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INLEIDING 

Vanaf september 2015 is er een traject ingezet om van OBS De Regenboog, Openbare Daltonschool De 

Regenboog te maken. De teamleden, directie en IB-er hebben allen hun eigen opleidingstraject gevolgd. In 

2020 is er een teamlid bijgekomen, die de opleiding zal gaan doen.  

Afgelopen jaren is de school volop in ontwikkeling geweest. Het resultaat daarvan is te zien in de school. In 

2018 hebben wij een eerste visitatie aangevraagd. We hebben de certificering toen niet gekregen. In dit 

handboek wordt beschreven wat wij met de aanbevelingen hebben gedaan. We blikken terug op de visitatie en 

beschrijven het ontwikkelingsproces van de afgelopen jaren.  

In het schooljaar 2020-2021 zijn we gestart met vijf werkgroepen. Per werkgroep is een jaarplan gemaakt 

waarin doelen en ambities zijn opgenomen. Het jaarplan van de daltonwerkgroep is als bijlage opgenomen in 

het daltonboek (Bijlage 12). De daltonwerkgroep heeft een vast vergaderritme en zorgt er voor dat dalton een 

vast agendapunt is tijdens de onderwijsinhoudelijke teamvergaderingen.  

De directeur verstuurt maandelijks een nieuwsbrief waarin ontwikkelingen in de school en een daltonthema 

vaste agendapunten zijn. Hiermee houden we ouders geïnformeerd en betrokken. De nieuwsbrieven worden 

op de website geplaats.  

In dit handboek hebben we vastgelegd hoe de kernwaarden van Dalton zichtbaar binnen het onderwijs op de 

Regenboog, de doorgaande lijn en de praktische uitvoering. Het handboek wordt door de daltonwerkgroep 

bijgewerkt wanneer er nieuwe ontwikkelingen zijn. 

Tot slot reflecteren we in het handboek. We kijken in de spiegel en beschrijven waar we staan, waar we 

tevreden over zijn, waarin we ons willen ontwikkelen en welke stippen we op de horizon zien.  

VOOR WIE IS DIT DALTONBOEK? 

Dit Daltonboek is voor iedereen die geïnteresseerd is in onze school, voor nieuwe en bestaande ouders en 

leerkrachten. Ook leggen wij in dit boek verantwoording af aan de Daltonverenging en de inspectie van 

Onderwijs.  
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TERUGBLIK OP DE VISITATIE VAN 2018 

In het voorjaar van 2018 heeft de visitatiecommissie vastgesteld dat de school een heel eind op weg was maar 

nog niet klaar was om geaccrediteerd te worden. De commissie constateerde dat het eigenaarschap nog te veel 

bij de leerkrachten lag. Verder was er geen goede doorgaande lijn in het taakformulier. Zij zagen wel dat het 

samenwerken van een goed niveau was. Ook prezen ze ons voor het stevige pedagogisch klimaat op school. 

 

ONTWIKKELING 2018 – 2021 

Schooljaar 2018/19 was een jaar van bezinning. Van terugblikken op ons proces en om de ontwikkeldoelen te 

bepalen voor de komende jaren. 

We hebben daarbij twee trajecten doorlopen. Het eerste traject stond in het teken van teamontwikkeling. Aan 

de hand van de teamrollen van Belbin hebben we inzicht gekregen in de opbouw van het team. Daarbij hebben 

we ons de vraag gesteld hoe we als team meer Dalton kunnen zijn. Door het benoemen en zichtbaar maken 

van de verschillende rollen in het team hebben we meer begrip gekregen van en voor ons eigen handelen en 

dat van onze collega’s. We hebben het hele schooljaar de tijd genomen voor dit proces. We hebben geleerd 

minder ontwikkelpunten per keer op te stellen, eerst het één afronden en borgen voordat wij met een nieuw 

ontwikkelpunt beginnen. We hebben besloten om het aantal werkgroepen terug te brengen en om de 

werkgroepen te bemannen op basis van interesse en kwaliteit. 

Het tweede traject stond in het teken van het begrip Eigenaarschap. Daarbij zijn we op zoek gegaan naar de 

juiste balans tussen leerkracht en leerling. Wat heeft een kind nodig om zich eigenaar te voelen van zijn eigen 

leerproces en wat betekent dat voor het handelen van de leerkracht. Een kind heeft duidelijke kaders nodig, 

helderheid in het doel, inzicht in eigen kennen en kunnen en ruimte om eigen keuzes te maken. Een goede 

invulling van de kernwaarden is daarbij leidend. Wij vinden als team dat de leerkracht sturend moet zijn in de 

doelen die op leerstofgebied behaald moeten worden. Een leerling kan de keuze maken of hij instructie nodig 

heeft, wil samenwerken, welke materialen hij nodig heeft en op welk moment hij waaraan wil werken. Daarbij 

is ook ruimte voor persoonlijke doelen. 

In het voorjaar van 2019 zijn we gestart met het opstellen van leerlijnen voor de kernwaarden zelfstandigheid, 

samenwerken, verantwoordelijkheid en reflectie. We gaan er van uit dat effectiviteit wordt bereikt als je goede 

invulling geeft aan alle andere kernwaarden. Kinderen leren hierdoor keuzes te maken die hun leerproces zo 

effectief mogelijk maakt.  

Vanuit de leerlijnen zijn kijkwijzers ontwikkeld. In het najaar van 2019 hebben de Dalton-coördinatoren en de 

leerkrachten bij elkaar in de groepen gekeken met de kijkwijzers (Bijlage 10). Daaruit bleek dat de gemaakte 

afspraken goed terug te zien waren in de groepen. 

Vanuit de leerlijnen zijn Ik-doelen voor de kinderen opgesteld. Deze ik-doelen zijn in januari 2020 verwerkt in 

een reflectiecirkel per leerjaar vanaf groep 2. De leerling geeft twee keer per jaar zijn ontwikkeling hierop aan 

en gaan daarover in gesprek gaan met de leerkracht, in februari en juni. In februari 2020 zijn we daarmee 

gestart. Het formulier wordt meegegeven met het rapport. De doelen op het formulier worden meegenomen 

naar het volgende schooljaar en besproken bij het startgesprek. In januari 2021 is de reflectiecirkel aangepast. 

Er is een doorgaande lijn afgesproken. In de onderbouw zijn minder ik-doelen opgenomen in de cirkel. Het 

aantal ik-doelen breidt zich naar groep 8 steeds verder uit. De reflectiecirkel hangt zichtbaar op het 

doelenbord. Per week staat een doel centraal.  
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In het schooljaar 2018/19 zijn diverse taakformulieren uitgeprobeerd. In oktober 2019 is er vanaf groep 4 een 

uniform taakformulier ingevoerd. De kinderen zien daarop het rooster en het werk dat ingepland moet 

worden. In groep 4 wordt gestart met een dagtaak. De kinderen zien aan de hand van open vakken in het 

rooster waar zij zelfstandig aan de slag kunnen. De ingevulde vakken zijn instructiemomenten of klassikale 

activiteiten zoals gym of creatief. Halverwege groep 5 wordt de overgang gemaakt naar een weektaak. In 

individuele gevallen kunnen leerlingen waar nodig een dagtaak krijgen.  

Vanaf januari 2021 werken we met een doorontwikkeld taakformulier. Hierin staan de leerdoelen genoemd. Op 

het formulier geven de leerlingen aan of ze het leerdoel hebben bereikt. Tevens is een reflectieblad 

toegevoegd, waarop de leerlingen aan het einde van hun week reflecteren. Daarnaast is er een periode-

reflectieblad ontwikkeld. Hierop reflecteren de leerlingen over een periode van vakantie tot vakantie. Deze 

reflectie is de basis voor een gesprek van de leerkracht met de leerlingen.  

Reflectie is vanaf oktober 2020 een vast onderdeel geworden van het dag- rooster. Dit is in elke klas zichtbaar 

voor de leerlingen. 

In elke klas zijn de einddoelen van elk blok, per leervak, duidelijk zichtbaar gemaakt op een doelenbord.  

Leerlingen hebben meer keuzevrijheid gekregen in de plek waar ze willen werken. Voor groep 5 tot en met 8 is 

er een lokaal waar leerlingen in stilte kunnen werken.  Op de gang zijn werkplekken waar leerlingen volgens 

afspraak kunnen samenwerken. Vanaf januari 2021 krijgen de leerlingen een dalton-werkplekpas. Op de pas 

staan de werkafspraken. Iedereen kan elkaar houden aan die afspraken. Per klas kunnen 4 leerlingen buiten de 

klas werken. 

Er is een lokaal in ontwikkeling waar leerlingen aan projecten kunnen werken: het ‘Daltonlab.’ Hier kunnen 

leerlingen werken aan projecten, werkstukken, onderzoeken en persoonlijke doelen. 

Om onze daltonwerkwijze zichtbaar te maken door de hele school zijn de kernwaarden op verschillende 

manieren terug te vinden. 

In groep 7 wordt geëxperimenteerd met flexibele werkplekken. De leerlingen starten elke dag op een vaste 

plek. Vanaf 9 uur kunnen ze zelf bepalen waar ze in de klas willen gaan werken. Daarbij kunnen ze kiezen voor 

een plek waar ze alleen kunnen werken of waar ze kunnen samenwerken. De leermiddelen die ze daarbij nodig 

hebben liggen op een toegankelijke plek in de klas en zitten niet meer in een eigen kastje.  

We maken onderscheid tussen instructielessen met nieuw leerdoel en instructielessen waarbij bekende doelen 

herhaald worden. Bij de introductie van een nieuw doel start iedereen. Tijdens de instructie wordt ruimte 

gegeven zelf aan de slag te gaan (ik denk dat ik het kan) of de instructie verder te volgen (ik kan het nog niet). 

Tijdens het bespreken van bekende doelen mogen kinderen aangeven dat ze de instructie niet nodig hebben. 

Hiervoor kunnen ze bewijs leveren (ik heb het eerste rijtje sommen foutloos gemaakt). 

