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Vrijdag 9 april 2021 
 
Tot de meivakantie hebben we nog een aantal belangrijke en spannende weken voor de 
boeg. Donderdag 22 april mogen we aan de twee visiteurs van de NDV laten zien dat we het 
daltoncertificaat verdienen. Tot het zover is zetten we samen de dalton-puntjes op de i. De 
werkgroep maakt voor alle extra ruimtes “bordjes” waarop staat voor welke activiteiten de 
ruimtes gebruikt mogen worden. De kinderen oefenen met de dalton-pasjes, de kinderraad 
komt wekelijks (op veilige afstand) in de teamkamer bij elkaar en met MR en het bestuur 
bereiden we de gesprekken voor die tijdens de visitatie gevoerd worden.  
 
 

Verder in deze nieuwsbrief: 
• Protocol schoolsluiting bij code rood/oranje KNMI 

• Vragenlijsten voor ouders en leerlingen over het thuiswerken 

• Planning gespreksronde n.a.v. de rapporten (groepen 3 t/m 7) 

• Dalton-informatie 

• Afsluiting project afval  

• Zelftest voor personeelsleden 
 

 
Protocol schoolsluiting bij code rood KNMI. 
Het protocol is door het bestuur en de MR goedgekeurd. In het protocol is opgenomen dat 
de school bij weercode rood gesloten is. Als voor 10.00 uur de code wordt afgeschaald naar 
oranje of geel, gaan we na de tweede pauze open. 
Bij code oranje geldt, dat teamleden en kinderen die niet veilig naar school kunnen komen, 
thuis blijven. Ouders bellen dan de school.  
Omdat we bij de huidige corona-maatregelen geen groepen mogen combineren, betekent dit 
dat we zolang deze regels gelden ook bij code oranje gesloten blijven.  
 
Vragenlijst voor ouders en kinderen over het thuiswerken. 
De vragenlijst is compleet. Deze week werken we aan het maken van de vragenlijst in 
ParnasSys. Ik ga er van uit dat dit voor het weekeinde rond is, en dat u de uitnodiging om de 
vragenlijst in te vullen vrijdag ontvangt.  
Alle ouders en verzorgers ontvangen de uitnodiging. Als het goed is kunt u de vragenlijst per 
kind invullen, omdat per verzorger een mail is verstuurd. 
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Planning rapporten en gesprekken (groepen 3 t/m 7) 

U bent van ons gewend dat na het uitdelen van de rapporten een gespreksronde voor 

maximaal 10 ouders volgt. De uitnodiging voor deze ronde wordt vrijdag via Parro verstuurd. 

Ale het maximum van 10 gesprekken (twee per dag) bereikt is, kun u bij de volgende ronde 

een tijdstip reserveren.  

Mocht er sprake zijn van urgentie, neem dan contact op met de leerkracht. U kunt dat 

samen kijken of u de planning voor u aangepast kan worden.  

 

Dalton-informatie 

 

Visitatie op 22 april 

Donderdag 22 april krijgen we bezoek van twee visiteurs van de NDV. De visiteurs hebben 

gesprekken met de directie, teamleden, ouders, de kinderraad en het bestuur. Gedurende 

de dag bezoeken ze alle groepen. Ze bepalen zelf wanneer ze welke groep bezoeken. We 

hebben een rooster gemaakt met activiteiten per groep die goed laten zien hoe we werken 

aan de daltonrenwaarde. Ze zullen zeker een deel van deze activiteiten willen zien.  

 

Vooraf vult de school een visitatieverslag in. In dit verslag beschrijven we de ontwikkeling 

van het daltonconcept op onze school. In het verslag staat ook wat we gedaan hebben met 

de aanbeveling van het laatste bezoek in 2018. Het is belangrijk dat we uitleggen en laten 

zien hoe de aanbevelingen in ons beleid zijn uitgewerkt en in de praktijk uitgevoerd worden. 

