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Voorwoord 
 
Met plezier en trots presenteren we dit daltonboek aan u. Het is ons werk- en borgingsdocument 
waarin we beschrijven hoe we samen met leerlingen en ouders vormgeven aan het daltononderwijs 
op DKC ‘t Kompas.  
 
Het is geschreven voor: 
 collega’s, invallers en stagiaires en betrokken ouders van DKC ‘t Kompas  
 ouders die de juiste school zoeken voor hun kind(eren) 
 het bestuur van de stichting CKC Drenthe  

 de onderwijsinspectie 
 visiteurs van de Nederlandse Dalton Vereniging 
 andere (dalton)basisscholen 
 
 
 
Ons daltononderwijs is continu in ontwikkeling. We houden dit daltonboek actueel door meerdere 
malen per jaar ons onderwijs te evalueren. We kijken waar we staan, reflecteren op ons handelen en 
de doorgaande lijn en bepalen welke dromen we gaan verwezenlijken. We laten ons daarbij niet 
alleen inspireren door daltonnetwerken en –bijeenkomsten maar ook wat kinderen en ouders ons 
aandragen. 
 
Teksten in het groen betreffen onderdelen die we van plan en / of aan het ontwikkelen zijn. 
Deze komen weer terug in ons visitatieverslag. 
 
Namens het team van dalton kindcentrum ‘t Kompas, 
                                        
Lydia Jager, Rolf Veerbeek, daltoncoördinatoren 
Rob van den Berg, directeur 
 
 
Dalton kindcentrum ‘t Kompas 
Ceresstraat 6 
9514 CA Gasselternijveen 
T: 0599 512734 
E: kompas@ckcdrenthe.nl 
W: https://dkckompas.nl 
 

 
 

NB. Binnen CKC Drenthe zijn alle scholen omgevormd naar een kindcentrum. De vorm en inhoud verschillen 
per locatie. Dit is mede afhankelijk van de specifieke situatie in de wijk/dorp/stad en van de 

huisvestingsmogelijkheden. Onze school heet sinds 2018 een kindcentrum. Naast onderwijs bieden wijzelf nog 

geen vorm van opvang aan. Dat wordt door Skidkinderopvang gedaan. Samen met deze organisatie realiseren 
wij een doorgaande lijn tussen opvang en onderwijs, die ten goede komt aan de ontwikkeling van kinderen. 

Tevens komen wij tegemoet aan de veranderende opvoed- en opvangbehoefte van ouders.  
(uit het schoolplan 2019-2023) 

 
 
 

 
 

mailto:kompas@ckcdrenthe.nl
https://dkckompas.nl/
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Daltononderwijs algemeen 
 
‘… van kinderen mensen maken die onbevreesd in het leven staan, vol van zelfvertrouwen, creatief, 
kritisch, initiatiefrijk, sociaal en die hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen..’ 

 
Helen Parkhurst (1887-1973), grondlegster van het Daltononderwijsconcept deed 
indertijd deze uitspraak, die volgens ons nog steeds actueel is. Want de school is de 
plek waar kinderen kunnen oefenen en ervaringen kunnen opdoen om zich daarin te 
ontwikkelen. 
Uitgebreide achtergrondinformatie vindt u op https://www.dalton.nl 

 
 
 

 
 
 
 

Onze Visie en missie 
 
Onderwijskundige visie 
Kinderen stap voor stap leren om verantwoordelijkheid te dragen voor zichzelf en hun omgeving. Dat 
is het uitgangspunt van ons Daltononderwijs. Het schept daarmee een voorwaarde om goed te 
kunnen functioneren in een democratische samenleving. Door heldere afspraken tussen leerkracht en 
individuele leerling biedt de leerkracht veiligheid en structuur; een klimaat dat de leerling uitdaagt tot 
leren.  
Rekening houdend met onze schoolpopulatie is “Dalton de hele dag” wellicht een Utopie, maar wel 
een ideaal waar we naar toe willen werken….. Met als herkenbare vijf uitgangspunten van ons 
Daltononderwijs; vrijheid en verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, samenwerking, effectiviteit en 
reflectie. Deze kernwaarden beschrijven wij uitgebreid in dit Daltonboek. Essentieel daar bij is 
Borging voor onze school als organisatie, leerkrachten en kinderen. “Doen we het op de goede 
manier? Is er een doorgaande lijn in de school en komt de school de gemaakte afspraken na?” Dat 
zijn de vragen die het schoolteam zich geregeld stelt en die door het visitatieteam van de NDV eens 
per vijf jaar worden gecontroleerd. 
 
Het DKC ‘t Kompasteam heeft zelf de Daltonkernwoorden; vrijheid en verantwoordelijkheid, 
zelfstandigheid, samenwerking, effectiviteit en reflectie, samengevat in drie begrippen: betrokken, 
betrouwbaar en bekwaam. 
 
Betrokken: Betrokkenheid speelt zich af op verschillende niveaus en zegt iets over de relatie tussen 
leerkrachten, leerling en ouders: de leerling voelt zich betrokken bij school, bij het werk als daar 
aandacht voor is, als hij of zij zich gezien voelt en gewaardeerd wordt. Ook voor ouders en hun 
betrokkenheid bij de school is dat een belangrijk gegeven.  
 