We bieden workshops aan als we merken dat een doel nog onvoldoende beheerst wordt door meerdere 

kinderen. Kinderen schrijven zich in voor de workshop. De leerkrachten zullen, indien zij dit nodig achten, 

leerlingen vragen zich ook in te schrijven.  

 

ONTWIKKELPUNTEN VOOR DE KOMENDE 2 JAAR 

We willen onze ‘rode map’ omvormen naar een kind portfolio. Nu is het zo dat het kind vanaf eind groep 2 

ieder jaar zijn of haar rode map mee naar huis krijgt, waarin de leerkracht met werkjes en foto’s een overzicht 

geeft van het afgelopen schooljaar. We willen graag dat deze map meer van het kind zelf wordt. We willen dat 
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leerlingen zelf kiezen wat ze graag van zichzelf willen laten zien, wellicht gekoppeld aan het behalen van 

bepaalde doelen. 

We hebben de afgelopen jaren nagedacht over hoe we doelen nog meer zichtbaar kunnen maken. We hebben 

gewerkt met een doelenbord en inmiddels staan de doelen in een schriftje of op het taakformulier. In 

verschillende groepen wordt gewerkt met een challenge bij bijvoorbeeld automatiseren van de tafels of bij het 

inoefenen van spellingregels. In de komende jaren zal hier verder over nagedacht worden. We willen dat 

kinderen actiever met de leerdoelen bezig zijn. Een mogelijke invulling kan de periodetaak zijn. Hiervoor zal in 

schooljaar 2021-2022 een studie/inspiratie-dag worden georganiseerd met als overkoepelend thema 

“eigenaarschap”. 

In het verleden werden de kinderen van de groepen 1/2 meer betrokken bij de inrichting van een hoek en soms 

ook bij de keuze van een thema. Door het vertrek/wisseling van een aantal leerkrachten is dit op de 

achtergrond geraakt. Wij willen dit in het schooljaar 2021/2022 weer nieuw leven inblazen. Dit gaan wij o.a. 

doen door een Jonge- Kind- specialist te laten meedenken. 

In de groepen 1-2 kunnen de kinderen aangeven wat hun eigen persoonlijke leerdoel is, deze hangen zichtbaar 
in de klas. Op het digikeuzebord kunnen ze zelf plannen wanneer ze hieraan willen werken. Hier zijn we in het 
schooljaar 2020/2021 mee gestart. We willen dit verder ontwikkelen naar een manier om er een tijdspad aan 
te hangen en hoe we dit goed kunnen monitoren. Ook willen we dat de persoonlijke leerdoelen in beide 
groepen op dezelfde manier visueel zichtbaar is. 

Reflectie is zichtbaar in de klassen. Het staat in alle groepen op het dagritme en er is een doorgaande lijn met 

activiteiten gemaakt om klassikaal, in groepjes of individueel met kinderen te reflecteren. Bovendien is de 

taakbrief uitgebreid aangepast. Op de achterkant staan voor alle groepen een aantal reflectievragen. We zien 

het belang en de meerwaarde van reflecteren, daarom gaan we op zoek naar verdieping. Aan het eind van het 

schooljaar 2021/2022 willen we meer tools en handvatten hebben om meer uit reflectie te halen.  Wij nodigen 

een Dalton- specialist uit om ons te helpen met het reflecteren naar een hoger niveau te tillen. We combineren 

dit met de studiedag over eigenaarschap.   
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RELATIE MET ANDERE BELEIDSSTUKKEN 

Het bestuur van OBS De Regenboog heeft in 2015 een strategisch beleidsplan vastgesteld. Het strategisch 

beleidsplan vormt de basis van het schoolplan dat voor vier jaar is gemaakt (2020-2024). Vanuit de 

speerpunten profilering, instroom en professionalisering is de wens ontstaan ons te ontwikkelen tot 

Daltonschool. De weg er naartoe wordt in ieder jaarplan beschreven. Het jaarplan voor de school en de 

jaarplannen van de vijf werkgroepen zijn de uitwerkingen van wat in het schoolplan en strategisch beleid is 

vastgelegd.  

Dit handboek is een uitwerking en vastlegging van de weg die wij hebben afgelegd en die wij nog hebben te 

gaan. De ontwikkelpunten die vanuit de evaluatie en de visitatie komen, zullen worden verwerkt in de 

komende beleidsplannen. Wijzigingen in werkwijze zullen in dit Daltonboek worden verwerkt. 

VISIE OBS DE REGENBOOG IN RELATIE TOT DALTON 

We bieden een veilige, warme en uitdagende leeromgeving. Wij zien kinderen als nieuwsgierig en leergierig. 

We maken samen afspraken en bieden kaders waar binnen de kinderen zich mogen bewegen. Door af te 

stemmen op wat een kind nodig heeft, bereiken we samen doelen en persoonlijke groei. Doorlopende 

leerlijnen op de vakgebieden en op de kernwaarden geven steun en richting aan deze groei. We leren kinderen 

keuzes te maken die helpend zijn om hun doelen te bereiken. We gaan met ze in gesprek over hoe zij een doel 

kunnen bereiken en leren hen te reflecteren op hun eigen gedrag. Alleen of samen, met hulp van een ander 

kind of de leerkracht. Grote of kleine stappen, een stapje terug of een tandje erbij. Zo krijgen ze grip op hun 

eigen groeiproces en worden ze steeds meer verantwoordelijk voor hun werk en het bereiken van hun doelen.  

Vanuit deze visie hebben wij voor Daltononderwijs gekozen, voor ons sluit deze vorm van onderwijs naadloos 

aan bij onze visie. De kernwaarden van het Daltononderwijs geven richting en sturing aan de uitwerking van de 

visie. Dit geldt niet alleen voor de praktische vertaling naar de klas maar juist ook naar de gehele 

organisatiestructuur. Dalton is geen trucje maar een manier van denken. 

Het team van de Regenboog is voortdurend in ontwikkeling. We zien het behalen van de daltoncertificering   

niet als een eindpunt, maar een stap in de verdere ontwikkeling van onze daltonidentiteit. Daarbij zullen wij 

aansluiten bij de laatste inzichten op het gebied van (dalton)onderwijs.  

DALTON IN DE ORGANISATIESTRUCTUUR 

Op de Regenboog heerst een cultuur van openheid en vertrouwen. Dit is zichtbaar in de school omdat de 

deuren van de klas vaak open staan, kinderen op verschillende plekken in de school werken, leerkrachten open 

staan voor elkaar en met elkaar leren door intervisie en klassenbezoeken. Ouders, leerkrachten en kinderen 

gaan transparant, gelijkwaardig en respectvol met elkaar om. De drempel om elkaar (aan) te spreken is, op elk 

niveau, laag. Vanaf groep 4 doen we zoveel mogelijk gesprekken met ouder, kind en leerkracht samen. Ouders 

kunnen meelezen via het Ouderportaal van ParnasSys en we zetten Parro in om ouders snel te kunnen 

informeren en bereiken. We hebben een actieve MR en OV. De ouders van de OV organiseren voor ons de 

feesten en bijzondere activiteiten. Dit gaat in samenwerking met de conciërge en één collega.   

Leerkrachten en leerlingen die samen op verschillende manieren en samenstellingen met en van elkaar leren 

vormen de basis van onze lerende school. Maar ook als organisatie leren wij, spelen wij in op maatschappelijke 

ontwikkelingen, bedenken we nieuwe oplossingen voor uitdagingen die op ons afkomen. Voorwaarden 

hiervoor zijn een open, naar buiten gerichte blik, de wil om te ontwikkelen, het open staan voor feedback en 

voor andermans ervaringen en meningen. Op de Regenboog willen we door middel van intervisie, maatjes 

leren, coöperatieve werkvormen tijdens vergaderingen en een coachende rol van schoolleiding en IB werken 

aan deze voorwaarden en zo de lerende organisatie vormgeven.  
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De taken en verantwoordelijkheden zijn gedelegeerd aan werkgroepen. Eén van de werkgroep leden is 

aanspreekpunt en bespreekt de inhoudelijke voortgang met de directie. Vanuit het schoolplan heeft de directie 

doelen geformuleerd. De werkgroepen maken zelf een jaarplan, een planning en hebben de 

verantwoordelijkheid de gestelde doelen te behalen. Zij leggen verantwoording af aan de directie. Ook geven 

zij zelf aan wanneer iets met de overige teamleden moet worden besproken in een vergadering. Vaak zijn de 

aanspreekpunten ook specialist of zij worden in staat gesteld een opleiding te doen om specialist te worden. 

Door teamtrainingen en individuele scholing worden teamleden in staat gesteld zich te ontwikkelen. Naast het 

formele leren is er ook veel informeel leren door intervisie, kijken bij elkaar en coaching door directie en IB-er. 

In de gesprekscyclus wordt gekeken naar de relatie tussen individuele leerdoelen en de ontwikkelpunten van 

de organisatie. Deze staan met elkaar in verbinding. Medewerkers krijgen de mogelijkheid zich te specialiseren 

en te verdiepen. 

In het schooljaar 2018/2019 zijn er twee Dalton coördinatoren aangesteld. Deze zijn een tweejarige opleiding 

begonnen en zijn in juni 2020 afgestudeerd. 

De directie legt verantwoording af aan het bestuur door middel van een inhoudelijke en financiële rapportage 

per maand.  
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UITWERKING VAN DE KERNWAARDEN 

LEERLIJNEN 

Voor de kernwaarden zelfstandigheid, samenwerken, reflectie en verantwoordelijkheid zijn leerlijnen opgesteld 

(Bijlage 1). We gaan uit van haalbare doelen per leerjaar. We streven er naar dat 80% - 90% van de kinderen de 

einddoelen van het leerjaar halen.  

