondenheid:
Kinderen kiezen zelf het vakgebied waar ze aan willen werken. Ze kiezen een doel en samen
met de begeleider kiezen ze diverse materialen om hiermee aan de slag te gaan. In overleg
wordt het tijdspad gekozen hoelang aan deze taak gewerkt wordt. De periodetaak is
onderdeel van de weektaak. Ze kiezen zelf wanneer ze met de periodetaak aan de slag
gaan.
• Samenwerken:
Kinderen kunnen een individuele periodetaak hebben maar het kan ook gebundeld zijn met
een maatje. Bij een individuele periodetaak, bijv. flitsen van woorden, kan er ook samen
gewerkt worden van een maatje.
• Reflectie:
Aan het einde van het tijdspad van de periodetaak wordt deze geëvalueerd en
gereflecteerd. Vaak gebeurt dit door een eindmeting. Deze laat zien of het doel bereikt is of
dat er een verlenging moet plaatsvinden.
• Effectiviteit:
Een periodetaak werkt effectief omdat het een transparant middel is om gericht aan de
slag te gaan met een te bereiken doel binnen een vakgebied. De periodetaak is persoonlijk
afgestemd. Alle materialen zijn voorhanden en er is een duidelijk begin en eindpunt.
• Zelfstandigheid:
De kinderen bepalen zelfstandig het doel en middelen van hun periodetaak en kunnen hier
zelf mee aan de slag.
HOW?
Doelen:
Door de DOPgroep periodetaak zijn er twee doelen gesteld:
•
•

Het ontwikkelen van een basismodel periodetaak waar leerkrachten mee aan de slag kunnen
gaan met de kinderen.
Een database aanleggen met alle periodetaken die gemaakt zijn door leerkrachten op onze
school.
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Proces naar een periodetaak
Deze Dopgroep is aan de slag gegaan met ‘Wat is een periodetaak?’ en ‘hoe gaan we dit op DKC De
Liaan inzetten?’. Vanuit alle verzamelde informatie en voorbeelden is er een stappenplan opgesteld
en format ontwikkeld dat schoolbreed ingezet kan worden. Enkele voorbeelden in bijlage 2.
Elk cluster heeft hiermee geëxperimenteerd en er is een database aangelegd, zodat periodetaken
makkelijk opgeroepen kunnen worden. Het team kan de periodetaak op verschillende manieren
inzetten: individueel, klassikaal, kleine groep en in duo’s. De taak kan gebruikt worden voor
differentiatie naar beneden en naar boven toe.
Inmiddels is iedereen ervan doordrongen dat werken met een periodetaak bij Daltononderwijs hoort.
Doorontwikkeling
De database kan door het hele team gebruikt en uitgebreid worden. Daarnaast kunnen de
periodetaken verbeterd en door ontwikkeld worden. Hierbij denken wij ook bijv. aan vernieuwend
materiaal en uitdagende / experimentele opdrachten. Het is belangrijk om regelmatig periodetaken te
bespreken binnen een cluster zodat mensen geprikkeld blijven om de periodetaak als een effectief
middel in te zetten.
WHAT?
Op DKC De Liaan herken je een periodetaak aan:
-

Een schoolbreed format
Wordt ingezet om een persoonlijk doel te behalen
Het is een taak naast de weektaak
Vaak individueel
Kan ingeoefend worden met verschillende materialen die het kind zelf uit zoekt
Tijdspad is in overleg met de leerling/klas
De beginsituatie wordt vastgesteld door een meting
Wordt afgesloten met een eindmeting
Wordt geëvalueerd
De periodetaak op de Liaan wordt ook ingezet voor verrijkingsdoeleinden.
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Stappenplan ‘hoe werk ik met een periodetaak?’
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Stel de beginsituatie vast, dit kan bijvoorbeeld door het maken van een ‘instaptoets’:
Stel een doel, waar wil je in groeien?
Vul de periodetaak in (format) en kies het juiste materiaal
Oefen een afgesproken tijd met de aangeboden materialen
Bepaal op welke manier je wilt meten (toets, presentatie, product …)
Meet of je het doel behaald hebt
Evalueer de periodetaak: is het doel behaald?
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4.1.4 Hele Dag Dalton
WHY?
Dalton is een onderwijsconcept dat gedurende de hele dag ingezet wordt. In ons dagprogramma
hebben we zoveel mogelijk opgenomen dat we de hele dag bewust bezig zijn met de kernwaardes van
Dalton binnen alle vakgebieden. Dit omdat we de kinderen bewust willen maken van hun eigen
leerproces.
Er is een doorgaande lijn in de opbouw van de dag- naar de weektaak. Er wordt wel naar de
mogelijkheden van een kind gekeken. Doordat in alle groepen dezelfde dagplanning en weekplanning
te zien is, werken we ook als team samen om zoveel mogelijk een doorgaande lijn te creëren.
De kinderen kiezen na de instructies waar ze willen werken; stiltelokaal, samenwerkruimten of in de
gang. Ze kiezen ook hoe ze willen werken; zelfstandig of samen.
Door de hele dag op deze manier te werken, leren we de kinderen verantwoordelijkheid te nemen
voor zichzelf en elkaar. De leerkrachten nemen hun verantwoordelijkheid door allemaal op dezelfde
manier de dag in te delen.
Doordat we bewust Daltontijd hebben ingepland in alle groepen wordt de zelfstandigheid bevorderd.
Kinderen bekijken zelf wat ze doen, waar ze dit doen en wanneer ze dit doen. Hierbij blijft vrijheid in
gebondenheid heel belangrijk.
Voor reflectie plannen we bewust tijd in binnen alle groepen, zodat de kinderen en leerkrachten
zichzelf steeds bijstellen ten dienste van het onderwijs. De goede leermomenten en resultaten worden
op deze manier gewaarborgd.
Alle bovenstaande kernwaarden zorgen ervoor dat we effectief aan de slag kunnen gedurende de hele
dag!

HOW?
Doelen:
•

•

•

Het dagprogramma op het whiteboard is voor alle groepen ontwikkeld. Hierbij hebben we
het ‘kwartiertjesrooster’ in acht genomen, waarbij we instructies en Daltontijd visueel maken
voor de kinderen.
Het dagrooster voor de leerkrachten is aangepast, zodat dit aansluit bij het dagprogramma
op het whiteboard. Binnen dit dagrooster is het kwartiertjesrooster, het vakgebied, de
differentiatie en aandachtspunten terug te zien. Tevens hebben we ruimte toegevoegd voor
periodetaken, leerlinggesprekken en evaluatie.
Dag- en weektaken zijn vanuit het dagprogramma opgezet, zodat voor de kinderen duidelijk
is wat er op welk moment van hen verwacht wordt. En wat het doel hiervan is.

Doorontwikkeling:
•
•

Door de schoolontwikkeling en de herindeling van de groepen 1/2/3 en 7/8 zullen we kritisch
naar de indeling van de planborden, en dagroosters moeten kijken.
We willen voor de kinderen zichtbaar maken waar en wanneer instructies, activiteiten voor
de hele groep en Daltontijd plaatsvinden voor de hele week binnen cluster 4-5-6 en
cluster 7-8.
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WHAT?

Kiesbord, dagplanning, planbord,
werkstructuren.
Voorbeelden van dag-weektaak zie bijlage 3
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4.1.5 Ontwikkelproces

We hebben het werken binnen de DOP groepen en de uitvoering / experimenteren in de praktijk als
een cyclisch proces ingezet en ervaren. Het steeds opnieuw onderzoeken – uitproberen –
terugblikken – bewust worden – bijstellen en keuzes maken heeft geleid tot daar waar we nu
gekomen zijn.
Werken volgens de reflectiecirkel (het ALACT model) van Korthagen3.

•

Nog meer parels van De Liaan:
• Kind oudergesprekken
• Interactieve ouderavonden
Kijk! Observatie/ Registratie 0 t/m 7 jaar
• Actieve kinderraad