Betrouwbaar: Om te kunnen leren is o.a. rust en concentratie nodig. Een voorspelbare schooldag 
en een gestructureerde omgeving is veilig en maakt leren prettig. De leraar hanteert de orderegels 
en is eenduidig in gedrag. Ook in communicatie naar collega’s onderling en naar ouders zorgen we 
voor helderheid en duidelijkheid. 
 

https://www.dalton.nl/
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjahZ6O9J3aAhVBaFAKHf9AAb8QjRx6BAgAEAU&url=https://sobeya100.wordpress.com/geschiedenis/helen-parkhurst/&psig=AOvVaw21VV3yzy9y4ygeOkprHDZ8&ust=1522838072569057
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Bekwaam:  
Ieder mens, ieder kind heeft de behoefte zich bekwaam of competent te voelen. Dat is een 
belangrijk gegeven als het gaat om het leerstofaanbod. Vanuit een gevoel van “dat gaat mij lukken”, 
maak je steeds stapjes die moeilijker zijn dan de vorige.  
Krijg je steeds taken die ver boven je niveau liggen, dan voel je je onbekwaam, heel onprettig. Dat 
kan leiden tot teleurstelling en tegenzin om naar school te gaan. De bekwaamheid van de leraar is 
om van elk kind het niveau te kennen en met de opdrachten hierop aan te sluiten. 
  

Pedagogische visie  
Opvoeding en onderwijs gaan op ‘t Kompas samen. De school en de ouder(s)/verzorgers begeleiden 
het kind op weg naar volwassenheid om straks volwaardig te kunnen deelnemen in de maatschappij, 
waarbij het kind een steeds grotere rol krijgt toebedeeld in het maken van keuzes. 
  
Op deze wijze voldoet de school aan haar twee hoofdtaken:  
Het (samen met de ouders) opvoeden van en het lesgeven aan kinderen.  
 
Vanuit onze visie: betrouwbaar, betrokken en bekwaam zoeken we de samenwerking en waarderen 
ieders inzet en talent met aandacht voor kinderen, medewerkers, ouders en ketenpartners. Zo wordt 
onderwijs een reis en geen race.... 
 
 

Ons daltononderwijs 
Middels ons Daltonconcept leren we kinderen verantwoordelijkheid dragen voor hun eigen 
leerproces. Het werk individueel of samen uitvoeren, het leren plannen, de doelen stellen en het 
reflecteren op hun taken en de instructie zijn daarbij terugkerende vaardigheden in het cyclisch 
proces waarbij we zo optimaal mogelijk aansluiten bij verschillende onderwijsbehoeften. 
(uit het schoolplan 2019-2023) 
Het daltononderwijs kent vijf kernwaarden, zoals we die hierboven hebben beschreven. In de 
volgende hoofdstukken wordt dieper op iedere kernwaarde ingegaan en hoe wij hier als school vorm 
aan geven.  
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Zelfstandigheid  

 
Als daltonschool streven wij ernaar de leerlingen te leren om zelfstandig te kunnen denken en 
handelen. Daarbij ligt het initiatief bij de leerlingen en heeft de leerkracht een coachende en 
begeleidende rol. We willen een school zijn waar leerlingen zich kunnen ontwikkelen tot zelfbewuste, 
sociaalvaardige en verantwoordelijke mensen. Bij de kernwaarde zelfstandigheid maken we 
onderscheid tussen de onderstaande werkvormen. 
 
Zelfstandig werken 
Het gaat hierbij om het creëren van situaties waarbij leerlingen leren omgaan met uitgestelde 
aandacht. (stoplicht, time timer) 
 
Zelfstandig leren 
De leerling draagt zelf verantwoordelijkheid voor de manier waarop hij kennis opneemt en taken 
indeelt en hij plant op de juiste momenten een ontspanningsactiviteit (ik doe even iets voor mezelf). 
De te maken taken liggen vast. 
 
Zelfverantwoordelijk leren 
Het gaat hierbij om leersituaties waarin leerlingen zelfsturend bezig zijn. De leerling leert zichzelf 
doelen te stellen ten aanzien van het gewenste eindresultaat. Hij of zij maakt keuzes over hoe deze 
doelen bereikt moeten worden. De leerstof wordt grotendeels door de leerkracht aangereikt. 
 
Zelfsturend leren 
Het gaat hierbij om situaties naast de basistaak waarbij de leerling zelf de inhoud en de werkwijze 
bepaalt en de vrijheid heeft om initiatieven te nemen, die noodzakelijk zijn voor het eigen leerproces. 
 
Eén van de manieren om zelfstandigheid te stimuleren is het werken met uitgestelde aandacht (zie 
afspraken onderstaand schema). Dit zorgt ervoor dat leerlingen eerst zelf leren zoeken naar een 
oplossing voor een probleem dat zich aandient. De leerling merkt ook dat het niet altijd direct terecht 
kan bij de leerkracht. Op deze wijze stimuleren we het zelfoplossend vermogen van kinderen en 
leren we ze creatief en in mogelijkheden te denken.  
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Doorgaande leerlijn zelfstandigheid 
 Groep 1 en 2 Groep 3 en 4  Groep 5 en 6 Groep 7 en 8  

 

Weektaak/Planbord 

 

Werken met een planbord. 

Groep 1: 2 werkjes per week 
Groep 2: 3 werkjes per week 

 

Ja, op het moment van werken 
wordt de activiteit met een fiche 

gepland. (dagkleur) Na de activiteit 
wordt deze vervangen door een 

smiley. 

 

Ja, dagtaak (groep 3)  weekplanning 

in ontwikkeling. 
Groep 4 werkt sinds dit schooljaar 

met een weektaak. 

 

Ja, taakbrief, waarbij 

groep 5 grote delen met 
de leerkracht inplant en 

groep 6 (bijna) alles zelf 

inplant 
 

 
In ontwikkeling: 

reflectieblad achterkant 

taak. 

Ja, taakbrief 

 

Kiesbord / 

keuzebord 

Ja, kiesbord Ja, keuzebord Ja, keuzebord Ja, keuzebord 

Agenda Nee Nee Nee Ja, groep 8 na de 
kerstvakantie met een 

papieren agenda. 