De leerlijnen zijn voor de kinderen omgezet in ik-doelen (Bijlage 2). Vanaf groep 2 kunnen de kinderen hun 

voortgang bijhouden op het document ‘Mijn Daltondoelen’ (Bijlage 3). Ze kunnen zelf aangeven hoever ze zijn 

op de leerdoelen. De leerkracht bespreekt naar aanleiding van het document welke ontwikkelpunten er zijn 

voor het komende half jaar. Twee keer per jaar voeren de leerkrachten dat gesprek. Het document wordt in 

september met ouders en kind besproken. In februari en juni gaat het document mee bij het rapport.  

VERANTWOORDELIJKHEID EN VERTROUWEN  

"Freedom and responsibility together perform the miracle" 

Vrijheid is noodzakelijk om eigen keuzes te kunnen maken en eigen wegen te vinden. Vrijheid in het 

daltononderwijs is de gelegenheid krijgen om het taakwerk zelf te organiseren. De opgegeven leerstof en de 

eisen die daaraan worden gesteld, de tijdslimiet, de werkafspraken en de schoolregels vormen de grenzen 

waarbinnen de leerlingen hun vrijheid leren gebruiken. Een leerling leert verantwoordelijkheid voor zichzelf en 

zijn omgeving te dragen, als zijn omgeving hem daarvoor de ruimte en mogelijkheden biedt. Door leerlingen 

meer vrijheid te bieden kunnen zij eigen keuzes maken en een actieve leerhouding ontwikkelen. Maar vrijheid 

betekent niet dat alles zomaar kan en mag. Het is een taak van de leerkracht om iedere leerling een structuur te 

bieden om vrijheid binnen grenzen te leren hanteren. Leerlingen krijgen de ruimte om te ontdekken en te 

experimenteren, maar worden tegelijk ook geconfronteerd met de relatie tussen wat ze doen en wat dat 

oplevert. Dat is voor leerlingen een geleidelijk leerproces, waarin zelfkennis en zelfinschatting een grote rol 

spelen. 

 

Verantwoordelijkheid op kindniveau 

In de kleutergroepen wordt gewerkt met het digikeuzebord waarbij een opbouw is in de hoeveelheid verplichte 

werkjes, afgestemd op leeftijdsgroep. De kinderen plannen de verplichte werkjes per week en de keuzewerkjes 

per werkmoment in. Daarnaast werken kleuters aan ontwikkelingsmateriaal middels een `aftekenboekje´. Na 

hieraan gewerkt te hebben, kunnen de kinderen aangeven of ze iets makkelijk of moeilijk vonden.  Dit doen ze 

door op hun aftekenboekje bij het betreffende werkje een duimpje omhoog, opzij of omlaag in te kleuren. De 

leerkracht reflecteert met de kinderen op hun antwoord en vraagt ze uitleg te geven waarom ze voor het 

ingekleurde duimpje kozen. Zo leren de kinderen al vanaf de kleutertijd om naar hun eigen werk te kijken.  

Vanaf halverwege groep 3 wordt gewerkt met een doelenschriftje (Bijlage 4). Op maandag schrijven de 

kinderen de doelen per vakgebied en een eigen doel op. Aan het eind van de week reflecteren ze. Ze kijken of 

de doelen behaald zijn. De leerkracht bespreekt waarom het doel wel of niet behaald is. Iedere dag staat 

reflectie op de dagplanning. Kinderen weten daardoor wanneer ze kritisch naar zichzelf gaan kijken. We 

reflecteren met behulp van een spiegel als symbool.  

In groep 4 wordt gestart met een dagtaak. Gaandeweg groep 4 krijgen de kinderen naast de dagtaak ook 

weekopdrachten. In groep 5 vindt de overgang naar een weektaak (Bijlage 5) plaats. De kinderen dragen de 

verantwoordelijkheid over hun werk van het plannen tot het nakijken van het werk. Het nakijken kan door de 
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leerlingen zelf, door een maatje of door de leerkracht gebeuren. De kinderen wordt geleerd hoe je nakijkt en er 

zijn afspraken over wat de kinderen moeten doen als ze foutjes hebben of als ze de taak niet snappen. In elke 

klas staan verschillende bakken waarin de leerlingen hun werk kunnen inleveren, als manier om te reflecteren 

op hun werk.  

Er zijn verschillende manieren om verantwoording af te leggen. Door het aftekenen met de kleur van de dag, 

kan de leerkracht zien of het doel behaald is. In de kleuterbouw laten de kinderen het gemaakte werk vaak zien 

aan de leerkracht ter controle. Vanaf groep 3 kan de leerling zijn werk na het nakijken inleveren in de daarvoor 

bestemde bakken. Hierdoor krijgt de leerling eigen inzicht in zijn werk en kan de leerkracht achteraf reflecteren 

met de leerling op het gemaakte werk. 

De leerlingen leren al jong om presentaties te geven. Dat kan een spreekbeurt zijn of het laten zien van werk 

waar het kind trots op is. Leerlingen presenteren de resultaten van hun keuzewerk aan elkaar op verschillende 

manieren. Enkele keren per jaar laten de kinderen elkaar zien wat ze hebben geleerd bij muziek, drama of op 

de podiumdagen.  

Ouders krijgen verschillende keren per jaar de gelegenheid om samen met hun kind naar het gemaakte werk te 

kijken bij de inloopochtenden en de kijkavonden bij de verschillende projecten. In de vitrinekasten in de 

gangen, stellen de kinderen hun werk ten toon. Vanaf groep 4 worden er ouder-kind-leerkracht gesprekken 

gevoerd en de kinderen krijgen twee keer per jaar een rapport mee. Naast het rapport krijgen de kinderen ook 

een zelfevaluatieformulier met betrekking tot de Daltonkernwaarden (Bijlage 3). In een cirkel staan de ik-

doelen, kinderen kunnen zelf aangeven in hoeverre ze het doel beheersen. Tijdens het startgesprek wordt dit 

formulier besproken. Het kind geeft zelf aan waar het aan gaat werken. In januari heeft de leerkracht een 

gesprek over de voortgang en wordt de cirkel opnieuw ingekleurd. Aan het eind van het jaar volgt een 

afsluitend gesprek. 

De leerkrachten bewaren het werk van de kinderen in een rode map. Deze krijgen de kinderen mee aan het 

eind van het schooljaar.  

Door de kinderen na te laten denken over hun eigen doelen, betrekken wij ze bij het leerproces. In de 

bovenbouw kunnen kinderen beslissen of ze meedoen aan een instructie. Ook worden er kindgesprekken 

gehouden waarbij de kinderen kunnen aangeven wat ze lastig vinden, waar ze hulp bij nodig hebben en waar 

ze extra uitdaging in kunnen gebruiken.  

In alle klassen worden de huishoudelijke taken verdeeld over alle kinderen. Deze taken kunnen de kinderen 

vinden op het huishoudelijk takenbord (Bijlage 6). Vaak werken ze daarbij met een maatje of in een groepje. 

Iedere dag is er even tijd om die taak uit te voeren. De kinderen zorgen ervoor dat hun eigen werkplek netjes 

blijft en dat andere werkplekken netjes worden achtergelaten. We zien wel dat het belangrijk is hier controle 

op uit te voeren.   

We vinden het ook belangrijk dat de kinderen zich verantwoordelijk voelen voor elkaar, dat ze elkaar helpen en 

dat ze zorgen dat de ander zich veilig voelt. Dat zien we terug in de groepsregels die ieder jaar samen met de 

kinderen worden gemaakt.  

 

Verantwoordelijkheid op leerkrachtniveau 

De leerkracht geeft de kinderen de ruimte, binnen de gestelde kaders, om zelf te bepalen op welke manier en 

in welke volgorde ze hun werk maken. De kinderen leren zelf na te denken over hoe ze hun doelen willen 

bereiken en wie of wat ze daarvoor nodig hebben.  
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In de onderbouw is er een zichtbare verdeling in jongste en oudste kinderen in hoeveelheid werk en de aard 

van het werk. Dit is een standaardverdeling naar leeftijd. Er wordt van afgeweken naar behoefte van leerlingen. 

Het werken met ontwikkelingsmateriaal is ingedeeld in niveaus, opgebouwd in moeilijkheidsgraad. Kinderen 

krijgen gedurende het schooljaar een opbouwende hoeveelheid aan taakjes. Kinderen die dat nog niet 

aankunnen, krijgen een aangepaste hoeveelheid werk. Een kind dat meer aan taakjes wil werken krijgt de 

keuzevrijheid dit te doen. 

Bij de kleuters wordt gebruik gemaakt van de kring om instructie te geven. De kleine kring wordt ingezet voor 

verlengde instructie of verdieping. Er is ruimte voor begeleid inoefenen in kleine groepjes.  De rol van de 

leerkracht is veelal begeleidend. 

Vanaf groep 3 wordt er in de taak gedifferentieerd naar niveau; door het aanbieden van meer uitdaging of 

verlengde instructiemomenten. Er is een differentie naar tempo. Afspraken over aanpassingen van de taakbrief 

worden individueel gemaakt. Er is ruimte voor eigen werk en eigen leerdoelen. We werken op de Regenboog 

met het effectieve instructie model waarbij gelaagde instructie wordt gegeven. Binnen elke laag krijgen 

kinderen de ruimte om aan te geven of ze nog instructie nodig hebben. 

Vanaf groep 3 wordt er gewerkt met gestapelde instructies. De verlengde en verdiepende instructie wordt 

gegeven aan de instructietafel. Dit kan zowel leerkrachtgestuurd zijn als op vraag van de kinderen.  

Vanaf groep 4 hebben de kinderen een blad in hun taakmapje waar de differentiatie per vakgebied op staat 

(Bijlage 7). De kinderen zien dan zelf welke opgaven ze moeten maken (bijvoorbeeld compacten en verrijken). 