3 Meer informatie ‘reflectiecirkel’ Korthagen

https://reflectiesite.nl/model-korthagen/
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4.2 Kinderopvang
4.2.1 Babygroep
Babyspecialist
Onze werkwijze volgens de richtlijnen van het babyspecialisme heeft veel raakvlakken met Dalton.
Iedere baby is anders; iedere baby heeft eigen behoeften en ook een eigen manier om deze behoeften
duidelijk te maken.
Fysieke veiligheid is een eerste uitgangspunt om voor kinderen
een evenwichtige basis te kunnen creëren. Zeker net zo
belangrijk is echter de emotionele veiligheid voor een baby. Om
zich emotioneel veilig te voelen, moet een baby zich gezien,
gehoord en gewaardeerd voelen. Een dergelijk gevoel ontstaat
doordat er op een positieve manier en met respect met de
baby wordt omgegaan; sensitief handelen.
Samenwerking met ouders
Wij vinden de samenwerking met ouders erg belangrijk, hier
besteden we dan ook veel aandacht aan. Het intakegesprek,
een gesprek voordat een nieuw kindje bij ons start, vindt daarom plaats bij het kind thuis. Middels
meerdere gesprekken in de periode dat een kind bij ons is, houden we ouders op de hoogte van hoe
het met hun zoon of dochter gaat. We maken tijdens de breng- en haalmomenten altijd een praatje
met de ouders en nemen voldoende tijd voor de overdracht.
Daarnaast sturen we regelmatig foto’s van de kinderen via Ouderportaal, hier krijgen de ouders dan
een bericht van en kunnen ze de foto’s meteen bekijken. Als een kind bijvoorbeeld ziek is, of er is iets
voorgevallen, nemen we altijd contact op met de ouders. Zo kunnen we samen overleggen over wat
het beste is voor hun kind op dat moment.
De rol van de pedagogisch medewerker
We vinden het belangrijk dat een pedagogisch medewerker heel goed kijkt naar een baby en de
signalen van het kindje kan interpreteren. Daarnaast vraagt sensitief handelen om bewustzijn bij de
medewerker, van de invloed van het eigen handelen op de baby. Tenslotte moet zij in staat zijn
responsief te reageren op de baby. Door op deze manier betekenis te kunnen geven aan de signalen
van de baby, kan de medewerker een belangrijke bijdrage leveren aan het welbevinden en de
ontwikkeling van het kind. Hiervoor is het nodig dat baby en pedagogisch medewerker veel tijd met
elkaar doorbrengen zodat het contact continuïteit biedt. Door een regelmatige, responsieve en
positieve interactie tussen medewerk(st)er en baby ontstaat er een vertrouwensband. De baby kan zo
voelen en ervaren dat de medewerker er voor hem/haar is. Bij deze leeftijdsgroep kunnen we met hele
kleine stapjes al een basis leggen. Deze basis is noodzakelijk zich verder te kunnen ontwikkelen.
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Kernwaarden
We stimuleren bij de babygroep de zelfstandigheid bij de kinderen. Bij de jongste kinderen, de baby’s
doen we dit door oogcontact te maken en het kind te observeren. Hierdoor is het mogelijk om zelfs
voor de hele jonge kinderen op non-verbale wijze middels
oogcontact of fysiek contact de zelfstandigheid te
stimuleren. Dit door bijvoorbeeld meerdere speeltjes op
de grond te leggen en de baby zelf een keuze te laten
maken.
Bij de wat oudere kinderen stimuleren we de
zelfstandigheid door de kinderen zelf stukjes fruit en/of
brood te laten eten, en de
kinderen zelf te laten drinken.
Reflectie
is
voor
deze
doelgroep nog lastig omdat de
kinderen nog geen verbale
communicatie gebruiken. Toch proberen we de kinderen te laten zien wat
ze doen door heel veel te benoemen. Daarnaast stimuleren en
complimenteren we de kinderen; “Ik zie dat je….; Wat goed”. Ook vinden
we het hierbij belangrijk om non-verbale signalen van de kinderen goed in
de gaten te houden en dat wat we zien vooral veel te benoemen. Hiermee
proberen we de kinderen van jongs af aan kennis te laten maken met de
verschillende emoties die zichtbaar worden binnen de groep. Als een kind
laat zien of horen dat het verdrietig is, dan kan de pedagogisch medewerker
hier taal aangeven. Even bij
stil staan en zeggen:,, Ik zie dat je moest huilen. Ben je
verdrietig?” Of als een kind blij is en heerlijk aan het
lachen is. Dan kan de medewerker zeggen:,, Wat heb jij
een mooie lach! Wat ben jij lekker vrolijk!”. We hebben
op de babygroep een spiegel hangen waar kindjes
zichzelf in kunnen zien en waar ook de pedagogisch
medewerker samen met hun in kan kijken en benoemen
wat ze zien.
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4.2.2 Dreumes- en peutergroep
Binnenkomst
Bij binnenkomst is het mogelijk voor de
kinderen om zelf hun jas op te hangen aan
de kapstok. Ze zijn vrij om zelf de kiezen op
welk haakje ze de jas willen ophangen. Om
de zelfstandigheid te vergroten hangt de
kapstok op kind hoogte.
De kinderen mogen naast het zelfstandig
ophangen en pakken van hun jas ook
zelfstandig hun jas aandoen wanneer ze
buiten gaan spelen. Sommige kinderen
kunnen dit al helemaal zelf. Deze ruimte
krijgen ze dan ook, ongeacht de tijd die ze
dan nodig hebben. Wanneer kinderen
sommige handelingen nog lastig vinden dan
stimuleren we de kinderen onderling om
elkaar te helpen. Hiermee leren we de
kinderen dat ze gerust een ander om hulp mogen vragen en leren we
ze ook dat een ander helpen juist fijn is! Wanneer nodig bied de PM-er
hulp.

Kringmoment
Binnen de dreumes en peutergroep starten we de dag met een
kringmoment. Bij de dreumesgroep zal dit aan tafel zijn en bij de
peuters in een kring. We hebben ervoor gekozen om bij de peuters de
kring te splitsen wanneer er meer dan 8 kinderen op de groep aanwezig
zijn. De groepen worden in gelijke aantallen verdeeld. Er zal per groepje één Pm-er aanwezig zijn.
We hebben voor deze opzet gekozen om verschillende redenen. Doordat de groep gesplitst wordt is
de groep kleiner. Hierdoor duurt het kringmoment minder lang en is het voor de kinderen
gemakkelijker om hun aandacht vast te kunnen houden. Als gevolg hiervan steken de kinderen meer
op van het gesprek binnen de kring en zal hun kennis en wereld automatisch vergroot worden.
Er is meer mogelijkheid om tot interactie te komen met de kinderen. Zowel tussen de Pm-er en de
kinderen alsook de kinderen onderling. Niet alleen de assertieve en spraakzame kinderen komen aan
het woord, maar ook de rustigere en terughoudende kinderen krijgen in deze opzet een kans. Door
het creëren van deze kansen is het mogelijk om de wereld van de peuters te verrijken.
We stimuleren de kinderen te praten in de groep, voor sommige kinderen een hele stap om iets te
vertellen, voor anderen gaat het meer om het leren luisteren. De taalontwikkeling wordt bevorderd,
ze leren vertellen en luisteren naar elkaar en ons, leren even wachten tot je aan de beurt bent. Er
worden liedjes gezongen, soms een boekje gelezen en over het thema gepraat. Puk heeft hier een
leidende rol in. Ze leren dat ze een mening mogen hebben en hoe het is om deze te delen in een
groepje van maximaal 8 kinderen. Het is een veilige oefensituatie, waarbij gekeken wordt naar de
samenstelling van de groepjes, zodat alle kinderen zich binnen een veilige setting kunnen en mogen
uiten.
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Het kind van de dag
Iedere dag wordt er een kindje van de dag gekozen. Het werken met het kindje van de dag heeft
betekenis op verschillende vlakken. Dit betekent voor:
-

Het kind van de dag:

Het kind van de dag staat meteen al in het middelpunt. Het kind leert dat het er mag zijn, voelt
zich gewaardeerd en speciaal. Leert dat het niet bang hoeft te zijn als iedereen naar hem of haar
kijkt. Durft voor een groep te handelen en keuzes te maken. Het kind van de dag mag bijvoorbeeld
kiezen welk liedje er gezongen wordt, welke kleur beker ze graag willen, etc De verschillende
elementen dragen bij aan zijn of haar autonomie en zelfstandigheid, zorgt ervoor dat de kinderen
assertiever worden en zich prettig voelen in een groep.

-

De pm-er

Tijdens de verschillende momenten waarop extra aandacht wordt besteed aan het kindje van de
dag is er de mogelijkheid voor de pedagogisch medewerker om data verzamelen over het kind van
de dag of in een groepsverband ook van de andere kinderen.
-

De groep kinderen

De PM-er kiest vooraf wie het kindje van de dag wordt en Puk helpt mee om dit tegen de kinderen
te vertellen. De Puk pop heeft een grote rol tijdens het kringmoment. Puk heeft de naam van het
kind in zijn rugzakje of in een doos en vertelt deze tegen de Pm-er tijdens het kringmoment.
Ivm de fase van ontwikkeling is er voor gekozen om bij de dreumesgroep het kindje van de dag
meteen te benoemen vanuit het rugzakje. Ook om het kringmoment niet te lang te laten duren.
Bij de peutergroep laat de pm-er de kinderen dan allemaal staan en benoemd welke kleur de
schoenen, broek, trui etc. van het kindje van de dag is. Ook benoemd de pm-er soms de haarkleur
of het hebben van een korte of lange broek.
Door dit met kinderen iedere dag te doorlopen worden verschillende elementen binnen de
ontwikkeling van taal/spraak en het begrip van woorden aangesproken. Denk aan klein/groot,
kleuren, betekenis van soorten kleding etc. De aspecten sociaal samen zijn, samenwerken,
zelfredzaamheid, autonomie van het kind en zelfstandigheid worden aangesproken in de kring.
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Uk en Puk
We bieden regelmatig de activiteiten aan rondom thema’s. In de peutergroep worden de activiteiten
aangeboden volgens de methode Uk en Puk. Bij de keuze van het thema sluiten we zowel bij de
dreumesgroep als bij de peutergroep aan bij de belevingswereld van de kinderen. Binnen het thema
bieden we activiteiten aan die aanspraak maken op alle
ontwikkelingsgebieden van de kinderen (cognitief, taal, rekenen,
sociaal, emotioneel, moreel, motoriek, communicatief, creatief/
fantasie).
Activiteiten worden doelmatig ingezet , de kinderen komen op
verschillende onderdelen in aanraking met het thema, bijvoorbeeld
de woorden die bij het thema horen komen terug in de
verschillende hoeken.