Weekplanning/ 
Klassenboek / 

instructie 
 

In de klassenmap staat de 
dagplanning een week vooruit 

gepland. 

In de klassenmap staat de 
dagplanning een week vooruit 

gepland. 
 

De instructiemomenten staan 

aangegeven op het bord 

 

In de klassenmap staat de 
dagplanning een week 

vooruit gepland. 
 

De instructiemomenten 

staan aangegeven op het 

bord 

In ontwikkeling: Na de 

herfstvakantie krijgen de 

leerlingen een 

weekschema, waarin alle 

instructies wekelijks staan 

vermeld 

In de Klassenmap staat 
de dagplanning een week 

vooruit gepland 
 

De lln hebben een 
weekoverzicht met 

wanneer welke instructie 

gegeven wordt. 
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begeleidingszuil Begeleidingszuil tot 9.00 u.  We hebben 3 

begeleidingszuilmomenten per dag 
(8.30 u / 10.15 u / 12.15 u) 

We hebben 3 

begeleidingszuilmomenten 
per dag (8.30 u / 10.15 u 

/ 12.15 u) 

We hebben 3 

begeleidingszuilmomenten 
per dag (8.30 u / 10.15 u 

/ 12.15 u) 

Dagplanning De leerkracht maakt gebruik van 
dagritmekaarten (picto’s) 

 

De leerkracht maakt gebruik van 
dagritmekaarten op het whiteboard 

(groep 3 picto’s / groep 4 woorden)  

 
 

De leerkracht maakt 
gebruik van 

dagritmekaarten op het 

whiteboard (woorden) 

 

De leerkracht maakt 
gebruik van 

dagritmekaarten op het 

whiteboard (woorden) 

Uitgestelde 
aandacht 

 

Grote time timer; werktijd.   
Kleine time timer; leerkracht niet 

storen (leerkracht geeft instructie). 

Grote time timer; werktijd.  Kleine 
time timer; leerkracht niet storen 

(leerkracht geeft instructie). 

 
Wanneer een leerling een vraag 

heeft, wordt er gewerkt met een 
vragenkaartje. De leerkracht houdt 

regelmatig een loopronde. 

Grote time timer; lkr geeft 
instructie. 

 

Wanneer een leerling een 
vraag heeft, wordt er 

gewerkt met een 
vragenkaartje. De 

leerkracht houdt 

regelmatig een loopronde. 

Wanneer een leerling een 
vraag heeft, wordt er 

gewerkt met een 

vragenkaartje. De 
leerkracht houdt 

regelmatig een loopronde. 

Stilteteken Standaard stilteteken Standaard stilteteken Standaard stilteteken Standaard stilteteken 

Stemvolume  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Geluidsniveau in de klas: 

Geel:  Groepsstem 
Oranje: Fluisterstem 

Rood: Stil 
 

Geluidsniveau in de klas:  

Groen: spreekstem 
Oranje: Fluisterstem 

Rood: stil werken 
( via Gynzy) 

Geluidsniveau in de klas:  

Groen: spreekstem 
Oranje: Fluisterstem 

Rood: stil werken 
 

Geluidsniveau in de klas:  

Bij instructies moet er stil 
en zelfstandig worden 

gewerkt. Geen instructie, 
dan mag er gewerkt 

worden met een 
fluisterstem. 

 

Geluidsniveau in de klas:  

Groen: spreekstem 
Oranje: Fluisterstem 

Rood: stil werken 
( via Gynzy) 

 

Bij instructies moet er stil 
en zelfstandig worden 

gewerkt. Geen instructie, 
dan mag er overlegd 

worden, tenzij door de 
lkr. anders aangegeven. 

 

 Plannen  Groep 1: De leerling leert onder 
begeleiding (in groepje of 

individueel) plannen.  

Groep 3: De leerling plant de taken in 
voor 1 dag. 

Groep 4: De leerling plant de taken in 

voor 1 of meerdere dagen.  

De leerlingen plannen de 
taken in voor een hele 

week en houden hierbij 

De leerlingen plannen de 
taken in voor een hele 

week en houden hierbij 
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Groep 2: De leerling plant per dag 

zelfstandig zijn activiteiten op het 
planbord. Later in het schooljaar 

plannen ze vooruit voor de rest van 

een week. 

rekening met de 

instructiemomenten. 
 

 

rekening met de 

instructiemomenten. 
 

 

Differentiatie  Naar aanleiding van SLO-doelen, 

resultaten beredeneerd aanbod en 

eigen observaties worden de 
aangeboden activiteiten naar 

behoefte aangepast  
 

De basisstof wordt door alle kinderen 

gemaakt.  

 
Verdieping en verlengde instructie 

worden aangeboden naar 
onderwijsbehoeften. 

 
Rekenen: adaptief Gynzy 

Spelling: adaptief Gynzy 

 

Taal gaat uit van drie verschillende 

niveaus: 

 Minimum 

 Basis 

 Plus 

 
Op de taakbrief staan de sterren 

aangegeven en de lln maken de 

lessen waarvan ze na de instructie 

vinden dat ze moeten gaan maken. 

Hiermee wordt gestart na de 

kerstvakantie. 

 

Individuele afspraken met leerlingen 
staan in de dagplanning. 

Rekenen: adaptief Gynzy 

Spelling: adaptief Gynzy 

 

Taal gaat uit van drie 

verschillende niveaus: 

 Minimum 

 Basis 

 Plus 

 

Op de taakbrief staan de 

sterren aangegeven en de 

lln maken de lessen 

waarvan ze na de 

instructie vinden dat ze 

moeten gaan maken. 