Om te zorgen dat alle kinderen hun taak volbrengen, voeren de leerkrachten individuele gesprekken om 

kinderen te helpen plannen en reflecteren.  
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ZELFSTANDIGHEID  

“Experience is the best and indeed the only real teacher” 

Zelfstandig leren en werken op een daltonschool is actief leren en werken. Een leerling wil doelgericht werken 

aan een taak of opdracht en is in staat om tijdens dit leerproces hulp te zoeken indien noodzakelijk. Deze manier 

van werken stimuleert het probleemoplossend denken van leerlingen. Om later als volwassene goed te kunnen 

functioneren moet een leerling leren beoordelen welke beslissingen hij/zij moet nemen en wat de gevolgen 

daarvan zijn. De keuzevrijheid dwingt een leerlingen tot het nemen van zelfstandige beslissingen die voor hem 

effectief en verantwoord zijn. 

 

Zelfstandigheid op kindniveau 

Een kind kan pas initiatief nemen om zijn leerdoelen te bereiken als de leerdoelen helder en zichtbaar zijn. Het 

leerdoel van een instructie wordt door de leerkracht benoemd. Daarop wordt ook gereflecteerd. In het 

doelenschriftje (groep 3) en op het taakformulier (vanaf groep 4) worden de doelen per week of les zichtbaar 

gemaakt. De kinderen kunnen in hun taakmapje zien welke opgaven ze moeten en kunnen maken om het doel 

te bereiken. In groep 1/2 zien de kinderen in hun aftekenboekje en de zelf ingeplande verplichte taakjes op het 

digibord wat de doelen van de week zijn. 

In alle groepen zijn het maatje en/of de kinderen in het groepje het eerste aanspreekpunt. In de groepen 3 t/m 

6 wordt gewerkt met een blokje op de tafel waarmee de kinderen aan kunnen geven even niet gestoord te 

willen worden. In de bovenbouw zijn de kinderen al erg gewend aan het samenwerken en elkaar helpen. 

Door kinderen inzicht te geven in de gestelde doelen en overzicht te geven op het planbord (groep 1/2) en het 

taakformulier, leren ze keuzes te maken. Ze leren met wie, waar en soms hoe ze aan taken werken. Er zijn in de 

klas en in de school diverse ruimtes waar samengewerkt kan worden of waar juist alleen gewerkt kan worden. 

Voor de verwerking van de leerstof zijn vanaf groep 3 Chromebooks beschikbaar. Binnen de taak is er sprake 

van tempo – en niveaudifferentiatie.  

Vanaf groep 1/2 wordt de kinderen geleerd dat de leerkracht soms even niet beschikbaar is. Dit gebeurt door 

middel van een symbool (een aap op de stoel). De tijd wordt aangegeven met een kleurenklok. Vanaf groep 3 

wordt gewerkt met een time-timer. De leerkracht loopt regelmatig een ronde door de klas. De kinderen 

kunnen met een vragenblokje of kaart aangeven dat zij hulp nodig hebben. Ze hebben geleerd verder te 

werken aan een andere opdracht tot de leerkracht langs loopt.  

Er wordt gewerkt met zelfcorrigerend materiaal. Vanaf groep 3 leren de kinderen hun werk nakijken met 

behulp van nakijkboekjes. We gaan er van uit dat het werk pas af is als het ook nagekeken en verbeterd is. 

Binnen elke groep zijn er afspraken over welk werk nagekeken moet worden en wat er daarna mee gebeurt. Op 

die manier krijgen kinderen meer inzicht in hun eigen kennen en kunnen. Ze maken zelf de keuze om extra 

uitleg te vragen als het doel nog niet behaald is. Gedurende de week zijn er workshops waarbij de leerlingen 

zich kunnen inschrijven om diverse weekdoelen extra uitgelegd te krijgen. 

 

Zelfstandigheid op leerkrachtniveau 

Op het bord staat het dagritme, de doelen zijn zichtbaar en het taakformulier is afgestemd op het kind. Er zijn 

duidelijke symbolen en afspraken omtrent werkplekken, tijdsindeling, uitgestelde aandacht en 

instructiemomenten.  
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Het is belangrijk dat de leerkracht eigen initiatief beloont door positieve feedback te geven. Daarnaast moet er 

samen met het kind worden bepaald welke eisen er aan het werk gesteld worden en wanneer het leerdoel 

behaald is.  

In alle groepen worden kinderen gestimuleerd na te denken over welke instructies ze nodig hebben om doelen 

te behalen.  

In alle groepen is op het dagritme zichtbaar op welke momenten kinderen aan de taken kunnen werken. In alle 

groepen wordt gewerkt met een kwartieren rooster. De basisgedachte is dat het rooster aangeeft wanneer 

kinderen niet zelfstandig kunnen werken. De rest van de tijd is van hen. 
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SAMENWERKING 

"The school functions as a social community" 

Een daltonschool is een leefgemeenschap waar leerlingen, leerkrachten, ouders, schoolleiding en bestuur op een 

natuurlijke en gestructureerde wijze samenleven en werken. Een daltonschool is ook een leeromgeving waar 

leerlingen en leerkrachten iets van en met elkaar leren. Doordat leerlingen samen met leerkrachten en 

medeleerlingen aan hun leertaken werken, leren zij met elkaar om te gaan en leren zij dat zij elkaar kunnen 

helpen. Het verwerven van kennis en vaardigheden in samenwerking met anderen kan het leren 

vergemakkelijken. Leerlingen leren dat er verschillen bestaan tussen mensen. Ze leren naar elkaar te luisteren 

en respect te hebben voor elkaar. Als leerlingen met elkaar samenwerken, ontwikkelen ze sociale vaardigheden 

en leren ze reflecteren op de manier waarop ze leren, zoals het beoordelen van een eigen inbreng en die van een 

medeleerlingen, het aangaan van de dialoog, het leren omgaan met teleurstellingen en het ervaren van een 

meeropbrengst uit de samenwerking. Het uiteindelijke doel is democratisch burgerschap. Een daltonschool is 

een oefenplek voor democratisering en socialisering. 

 

Samenwerking op kindniveau 

Kinderen kiezen bewust met wie en wanneer ze samenwerken en of ze willen samenwerken. Ze weten met wie 

ze per vakgebied prettig kunnen werken. Soms worden deze maatjes door de leerkracht bepaald. Het is erg 

belangrijk dat de kinderen weten welke eisen aan het samenwerken worden gesteld. Daar wordt op 

gereflecteerd. In de groepen 1/2 wordt er gewerkt met momenten waarop de kinderen met hun maatje een 

opdracht uitvoeren. Daarbuiten hebben ze de vrije keuze (d.m.v. zelfstandig plannen) met wie ze 

samenwerken. Het samenwerken gebeurt met name tijdens de taaktijd. Vanaf groep 3 worden tijdens 

instructies of groepsopdrachten coöperatieve werkvormen toegepast. Er zijn zowel in de klas als op de gangen 

plekken waar kinderen kunnen samenwerken. In het “Daltonlab” (tussenlokaal bij de groepen 7 en 8) kunnen 

kinderen werken aan projectmatige opdrachten/onderzoeken. Deze ruimte wordt vanaf januari 2021 op de 

woensdag ingezet voor de plusklas.  

De kinderen spreken begin van het schooljaar met de leerkracht af hoe ze met elkaar om willen gaan. Deze 

afspraken zijn zichtbaar in de groepen. De kinderen overleggen met de leerkracht over bepaalde zaken zoals 

keuzewerk, de plek waar ze willen werken en over hun planning. Als ze willen samenwerken dan vragen ze dat, 

de ander mag dan op respectvolle wijze nee zeggen. Wanneer kinderen samen aan één opdracht werken, leren 

ze samen verantwoordelijk te zijn voor het eindresultaat. Je kunt elkaar dan niet in de steek laten. De kinderen 

werken ook buiten het klaslokaal met elkaar samen. We werken met tutoren en we laten de kinderen een 

aantal keer per jaar groepsdoorbrekend elkaar samenwerken tijdens “Gluren bij de buren” (gr. 1 t/m 4) en de 

creatieve middagen (MAT). Zo leren de kinderen elkaar goed kennen. De kinderen van de groepen 1/2 hebben 

op meerdere momenten de vrijheid om over en weer bij elkaar in de groep te werken. Ook kunnen ze 

samenwerken in de gemeenschappelijke kleuterhal. 

 

Samenwerking op leerkrachtniveau 

Er is een open cultuur, waarin zowel collega’s onderling als kinderen elkaar aan durven te spreken, er voor 

elkaar zijn en bij elkaar binnen kunnen lopen. We staan open voor elkaars ideeën en feedback. Er is een 

vertrouwen dat hier goed mee om wordt gegaan. Kinderen mogen meedenken over thema’s of over de manier 

van het inrichten van de klas. In het najaar van 2019 hebben de leerkrachten klassenbezoeken bij elkaar 

gedaan met kijkwijzers op de kernwaarden (Bijlage 10). Naar aanleiding van deze klassenbezoeken zijn 

afspraken over de doorgaande lijnen in de daltonontwikkeling. Deze afspraken zijn opgenomen in het 
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daltonboek. In het najaar van 2020 zijn de klassenbezoeken herhaald. Waarbij de zichtbaarheid van eerder 

gemaakte afspraken en mogelijke hulpvragen rond de daltonontwikkeling leidend waren.  

Bij het uitwerken van een schoolproject of thema werken de leerkrachten in het team of per bouw intensief 

samen. Iedereen heeft zijn inbreng en krijgt ruimte om zijn ideeën te opperen. Binnen de bouw vinden 

leerkrachten elkaar om te overleggen over de invulling dan de dag- of weektaak. Bij het overleg tussen duo’s is 

dat een vast onderwerp van gesprek.  

De leerkracht biedt de kinderen verschillende coöperatieve werkvormen aan. Daarbij is het belangrijk dat de 

kinderen instructie krijgen in de werkvorm, dat er een doel wordt gesteld en dat er wordt gereflecteerd op het 

doel en op het proces. De leerkracht houdt rekening met de leeftijd van de kinderen en de opbouw in het 

samenwerken.   