De pop Puk is een onderdeel van de groep waar de kinderen mee
kunnen spelen maar die ook gebruikt wordt in gesprekjes over het
thema. Puk wordt qua kleding ook aangepast per thema. Rondom
Pasen heeft Puk een konijnenpakje aan en met thema oef wat is het
warm een zwembroekje met een handdoekje in zijn rugzakje enz.
Ook Puk wordt dus bij ieder thema aangepast op het thema en de
belevingswereld van de kinderen.
Kiesbord
Binnen de peutergroep hangt een kiesbord. We stimuleren
hiermee de zelfstandigheid maar ook zelfregulering, de
zelfredzaamheid, en verantwoording
In de kleuterklas wordt er ook gewerkt met een kies/plan
bord. Dit ziet er anders uit, maar het principe is hetzelfde.
Ter voorbereiding zorgen we voor een doorlopende lijn
richting de kleuterklas.
Dagritmekaarten
De dagritmekaarten geven weer wat er op een bepaald
moment van de dag zal gaan gebeuren. Het geeft
duidelijkheid en structuur. Tevens biedt dit rust. Kinderen
weten wat er gaat gebeuren door zelf te kijken wat we gaan doen op een dag, wat we al hebben
gedaan, en wat we nog moeten gaan doen. Er wordt een begin gemaakt van het uiteindelijke leren
plannen.
Samen zijn we verantwoordelijk dat we de picto’s bijhouden en gebruiken. Dit is goed voor het krijgen
van structuur in de groep. Uiteindelijk als de kinderen bijna 4 jaar zijn voelen ze zich
medeverantwoordelijk voor het verloop van de dag. Het stimuleert het taakbesef.
Samen dragen we zorg dat de picto’s bijgehouden worden. Het kindje van de dag mag het pijltje
verschuiven bij de picto’s. Na een tijdje kunnen kinderen onderling samen ervoor zorgen dat de picto’s
worden bijgehouden. Voor de structuur in de groep zijn de dagritmekaarten een effectief hulpmiddel.
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Kleur van dag
De kleuren van de dag zijn dezelfde als in het onderwijs. Hiermee zorgen we dat de kinderen
voorbereidt in groep 1 kunnen instromen en al bekend zijn met de daltonkleuren. Binnen de
peutergroepen vind je de kleuren van de dag terug op het kiesbord. De kleur hangt centraal op het
kiesbord. Aan de hand van de kleuren en het dagelijks benoemen van de dag en de kleur, weten
kinderen op den duur welke dag het is.
Hoeken:
De kinderen mogen aan de hand van afbeeldingen / foto’s van de verschillende hoeken kiezen in welke
hoek ze gaan spelen. Kinderen zijn zelf verantwoordelijk dat ze hun naamkaartje bij de hoek plakken
waar ze willen gaan spelen en vervolgens ook daar te blijven spelen gedurende de afgesproken tijd
(streef/oefentijd). Ze kunnen met 2 of meerdere kinderen samen in een hoek spelen en hier samen
afspraken maken. Daarnaast wordt er ook aandacht besteed aan het elkaar helpen en het delen van
het materiaal. Er wordt effectief gebruik gemaakt van de hoeken. Door de pm-er wordt er een
beredenerend activiteiten programma aangeboden. Het is een overzichtelijk aanbod van de te kiezen
activiteiten. Een gedeelte van de tijd begeleid de pm-er het spel in de hoeken, en de overige tijd
wordt gebruikt om met kinderen in gesprek te gaan tijdens de activiteit hoe het verloopt. Ook kan er
vooraf met de kinderen een plannetje gemaakt worden. Wat heb je gekozen? Wat wil je gaan doen in
deze hoek? Met wie speel je samen? Wat heb je nodig? Samen worden de taken verdeeld.
Naam/Fotokaartje (specifiek voor peutergroep)
De kinderen kunnen a.d.h.v. hun foto zien welk naamkaartje van hem/haar is en mogen dit zelf
opplakken in de hoek waar ze willen gaan spelen. De kinderen zijn zelf verantwoordelijk dat ze hun
eigen naamkaartje plakken in de hoek. Ze kunnen elkaar helpen met het zoeken van hun naamkaartje.
De pedagogisch medewerkers proberen dit in ieder geval te stimuleren. We werken hierdoor ook
effectief aan de ontluikende geletterdheid, doordat onder de foto hun naam staat. Het is een helder
overzicht over wie wat gaat doet, c.q. heeft gedaan. Je kan snel zien waar iedereen gaat spelen.
Samenspelen
Zowel voor de dreumes alsook voor de peutergroep werken we met
onderstaande visie mbt samenspelen. Kinderdagopvang is groepsopvang,
kinderen ontmoeten elkaar en leren met elkaar omgaan, elkaar nadoen,
elkaar corrigeren, samen delen, leren wachten op elkaar, elkaar helpen,
rekening houden met een ander en dat er rekening wordt gehouden met
jou. De Dalton kernwaarde samenwerken maar ook zelfredzaamheid zal
veelvuldig aangesproken worden. Er wordt naast elkaar gespeeld en
samen gespeeld. Kinderen geven vaak zelf aan wat ze willen en hoe ze het
willen, zo zoeken ze elkaar soms op maar kiezen er ook voor om even
rustig alleen te spelen of om te kijken naar groepsgenootjes. We houden
rekening met de wensen van de kinderen en zo krijgen ze de ruimte aan
te geven wat ze willen. We stimuleren wel het samen spelen, zo leren ze
omgangsvormen en hun eigen grenzen aan te geven. Daarbij hoort ook dat
we speelgoed delen, het is immers van de opvang en nooit genoeg om
ieder een stuk van hetzelfde te geven. We zien dat sommige kinderen een
leidende rol hebben en sommige kinderen een volgende rol.
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Fruit en lunchmoment
Zoals beschreven tijdens het kringmoment wordt er ook tijdens een fruit en lunchmoment ervoor
gekozen om gebruik te maken van maximaal 8 kinderen aan een tafel. Tijdens deze momenten vinden
we het belangrijk dat alle kinderen in een prettige setting samen kunnen zitten. De kinderen krijgen
ook bij een fruit en lunchmoment de ruimte om tot interactie te komen met elkaar. De pedagogisch
medewerker kan ervoor zorgen om gesprekken op gang te brengen door te praten over het soort fruit,
thema of andere interesses van de kinderen op dat moment. Ook kan er gekozen worden om voor of
na het fruit of de lunch liedjes te zingen of een boekje te lezen. De kinderen mogen op deze momenten
kiezen voor bepaalde liedjes.
Bij de dreumesgroep bieden we het fruit voor een gedeelte gesneden aan. Het andere gedeelte wordt
aan tafel gesneden in het bijzijn van de kinderen. We kiezen hiervoor, zodat de kinderen kunnen zien
wat er gebeurd met het fruit. Hoe ziet het eruit als het nog intact is en wat gebeurd er als je dit snijd
of schilt. Hoe ziet het fruit er van binnen uit? Welke fruitsoorten lijken op elkaar? Welke kleuren
hebben ze van buiten en van binnen etc. I.v.m. de spanningsboog van de jonge kinderen en het begrip
t.a.v. het wachten op het fruitmoment wordt het al gesneden gedeelte meteen aangeboden. Bij de
peuters wordt al het fruit aan tafel gesneden en zo nodig ook geschild.
Het fruit wordt op één groot bord gelegd en zo aangeboden aan de kinderen. De kinderen pakken
zelfstandig het door hun zelf uitgekozen stuk fruit van het bord. De kinderen leren hierbij op hun beurt
te wachten. Ze “spreken” elkaar er op aan als er een kindje al pakt voordat het aan het beurt is. Ze
regelen samen dat het bord wordt doorgeschoven naar het volgende kindje aan tafel. Binnen deze
dagelijkse activiteit proberen we dan ook de samenwerking te stimuleren. Door met bovenstaande
punten dagelijks bezig te kunnen zijn oefenen de kinderen in een veilige setting om zich de
handelingen, waarden en normen eigen te kunnen maken.
We vinden het belangrijk dat de kinderen ook tijdens dit moment met elkaar
in gesprek kunnen gaan. Als kinderen vanuit dit onderwerp ergens anders op
uit komen dan is dit helemaal prima! Het is een natuurlijke setting waarin de
kinderen oefenen om naar elkaar te luisteren en te mogen anticiperen in een
gesprek. Voor kinderen die het nog moeilijk vinden om mee te praten kan
het nodig zijn dat de pedagogisch medewerker een open vraag stelt aan dit
kind. Ook hierbij is het heel belangrijk dat de medewerkers de kinderen goed
in beeld hebben. Zodat ze weten wanneer de kinderen zich prettig en veilig
voelen. Zo kunnen de medewerkers de kinderen ondersteuning bieden als
het kind dit nodig heeft. Ook tijdens de lunch vinden we het belangrijk om
de kinderen de ruimte te geven om keuzes te maken. Zo kiezen de
dreumesen bijvoorbeeld wat ze op hun brood willen. Dit door aan te wijzen
of al te benoemen. De kinderen mogen zelfstandig hun boterham op eten
als dit lukt. Het zelf smeren en beleggen van de boterham is vaak nog te
lastig. Er wordt altijd per kind bekeken in hoeverre dit al lukt of dat de
behoefte er al is.
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Binnen de peutergroep worden de kinderen door middel van vragen
gestimuleerd om na te denken wat er nodig is, het te pakken en zelf naar de
tafel te brengen. Hierbij worden ook aspecten als tellen, kleuren en andere
begrippen geoefend. Aan tafel mogen de kinderen zelf hun boterham smeren
en beleggen. We bieden de kinderen een plastic bord/mes en het beleg aan.
We geven de kinderen de ruimte om zelfstandig hun boterhammen te smeren
en te beleggen en deze ook zelfstandig op te eten. De kinderen leren ook
tijdens de lunch om op hun beurt wachten als er even iets wordt gebruikt door
een ander kindje. De kinderen zorgen samen dat de spulletjes door worden
gedeeld en worden doorgegeven. Ook als er iets wordt gevraagd om aan te
geven (bv bordje)

Verschoon en wc moment
Ook tijdens de verschoonmomenten vinden wij het belangrijk dat we
kinderen zoveel als mogelijk zelfstandig laten bewegen en stimuleren
we ook de grove motoriek. Kinderen klimmen als dit al lukt zelfstandig
middels een trapje op het aankleedkussen (bij locatie Kloosterstraat).
Locatie de Liaan heeft een ander systeem
Daarnaast kunnen de kinderen die er al aan toe zijn om zelfstandig naar
de wc te gaan gebruik maken van ondersteunende pictogrammen die
het verloop van het wc proces weergeven. Hiermee hebben ze minder
ondersteuning nodig van de pm-er
en zullen ze zelfstandiger kunnen
handelen in deze dagelijkse
processen.
We leren kinderen in dit proces en
ook op andere momenten van de dag om hun handen te wassen
en stimuleren hen hierin zoveel mogelijk dit zelfstandig uit te
voeren. Het aanrecht met de kraan en het papier staat hierdoor op
de juiste hoogte, zodat dit ook mogelijk is voor de kinderen. De
handeling wordt middels een pictogram nogmaals aangeduid
Speelhoeken
Binnen de dreumesgroep vormen de speelhoeken een basis waarbinnen
de kinderen spelenderwijs ontdekkend spelen in de hoeken. De pm-er
neemt de tijd om de kinderen te observeren en zo nodig kan de pm-er
aansluiten om het spel te ondersteunen of te verrijken. Het aanbod per
hoek is minimaal, maar sluit wel aan bij de belevingswereld van de
dreumes. De focus ligt op ontdekken en manipuleren van materialen.
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Peuters kunnen al vrij zelfstandig spelen of in groepjes, maar het spel is dan vaak simpel en
oppervlakkig. De fantasie van veel kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar is nog te beperkt om van niets,
iets te maken. De hoeken zijn voor de kinderen vaak te beperkt ingericht, waarin soms wel wat
materialen staan, maar toch nog lastig om te kunnen inleven in het spel. Om het spel te verrijken
hebben ze vaak externe aansturing nodig van de pedagogisch medewerker. De kinderen missen deze
verrijking zelf meestal niet en zullen hier dan ook niet altijd om vragen. Wij willen hen deze
mogelijkheden en kansen wel bieden en graag hun wereld verrijken, daar waar zij het nog niet missen.
De pedagogisch medewerker sluit met regelmaat aan binnen de speelhoeken en kan met de kinderen
in de gesprek gaan om een plannetje te maken. Hierdoor worden kinderen zich er bewust van wat ze
nodig zullen hebben en kan er ook achteraf besproken
worden met de kinderen hoe het gegaan is. Wat ze gedaan
hebben in de speelhoek en wat ze hiervan vonden? De
kinderen laten we hiermee bewust stil staan bij een proces.
Onderstaande hoeken bieden we als basis:
•
•
•
•

Een huishoek
Een auto/bouwhoek
Creatieve hoek/aterlier (peutergroep)
Leeshoek
Wanneer de peuters in deze
hoeken gaan spelen nav het
kiezen van deze hoek op het kiesbord dan zal het kind vanzelf geprikkeld
worden in hun fantasie door het aanbod en de inrichting van deze
hoeken. De materialen en benodigdheden passend bij deze hoek zullen
binnen deze hoek aanwezig zijn. De kinderen kunnen deze materialen
zelfstandig pakken en terugleggen. Er wordt ondersteuning geboden bij
het stimuleren van zelfstandigheid doordat er gebruik wordt gemaakt van
pictogrammen. De kinderen kunnen de juiste plek van de materialen
sneller vinden tijdens het spel. We vinden het belangrijk dat de hoeken zo
realistisch mogelijk worden ingericht.