 

Individuele afspraken met 

leerlingen staan in de 

dagplanning. 

 

Rekenen: adaptief Gynzy 

Spelling: adaptief Gynzy 

 

Taal gaat uit van drie 

verschillende niveaus: 

 Minimum 

 Basis 

 Plus 

 

Op de taakbrief staan de 

sterren aangegeven en de 

lln maken de lessen 

waarvan ze na de 

instructie vinden dat ze 

moeten gaan maken. 

 

Het werken in de 

werelden wordt door de 

lln zelf ingepland naar 

keuze van noodzaak, of 

interesse. 

 

Individuele afspraken met 

leerlingen staan in de 

dagplanning. 

Lengte van 
zelfstandig werken 

 

Als er geen instructies zijn, de hele 
dag. Anders 10-15 minuten 

 

Als er geen instructies zijn, de hele 
dag. Anders 20-30 minuten  

 

Als er geen instructies 
zijn, de hele dag. Anders 

30-45 minuten 
 

Als er geen instructies 
zijn, de hele dag. Anders 

45-60 minuten 
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Correctie 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Bij bepaalde spelletjes en/of 

ontwikkelingsmaterialen kunnen de 
leerlingen zelfcorrigerend werken.  

 

 

Groep 3: 
In groep 3 wordt er grotendeels door 
de leerkracht nagekeken, maar de 

leerlingen die met het ‘zon-materiaal 

van VLL werken kijken zelf na. 
 

Gynzy rekenen- en spelling; 
zelfcorrigerend. 

3 fouten achter elkaar is hulp 

inschakelen van de lkr. 
 

Groep 4:  
Taal, rekenen, werkbladen spelling; 

leerlingen kijken zelfstandig na bij de 
nakijktafel. 

 

Max. 2 leerlingen bij de nakijktafel. 
De leerlingen leggen het nagekeken 

werk op de afgesproken inleverplek in 
de klas. 

 

Gynzy rekenen en 

spelling; zelfcorrigerend. 
3 fouten achter elkaar is 

hulp inschakelen van de 

lkr. 
 

Verkeer, taal, Faqta; 
leerlingen kijken 

zelfstandig na bij de 

nakijktafel. 
 

Nakijken; zie nakijkwijzer 
 

Meer dan 1 fout in een 
oefening, opgaves die 

fout gingen opnieuw 

maken bij hun plek en 
daarna weer nakijken. 

 
Blijft het fout (of vindt het 

kind het lastig) dan moet 

het hiervoor zelf hulp 
inschakelen 

(schoudermaatje / 
groepsmaatje / 

leerkracht) 

Gynzy rekenen en 

spelling; zelfcorrigerend. 
3 fouten achter elkaar is 

hulp inschakelen van de 

lkr. 
 

Verkeer, taal, Engels en 
Faqta moeten de 

leerlingen zelfstandig 

nakijken bij hun tafel. 
 

Nakijken; zie nakijkwijzer 
 

Meer dan 1 fout in een 
oefening, opgaves die 

fout gingen opnieuw 

maken bij hun plek en 
daarna weer nakijken. 

 
Blijft het fout (of vindt het 

kind het lastig) dan moet 

het hiervoor zelf hulp 
inschakelen 

(schoudermaatje / 
groepsmaatje / 

leerkracht) 

  
 
 
 
 
 
 
 



 

Daltonboek Dalton Kindcentrum ‘t Kompas                                                                                                                                 11 

Doelen zelfstandigheid 
Groep 1 en 2 Groep 3 en 4  Groep 5 en 6 Groep 7 en 8  

Ik… 

 

 kan zelfstandig werken 
gedurende 15 minuten 

 kan zelfstandig spelen 

gedurende 30 minuten 

 kan hulp vragen aan een 
maatje als juf niet 

beschikbaar is 

 kan in een week twee of 
drie taakjes plannen 

 kan zelf de benodigde 

spullen pakken 

 kan me zelfstandig aan- en 

uitkleden met gym 

 kan zelf de spullen 
schoonmaken en opruimen 

 probeer zelf een conflict op 

te lossen. 

 ken het gebruik van een 
timetimer 

 ken het gebruik van 

materiaal 

 kan hulp vragen en geven 

 ken het stappenplan van 

uitgestelde aandacht 

 weet hoe hard ik mag 
praten (stemvolume) 

 kan reflecteren aan de 

hand van de smileykaarten  
 

Ik… 

 

 kan zelfstandig werken 
gedurende 30 minuten 

 kan een dag/ weektaak 

inplannen 

 kan werken in verschillende 
groepsgroottes 

 lever mijn werk op de 

afgesproken plek in 

 kan zelfstandig een klein 
conflict oplossen 

 kan op mijn taakbrief het 

gemaakte werk aftekenen 

 kan reflecteren aan de hand 

van de smileykaarten 

 weet hoe hard ik mag praten 
(stemvolume) tijdens het 

werken. 

 kan hulpvragen aan anderen 
als ik ergens niet uitkom. 

Ik… 

 

 kan zelfstandig werken 
gedurende 45 minuten 

 kan hulp vragen aan anderen 

om tot een oplossing te 
komen 

 kan zelfstandig nakijken en 

corrigeren 

 kan mijn weektaak inplannen 

 gebruik de tijd effectief en 
op een bewuste manier  

 verwoord mijn eigen mening 

 kan reflecteren op mijn werk 

en, indien nodig, met behulp 

van mijn schoudermaatje of 
de leerkracht mijn werkwijze 

bijstellen 

 kan mijn eigen doelen stellen 
en ik kan controleren of ik 

mijn doel(en) heb gehaald. 