Door het samen opstellen van de groepsafspraken kunnen bijvoorbeeld bij minder gewenst gedrag, kinderen 

en leerkracht elkaar daar op een prettige manier op aanspreken. Door het gebruik van ‘Grip op de groep’, 

‘Sociale talenten’, ‘Zien’ en het maken van een sociogram krijgt de leerkracht zicht op het klimaat in de groep 

en kan indien nodig gericht gehandeld worden. Er wordt goed nagedacht over het samenstellen en wisselen 

van maatje of groepje. Door meerdere keren per jaar te wisselen, leren de kinderen elkaar in verschillende 

opzichten kennen en waarderen. De leerkracht heeft een positieve grondhouding, geeft feedback en stelt 

grenzen waar nodig.    

 

REFLECTIE 

"I would be the first to hear welcome criticism" 

Nadenken over je eigen gedrag en je eigen werk, is op daltonscholen belangrijk. Op veel daltonscholen maken 

leerlingen vooraf een inschatting van de moeilijkheidsgraad en de tijd van de opdrachten. Achteraf wordt 

hierover ook een feitelijke beoordeling gegeven en worden in gesprekjes regelmatig de inschattingen vooraf en 

de feitelijke beoordelingen achteraf met elkaar vergeleken. In zulke gesprekjes kan er dan bijvoorbeeld 

aandacht geschonken worden aan het feit waarom een kind steeds de rekenopgaven in de weektaak vooraf 

moeilijker inschat dan ze (achteraf) blijken te zijn. Op andere aspecten van het werken in de klas wordt op een 

soortgelijke wijze gereflecteerd. Zo wordt geleidelijk de vaardigheid in het zelfstandig werken en het 

samenwerken opgebouwd. Het kritisch benaderen van onderwijskundige ontwikkelingen en inzichten is op een 

daltonschool vanzelfsprekend. Iedere docent die werkt op een daltonschool reflecteert op zijn/haar 

onderwijspraktijk en professioneel handelen. Ook op schoolniveau vindt reflectie over de kwaliteit van het 

daltononderwijs voortdurend plaats. 

 

Reflectie op kindniveau 

Vanaf groep 1/2 leren de kinderen hun werk inplannen. Er is een opbouw in hoeveelheid in te plannen taken. 

Een aantal werkjes wordt per week ingepland en de overige activiteiten per dag. Zij kunnen in hun 

aftekenboekje aangeven of ze iets makkelijk of moeilijk vonden. De leerkracht bespreekt dit met de kinderen 

en helpt zo te leren reflecteren. In groep 3 wordt een doelenschriftje gebruikt. Aan het eind van de week wordt 

gekeken of de doelen behaald zijn. Als een kind iets lastig vindt kan het een eigen doel in het schriftje schrijven. 

Er worden dan afspraken gemaakt over hoe het kind dat doel gaat oefenen. Vanaf groep 4 staan de lesdoelen 

op het taakformulier. De kinderen reflecteren samen met de leerkracht op het proces en op het resultaat. Aan 

het einde van de week vullen de kinderen een reflectieblad in (Bijlage 8). Daarop geven ze aan welke doelen ze 

hebben behaald, en welk doel ze eventueel meenemen naar de volgende week. Van vakantie tot vakantie 



16 | OBS De Regenboog 

 

reflecteren de kinderen op het periode-reflectieblad (Bijlage 9). Deze reflectie vormt de basis voor een 

reflectiegesprek met de leerkracht over de achterliggende periode. De reflectiebladen gaan aan het eind van de 

periode mee naar huis. 

Bijsturing vindt plaats door kind gesprekken of klassikale gesprekken in de loop van de dag of week. De 

kinderen leren zichzelf vragen te stellen als: ‘hoe lang doe ik over dit werkje, hoeveel kan ik doen in een half 

uur, welke hulp heb ik nodig.’ Aan de hand van de leergesprekjes en nakijken van werk krijgen de kinderen 

inzicht in hun leerdoelen. Zij leren steeds meer deze mee te nemen naar een volgende keer.   

Er wordt niet alleen op inhoud en leerstof gereflecteerd maar ook op sociale vaardigheden en gedrag. De 

kinderen maken samen met de leerkracht klassenafspraken. Elke week staat er een afspraak centraal waarop 

regelmatig gereflecteerd wordt. Kinderen leren ook elkaar aan te spreken op gedrag. 

 

Reflectie op leerkrachtniveau 

De leerkracht bepaalt, al dan niet samen met de kinderen, aan welke doelen er wordt gewerkt en komt daar 

regelmatig op terug in reflectiemomenten. Dat kan klassikaal, in een groepje of individueel. Het kan gedurende 

de dag of aan het eind van de dag. Dit wordt afgewisseld en is ook afhankelijk van het doel.  In alle groepen is 

door middel van dagritmekaarten visueel zichtbaar wanneer er op de dag (in ieder geval) gereflecteerd wordt. 

We willen ons nog verder ontwikkelen in het nog beter stellen van reflectievragen en inzet van verschillende 

methoden.  

De leerkrachten reflecteren voortdurend op hun eigen gedrag. Wat kan ik de volgende keer anders doen, wat 

kan ik meenemen naar een volgende keer? Ook zijn er meerdere keren per jaar gesprekken met directie en IB 

waarin de leerkrachten gelegenheid krijgen te reflecteren op zelfgekozen thema’s en vaste onderwerpen.  

Andere instrumenten zijn klassenbezoeken, intervisie en collegiale consultatie. Om ervoor te zorgen dat de 

gemaakte afspraken rond dalton worden geborgd, leggen de daltoncoördinatoren ook klassenbezoeken af. 

Daarbij maken ze gebruik van kijkwijzers (bijlage 10).   

EFFECTIVITEIT  

Dalton is een "Efficiency measure"  

Dalton is een maatregel om effectiever te werken: 'a simple and economic reorganization of the 

school'. Parkhurst wil met haar Dalton Plan het schoolse leren doelmatiger maken. Daarom zijn effectiviteit en 

efficiency al vanaf het begin twee belangrijke begrippen. Effectiviteit en efficiency vooronderstellen 

duidelijkheid over de onderwijsopbrengsten. Parkhurst vindt dat het onderwijs een brede functie heeft. 

Onderwijs behoort kinderen en jeugdigen ook cultureel en moreel te vormen, zodat ze zelfredzaam en sociaal 

verantwoordelijk worden: geoefend in, gewend aan en voorbereid op leven, werken en samenleven. Het 

daltononderwijs is gericht op een effectieve inzet van tijd, menskracht en middelen. Parkhurst wil omwille van 

de efficiency leerlingen juist verantwoordelijkheid in handen geven. Zij stelt dat als leerlingen een taak krijgen, 

waar zij verantwoordelijkheid voor dragen en die ze in vrijheid zelf plannen en uitvoeren, het onderwijs dan veel 

effectiever is dan het stilzit- en luisteronderwijs dat zij zelf doorlopen heeft. Parkhurst maakt in haar Dalton Plan 

van kinderen als het ware kleine ondernemers, die verantwoordelijkheid leren dragen voor het schoolwerk, hun 

eigen werk, dat ze in vrijheid uitvoeren. 

Effectiviteit op kindniveau 

De kinderen werken en leren zoveel mogelijk op hun eigen niveau op de Regenboog. Bij de groepen 1/2 werken 

de kinderen in hun eigen tempo naar de einddoelen van groep 2 toe. Vanaf groep 3 werken we met drie 
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niveaugroepen voor rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen. Daarnaast zijn er kinderen met een eigen 

leerlijn. De doelen en het werk staan op de taak zodat het voor de kinderen inzichtelijk is. Er wordt in de klas 

gewerkt met het effectieve instructiemodel waarbij het doel van de les benoemd wordt. Daarna wordt er 

instructie gegeven, afgestemd op de behoeften van de leerlingen. De leerdoelen zijn zichtbaar op het 

doelenbord in de klas. Voor kinderen is het helder waar ze naar toe werken. Ze krijgen de ruimte om dit op hun 

eigen manier te doen. De ruimte zit in keuze voor materiaal, de keuze voor het volgen van instructie, de keuze 

voor alleen of samen en op welk moment binnen de taaktijd.  

Er worden regelmatig kind gesprekken gevoerd waarbij gevraagd wordt wat een kind zelf wil leren. Daar wordt 

dan een plannetje voor gemaakt. Vanaf groep 4 is er aan het begin van het jaar een ouder-kind-leerkracht 

gesprek, waarbij kinderen kunnen aangeven wat ze makkelijk vinden en waar ze hulp bij nodig hebben. Ook 

kijken we dan naar wie kan helpen en welke weg een kind gaat bewandelen.  

Vanaf groep 1/2 wordt de kinderen geleerd om te gaan met tijd. Dat gebeurt de eerste jaren met een 

kleurenklok en vanaf groep 3 met een time-timer, zo leren ze langzaamaan tijd inschatten. In de bovenbouw, 

wanneer de kinderen een weektaak krijgen, staat op het formulier vermeld hoeveel tijd ze hebben per dag om 

aan hun taak te werken. Bij de evaluatiegesprekken wordt gepraat over tijd indelen en goed plannen.  

De kinderen van alle groepen komen ‘s ochtends zelfstandig binnen tussen 8.30 en 8.45 uur. Zij hangen zelf hun 
jas en tas op, wassen zelf hun handen en kiezen vervolgens een werkje. Dit is niet alleen om de zelfstandigheid 
te vergroten, dit is ook efficiënt met de tijd omgaan. Zodra ze binnen kan gestart worden met taken voor de 
dag of een startopdracht. Deze werkwijze zorgt voor rust in de groep, want als de bel om 8.45 uur gaat is 
iedereen al aan het werk. 
 
 
Effectiviteit op leerkrachtniveau 

Aan het begin van het jaar bespreekt de leerkracht zijn leerdoelen met de directeur. Deze kunnen op 

schoolniveau zijn of op persoonlijk vlak. De leerdoelen worden vastgelegd en halverwege het schooljaar wordt 

de voortgang besproken. Aan het eind van het schooljaar wordt gekeken of en hoe de doelen behaald zijn.  