Reflectie
We zien reflectie terug op verschillende manieren binnen de
peutergroep. Je kunt hierbij denken aan het kunnen aanwijzen van
een voorkeur om te gaan doen. Bijvoorbeeld het kiezen van een
boekje.
En de bevestiging krijgen middels een high five, schouderklopje,
oogcontact, gebruik van mimiek of met woorden dat iets goed is
gegaan.
Maar ook het maken van een plannetje, en dit later te bespreken
(reflecteren). In verschillende thema’s komt ook aan bod om
letterlijk een spiegel voor te houden en vertellen wat we zien.
En met het kindje van de dag: Hoe zie ik er uit? Welke kleur broek
heb ik aan, of welke kleur haar heb ik?
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4.2.3. 3+ groep
De 3+groep biedt maximaal 8 peuters van 3 jaar een kans om, al spelend, goed voorbereid
te worden op de basisschool. De 3+ groep is gevestigd binnen basisschool de Liaan.
De groep is toegankelijk voor alle 3-jarige peuters die gebruik maken van de kinderopvang bij
de Kloosterstraat en uiteindelijk gaan doorstromen naar IKC de Liaan, alsook het
peuterprogramma bij IKC de Liaan.
Ook ouders die geen gebruik maken van de kinderopvang of het peuterprogramma en hun
peuter wel op willen geven voor de 3+ groep kunnen zich aanmelden bij Hoera Kindercentra,
waarbij ze aangeven hun kind op te willen geven voor de 3+ groep.

Het aanbod:
In deze 3+ groep worden speciale “3+ activiteiten” aangeboden. De activiteiten zullen beter
aansluiten bij de belevingswereld en het ontwikkelingsniveau van peuters van drie jaar. Er
wordt met ontwikkelingsmateriaal gewerkt waardoor de kinderen spelenderwijs in aanraking
komen met vaardigheden die ook op de basisschool van belang zijn. Daarnaast krijgen de
peuters uitdaging tot zelfstandigheid.
Om te zorgen voor een vloeiende doorgaande lijn richting groep 1 zullen de peuters van de 3+
groep geregeld meedraaien met een werk les (daltontijd) binnen de kleuterklassen. Hierbij
wordt er rekening gehouden met de klas waarin ze ook daadwerkelijk zullen gaan instromen.
Er zal sprake zijn van een goede samenwerking tussen het peuterarrangement en de
basisschool, waarbij we leren van elkaars expertise. Er zal altijd gekozen worden voor een
kleine groep van max 4 kinderen, waarbij gekeken wordt naar de samenstelling van de
gekozen groep. Op deze wijze zorgen we ervoor dat alle kinderen die qua ontwikkeling en
leeftijd al toe zijn om mee te doen ook de mogelijkheid krijgen hieraan deel te nemen. Dit is
meestal rond de 3,5 jaar.
In het kader van de doorgaande lijn vinden we een nauwe samenwerking tussen de
peutergroep en de groepen 1/2/3 erg belangrijk. Dit doen we zoal door seizoensgebonden
activiteiten gezamenlijk te delen en eventueel te organiseren. Denk dan aan Sinterklaas,
Kerstviering, Carnaval, Pasen, Sint Maarten enz. Soms komen thema’s overeen, waar we dan
ook gezamenlijke activiteiten of materialen kunnen delen.
Hiermee willen we de start voor ieder kind bij aanvang van de basisschool optimaliseren door
ontwikkelingskansen en mogelijkheden goed op te pakken.
Om de sociale veiligheid van de peuters te waarborgen en ook hun ontwikkeling te kunnen
volgen en zo nodig hen te kunnen ondersteunen zal er ten allen tijde een pedagogisch
medewerker de groep peuters begeleiden binnen de kleuterklas.
Er wordt uitgegaan van een kind vanaf 3 jaar, maar natuurlijk is ieder kind uniek in zijn eigen
ontwikkeling. Hierbij is het welbevinden van ieder kind het uitgangspunt voor zijn of haar
ontwikkeling. Door de kinderen middels observaties goed in beeld te krijgen wordt het kind
herkend in zijn ontwikkelingsfase en van daar uit gestimuleerd tot verder ontwikkeling.
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Uitstroom en doorstroom
We vinden het belangrijk om een concreet beeld te hebben van ieder kind dat doorstroomt vanuit de
peutergroep naar groep 1. Door het gebruik van de 3+ groep en daarmee ook de samenwerking met
groep 1/2/3 zorgen we ervoor deze kinderen goed in beeld worden gebracht bij alle medewerkers van
de basisschool.
Daarnaast zal de kwaliteitsmedewerker (KT’er) van DKC de Liaan op de hoogte worden gebracht van
nieuwe VVE of SMI indicaties. Vanuit deze aanmeldingen zal er een nauwe samenwerking gaan
plaatsvinden tussen de mentor van het kind en de KT’er. 4 keer per jaar zal de KT’er de VVE/SMI of
kinderen met andere zorg en/of ondersteuningsbehoeften komen observeren. Vanuit deze
observaties zal er een gezamenlijk plan opgesteld worden voor het kind.
Vanuit dit plan wordt er samen gewerkt aan een warme overdracht richting groep 1, waarbij gekeken
wordt naar de ondersteuningsbehoeften van het kind. Zo nodig kan de KT’er de pm-ers en leerkrachten
ondersteuning bieden om de ontwikkeling van de kinderen zo goed mogelijk te laten verlopen.
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4.2.4 BSO
Kind volgend werken
Kind volgend werken is voor ons binnen de opvang heel belangrijk. Door het werken vanuit de
kernwaarden van Dalton wordt dit voortdurend gestimuleerd. Hiermee kunnen we de kwaliteiten,
behoeften en mogelijkheden van kinderen zoveel als mogelijk naar voren laten komen en lukt het ons
om de kinderen te laten shinen vanuit hun eigen kwaliteiten!
Het al vragend kinderen in actie zetten en taakjes hieraan koppelen word steeds meer toegepast bij
de BSO. Kinderen krijgen het gevoel er te mogen zijn, gehoord te worden en mogen uiteindelijk trots
zijn op de keuzes die ze gemaakt hebben.
Succeservaringen opdoen vanuit zelfstandigheid en samenwerking geeft zelfvertrouwen! Bv het zelf
inschenken van ranja, je eigen keuzes maken via een keuzebord en zelfstandig of gezamenlijk in
samenwerking met andere kinderen in een gekozen hoek (bouw, knutsel, spel etc) spelen. Er is de
ruimte voor de kinderen om op het einde van de dag tegen hun ouders te mogen en kunnen vertellen
wat ze gedaan hebben en dat ze dit zelf bedacht of gekozen hebben. Hiermee wordt meteen het
reflecteren gestimuleerd.
Vrijheid en verantwoordelijkheid VSO
Tijdens de voorschoolse opvang zijn kinderen voor korte duur aanwezig, voordat ze naar school gaan.
De kinderen die voor 7.30 uur bij de VSO zijn mogen een boterham
smeren voor zichzelf en drinken inschenken. De overige tijd zijn ze
vrij om zelf te kiezen uit het aanbod van de
BSO. Voordat de bel gaat mogen de kinderen
zelf hun jas aantrekken en dichtmaken en zo
maken ze zich klaar voor school. We
stimuleren de kinderen om elkaar te helpen
met het dichtmaken van hun jassen of bv het
strikken van hun veter.
Gezamenlijk lopen de kinderen met de pm-er
naar buiten.

Het kiesbord
Zodra de school uit is worden de kleuters door een Pedagogisch medewerker opgehaald bij de klas en
mogen de kinderen zelfstandig richting de BSO ruimte en het kiesbord lopen. De kinderen vanaf groep
4 lopen meteen zelfstandig naar deze ruimte.
Na het ophangen van jas en tas halen de kinderen hun naamplaatje (onderbouw naam met afbeelding)
uit een bakje. Er liggen iedere dag drie bakjes klaar met naamplaatjes. Er is een bakje met rode, gele
en blauwe naamplaatjes. Deze kleuren zijn ook terug te zien op het kiesbord.
•

De rode kleur = de onderbouw groep 1-2-3 de Liaan
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•
•

De gele kleur = de bovenbouw groep 4-5-6-7-8 de
Liaan
De blauwe kleur = basisschool de Pas

Omdat er ook een groep kinderen vanuit een andere
basisschool opgehaald worden hebben we voor deze groep
kinderen altijd een aparte plek gereserveerd op het kiesbord.
Deze groep kinderen zal altijd als laatste binnenkomen en op
deze manier hebben ze net zoveel mogelijkheden om te
kiezen. De kinderen kiezen op dit moment bewust voor de
activiteit die ze willen gaan doen. Zo nodig helpt de
pedagogisch medewerker hierbij. Dit door mogelijk meer
uitleg te geven over de opties of om nogmaals uit te leggen
hoe het bord werk.
Naast de naamplaatjes maken we ook gebruik van
armbandjes in verschillende kleuren. De kleuren staan voor
een bepaalde activiteit.
• Blauw = binnen spelen
• Groen = buiten spelen
• Zwart, paars of oranje = te gebruiken voor wisselende
activiteiten.
De activiteiten zijn aangeduid met een afbeelding, er
hangt ook een foto bij welke PM’er hierbij aanwezig
zal zijn. Kinderen hangen hun naamplaatje achter de
activiteit die ze willen doen. Ze pakken dan een
gekleurd bandje van het kiesbord die ze om hun arm
doen. De kinderen kunnen dan aan de hand van de
kleur onthouden welke activiteit ze hebben gekozen.
Vrijheid en verantwoordelijkheid NSO
We geven de kinderen de vrijheid om te kiezen wat ze
willen doen bij de BSO, maar geven hen ook mee dat
wanneer ze kiezen voor een activiteit dat er dan ook een
tijd aan verbonden zit en bepaalde verwachtingen. Dit
doen we om kinderen bewust te maken van de keuzes
die ze maken en de verantwoordelijkheid die hierbij komt
kijken. Natuurlijk houden we rekening met de mogelijkheden van de kinderen. Kinderen die dit nog
moeilijk vinden geven we meer ruimte om te mogen oefenen. Hierbij is het heel erg belangrijk dat de
pedagogisch medewerkers ieder kind als uniek beschouwen en goed weten wanneer een kind zich fijn,
veilig en op z’n gemak voelt binnen de BSO.
Wanneer de kinderen een activiteit hebben gekozen voor de eerste ronde (ongeveer van kwart voor 3
tot half 4) dan mogen zij in het restaurant drinken en een cracker/soepstengel pakken. Er is keuze uit
ranja en water. Dit staat klaar op tafel. Bij de BSO worden kinderen gestimuleerd zelf hun beker drinken
in te schenken. We complimenteren kinderen met hun resultaat en kinderen maken eventueel zelf de
tafel weer droog na een beetje morsen.