Ik… 

 

 kan zelfstandig werken 
gedurende 60 minuten 

 kan mijn agenda goed 

gebruiken (In groep 8) 

 Kan mijn weektaak op 
maandag voor de hele week 

plannen. 

 kan mijn werkwijze/handelen 
aanpassen op basis van mijn 

reflectie 

 kan een keuze maken uit 

diverse leerstrategieën 

 kan doelen formuleren die 
haalbaar en noodzakelijk zijn 
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Werkwijze Zelfstandig werken 
 

Zelfstandig werken in groep 1 en 2  
 
Het planbord 
Op dinsdag worden de activiteiten uitgelegd. De materialen staan klaar en de activiteiten 
staan op het planbord aangegeven.  
 
In groep 1 moeten de kinderen twee opdrachten in één week klaar hebben en in groep 2 zijn 
dat er 3 dat wordt uitgebreid naar 4 opdrachten. De kinderen zijn vrij in het plannen van 
activiteiten. Soms wordt de activiteit samen gedaan, deze staat dan al gepland. 
Door het gebruik van het planbord is direct zichtbaar welke leerling opdrachten uitstelt of 
juist niet. Waar nodig kan de leerkracht snel en adequaat begeleiding en ondersteuning 
bieden. 
 

 
Planbord   groep 1 en 2                                                     
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Foto dagritmekaarten en kiesbord groep 1-2 

 
 

 
Het kiesbord 
Op het kiesbord maken kinderen hun keuze door hun naamkaartje bij de betreffende 
activiteit te plaatsen. Wanneer het kind geen taak gepland heeft of klaar is met de geplande 
taak mag het een vrije keuze maken op het kiesbord. 
 
 
Leerlingen worden gestimuleerd zelf keuzes te maken. Elke dag plannen de leerlingen de 
taken zelfstandig of met sturing van de leerkracht. Leerlingen zijn vrij in het vooruitplannen 
van de taken, deze mogen ze op elk moment bijstellen. 
 
Heeft een leerling die dag geen werkje gepland, dan kan het een hoek of een overige 
activiteit kiezen van het kiesbord.  
De weektaak loopt van dinsdag t/m maandag. Wanneer een leerling een werkje maakt, kan 
het zelf kiezen bij welke tafel. Soms staat de tafel wel vast, afhankelijk van het werkje. De 
andere leerlingen spelen in de hoeken of zitten aan tafel te kleuren (of iets anders). 
 
In de groepen 1 en 2 zijn er verplichte werkjes en keuzemogelijkheden. In groep 1 plant de 
leerkracht de werkjes in voor de jongste leerling. De oudste leerling plant dit met hulp van 
de leerkracht, de leerkracht heeft hierbij een sturende rol. In groep 2 mogen de leerlingen 
zelfstandig inplannen. De leerkracht is hierbij op de achtergrond aanwezig en coacht waar 
nodig.  
Doordat het inplannen van het werk door de leerling gedaan wordt, draagt de leerling een 
steeds grotere verantwoordelijkheid voor zijn of haar eigen leerproces.  
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Met regelmaat hebben de leerlingen eigen inbreng in de wijze waarop een werkje wordt 
gemaakt. Bijvoorbeeld tijdens het thema Sinterklaas: bijv. het werkje zwarte piet maken 
staat vast, maar de leerling bepaalt hoe en met welke materialen (klei, verf, tekenen, 
bouwen) het wordt gemaakt. 
In groep 1 en 2 wordt de lesstof in thema’s aangeboden. De leerkracht stelt de thema’s vast 
waaraan de leerdoelen gekoppeld worden aan de hand van het Beredeneerd Aanbod. 
Daarnaast heeft de leerling ook inbreng in wat het wil leren of maken. Bijvoorbeeld tijdens 
het thema restaurant. De leerlingen bedenken dat er een restaurant en cafetaria in de klas 
moeten komen, daarbij hoort een keuken, afhaalcorner, zitplaatsen, kassa enz. Gezamenlijk 
zorgen de leerkracht en leerlingen voor de inrichting en krijgen de leerlingen ruimte om dit 
te creëren.  
 
Bij binnenkomst werken de leerlingen met het materiaal wat op de tafel klaar staat.  
Op maandag t/m donderdag is dit constructiemateriaal en op vrijdag materiaal uit de 
spelletjeskast. 
De leerlingen werken aan een tafel en praten met hun maatjesstem, dit wordt aangegeven 
door middel van de time-timer en stemwijzer. 
Doordat de leerlingen zelfstandig werken en met hun maatjesstem praten heeft de 
leerkracht de ruimte om met een groepje leerlingen of individuele leerling bij de 
instructietafel te zitten voor de begeleidingszuil. 
 
Op de timetimer is te zien hoe lang er taaktijd is.  
Wanneer er zich problemen voordoen, proberen kinderen deze in eerste instantie zelf op te 
lossen. De leerlingen leren elkaar te helpen door hun maatje (dit wisselt gedurende acht 
weken) of een leerling in het groepje om hulp te vragen. Zo leren ze om te gaan met 
uitgestelde aandacht.  
 
De leeromgeving is zodanig ingericht dat de leerlingen zelfstandig de materialen die ze nodig 
hebben kunnen pakken en opruimen. 