Binnen de structuur van de vijf werkgroepen hebben leerkrachten een opdracht. De werkgroepen maken zelf 

een planning en werken toe naar het doel. De voortgang van de werkgroepen wordt tijdens studiedagen en 

teamvergaderingen besproken. De jaarplannen van de werkgroepen hangen in de teamkamer. De voortgang 

wordt gedurende het schooljaar door de werkgroepen bijgewerkt op dit doelenbord voor het team.   

Bij de planning van de weken, kijkt de leerkracht naar benutbare tijd, welke instructie er aan welke kinderen 

gegeven moet worden en welke leerdoelen er behaald moeten worden. De leerkracht maakt een week– en 

dagplanning. Deze is vanaf groep 3 zichtbaar in de klassenmap en op het bord.  

De leerkracht maakt gebruikt van afwisselende werkvormen, zowel bij de instructie als bij de verwerking. 

Coöperatieve werkvormen, variatie en een balans tussen alleen en samen zijn daarvan voorbeelden. Er zijn in 

de klas en op de gang verschillende werkplekken en de ruimtes in de school worden goed benut.  

De leerkracht observeert goed en maakt aan de hand van die observaties, de onderwijsbehoeften van de 

kinderen en de toetsresultaten een verdeling in instructieniveaus. Per lesdoel kijkt de leerkracht naar de 

manier van instructie en de materialen die nodig zijn. Er zijn hoge verwachtingen van kinderen en de kinderen 

worden gestimuleerd zelf na te denken over het behalen van het doel. Er wordt gewerkt met compacten en 

verrijken (protocol DHH), er wordt gedifferentieerd in hoeveelheid stof, er worden eisen gesteld en criteria 

opgesteld. De leerkracht geeft tussentijds feedback en vraagt de kinderen te reflecteren op hun werk. 

Klassikaal, in groepjes of individueel wordt gekeken wat er goed ging waarom bepaalde fouten worden 

gemaakt en hoe dat de volgende keer anders kan.  
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PRAKTISCHE VERTALING VAN DE KERNWAARDEN IN DE KLAS  

ALGEMENE AFSPRAKEN 

Zelfstandigheid 

Klassenmanagement 

De kinderen zitten in groepjes, zo mogelijk in een veelvoud van twee. 
De klassen zijn ingericht met goede looproutes. 
Gemaakt werk wordt op een vaste plek ingeleverd. 
Kinderen kiezen hun eigen werkplek. 
De leerkracht heeft controle op de werkplekken 
In elke klas is het dagprogramma en de kleuren van de dagen zichtbaar. 
Per klas kunnen 4 kinderen aangeven of ze buiten het lokaal willen werken.  

Uitgestelde aandacht 

De leerkracht gebruikt zo nodig een symbool voor uitgestelde aandacht 
Elke groep werkt een vastgestelde tijd zonder de directe aandacht van de leerkracht. 
Er wordt tijdens en/ of na de instructie gewerkt met uitgestelde aandacht. 
Er wordt instructie gegeven op verschillende niveaus. 
De leerkracht gebruikt daarvoor de instructietafel. 
De leerkracht geeft directe feedback tijdens zijn looprondjes. 

De taak 

De taak wordt op verschillende niveaus aangeboden. 
De kinderen plannen de taak in de dagkleuren. 
Wanneer het doel bereikt is wordt dit afgetekend in de kleur van de dag. 
In elke klas is een vaste inleverplek voor het gemaakte werk. 
Kinderen die het lesdoel niet gehaald hebben, leveren hun werk in een andere bak in, zodat de leerkracht weer 
dat extra ondersteuning nodig is.  
 

Samenwerken 

Er worden regelmatig coöperatieve werkvormen ingezet. 
Kinderen leren de taken te verdelen en elkaar op een goede manier te helpen. 
Buiten de klas zijn geoormerkte plekken om samen te werken en plekken om stil (ongestoord) te werken.  

Maatjes/tutoren 

De leerkrachten wisselen de maatjes regelmatig in een roulatiesysteem. 
De maatjes werken samen tijdens aangegeven taken.  
De maatjes kiezen in overleg een werkplek. 
Er worden op verschillende vakgebieden tutoren ingezet. 
 

Verantwoordelijkheid 

Elk kind draagt verantwoordelijkheid voor zijn omgeving. 
Elk kind is verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van zijn taak.  
 

Effectiviteit 

In de groepen 3 tot en met 8 zijn de doelen zichtbaar voor de kinderen op het doelenbord en op hun 
taakformulier.  
 
Alle groepen komen tussen 8.30- 8.45 uur zelfstandig naar binnen. De leerkrachten van de groepen 1/2 en 3 
verwelkomen de kinderen buiten. De kinderen hangen zelf hun jas en tas op, wassen hun handen en gaan 
daarna meteen zelfstandig aan het werk. 
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Reflectie 

Er wordt meerdere keren per dag gereflecteerd op de (les)doelen en op het proces. 
 

GROEPEN 1/2  

Zelfstandigheid 

Klassenmanagement 

Het programma wordt zichtbaar gemaakt door middel van dagritmekaarten. 
De dagkleuren (Bijlage 11) hangen zichtbaar in de groep, boven het dagrooster. 
De kinderen kleuren hun aftekenboekje en de “reflectie- duimpjes” af in de kleuren van de dag. 
De kleurenklok wordt ingezet zodat de kinderen leren gedurende een bepaalde tijd aan 1 activiteit te werken. 
Na deze (“gele”) tijd mogen de kinderen van activiteit wisselen. 
De kinderen pakken zelf het materiaal dat ze nodig hebben en ruimen dit ook weer op. 
De kinderen weten door middel van een wc-symbool wanneer ze naar de wc kunnen, door de naamkaartjes op 
de kapstok waar hun jas moet hangen en waar de fietssleutel moet. 
Er wordt gewerkt met handelingswijzers voor (creatieve) opdrachten en het opruimen van materialen.  
 
Uitgestelde aandacht 
Wanneer de leerkracht bezig is wordt de aap op de stoel gezet. De afspraak die daarbij hoort is: je mag de juf 
niet storen, vraag hulp aan je maatje of een ander kind.  

Het kiesbord 

Er wordt gewerkt met een digitaal planbord, het digikeuzebord, waarop alle kinderen kunnen zien welke taken 
ze die dag/week moeten doen.  
De kinderen geven aan op welke dagen van de week ze een taak gaan maken. 
Elk kind heeft zijn eigen symbool op het digikeuzebord.  
Bij elk onderdeel staat duidelijk hoeveel kinderen er mee kunnen doen.  
Aan de hand van een dobbelsteen kunnen de kinderen zien hoe vaak ze per week een activiteit kunnen kiezen.  
 
Samenwerken 
De kinderen leren dat ze stil luisteren als een ander aan het woord is. 
De kinderen leren dat ze elkaar aankijken wanneer ze met elkaar praten. 
Er wordt regelmatig groepsdoorbrekend gewerkt. De kinderen mogen op meerdere momenten (door het 
zelfstandig inplannen op het digikeuzebord) in de andere groep werken en spelen. 

Maatjes/ tutoren 

Elk kind heeft een vast maatje. Regelmatig wisselt dit. Op het maatjesbord kan het kind zien wie zijn maatje is.  
Kinderen zorgen voor hun maatje en spelen ook op aangeven van de leerkracht en spontaan, met hun maatje. 
Er wordt gebruik gemaakt van tutoren uit de bovenbouw om met kinderen samen aan een aandachtspunt te 
werken. 
 
Verantwoordelijkheid 
Na het werken zorgen de kinderen ervoor dat de materialen netjes zijn opgeruimd. Per maatje controleren zij 
een deel van de klas.  
De kinderen kunnen aangeven wat hun eigen persoonlijke leerdoel is, deze hangen zichtbaar in de klas. Op het 
digikeuzebord kunnen ze zelf plannen wanneer ze hieraan willen werken. 
De kinderen leggen verantwoording af aan de leerkracht of aan een klasgenoot door het gemaakte werk te 
laten zien. Ook reflecteren de kinderen op hun eigen gemaakte werk d.m.v. een duimpje omhoog, in het 
midden of omlaag. 
De kinderen presenteren op podiumdagen wat ze geleerd hebben. 
Op verschillende plekken in de school kan het werk van de kinderen getoond worden. 

Effectiviteit 
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Op diverse plekken liggen/hangen foto’s, zodat de kinderen weten hoe ze het weer op moeten ruimen.  
Kinderen leren omgaan met tijd door middel van de kleurenklok. 
De kinderen komen ‘s ochtends zelfstandig binnen tussen 8.30 en 8.45 uur. Zij hangen zelf hun jas en tas op, 
wassen zelf hun handen en kiezen vervolgens een werkje 

Reflectie 

De kring wordt gebruikt om te reflecteren, dit kan zowel de grote als de kleine kring zijn. Er wordt gereflecteerd 

op wat er geleerd is, hoe werk of taakjes zijn gegaan en op gedrag. 

 

GROEP 3 EN 4 

Zelfstandigheid  

Klassenmanagement 

Het programma van de dag staat op het bord, zowel met pictogrammen als geschreven woorden. De tijden 
staan erbij. 
De kinderen zitten in groepjes en hebben een groepsmaatje. 
De leerkracht begint de taaktijd met een vast looprondje. 
Er wordt gebruik gemaakt van een terugloopklok om de tijd zichtbaar te maken.  
Elk tafelgroepje heeft zijn eigen mandje voor het eten en drinken.  
Aan de hand van pictogrammen kunnen de kinderen zien waar ze iets in moeten leveren.  

Uitgestelde aandacht: 

De kinderen hebben een dobbelsteen op tafel waarop verschillende tekens staan m.b.t. een vraag, wel of niet 
willen samenwerken. 
De kinderen weten dat, als de leerkracht aan de instructietafel zit, ze hem of haar niet mogen storen. De 
afspraak is dat kinderen tijdens de taaktijd een vraag eerst aan hun groepje stellen of aan een ander kind 
voordat ze naar de leerkracht gaan.  