39

Hierna gaan ze even vrij spelen. Iedereen heeft dan de
mogelijkheid om rustig binnen te komen bij de BSO.
Enerzijds geven we de kinderen de vrijheid om zelf te
kiezen voor het tijdstip om gebruik te maken van het
restaurant, maar anderzijds is het ook onze
verantwoordelijk om erop toe te zien dat alle kinderen
drinken en eten na schooltijd. Omdat we gemerkt
hebben dat vooral de jongere kinderen het nog lastig
vinden om die verantwoordelijkheid te dragen wordt
er gebruik gemaakt van de aanwezigheidslijst. Soms
kiezen kinderen er juist voor om pas later te gaan eten
en gaan ze eerst spelen. Per aanwezige pedagogisch
medewerker kunnen er ongeveer elf kinderen in het
restaurant verblijven.
Wanneer iedereen er is ruimen we samen op en komen alle kinderen in de hal bij elkaar. In de hal
worden eventuele verjaardagen gevierd en algemene zaken besproken. Hierna benoemen we welke
kleur bandje naar welke locatie mag gaan voor de activiteit. De eerste activiteitenronde gaat nu van
start.
Wanneer de eerste activiteitenronde ten einde loopt halen de PM’ers bij iedereen de gekleurde
bandjes op. Ze delen het kiesbord weer opnieuw in voor een tweede activiteitenronde. Als de kinderen
alles van hun activiteit hebben opgeruimd mogen ze opnieuw een activiteit kiezen voor de tweede
ronde. Wanneer ze gekozen hebben mogen ze in het restaurant fruit gaan eten. Het fruit ligt op het
dienblad bij de pedagogisch medewerker. Hij of zij vraagt de kinderen welke soort fruit ze willen,
hoeveel ze hiervan willen en op welke manier klaargemaakt (niet gesneden, half gesneden of in 4
stukken bv). Hiermee geven we de kinderen het vertrouwen dat ze respectvol met spullen omgaan en
zelf bijhouden hoeveel ze drinken en eten. Als pedagogisch medeweker heb je meer tijd voor de
kinderen. Je kunt rustig bij hen gaan zitten en een gesprek met hen aangaan. Op deze manier creëren
we een huiselijke sfeer voor de kinderen.
Na het fruit eten gaat iedereen even naar buiten om een frisse neus te halen. Wanneer iedereen een
nieuwe activiteit heeft gekozen, fruit heeft gehad en even lekker buiten heeft gespeeld dan wordt er
buiten gefloten met een fluit. Dit is voor de kinderen het signaal dat de tweede activiteitenronde gaat
beginnen (ongeveer van 4 tot 5 uur).
Als de activiteiten ten einde zijn is er nog ruimte om vrij te spelen tot iedereen op wordt gehaald door
zijn/haar ouders.
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Pictogrammen/afbeeldingen/hoeken
De kinderen maken gebruik van een kiesbord. Op dit kiesbord staan verschillende activiteiten/hoeken
afgebeeld. We streven ernaar om de ruimtes en de hoeken in te richtten samen of in overleg met de
kinderen. Momenteel hebben we een basis aan hoeken binnen onze BSO.. Hierbij vonden we het ook
belangrijk om de hoeken duidelijk in te richtten. Hierbij hebben we gebruik gemaakt van
pictogrammen op de dichte bakken. Deze vinden de kinderen terug in de bouwhoek, creatieve hoek
en spellenhoek. Op het kiesbord werken we met
afbeeldingen van de hoeken, zodat de kinderen zien
wat ze kiezen.
Door het gebruik van afbeeldingen in de ruimtes
proberen we de kinderen te leren waar je iets kunt
vinden, maar ook waar je het weer kunt opbergen.
We proberen hiermee de zelfstandigheid van
kinderen te bevorderen, maar geven hen hiermee
ook vrijheid en verantwoordelijkheid.
Kinderraad
Omdat we het belangrijk vinden dat kinderen mee
kunnen denken, mee kunnen praten en mede
verantwoordelijkheid kunnen nemen is er voor de BSO locaties in cluster Helden, Panningen en Kleine
kernen een kinderraad opgesteld.
De kinderraad bestaat uit een groep enthousiaste 7+ kinderen. Van elke locatie nemen er 2 of 3
kinderen zitting in de kinderraad. De kinderraad vergadert 5x per schooljaar. De leden van de
kinderraad zijn het aanspreekpunt voor de andere kinderen op de eigen BSO locatie. Ze praten en
denken mee over wat de kinderen van de BSO graag zouden willen, of juist niet meer willen. Samen
met de pedagogisch medewerkers beslissen ze mee over het activiteitenaanbod.
Kinderparticipatie vormt een belangrijk onderdeel binnen de BSO-locaties. De kinderen worden zo
actief betrokken bij het maken van keuzes en hebben inspraak bij de keuze van activiteiten en thema’s.
Het deelnemen aan de kinderraad stimuleert de ontwikkeling van de sociale- en communicatieve
vaardigheden, respect (inleven in anderen), zelfstandigheid en een positief zelfbeeld. Daarnaast is er
ruimte voor het ontplooien van eigen initiatief.
Reflectie:
Doordat we de kinderen meer betrekken doen we ook een beroep op hun reflecterend vermogen.
Wat heb je nodig en hoe wil je iets gaan uitvoeren? Wat doe je als het anders verloopt dan verwacht?
Doe je het de volgende keer dan anders? Ook zien we reflectie terug in de alledaagse communicatie
tussen de kinderen. Wanneer kinderen aangeven dat ze gepest of buiten gesloten worden, of dat
andere kinderen hen pijn doen zijn dit punten die begeleiding nodig hebben. PM’ers begeleiden in het
gesprek tussen de kinderen. Wat is er gebeurd? beide partijen worden aangehoord en mogen hun
verhaal doen. Dit zijn allemaal punten die begeleid worden door de aanwezige PM-ers. Wat is er
gebeurd? Beide partijen vertellen hun verhaal! Er wordt gesproken over de situatie en hoe ze dit
mogelijk anders hadden kunnen oppakken. Kinderen leren bewust stil te staan bij de impact van wat
het met de ander of hem of haarzelf deed.
Met regelmaat proberen we een gesprekje aan te gaan met kinderen waarin we kinderen bewuster
stil laten staan bij wat ze willen gaan doen en wat ze nadien hebben gedaan (plannetje maken en
reflecteren). Dit wordt vooral gedaan alvorens ze gaan starten met de activiteit. Later op de middag
zal een pedagogisch medewerker dan nogmaals met deze kinderen in gesprek gaan over het proces
van die middag. Wat hebben ze uiteindelijk gedaan? Was dit wat je van plan was? Waarom ging het
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toch anders? Wat vind je ervan hoe het gelopen is? We hopen
de kinderen hiermee te leren om bewuster keuzes te maken,
goed na te denken over wat ze willen doen, maar er ook vrede
mee kunnen en mogen hebben als het anders loopt dan
gepland. Want ook dit mag! Bewust worden van oorzaak en
gevolg EN wat vind ik daar nu van?
Tevens wordt er 1x per jaar een formulier kind gesprek
afgenomen met alle BSO kinderen. Het invullen van dit
formulier kan grotendeels zelfstandig gedaan worden door de
oudere kinderen en bij de jongere kinderen zal er iets meer
begeleiding nodig zijn bij het voorlezen en uitleggen van de
gestelde vragen. De kinderen kunnen antwoord geven door
een smiley een kleur te
geven met een stift of kleurpotlood. Bijvoorbeeld een smiley met
een lach of met een traan. De mentor zal vooraf uitleggen wat de
smileys betekenen. De kinderen kunnen zelf of door de mentor
er nog iets bijschrijven als ze er nog uitleg aan willen geven.
Vanuit dit gesprek kunnen er ook ontwikkelpunten voortkomen.
De afspraken die de mentor maakt samen met het kind zullen hier
opgeschreven worden.
Zie bijlage 4 voor het formulier kind gesprek.
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4.3 Ik-doelen opvang
Voor een uitgebreid overzicht van de ik-doelen binnen de opvang zie bijlage 5.

4.4. Doorgaande lijn van opvang naar onderwijs
Onderwijs en opvang werken nauw samen. Er wordt samen gewerkt aan een toekomstig integraal kind
centrum. Pedagogisch medewerkers en leerkrachten hebben een gezamenlijk opleidingstraject
gevolgd vanuit de Daltonvisie om zo gezamenlijk een doorgaand pedagogisch klimaat aan te kunnen
bieden. Om de samenwerking te intensiveren zijn we in mei 2018 gestart met het aanbieden van een
3+ programma. Kinderen van 3 jaar en ouder zijn al vaak toe aan nieuwe en andere uitdagingen. Het
langzaamaan kennis gaan maken met de basisschool is daar een onderdeel van. Op maandag-, dinsdagen donderdagochtend bestaat er voor de kinderen van de Kloosterstraat die 3 jaar zijn en de
dagopvang bezoeken de mogelijkheid om bij de Liaan aan het 3+ programma deel te nemen. Er is veel
afstemming in de werkwijze en het activiteitenaanbod bij het peuterprogramma en de onderbouw.
Dezelfde dagkleuren worden gebruikt, op beide groepen wordt met een planbord gewerkt. Daarnaast
zijn er wekelijks +/- 3 a kinderen die op maandag- en donderdag ochtend deelnemen aan een werk
les bij de onderbouw. Op deze manier creëren we een doorgaande lijn waarbinnen kinderen zelf
keuzes kunnen maken, verantwoordelijkheid nemen, en activiteiten aangeboden krijgen die aansluiten
bij de ontwikkelingsleeftijd van het kind. Kinderen van de peutergroep nemen regelmatig een kijkje in
de kleutergroep. Peuters mogen dan deelnemen aan een werkles of gymles. Ook de leerkracht van de
onderbouw brengt regelmatig een bezoek aan de peutergroep. Op de gezamenlijke momenten
(werkles en/of gymles) is er ruimte om af te stemmen tussen leerkracht en Pm-er. Daarnaast wordt er
zo nodig gebruik gemaakt van een 3+ overleg. Wanneer kinderen 4 jaar worden en doorstromen naar
de kleutergroep vindt er een overdracht plaats. Ouders worden uitgenodigd voor een eind- en intake
gesprek. Een onderdeel van deze overdracht is de kijk registratie. Zowel de peutergroep als de
onderbouw maken gebruik van een kijk registratie formulier. Kijk is een middel om observaties te
rapporteren. Ouders worden jaarlijks, rond de verjaardag van het kind, uitgenodigd voor een kind
gesprek. Wanneer het kind 4 jaar wordt zal deze informatie, na toestemming van ouders, worden
overgedragen naar de basisschool. De basisschool zal deze gegevens aanvullen zodat er een
ontwikkelingslijn van 0-6 jaar in kaart wordt gebracht.
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Hoofdstuk 5 Dalton in ontwikkeling
Voor de komende periode/jaren staan de volgende ontwikkelpunten centraal;
Teambuilding
Het inhoudelijke implementatieproces van Dalton op de Liaan is naar grote tevredenheid verlopen.
Leerkrachten en pedagogisch medewerkers zijn enthousiast over deze werkwijze. Ook ouders
reageren positief op deze ontwikkeling. Wij realiseren ons dat dit echter het eerste begin is van een
Dalton KC in de meest ruime zin van het woord. Naast een gezamenlijke visie en inhoudelijke kennis
is beleving van partnerschap essentieel. Voor de komende periode/jaren zal er ingezet worden op het
ontwikkelen van een meer ‘WIJ-gevoel’ tussen de teams onderwijs en kinderopvang. Een
teambuildingstraject zal hiervoor ontwikkelt worden. Uitgangspunt hierbij is dat uitbreiding van de
kennis van de werkvelden en een groeiend besef van de elkaars toegevoegde waarde zal leiden tot
een geborgen omgeving voor kinderen en een fijne plek om als collega’s te werken aan de ontwikkeling
van kinderen tussen de 0-13 jaar.
Permanente ontwikkeling en scholing
Dalton-ontwikkeling betekent een repeterend cyclisch proces van blijvende ontwikkeling.
•