 
 

Zelfstandig werken vanaf groep 3   
Vanaf groep 3 werken de kinderen met een taakbrief waarop de taken van de week en de 
instructiemomenten vermeld staan. De instructiemomenten kunnen de kinderen ook zien op 
de dagplanning op het whiteboard.  
Aan het begin van de week plannen de leerlingen de taken. In groep 3 gebeurt dit per dag, 
in groep 4  wordt er gewerkt met een weektaak. Dat betekent dat we vanaf groep groep 4  
de kinderen leren om dag overstijgend te plannen en werken. De leerkracht plant de eerste 
8 weken voor groep 4, maar na de herfstvakantie is er steeds meer vrijheid om een dag 
overstijgend te plannen en te werken. 
Bovenstaande weekplanning op de taakbrief is ontwikkeling vanaf groep 3  
De leerlingen zijn vrij om te kiezen wanneer ze welke taak plannen, rekening houdend met 
de instructiemomenten.  
De instructiemomenten staan weergegeven op het whiteboard.  
Vanaf groep 5 krijgen de leerlingen een instructierooster voor de hele week. 
Dit alles kan door de leerkracht beperkt worden in het kader van vrijheid en 
verantwoordelijkheid. 
 
Foto instructierooster 
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Een leerling mag door middel van zijn naam erbij zetten/schrijven aangeven of hij mee wil 
doen met de instructie of dat hij/zij verder werkt aan de taken, of uitleg wil geven. Door de 
verantwoordelijkheid bij de leerling de leggen leert de leerling hiermee om te gaan. Hierdoor 
creëert de leerkracht instructie in kleine groepen, wat effect heeft op het instructieniveau. 
(experiment groepsoverstijgende hulpmarktplaats, groepsoverstijgend keuzewerk, etc) 
 
Als de leerlingen een taak af hebben en het doel hebben gehaald, geven ze dit zelf aan op 
hun taakbrief. Hierdoor wordt de taakbrief een werkdocument van de leerling.  
Tijdens het zelfstandig werken werken de leerlingen aan een taak of werken ze aan hun 
eigen doel. We differentiëren door de taakbrief aan te bieden passend bij het niveau van het 
kind. Dit niveau kan de leerling aangeven op de taakbrief. 
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De leerlingen oefenen in het dragen van de eigen verantwoordelijkheid voor het indelen van 
hun taken, tijd en ruimte. De leeromgeving is zodanig ingericht dat de leerlingen zelfstandig 
de materialen die ze nodig hebben kunnen gebruiken.  
 
Alle leerlingen bepalen grotendeels zelf of ze op de gang, of andere werkplekken werken. 
Daarbij zijn ze vrij in het aangeven wanneer ze welke taak maken, rekening houdend met de 
instructiemomenten.  
Vanaf groep 3 heeft elke groep een aantal halpassen die meegenomen moet worden tijdens 
het werken op de gang. Wanneer de afspraken die op de gang gelden niet nageleefd 
worden, stuurt de leerkracht de leerling terug naar de klas en mag de leerling niet meer op 
de gang werken. Er worden duidelijke afspraken gemaakt om herhaling te voorkomen. De 
afspraken staan achterop de halpas.  

 
Hal schema 
Tijd Soort werkruimte 

8.30 uur – 9.00 uur Begeleidingszuil/samenwerkruimte 

9.00 uur – 10.00 uur Stiltewerkruimte 

10.15 uur – 11.30 uur Samenwerkruimte 

12.30 uur – 14.00 uur Samenwerkruimte 

 
 
 

De leerlingen kijken zo veel mogelijk bij de 
nakijktafel na en leveren het werk in. (bij ruimte 
gebrek bij de eigen tafel) Doordat we schoolbreed 
met een handelingswijzer werken voor het nakijken 
weet de leerling precies wat er van hem of haar 
verwacht wordt. Bij de digitale verwerking van 
opdrachten, wordt de leerling direct gecorrigeerd 
en moet de leerling zelf actie ondernemen bij 
teveel fouten door hulp te vragen. De leerkracht 
kan dit controleren d.m.v. het dashboard. 

 
 
 
Daarnaast worden alle leerlingen 
verantwoordelijk gemaakt voor een aantal 
huishoudelijke taken in de klas. We zorgen 
door het aanleren van deze vaardigheden voor 
een opbouw vanaf groep 1 t/m groep 8 van 
zelfstandig werken naar zelfverantwoordelijk 
leren.  
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Samenwerken 
 
Samenwerken is op verschillende manieren terug te zien op ‘t Kompas.  
Naast de sociale functie die samenwerken heeft, is er ook een groot effect op het gebied van 
zelfstandig leren van leerlingen. Wij maken onderscheid tussen samenwerken en 
samenwerkend (coöperatief) leren. 
 
Samenwerken is gemeenschappelijk aan eenzelfde taak werken, het streven is om met 
elkaar hetzelfde doel te behalen. Hierbij stem je de belangen op elkaar af. Met name de 
sociale doelstellingen staan hierbij centraal. 
Bij samenwerkend leren ligt het accent op de cognitieve prestatie welke in groepsverband 
wordt uitgevoerd. Er worden situaties gecreëerd waarbij leerlingen van en met elkaar leren. 
Hierdoor wordt er een bijdrage geleverd aan elkaars leerproces.  
 
Zowel samenwerken als samenwerkend leren heeft uiteindelijk een positief effect op het 
gevoel van veiligheid, een aspect waar wij veel waarde aan hechten bij ons op school.  

 
De volgende vijf basiskenmerken van samenwerkend (coöperatief) leren zijn: 

1. Positieve wederzijdse afhankelijkheid. 
De opdracht is zo geformuleerd dat de leerlingen elkaar nodig hebben voor een goed 
resultaat. 

2. Individuele verantwoordelijkheid. 
Iedere leerling levert een zichtbare bijdrage; is aanspreekbaar op de 
groepsactiviteiten. 

3. Directe interactie.  
De interactie is bij coöperatief leren gelijk; iedere leerling heeft een gelijk aandeel in 
het proces.  