De taak: 

Bij de start van groep 3 wordt de taak op het bord geschreven. De kinderen schrijven de doelen van de week op 
in het doelenschriftje.  
In groep 4 wordt een start gemaakt met het werken met het taakformulier. De taak is ingedeeld per dag. 
Halverwege groep 4 wordt dit een dagtaak met een stukje weektaak erin. 
Het werk dat af is of waar het doel van behaald is wordt afgetekend met de kleur van de dag.  
 
 
Samenwerken 
De kinderen leren hoe ze een ander op een goede manier kunnen helpen zonder voor te zeggen.  
Er is altijd een mogelijkheid tot samenwerken tenzij de leerkracht zegt dat het niet kan. De afspraken over hoe 
je samenwerkt, of over je stemgebruik zijn duidelijk.  
Er wordt gebruik gemaakt van coöperatieve werkvormen. 

Maatjes 

De kinderen hebben een maatje, waarmee ze naar de gym lopen, hun huishoudelijke taak uitvoeren of voor 
moeten zorgen.  Dit kan zijn op initiatief van de leerkracht en op eigen initiatief.  
Kinderen werken gedurende de dag op verschillende manieren en in verschillende samenstellingen samen aan 
de taak of aan en andere opdracht. 
Er wordt gebruik gemaakt van tutoren uit de hogere groepen om bepaalde leerdoelen te halen op lees- of 
rekengebied. 

Verantwoordelijkheid 

Alle kinderen hebben een huishoudelijke taak. 

Ze zorgen zelf voor de materialen die ze gebruiken, zowel bij het pakken als bij het opruimen.  
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Effectiviteit 

Er is een nakijktafel, waar de kinderen kunnen gaan zitten om hun werk na te kijken. Daarna doen ze hun werk 
in de nakijkbakken. Er zijn verschillende bakken. Een bak voor ‘ik heb het begrepen’ en ‘ik heb nog uitleg nodig’.  
De kinderen weten dat er niet meer kinderen mogen zitten dan het aantal stoeltjes.  

Reflectie 

De leerkracht geeft directe feedback tijdens zijn looprondjes. 
Er wordt gereflecteerd op het lesdoel en meerdere keren per week op het proces.  
 

GROEP 5 EN 6 

Zelfstandigheid 

Klassenmanagement 

Het programma van de dag staat op het bord, met daarbij de tijden per vakgebied. 
De doelen van de instructies van de dag zijn zichtbaar op bord en op de taak.  
De kinderen zitten in groepjes en hebben een schoudermaatje. 
Er zijn mandjes voor eten en drinken, fietssleutels, telefoons en het wc-papier. 
Er zijn verschillende bakken waarin het, door de kinderen nagekeken, werk ingeleverd kan worden.  

Uitgestelde aandacht 

In de groepen hangt het stoplicht om aan te geven in hoeverre de leerkracht beschikbaar is. 
De kinderen hebben allemaal een vragenblokje op de tafel.  

De taak 

De kinderen werken met een gecombineerde dag/weektaak.  
De leerkracht plant een deel van de taak in en het kind plant het andere deel.  

Samenwerken 

Er zijn vaste plekken waar kinderen kunnen samenwerken. 
Er wordt gebruik gemaakt van coöperatieve werkvormen. 

Maatjes 

De kinderen werken op verschillende momenten met een maatje samen. Dat is afhankelijk van vakgebied of 
opdracht. Daarnaast hebben ze een maatje waarmee ze de huishoudelijke taak doen.  

Verantwoordelijkheid 

De kinderen zijn verantwoordelijk voor hun huishoudelijke taak. 
De kinderen zijn verantwoordelijk voor de materialen die ze gebruiken en het netjes achterlaten van hun 
werkplek. 
De kinderen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor sfeer in de groep. Iedereen mag meedoen en we zorgen 
voor een veilig werk- en speelklimaat. 
De kinderen zijn verantwoordelijk voor hun eigen werk. Ze weten welke opdrachten ze wel en niet moeten 
doen en mogen soms keuzes maken voor instructie of werkwijze.  

Effectiviteit 

De kinderen kijken in groep 5 en 6 zelf na. De nakijkboekjes pakken ze zelf. Er zijn afspraken over het aantal 
foutjes dat je mag maken en wanneer je de juf om extra uitleg moet vragen.  
De kinderen hebben inzicht in hoeveel tijd ze in de week hebben om zelfstandig te werken. 
Ze leren inschatten hoeveel tijd ze nodig hebben voor een bepaalde taak. Voor spelling en rekenen zijn 
tussentijdse evaluatiemomenten waarbij de kinderen kunnen kijken aan welke doelen ze nog moeten werken.  

Reflectie 

De leerkracht geeft directe feedback tijdens zijn looprondjes. 
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Er wordt gereflecteerd op het lesdoel en meerdere keren per week op het proces. 
De leerkrachten voeren kindgesprekken waarin leerdoelen besproken worden. 
 

GROEP 7 EN 8 

Zelfstandigheid 

Klassenmanagement 

Het dagprogramma staat op het bord, met daarbij de tijden. 
De kinderen zitten in groepjes.  
Tijdens taaktijd hebben de kinderen de vrijheid om op een andere plek te gaan zitten. 
Er zijn mandjes voor eten en drinken, fietssleutels, telefoons en het wc-papier. 
Er zijn vier verschillende nakijkbakken waarin het werk ingeleverd kan worden.  

Uitgestelde aandacht 

De kinderen weten wanneer de leerkracht beschikbaar is.  
De kinderen hebben allemaal een vragenkaartje op hun tafel. 

De taak 

De kinderen werken met een weektaak in hun weektaak mapje.  
Op de taak staat aangegeven hoeveel tijd de kinderen per dag aan hun taak kunnen besteden. 
De kinderen krijgen de tijd om hun werk zelfstandig in te plannen. 
De kinderen tekenen het werk dat ze af hebben, af met de kleur de dag. 

Samenwerken 

Het elkaar op een goede manier helpen wordt verder uitgebouwd. De kinderen leren elkaar verdiepingsvragen 
te stellen.  
Er zijn vaste plekken waar kinderen kunnen samenwerken. 

Maatjes 

De kinderen maken bewuste keuzes in het samenwerken. Het samenwerken moet voor beide partijen nuttig 
zijn, je moet echt iets aan elkaar hebben.  
De meeste kinderen zijn tutor voor een ander kind. 

Verantwoordelijkheid 

De kinderen zijn verantwoordelijk voor hun huishoudelijke taak. 
De kinderen zijn verantwoordelijkheid voor de materialen die ze gebruiken en het netjes achterlaten van hun 
werkplek. 
De kinderen zijn verantwoordelijk voor het maken van hun taak. 
Het is vaak eigen verantwoordelijkheid van de kinderen om deel te nemen aan instructies/workshops.  

Effectiviteit 

De kinderen kijken het werk zoveel mogelijk zelf na.  
De doelen zijn zichtbaar op het taakformulier.  

Reflectie 

De leerkracht geeft directe feedback tijdens zijn looprondjes. 
Er wordt gereflecteerd op het lesdoel en op het proces. 
De leerkrachten voeren kindgesprekken waarin de leerdoelen besproken worden. 
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BIJLAGE 1 DE LEERLIJNEN  
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26 | OBS De Regenboog 

 

 

  



27 | OBS De Regenboog 

 

BIJLAGE 2 IK-DOELEN  

Groep 2  

Zelfstandigheid  
Ik weet wat ik moet doen als de aap op de stoel zit 
Ik pak zelf mijn spullen en ruim ze weer op  
Ik werk de gele tijd zelfstandig  

Samenwerken 
Ik doe iets voor aan een ander 
Ik speel en werk samen en ruim ook samen op. 
Ik deel spulletjes met een ander 

Reflectie 
Ik vertel wat ik gedaan heb 
Ik kijk of ik het goed heb gedaan 
Ik zeg of ik iets moeilijk of makkelijk vind 

Verantwoordelijkheid  
Ik kies een werkje 
Ik plan mijn werkje in  
Ik vertel waarom ik uitleg krijg 
 

Groep 3  

Zelfstandigheid 
Ik kan hulp vragen en vinden 
Ik werk door als ik niks aan de juf kan vragen 
Ik ben 15 minuten met mijn werk bezig 

Samenwerken 
Ik help uit mezelf  
Ik werk samen met een maatje 
Ik houd mij aan de afspraken 

Reflectie 
Ik vertel hoe ik mijn werk gedaan heb 
Ik vind de foutjes in mijn werk bij het nakijken 
Ik bedenk samen met de juf waarom iets wel of niet lukt 

Verantwoordelijkheid  
Ik zorg ervoor dat ik mijn huishoudelijke taak uitvoer 
Ik kijk zelf mijn werk na 
Ik zorg dat mijn werkplek netjes is 
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Groep 4 

Zelfstandigheid 
Ik ken de afspraken rondom hulp vragen 
Ik kan zelf op mijn taakformulier de dagtaak inplannen. 
Ik kijk zelf mijn werk na en doe het in de goede bak. 