 

Vooraf hebben de visiteurs het daltonboek (staat op de website) en alle overige relevante 

documenten ontvangen. Deze informatie wordt gebruikt om het schoolbezoek voor te 

breiden. Alles wat ze gelezen, gezien en gehoord hebben wordt meegenomen in het 

eindoordeel: een licentie voor vijf jaar of geen licentie en terug bij af (een nieuwe aanvraag 

indienen). Van dat laatste gaan we niet uit. Van de eerste visitatie hebben we veel geleerd; 

er zijn grote stappen gemaakt in de daltonontwikkeling. 

 

Rond vier uur krijgt het team van de visiteurs de uitslag. Net als de gesprekken met ouders 

en het bestuur gebeurt dit digitaal tijdens een Teams-overleg. Natuurlijk ontvangt u aan het 

einde van de dag van mij een korte mail met de uitslag van de visitatie.  

 

Ik-cirkel en de relatie met de kernwaarden 

Twee keer per jaar vullen de kinderen de ik-cirkel in. Per kernwaarde scoren ze hoe ver ze 

zijn. Op deze manier denken de kinderen na over hun zelfstandigheid, samenwerken, 

verantwoordelijkheid, effectiviteit en reflecteren. Met het invullen van de ik-cirkel krijgen de 

daltonkernwaarden ook betekenis en inhoud voor de kinderen.  

In de bovenbouw kunnen de kinderen dit zelfstandig. In de onder- en middenbouw wordt 

het samen (klassikaal of individueel) gedaan.  

Het invullen van de cirkel is meteen de start van een nieuwe periode om eigen doelen te 

maken die ze op de planbrief kunnen opnemen.  
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Waarom gebruiken we daltonkleuren?  

Vanaf groep 1 leren de kinderen dat elke dag een kleur heeft. We noemen het de 

“daltonkleuren” en daardoor lijkt het dat dit voorgeschreven kleuren zijn, maar niets is 

minder waar. De kleuren worden gebruikt om de kinderen te helpen bij het plannen van hun 

werk. Door dit met kleuren te doen, zien ze in één oogopslag hoe ze het werk over de 

dagen/week verdeeld hebben. De meeste daltonscholen in Nederland gebruiken dezelfde 

kleuren, maar dat is niet voorgeschreven.  

 

Afsluiting project afval 

De afsluiting van het project afval hebben we gedaan met een live-verbinding via Instagram. 

We hebben voor dit alternatief gekozen omdat de kijkavond nu niet mogelijk is.  

Aan deze optie kleeft een nadeel. Omdat Instagram valt onder social media hebben we uw 

toestemming nodig als uw kind in beeld komt. Voor veel kinderen was dat snel via Parro 

geregeld.  

De groep waarvan was aangegeven dat ze niet in beeld mochten en de kinderen waarvoor 

niets was ingevuld, hebben we tijden de opnames in de school buiten beeld gehouden. Soms 

kon dat door een blad omhoog te houden waar ze achter stonden.  

Bij het zingen van het lied op het plein hadden we geen pasklare oplossing. Als één groep 

buiten beeld was geen optie omdat we de groepen (met uitzondering van de kleuters) niet 

mogen mixen. We hebben deze kinderen in de school gelaten. Daar zijn we achteraf niet 

tevreden over. Mocht het nog een keer voorkomen, dan lossen we het anders op.  

 

Zelftest voor personeelsleden 

Deze week is bekend gemaakt dat voor alle scholen (po en vo) zelftesten beschikbaar 

komen. Deze testen zijn in het po alleen bedoeld voor de personeelsleden. We kunnen dan 

bij lichte klachten direct zien of er sprake is van corona-besmetting. Nu moet iedereen die 

getest is thuis wachten op de uitslag. Bij een zelftest is dat niet nodig en kun je bij een 

negatieve uitslag direct aan het werk.  

 

Een fijn weekeinde, 

Jeroen 
 
 

 