4. Sociale vaardigheden. 
Coöperatief leren bevordert de samenwerkingsvaardigheden van de leerlingen.  

5. Aandacht voor het groepsproces. 
Een samenwerkingsopdracht wordt regelmatig geëvalueerd met de groep, zowel de 
inhoud als het proces. 

 
Criteria voor coöperatief leren 
G= gelijke deelname (ieder kind doet mee) 
I= individuele verantwoordelijkheid (ieder kind moet een eigen prestatie leveren)  
P= positieve wederzijdse afhankelijkheid (je kan het eindresultaat alleen samen halen)  
S = simultane interactie ( kinderen zijn tegelijk waarneembaar actief) 
 
We bouwen altijd denktijd in zodat alle kinderen de gelegenheid krijgen om een antwoord te 
bedenken. 
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Coöperatieve werkvormen 
Gedurende de hele dag vinden er vormen van samenwerken plaats. Dit kan binnen de taak, 
tijdens instructielessen, tijdens gym of bij de creatieve vakken. In iedere groep hangt een 
overzicht met de schoolbrede leerlijn voor coöperatieve werkvormen.  
 
Om coöperatief leren structureel in het lesprogramma op te nemen hebben wij een 
doorgaande leerlijn van groep 1 t/m groep 8 gemaakt. Deze leerlijn hangt zichtbaar in iedere 
klas in de vorm van een groen-blauwgekleurde kaart. Door de kaart zichtbaar op te hangen, 
wordt de leerkracht visueel geattendeerd op het inzetten van coöperatieve werkvormen in de 
klas. 
Op iedere kaart is zichtbaar welke werkvormen er in welk leerjaar aan bod komen. 
 
Wij gebruiken energizers (via Gynzy), ook gebruiken wij de 5-minuten coöperatief kaarten 
van Bazalt. 
Executieve functies zijn de regel- en aansturingsfuncties van de hersenen; ze zijn nodig in de 
dagelijkse praktijk en in het bijzonder bij het leren op school. Daarom zijn goede executieve 
functies een voorwaarde om tot leren te komen en momenteel een actueel onderwerp in ons 
vakgebied. 

 

Maatjes 
Om samenwerken te bevorderen en stimuleren in groep 1 en 2 heeft iedere leerling een 
maatje. De maatjes zijn voor een bepaalde periode aan elkaar verbonden en op elkaar 
aangewezen. De periode loopt van vakantie tot vakantie. De maatjes worden in groep 1 en 2 
inzichtelijk gemaakt door fotokaartjes op een whiteboard. Vanaf groep 3 zitten de maatjes 
naast elkaar of in groepjes (schouder-, oogmaatjes) 
 
De maatjes worden leerling- of leerkrachtgestuurd gekoppeld. Door de leerlingen zelf te 
laten kiezen geven we daarbij de verantwoordelijkheid aan de leerling om een maatje te 
kiezen met wie hij of zij goed kan samenwerken. Hierdoor leert de leerling ervaren dat dit 
niet altijd een vriendje of vriendinnetje moet of kan zijn. Wanneer de leerkracht de maatjes 
kiest, komt de leerling in aanraking met de diversiteit binnen de groep en leren zwakkere en 
sterkere leerlingen van en met elkaar. 
 
De taken van een maatje:  

 Help elkaar waar mogelijk 
 loop naast elkaar in de rij 
 zit naast of dichtbij elkaar  
 werk aan maatjesopdrachten met elkaar 

 

Samenwerken in de groep 
In de onderbouw is het samenwerken vooral samen spelen en elkaar helpen. Samenwerken 
is in de meeste situaties het doel, maar nog geen middel om tot een ander doel te komen. 
Sociale doelstellingen staan centraal in deze groepen. 
 
Nieuwe leerlingen worden de eerste periode gekoppeld aan leerlingen die al bekend zijn met 
de gang van zaken op school. In groep 2 komt het samenwerken meer aan bod door het 
verplicht samen maken van een taak of een werkje. Deze koppels worden gemaakt op basis 
van hun maatje, cognitie of eigen keuze. 
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Op onze school werken kinderen op allerlei manieren samen, niet alleen tijdens hun taaktijd, 
maar bijvoorbeeld ook op het plein of tijdens de gymles. Door structureel aandacht te 
schenken aan samenwerken, is het voor kinderen niet meer dan normaal dat we om elkaar 
denken en elkaar helpen wanneer dat nodig is. 
  

Tutorlezen 
Groep 8 gaat op maandagmiddag direct na de pauze naar 
groep 1/2.  
Dan worden er (prenten)boeken voorgelezen, deze liggen bij 
binnenkomst klaar, zodat er vlot een boek gekozen kan 
worden. De juf van groep 1/2 maakt duo’s, deze wisselen 
elke 2 weken. Als het boek gelezen is en er bepaalde 
vragen/opdrachten gedaan zijn, dan mag er een activiteit/spel 
gekozen worden die de leerlingen samen spelen. Na afloop 
wordt er opgeruimd en lopen de tutoren weer naar hun eigen 
klas. Groep 6 gaat tutorlezen met groep 3 

 

Groeps-doorbrekend-werken 
Doordat leerlingen steeds meer eigenaar worden van hun eigen leerproces en gestimuleerd 
worden om hulp te vragen binnen de school, wordt de wens om groep doorbrekend te 
werken ook steeds groter. We zoeken naar allerlei manieren om hier vorm aan te geven.  
 
Zo werken we 1 keer per jaar aan een schoolbreed thema met onze wo-methode Faqta. Dit 
schooljaar (2019-2020) staat het schoolbrede thema Magische media op de planning. Hierbij 
ondersteunen de leerlingen van de bovenbouw de leerlingen van de onder- en middenbouw. 
De bovenbouw leerlingen werken ook nog samen aan hun eigen opdrachten. 
 