Samenwerken 
Ik werk met iedereen samen 
Ik werk samen in een groepje 
Ik leg iets uit aan een ander 

Reflectie  
Ik vertel zelf waarom een taak wel of niet gelukt is 
Ik vergelijk en bespreek mijn werk met dat van een ander 
Ik vertel hoe ik een probleem heb opgelost 

Verantwoordelijkheid 
Ik help mee om de klas netjes te houden 
Ik weet met welke instructie ik mee moet doen 
Ik weet waar ik in de school mag werken en welke regels daarbij horen 
 

Groep 5 

Zelfstandigheid 
Ik plan zelf mijn taken. 
Ik werk tijdens taaktijd aan meerdere taken  
Ik werk 30 min aaneengesloten aan mijn taken  
 
Samenwerken 
Ik maak afspraken over de manier waarop ik samenwerk 
Ik leg uit waarom ik met iemand samenwerk 
Ik luister naar de ideeën van een ander 
 

Reflectie 
Ik accepteer feedback op mijn werk 
Ik vraag om hulp als ik mijn werk niet goed gemaakt heb 
Ik kies voor instructie als ik dat nodig heb 

Verantwoordelijkheid  
Ik houd mij aan mijn dagplanning  
Als ik heb nagekeken weet ik of ik hulp nodig heb 
Ik zorg samen met mijn maatje voor ons taakje 
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Groep 6  

Zelfstandigheid 
Ik plan mijn taken zelf in 
Als het nodig is, kan ik mijn planning aanpassen 
Ik werk 45 min aaneengesloten aan mijn taken  

Samenwerken 
Ik lever een positieve bijdrage aan het samenwerken 
Ik geef op een aardige manier mijn mening als dat nodig is 
Ik leg mij neer bij een groepsbeslissing  

Reflectie 
Ik geef en ontvang feedback aan/van een ander kind 
Ik kan mijn werkwijze aanpassen 
Ik benoem mijn eigen aandeel in het wel of niet slagen van het werk 

Verantwoordelijkheid  
Ik houd mij aan mijn planning 
Ik kies bij samenwerken iemand met wie ik goed kan werken 
Ik laat zien of ik mijn leerdoel heb behaald 
 

Groep 7 

Zelfstandigheid 
Ik plan zelf mijn taken voor een week 
Ik werk door bij afleiding 
Ik werk 45/60 min aaneengesloten aan mijn taken 

Samenwerken 
Ik benoem mijn eigen kwaliteiten bij het samenwerken 
Ik gebruik de kwaliteiten van een ander 
Ik accepteer de feedback van een ander 

Reflectie 
Ik stel zelf eisen aan mijn werk  
Ik pas mijn tijdsplanning aan waar nodig 
Ik beoordeel mijn werk en weet wat ik de volgende keer anders moet doen 

Verantwoordelijkheid 
Ik weet welke leerdoelen ik moet halen in een week 
Ik weet wanneer ik een instructie nodig heb 
Ik leg uit waarom ik samen werk 
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Groep 8 

Zelfstandigheid 
Ik houd me aan mijn planning  
Ik schat in of ik mee moet doen aan de instructie  
Ik werk 60 min aaneengesloten aan mijn taken  

Samenwerken 
Ik benoem mijn sterke en zwakke punten 
Ik verdeel de taken op basis van kwaliteiten  
Ik wissel af in leiden en volgen  

Reflectie 
Ik kan plannen op basis van belangrijkheid 
Ik pas mijn werkwijze aan als iets niet lukt 
Ik bespreek met andere kinderen hoe ik mijn werk heb aangepakt en wat het resultaat is  

Verantwoordelijkheid  
Ik leg uit waarom ik bepaalde stappen heb genomen om iets te leren 
Ik voel me medeverantwoordelijk in de klas en op school  
Ik spreek anderen aan op afspraken  
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BIJLAGE 3 MIJN DALTONDOELEN 



32 | OBS De Regenboog 

 

 

  



33 | OBS De Regenboog 

 

BIJLAGE 4 HET DOELENSCHRIFTJE  
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BIJLAGE 5 TAAKFORMULIER 
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BIJLAGE 6 HUISHOUDELIJK TAKENBORD 
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BIJLAGE 7 DIFFERENTIATIEBLAD 

Mijn opdrachtenblad 

 

 

 

 

 

 

  

Taal: 

Na de instructie: 

*  maak ik de opdrachten samen met de juf. 

** maak ik opdracht 1 tot en met 4 zelfstandig.  

*** maak ik opdracht 1,2,3  en ∆.  Daarna 1 plusopdracht achterin het boek.  

 

Rekenen: 

Na de instructie:  

* krijg ik aan de instructietafel een extra uitleg, daarna maak  ik de zwarte opdrachten uit het boek.   

** maak ik de zwarte en blauwe opdrachten uit het boek. 

*** maak ik de blauwe opdrachten uit het boek. Daarna ga ik verder met de opdrachten bij de  blauwe T en V. 

**** Elke dag maak ik een som uit mijn meesterwerkboek 

 

 

Spelling: 

Na de instructie: 

* maak ik opdracht 1 en 2, daarna kies ik zelf nog een opdracht.  

** maak ik opdracht 1en 2, daarna kies je zelf nog 2 opdrachten. 

*** maak ik opdracht 4,5 en 6 zelfstandig en kies daarna 1 plusopdracht achter uit het boek.  

 

Begrijpend lezen: 

Na de instructie: 

* maak ik de opdrachten met de juf. 

** maak ik de opdrachten alleen of met een maatje. 

*** maak ik de opdrachten alleen of met een maatje 
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Opdrachtenblad van …. 

 

 

 

 

 

 

  

Taal: 

Na de instructie: 

maak ik opdracht 1 tot en met 4 zelfstandig.  

 

Rekenen: 

Na de instructie: 

maak ik de blauwe opdrachten uit het boek. Daarna ga ik verder met de opdrachten bij de 

blauwe T en V. 

Elke dag maak ik een som uit mijn meesterwerkboek 

 

Spelling: 

maak ik opdracht 4,5 en 6 zelfstandig en kies daarna 1 plusopdracht achter uit het boek.  

 

Begrijpend lezen: 

Na de instructie: 

maak ik de opdrachten alleen of met een maatje. 
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BIJLAGE 8 REFLECTIEBLAD 
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BIJLAGE 9 PERIODE REFLECTIEBLAD 
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BIJLAGE 10 KIJKWJZERS 

 

Kijkwijzer 

reflecteren 

Datum: Groep:   Observant

: 

     

taakaanpak 1/2A 1/2B 3 4 5 6 7 8 

Kind vertelt na 

afloop van de taak 

wat hij heeft 

gedaan. 

        

Kind controleert 

het gemaakte 

werk. 

        

Kind kan zelf 

fouten opzoeken 

als de leerkracht 

dat vraagt. 

        

Kind reageert 

zonder 

emotioneel te 

worden op kritiek 

op zijn werk. 

        

Kind kan 

afspraken met 

leerkracht maken 

over werk voor de 

volgende keer. 

        

Kind geeft en kan 

feedback 

ontvangen op het 

gemaakte werk. 

        

Kind verbindt 

consequenties 

voor de volgende 
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keer aan zijn 

beoordeling. 

Kind stelt zo nodig 

zijn tijdsplanning 

bij. 

    

 

    

Kind schat in of hij 

/ zij een instructie 

nodig heeft. 

  

 

      

Kind kan positieve 

en negatieve 

punten benoemen 

van zijn eigen 

leerwerk. 

        

Kind komt met 

suggesties voor 

aanpassingen op 

het leerproces. 

        

Opmerkingen  
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Kijkwijzer 

Samenwerken 

Datum: Groep:   Observant

: 

     

Samen spelen 

Samen werken  

1/2A 1/2B 3 4 5 6 7 8 

Kinderen kunnen 

hulp vragen aan 

een ander.  

        

Kinderen weten 

wat er van ze 

verwacht wordt 

als maatje. 

        

Kinderen kunnen 

rustig met elkaar 

overleggen.  

        

Kinderen kunnen 

zelf een taak 

uitvoeren zonder 

leerkracht.  

        

Voert zonder 

aansporing zijn 

deel van de taken 

uit. 

        

Kind doet aan een 

ander voor of legt 

aan een ander uit, 

hoe de taak 

gedaan kan 

worden. 

        

Kind heeft inzicht 

in zijn eigen 

kwaliteiten en kan 

die van een ander 

benoemen. 
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Past in onderling 

overleg tussentijds 

afspraken aan. 

        

Kind kiest voor 

samenwerking op 

basis van eigen 

kwaliteit en die 

van een ander. 

        

Opmerkingen  
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Kijkwijzer 

Verantwoordelijkheid   

Datum: Groep: 

  

Observan

t: 

     

Samen spelen Samen 

werken  

1/2A 1/2B 3 4 5 6 7 8 

Kinderen weten op 

welke plek ze aan het 

werk kunnen. 

        

Kinderen gaan 

zorgvuldig om met 

materialen en weet 

waar ze het kunnen 

vinden / pakken. 

        

Kinderen kunnen zelf 

hun dag / weektaak 

plannen / bepalen / 

uitvoeren. 

        

Kinderen weten wat 

hun huishoudelijke 

taak is en doen deze.  

        

Kinderen kunnen zelf 

bepalen of ze 

instructies nodig 

hebben. 

        

Kinderen weten 

wanneer het 

samenwerken nodig 

is. 

        

Kinderen nemen de 

verantwoordelijkheid 

voor het maken, leren 

en inleveren van 

huiswerk. 

        



49 | OBS De Regenboog 

 

Opmerkingen  

Kijkwijzer 

zelfstandigheid 

Datum: Groep: 

  

Observant:      

taakaanpak 1/2A 1/2B 3 4 5 6 7 8 

Kinderen kunnen 

zelf spullen 

pakken en 

opruimen 

        

Leerkracht maakt 

duidelijk wat er 

verwacht wordt 

(bord, taak) 

        

Kind plant 

dag/weektaak  

        

Kind kijkt zelf na          

Kind verbindt 

acties aan 

nakijken 

        

Kind kan 

meerdere taken 

achtereenvolgens 

maken 

        

Uitgestelde 

aandacht 

        

Kind weet wat hij 

moet doen bij 

hulpvraag (al dan 

niet met 

hulpmiddel 
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uitgestelde 

aandacht) 

Zelfstandig 

werken 

        

Kind kan omgaan 

met afleidingen 

intern of extern  

        

Kind kan langere 

tijd zelfstandig 

werken 

 10 min 15 15- 30 30 30-45 45-60 60 

Opmerkingen  
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BIJLAGE 11 DAGKLEUREN 
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BIJLAGE 12 JAARPLAN WERKGROEP DALTON 
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BIJLAGE 13 BEZOEKROOSTER VISITATIE 11 MAART 2021 
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