•
•

Als organisatie hebben we te maken met uit- en nieuwe instroom van medewerkers. Nieuwe
medewerkers die vast in een basisrooster werken zullen alsnog gecertificeerd moeten worden.
Dit zal in de loop van het nieuwe schooljaar plaatsvinden. Hierover zijn contacten met Saxion.
De DACO’s zullen de opleiding tot officieel Dalton-coördinator gaan volgen.
Ontwikkelen van een gezamenlijk intern na/bijscholingsplan voor het nieuwe schooljaar.

Inhoudelijke doorontwikkeling
Deze heeft doorlopend de aandacht. Naast de afstemming op doorgaande Dalton-lijnen gaan we ons
nog meer richten op het werken vanuit een integraal Kind Centrum gedachte. Zo wordt er op dit
moment in onderlinge afstemming tussen kinderopvang en onderbouw gewerkt aan het vormgeven
van de 3+ groep. Aandachtspunten hierbij zijn:
•
•
•

•

Afstemming van de programma’s
In kaart brengen van de ontwikkelbehoefte van 3+ kinderen
Vroeg –signalering bij kinderen met mogelijke extra ondersteuningsbehoefte door de
concretisering van de samenwerkingsafspraken met betrekking tot gezamenlijke observaties
en handelingsplannen.
Ontwikkeling van plan inzet gezamenlijke expertise door de kwaliteitsfunctionarissen van
onderwijs en de pedagogisch coaches van de kinderopvang.

Binnen de sector onderwijs staan de volgende thema’s in vooruitzicht:
•
•
•
•

Doorontwikkeling van portfolio en rapportage (reflecteren)
Creëren van een leeromgeving waarin ontdekkend en onderzoekend leren plaats heeft
Integreren van het aanbod in cluster 1-2-3
Optimaliseren zelfsturing en actieve leerhouding in de bovenbouw (vrijheid in gebondenheid)

Communicatie
De volgende stap is het opstellen van een gezamenlijk communicatieplan: Het uitdragen van het Dalton
Kind Centrum in de gemeente Peel en Maas en met name in de kern Helden/Panningen.
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Bijlagen
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Bijlage 1 Doorgaande lijnen

Kijkwijzer Dalton
IKC De Liaan
Zelfstandigheid
DAGKLEUREN
Doel/Waarom: De kleuren structureren de schoolweek voor de kinderen, wat hen helpt om een
planning te maken. De dagkleuren kunnen gebruikt worden bij administratie van verschillende
taken.
De dagkleuren zijn zichtbaar in de klas
De dagkleuren worden gebruikt voor het plannen van de taak.
Plannen in cluster 1-2-3 dmv planbord
De dagkleuren worden gebruikt voor het afkleuren van de taak.
Cluster (1)-2-3 kleurt smileys
DAGRITME/ DAGPLANNING
Doel/Waarom: Het dagritme geeft visueel de structuur van die dag weer, zodat kinderen op ieder
moment van de dag hier naar terug kunnen kijken. Kinderen kunnen zo hun taken plannen en ze
weten wanneer welke instructie gegeven wordt.
Er wordt gebruik gemaakt van een planbord.(gr 1-3).
De dagplanning staat op het whiteboard.
Als een leerling geen instructie volgt, is het voor hem takentijd
Op het bord staat aangegeven wanneer welke instructie is. (gr 4-8)
De dag/weekplanning zit voorin de rode leerling klapper. (gr 7-8)
UITGESTELDE AANDACHT
Doel/Waarom: Kinderen stimuleren om eerst zelf te gaan zoeken naar een oplossing voor een
probleem, dit vergroot het zelf oplossend vermogen. Daarnaast leren ze anderen te helpen met het
oplossen van problemen.
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Er wordt gewerkt met het stoplicht wanneer de leerkracht niet gestoord mag worden.
In cluster 1-2 draagt de leerkracht een rood lint voor uitgestelde aandacht.
De leerkracht loopt een vaste ronde.
Tijdens de takentijd hebben alle leerlingen een zelfstandig werken kubus en gebruiken deze op de
goede wijze. (gr 3-8)
DE TAAK
Doel/Waarom: Kinderen leren taken verkennen en in te plannen. Ze kiezen dan binnen de
opgegeven taken voor een bepaald aanpakgedrag, leerstrategieën en didactische routines.
Hierdoor worden ze verantwoordelijk voor hun eigen leren.
De taken worden op verschillende differentiatieniveaus aangeboden.
Kinderen mogen zelf hulpmiddelen pakken en kunnen hier zelfstandig mee om gaan.
Er zijn verschillende werkplekken b.v. werkplek voor stiltewerk, samenwerken, instructie,
computerwerk.
Op de taak wordt onderscheid gemaakt in nieuwe stof, oefen- en automatiseringstaken en periode
taken.
Kinderen worden ook gecorrigeerd door de voorbij komende leerkracht.
De leerlingen plannen het werk en registreren zelf wanneer een opdracht klaar is d.m.v. het afkleuren
(met de dagkleuren) op de weektaak.
Cluster 1-2-3 plannen nog niet met een kleur.
Op de taak staat aangegeven voor welk vak instructie wordt gegeven.
De leerling kan zelf de volgorde van het werk bepalen.
Er wordt gewerkt met een weektaak.
Alles over de weektaak geldt voor 4-8.
Groep 3 start met een dagtaak. Groep 1-2 werkt met een planbord met b.v. 4 werkjes per 2 weken.
Op de weektaak worden de leerdoelen vermeld.
Er wordt gewerkt met dagtaken in een weektaakformulier.
Kinderen kunnen vertellen waarom ze hun tijd zelf in mogen delen.
Op de taak stelt elk kind zichzelf per week een eenvoudig doel.
De kinderen plannen het werk voor ..x .. dagen
Op de taak wordt aangegeven of de leerling de les zelf mag plannen of dat de les klassikaal is.

Effectiviteit
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Doel/Waarom: We willen voor kinderen de werk- en leeromgeving zo structuren dat ze optimaal
toekomen aan hun eigen leerontwikkeling waarbij de opbrengsten maximaal zijn.
De timetimer wordt ingezet.
Er zijn instructies gepland voor kleinere groepen.
Er wordt gebruik gemaakt van het stilteteken.
In de klas wordt gebruik gemaakt van verschillende didactische werkvormen.
Er wordt gebruikt gemaakt van ondersteunende hulpmiddelen. Bijv. stiltekoptelefoon, zitbal, e.d.
Er is een instructietafel en het gebruik is duidelijk voor de kinderen.
Materialen staan in de klas op vaste, te bereiken plaatsen.
Bij verschillende vakken is er sprake van instructie op maat.
Kinderen krijgen bij bepaalde vakken de keuze om aan de instructie deel te nemen.
Er worden indien nodig klassikaal datadoelen gesteld.
Er staan reflectie- en nabespreekmomenten op het rooster.
Alle benodigde informatie zit in de rode groepsklapper.
De stemniveaus worden gebruikt.
In de klas zijn regels en strategieën van vakgebieden zichtbaar (voorstel om alleen de hulpkaarten in te
zetten i.p.v. alle strategieën aan de muur te hangen)

Vrijheid/Verantwoordelijkheid
Doel/Waarom: We willen dat kinderen actief betrokken zijn bij hun werk en zelf de
verantwoordelijkheid nemen voor hun taken waarbij ze het vertrouwen krijgen en zo hun eigen
leerproces kunnen vormgeven.
De leerling werkt aan een eigen ik-doel
Het kind bepaalt zelf hoe (werktempo, werkvorm, plaats en tijd) hij werkt aan de door de leerkracht
gestelde doelen.
De leerlingen mogen buiten de klas een werkplek zoeken om te werken als daar een mogelijkheid voor
is en ze zich hiervoor in kunnen plannen.
KEUZEWERK
Doel/Waarom: We willen kinderen bewust maken van hun eigen vaardigheden en de kans bieden
gedifferentieerd te werken.
Er is in de taak keuze werk opgenomen waaraan de kinderen kunnen werken.
In de taak is ruimte gemaakt om te werken aan een zelfgekozen doel.
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De kinderen werken ook aan een periodetaak
(ZELF)CORRECTIE.

Doel/Waarom: We willen dat kinderen kritisch kijken naar hun gemaakte werk en de gevolgen
daarvan als leerpunt gebruiken.
De leerlingen kijken indien mogelijk zelf hun werk na. (hoe hoger de groep, hoe meer ze zelf na mogen
kijken).
Leerkracht kijkt (steekproefsgewijs) ook na.
VERANTWOORDELIJKHEID VOOR KLAS, SCHOOL, OMGEVING

Doel/Waarom: We willen dat kinderen samen zorg dragen voor een schone en opgeruimde, prettige
leeromgeving.
Er wordt gewerkt met een takenbord voor de huishoudelijke taken (opruimen, uitdeeldienst enz.)
Leerlingen laten hun werkplek en materialen binnen en buiten de klas netjes achter.

Samenwerken
Doel/Waarom: Wij vinden het belangrijk om kinderen op de basisschool te leren hoe je goed kunt
samenwerken en van elkaar kunt leren. Kinderen leren dat er verschillen bestaan tussen mensen. Ze
leren naar elkaar te luisteren en respect te hebben voor elkaar. Als kinderen met elkaar
samenwerken en ontwikkelen ze sociale vaardigheden. Het uiteindelijke doel is democratisch
burgerschap.
Er wordt gewerkt met maatjes.
Er wordt doelbewust aandacht besteed aan samenwerkingsvaardigheden.
Er wordt wekelijks een coöperatieve werkvorm gebruikt.

Reflecteren
Doel/Waarom: Reflecteren helpt de kinderen om zicht te krijgen op zichzelf vanuit hun kracht. (trots
zijn!) De kinderen zijn gericht op terugblikken en analyseren van hun werkwijze, van hun
oplossingsstrategieën en van het resultaat.
Kinderen leren vooruit te kijken en kunnen zich nieuwe doelen stellen.
Dit proces is uiteindelijk gericht op het kunnen nemen van de verantwoordelijkheid voor zichzelf.
De leerkracht besteedt tijd aan evaluatie.
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Het kind reflecteert op eigen leerproces en eigen doelen.
Leerlingen hebben inbreng op de gang van zaken in de klas via Goed van start.
De leerkracht en/of leerling plannen individuele besprekingen.
Door de leerkracht wordt systematisch en geregeld met een klein groepje op de ik-doelen van die week
gereflecteerd.
Kinderen controleren (vanaf midden groep 3) hun eigen werk m.b.v. nakijkboekjes.
Leerlingen controleren of ze de lesstof begrijpen en beslissen of ze instructie nodig hebben, of door
kunnen werken.
In iedere klas staat een nakijktafel of er zijn nakijkmaterialen aanwezig in de kast.
Deze reflectiemomenten staan ingepland op het instructierooster
Leerlingen houden een portfolio bij.
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Bijlage 2 Voorbeelden periodetaak

PERIODETAAK
strikken
Naam: …………..
Datum: …………..
Doel:

veters
Beginsituatie gemeten met: Op dit
moment kunnen 4 kinderen hun
veters strikken

Fijne motoriek, zelf
de veters kunnen
strikken en andere
kinderen helpen

Materialen/ spelletjes /
workshops

Kinderen mogen met
behulp van een
strikplankje het
strikken gaan
oefenen. Is het
gelukt, dan krijgen
ze hiervoor het
strikdiploma.

Werkles: kinderen kunnen het
strikplankje kiezen om te oefenen.

Kinderen zijn minder
afhankelijk van de
leerkracht en gaan
zelfstandig aan de
slag.

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag

Evaluatie:

vrijdag

Planbord: dit is een keuzewerkje op
het planbord.
Maatje: kinderen die al kunnen
strikken mogen andere kinderen
helpen om dit te leren.
workshop: we laten een filmpje zien
en laten zien hoe je veters het beste
kunt strikken.
Thuis: Kinderen stimuleren het ook
thuis te oefenen. Kinderen die willen
krijgen de strikplank mee.
Dit maken we kenbaar via ISY.
Zichtbaar: In de groep hangt een lijst
met foto’s van kinderen die kunnen
strikken. Andere kinderen weten wie
hen dan kan helpen.

0 0 0
0 0
0 0 0
0 0
0 0 0
0 0
0 0 0
0 0
0 0 0
0 0
0 0 0
0 0

Doel
bereikt?

Hoe
verder?
Herhalen /
volgende
doel:
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PERIODETAAK Taalkundig
ontleden
Naam: …………………
Datum: ………………

Doel

Beginsituatie gemeten met:
instaptoets van blok 5

Materialen/ spelletjes / workshops

Ik kan een zin
taalkundig
ontleden,
hierbij kan ik de
volgende
onderdelen
benoemen:
Lidwoorden
Voorzetsels
Zelfstandige
naamwoorden
Bijvoeglijke
naamwoorden
Werkwoorden

werkbladen.

Persoonlijke
Voornaamwoor
den
Bezittelijke
voornaamwoor
den Vragende
voornaamwoor
den.

Squla

sites zoals
www.jufmelis.nl/woordsoorten
www.berktekst.nl/grammatica/grammaticawoordsoorten/
www.cambiumned.nl/theorie/grammatica/woo
rdsoorten/
www.taal-oefenen.nl/taal-groep8/woordsoorten
www.leerleuk.nl --> woordsoorten

instructiefilmpjes bekijken via you tube.

Workshop van leerkracht.

maanda
g
dinsdag
woensd
ag
donderd
ag
vrijdag

0 0
0 0
0
0 0
0 0
0

Evaluat
ie

Doel
bereikt?

Hoe
verder?
Herhalen
/
volgende
doel

0 0
0 0
0
0 0
0 0
0
0 0
0 0
0
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Bijlage 3 Voorbeelden Hele Dag Dalton : Dag-weektaak

Dagtaak groep 5
Week

Naam:
Wat ga je maken?
REKENEN

Maandag

Klaar?

Moet-werkjes

OPdr.
Doel:

TAAL

SPELLING
TECHNISCH LEZEN
BEGRIJPEND LEZEN

-

REKENEN

Blok 11, toets
Je kunt meten met de liniaal in cm en mm.

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

TAAL

leerdoel 30: letterlijk en
figuurlijk snappet

SPELLING

Blok 8 les 6

TECHNISCH LEZEN
BEGRIJPEND LEZEN

Les 18
(groene vingers in goudkust)
-

REKENEN

Blok 11, les 13 herhaling

TAAL
SPELLING

Leerdoel 52
Sterke en zwakke werkwoorden
-

TECHNISCH LEZEN

-

BEGRIJPEND LEZEN

Extra werkboekje

REKENEN

Leerdoel 166, 236, 241, 256

TAAL

Leerdoel 58 ; uitdrukkingen
snappet
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SPELLING

-

TECHNISCH LEZEN

Les 18
(groene vingers in goudkust)
Extra werkboekje begrijpend
lezen

BEGRIJPEND LEZEN
Studievaardigheden

Vrijdag

REKENEN

-

TAAL

-

SPELLING

Blok 8 , les 4

TECHNISCH LEZEN

-

BEGRIJPEND LEZEN

-

SNAPPET

SCHRIJVEN

Studievaardigheden
Blok 6 Les 5
Woordenschat
Blok 6 les 5

Blz. 29 (voor punt)
Blz. 30 (voor punt)

Werkpakket
Snappet
Werk aan je eigen
leerdoelen

Taal / Woordenschat
Leerdoel: 22. 30, 52, 58
Rekenen / Automatiseren
166, 236, 241, 256, 341
Spelling
Studievaardigheden

Leesladder

2x deze week
Stillezen

Extra

i-pad: Trivia Crack
( 1 x 15 min. -> timer aan)
i-pad: Nonogrammen
( 1 x 15 min. -> timer aan)
i-pad:Super sharp
( 1 x 15 min. -> timer aan)
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i-pad: Flow
( 1 x 15 min. -> timer aan)
Zomerwerkboekje

Mijn persoonlijk doel:
1e werkmoment
2e werkmoment
3e werkmoment

Mijn leerdoel voor deze week:

Planning

Weektaak groep 7
Week 34
Naam:

i

Doel:

i

Blok 1 les 1b
Doel:

i

Blok 1 les 3a
Doel:

i

Blok 1 les 3b
Doel:

i

Rekenspreekuur
Doel:

Spelling

i

Blok 1 Les 1
Doel: regelwoorden met meer klankgroepen

Blok 1 Les 2

z

z

z

z

z

i

z

z

z

z

Doel: weet woorden met ei

Periodedoel:
Ww
spelling

Snappet 73
Doel: persoonsvormen tegenwoordige tijd
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Inleveren



☺

Nakijken

Vrijdag

Donderdag

Woensdag

Blok 1 Les 1a

Dinsdag

Rekenen

Wat ga je maken?

Maandag

Vak

i

Snappet 74

z

z

z

z

Doel: persoonsvormen tegenwoordige tijd

Taal

i

Spreken/schrijven
Doel: fictie en non fictie tekstschrijven en voordragen
Inleverdatum: 7 september

i

Taalbeschouwing Blok 1 Les 3
Doel: ontleden onderwerp en gezegde

i

Taak woordenschat Blok 1
Begr.
lezen

Grip op lezen Blok

Les

Doel:

i

Blits les 1
Doel:

Lezen
Ralfi lezen
Verkeer

z

Leeswereldreis op woe do vrij
Tekst:
V&V blz.
JVK
Nr: 7 les 1

z

z

i

Doel:

Engels
SEO/

i

Unit 1 lesson
Kind van de week

i

Godsdienst

Creatief
Blink

i

Verjaardagskalender
Wereldsterren

Werkplek
opruimen

i

i

z

z

i
z

z

z

Reflectiemoment:
Maandag:
Eigen doel …………………………………………………………………………………………………
Groepsdoel: ………………………………………………………………………………………………

Vrijdag:
Hoe heb ik gewerkt?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Welke taken vind ik moeilijk en zou ik graag extra instructie voor willen?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
In hoeverre heb ik het werk af? En hoe komt dit?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
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Topomaster
Snappet automatiseren week 1
Werkboekje begin schooljaar
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Inleveren



☺

Nakijken

Vrijdag

Donderdag

Woensdag

Dinsdag

Extra werk

Maandag

Wat ga je maken?

Bijlage 4 Formulier kind gesprek BSO

Afspraken over het invullen
•
•
•
•

De lijst wordt 1x per jaar (in de laatste 2 weken van maart) ingevuld door het kind, eventueel
samen met de pedagogisch medewerker
Na het invullen van de lijst bieden de pm-ers begin april de ouders een gesprek aan.
De ingevulde lijst wordt bewaard in de smileyklapper
Indien nodig, worden er vervolgstappen/ acties ingezet. Op de lijst wordt genoteerd welke
acties dit zijn en wanneer ze worden geëvalueerd en met wie

Samen in gesprek in de BSO
Beste………………………………………….
Wij vragen jou op de BSO minimaal één keer per jaar hoe jij het op de BSO vindt. Je mag de
lijst naast deze minimale keer ook op een extra ander moment invullen als je dit belangrijk
en/of nodig vindt. Het is voor ons erg belangrijk om te weten. Alle kinderen krijgen deze lijst.
Wij willen graag van jou zelf weten hoe het met je gaat, hoe je het vindt om naar de BSO te
komen en of je er voldoende leuke dingen kunt doen. Als wij hier meer over weten, kunnen
wij er voor zorgen dat de BSO een fijne plek is voor iedereen! Je mag de lijst zelf invullen maar
je mag natuurlijk ook hulp aan iemand vragen.
Naam:...................................

Geboortedatum:………………………………

School:……………………………………..

BSO:…………………………………………………

Aantal dagdelen:……………………..

Basisgroep:……………………………………..

Ingevuld op: ……………………………
Mijn mentor is:…………………………

Voorbeeld voor het invullen:

Meestal Fijn

Gaat wel

Meestal niet fijn
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Persoonlijk
1. Ik voel mijzelf (in de BSO)
Geef hier aan wat je wel en
niet fijn vindt

Meestal fijn

Gaat wel

Meestal niet fijn

2. De leidsters doen naar mij meestal
Leg eens uit

Aardig

Niet aardig

3. Als ik weet dat ik naar de BSO moet, voel ik me
Je mag hier opschrijven
waarom dat zo is

Meestal Fijn

Gaat wel

Meestal niet fijn
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4. Als ik iets niet leuk vind/ of boos wordt/ verdrietig ben,
kan ik dit
Je mag hier opschrijven aan
welke leidster jij het zou
willen vertellen en waarom.

Altijd aan de
leidster vertellen

Niet altijd aan de
leidster vertellen

Nooit aan de
leidster vertellen

5. Tijdens de vakantieopvang
Geef hier aan wat je wel en
niet fijn vindt

Heb ik het naar
mijn zin

Heb ik het soms
naar mijn zin

Verveel ik mij

6. In de taxi voel ik mij
Geef hier aan wat je wel en
niet fijn vindt

Meestal Fijn

Gaat wel

Niet fijn
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Ruimte en aanbod:
1. Er is voldoende keuze in activiteiten binnen de BSO:
Leg eens uit

Ja

Gaat wel

Nee

2. Het speelgoed en de spelletjes in de BSO vind ik
Schrijf hier op wat je graag
anders zou willen

Leuk

Gaat wel

Niet leuk

3. De binnenruimte in de BSO vind ik
Schrijf hier op wat je graag
wilt veranderen

Goed

Gaat wel

Niet goed
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4. De buitenruimte van de BSO vind ik
Schrijf hier op wat je graag
wilt veranderen

Goed

Gaat wel

Niet goed

Samenwerken
1. Op de BSO
Je mag er hier iets over
opschrijven

Heb ik genoeg
vriendjes/
vriendinnetjes

Heb ik weinig
vriendjes/
vriendinnetjes

Heb ik geen
vriendjes/
vriendinnetjes

2. De kinderen zijn naar mij meestal
Leg eens uit

Aardig

Niet aardig
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3. Als ik iets moeilijk vindt dan krijg ik hulp van andere kinderen van de BSO
Leg eens uit

Vaak

Soms

Nooit

4. Als ik zie dat iemand hulp nodig heeft dan probeer ik de ander te helpen of samen
te werken om te zorgen dat het wel lukt
Leg eens uit

Vaak

Soms

Nooit

Zelfstandigheid en Verantwoordelijkheid
1. Ik vind het opruimen van mijn eigen spullen/speelgoed meestal:
Schrijf hier op wat je graag
wilt veranderen

leuk

Gaat wel

Niet leuk
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2. Het zelf inplannen wanneer ik fruit ga eten en welke activiteit ik ga doen vind ik:
Schrijf hier op wat je graag
wilt veranderen

makkelijk

Gaat wel

moeilijk

3. Het meedenken en mogen uitvoeren van activiteiten vindt ik: (alleen als dit van
toepassing is)
Schrijf hier op wat je graag
wilt veranderen

Makkelijk/leuk

Gaat wel

Moeilijk/niet leuk

4. Het inschenken van mijn eigen drinken vind ik:
Schrijf hier op wat je graag
wilt veranderen

Makkelijk/leuk

Gaat wel

Moeilijk/niet leuk
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Als ik de baas zou zijn van de BSO, dan zou ik….

Mijn eindcijfer voor de BSO
__________________________________________________________
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

Eventuele vervolgstappen/ acties die we samen hebben afgesproken:

Hier kijken we samen op terug in week:

Gezien door de ouders/ verzorgers op…………………………………………
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Bijlage 5 Ik-Doelen kinderopvang / Ik-Doelen onderwijs is aparte bijlage/map
Ik-doelen 0-1 jaar
Kaboutergroep
Zelfstandigheid
o Ik kan zelf stukjes fruit/brood eten
o Ik kan zelf drinken uit een fles/tuitbeker
o Ik kan zelf drinken uit een:
o Fles, stimuleren uit een tuitbeker
o Tuitbeker, stimuleren uit een open beker
o Ik kan zelf mijn gezicht en handen wassen met een washandje
o Ik kan zelf op de commode klimmen
o Ik kan zelf opruimen (met hulp)

Samenwerking
o Ik reageer op mijn omgeving
o Ik kijk naar degene die tegen mij praat
o Ik volg met mijn ogen de mensen/het materiaal om mij heen
o Ik reageer op een begroeting
o Ik vraag om aandacht
o
o Ik uit mijn emoties
o Ik communiceer verbaal en/of non-verbaal
o Ik heb vertrouwen in mijn opvoeders
o Ik maak contact
o Ik reik en pak speelmateriaal aan
o Ik speel naast en samen met andere kinderen
o Ik neem initiatief
o Ik geef aan wanneer ik iets niet leuk vind
o Ik vraag om hulp
o Ik wacht op mijn beurt

Vrijheid/Verantwoordelijkheid
o Ik kan aangeven wat ik wil of niet wil
o Ik kan zelf speelgoed pakken waar ik mee wil spelen
o Ik kan kiezen uit twee activiteiten
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Ik-doelen 1-2,5 jaar
Klein duimpje groep
Zelfstandigheid
o Ik kan zelf stukjes fruit/brood eten
o Ik kan zelf drinken uit een tuitbeker, stimuleren uit een open beker
o Ik kan zelf mijn gezicht en handen wassen met een washandje
o Ik kan zelf op de commode klimmen
o Ik kan zelf kleding uitrekken en het in mijn bakje opruimen
o Ik kan zelf op de bank klimmen bij de tafel
o Ik kan zelf opruimen
o Ik kan zelf de jas of schoenen pakken
o Ik kan zelf de jas aan- en uitdoen
o Ik kan zelf de schoenen aan- en uitdoen
o Ik kan zelf sokjes/pyjama uitdoen
o Ik kan +/-5 minuten geconcentreerd spelen
o Ik kan zelf een klein opdrachtje uitvoeren (b.v. iets in prullenbak gooien)
o Ik maak contact met andere dreumessen
o Ik maak contact met de pedagogische medewerkers
o Ik vraag om hulp als dat nodig is
o Ik kan zelf iets vertellen in de kring
o Ik kies zelf een activiteit

Samenwerking
o Ik reageer op een begroeting
o Ik begroet iemand
o Ik vraag om aandacht
o Ik uit mijn emoties
o Ik communiceer verbaal en/of non-verbaal
o Ik geef aan wanneer ik iets niet leuk vind
o Ik vraag om hulp
o Ik reageer vriendelijk op anderen
o Ik maak contact met andere kinderen
o Ik speel naast en samen met andere kinderen
o Ik neem initiatief
o Ik kan kleine taakjes/opdrachtjes uitvoeren
o Ik wacht op mijn beurt
o Ik help iemand wanneer iemand mij hierom vraagt
o Ik luister naar een ander
o Ik reageer op wat een ander zegt of doet
o Ik heb een eigen inbreng.
o Ik deel materiaal
o Ik kom voor mijzelf op
o Ik los samen problemen op onder begeleiding van de pm-er
o Ik laat mijn emoties zien
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o
o

Ik kan zelf een opdracht uitvoeren
Ik kan zelf in de stoel aan tafel gaan zitten

Vrijheid/Verantwoordelijkheid
o IK maak een keuze wat ik op mijn brood wil
o Ik kan zelf speelgoed pakken waar ik mee wil spelen
o Ik kan kiezen uit twee activiteiten
o Ik kan zelf kleine opdrachtjes uitvoeren
o Ik houd mij aan afspraken/regels
o Ik ga netjes om met materiaal

Reflectie
o
o
o
o

Ik kan om hulp vragen als er iets niet lukt
ik kan praten over de taak of activiteit
ik kan aangeven als ik iets nodig heb
ik kan in 1 of 2 woordzinnen vertellen wat ik gedaan heb

Ik-doelen 2,5-4 jaar
Peutergroep
Zelfstandigheid
o Ik kan zelf op de bank klimmen bij de tafel
o Ik kan zelf mijn gezicht en handen wassen met een washandje
o Ik kan zelf handen wassen en afdrogen bij de kraan
o Ik kan zelf op de commode klimmen
o Ik kan zelf opruimen
o Ik kan zelf de jas of schoenen pakken
o Ik kan zelf de jas aan- en uitdoen
o Ik kan zelf de schoenen aan- en uitdoen
o Ik kan zelf kleding uittrekken en het in mijn bakje opruimen
o Ik maak contact met andere peuters
o Ik maak contact met de pedagogische medewerkers
o Ik vraag om hulp als dat nodig is
o Ik los zelf kleine praktische problemen op
o Ik kan zelf iets vertellen in de kring
o Ik kies zelf een activiteit
o Ik kan zelf een klein opdrachtje uitvoeren (b.v. iets in prullenbak gooien)
o IK kan zelf mijn brood smeren
o Ik kan zelf een opdracht uitvoeren
Samenwerking
o Ik reageer op een begroeting
o Ik begroet iemand
o Ik spreek iemand aan bij zijn naam
o Ik kijk iemand aan tijdens het praten
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Ik reageer vriendelijk op anderen
Ik neem initiatief in het samenspel met andere kinderen
Ik speel naast en samen met andere kinderen
Ik geef aan als ik iets niet leuk vind
Ik vraag om hulp
Ik help iemand wanneer iemand mij hierom vraagt
Ik voer samen een taak uit
Ik wacht op mijn beurt
Ik luister naar een ander
Ik laat iemand uitpraten
Ik reageer op wat een ander zegt of doet
Ik speel samen met andere kinderen
Ik deel materiaal
Ik kom voor mijzelf op
Ik kan omgaan met uitgestelde aandacht.
Ik los samen problemen op onder begeleiding van de pm-er
Ik heb vertrouwen in mijn opvoeders

Vrijheid/Verantwoordelijkheid
o Ik maak een keuze wat ik op mijn brood wil
o Ik kan mijn eigen keuzes maken
o Ik houd mij aan de taak/opdracht
o Ik ga netjes om met materiaal
o Ik houd mij aan de regels en afspraken op de groep

Reflectie
o
o
o
o

Ik kan om hulp vragen als er iets niet lukt
ik kan praten over de taak of activiteit
ik kan aangeven als ik iets nodig heb
Ik kan in 3-4 woordzinnen vertellen wat ik gedaan heb
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