3 keer per jaar organiseren we in een periode van 3 weken op de dinsdag/woensdagmiddag 
verschillende crea/cultuur workshops. Hierbij mogen de leerlingen van groep 3 t/m 8 een 
workshop kiezen. De groepjes bestaan dus uit leerlingen uit verschillende 
leeftijdscategorieën (Daltongroepjes). 
 
Bij de verschillende activiteiten maken we ook gebruik van de Daltongroepjes zoals bij: 
Maandelijkse Kompasviering 
Juffen en meestersdag 
Kerst-, Paasvieringen 
Schoolontbijt 
Koningsspelen 
Startfeest 
Knutselmiddagen 
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creacultuur-workshop bosexcursie                          creacultuur-workshop bostrimbaan
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Doorgaande leerlijn samenwerken 
 Groep 1 en 2 Groep 3 en 4  Groep 5 en 6 Groep 7 en 8  

Voorwaarden om te kunnen 
samenwerken 

 
 

 

Luister naar elkaar 
 

Gebruik namen van 
groepsgenoten 

 

Spreek verstaanbaar 
 

Praat en werk rustig 
 

Je mag 1x wisselen van hoek 

 
Deel materiaal met elkaar 

 
Vraag eerst hulp aan je 

maatje, daarna een ander 
kind. Als laatste vraag je de 

leerkracht 

 
Kijk een ander aan tijdens 

het spreken 
 

Geef een ander gelegenheid 

om mee te doen 
 

Durf een inbreng te hebben 
 

Laat een ander uitpraten 

 
Accepteer de inbreng van 

een ander 
 

Werk mee aan 
groepsopdrachten 

 
Help elkaar zonder voor te 

zeggen 

 
Werk met alle groepsleden 

samen 
 

Bied aan om iets uit te 

leggen 
 

Moedig een ander aan mee 
te doen 

 
Herinner een ander aan een 

taak of opdracht 

 
Ga om met verschillen in de 

groep 
 

Bepaal met anderen de 

plaats van het werk 
 

Plan samen een taak in op 
de taakbrief 

 

Bereik overeenstemming 
met elkaar 

 
Reflecteer op je eigen 

inbreng 

Verzamel met anderen 
materialen 

 
Durf leiderschap te tonen 

 

Reflecteer met elkaar 
tussentijds 

 
Evalueer het groepsproces 

 

Verdeel de taken eerlijk; 
kom op een democratische 

manier tot een goede 
taakverdeling. 

 
Accepteer een verschil van 

mening 

 
Vervul diverse rollen tijdens 

het samenwerken 
 

 

Breng het geleerde over op 
anderen 

 
Geef een ander op de juiste 

wijze feedback 

 
Verplaats je in de mening 

van een ander  
 

Combineer verschillende 

ideeën 
 

Motiveer en stimuleer je 
groepsgenoten 

 
Heb inbreng in discussies 

 

Overleg mee met de inhoud 
van het onderwijs tijdens 

projecten 
 

Stel samen het doel van de 

opdracht samen of bij 
 

Motiveer een ander om mee 
te doen, ieders inbreng is 

van belang 
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Reageer vriendelijk op een 

ander 
 

Stel vragen aan een ander 

 
Werk samen in groepjes van 

verschillende grootte  
 

Houd rekening met een 

ander 
 

Na het plannen van de 
opdracht, mag deze ook op 

een andere dag worden 
afgemaakt.  

(Je plant hem op de rode 

dag met een rood fiche; je 
maakt hem af op de blauwe 

dag, rood fiche wordt 
vervangen door blauwe 

smiley) 

 
Geef een ander een 

complimentje 
 

Kom afspraken en beloftes 
na 

 

Zeg op vriendelijke wijze er 
niet mee eens te zijn 

 
Herinner elkaar aan de 

afspraak  

 
Los met een ander 

problemen op. 

 

Maak zelf groepjes  
 

Wissel informatie uit 

 
Wees met elkaar 

verantwoordelijk voor 
positief taalgebruik 
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Houd een gesprek met 
anderen 

 

Werk samen met iemand uit 
een andere klas 

 
Zeg het als iets niet fijn is 

 

Waar? In alle ruimtes in en om het 
schoolgebouw 

In alle ruimtes in en om het 
schoolgebouw 

In alle ruimtes in en om het 
schoolgebouw 

In alle ruimtes in en om het 
schoolgebouw 

Tutor Het tutorlezen doen wij 

groepsdoorbrekend. Groep 8 
leest op maandagmiddag 

een half uur met de kinderen 
van groep 1/2. Na het lezen, 

gaan zij een spel spelen. 

Tijdens het tutorlezen helpt 
de tutor met: 

 het uitzoeken van 

een boek 

 begeleiden naar een 
fijne leesplek in de 

school 

 goed overbrengen 
van het verhaal  

 het stellen van 

vragen, om de 

betrokkenheid hoog 
te houden  

 opruimen van de 

gebruikte materialen  

Tijdens het tutorlezen helpt 

de tutor met: 

 het begeleiden van 
het lezen  

 het motiveren van 

het leesplezier  

 het geven van 
positieve feedback 

 het stellen van 

vragen, om de 

betrokkenheid hoog 
te houden  

 opruimen van de 

gebruikte materialen 

Tijdens het tutorlezen (groep 

6 met groep 3) helpt de 
tutor met: 

 het begeleiden van 

het lezen  

 het motiveren van 
het leesplezier  

 het geven van 

positieve feedback 

 het stellen van 

vragen, om de 
betrokkenheid hoog 

te houden  

 opruimen van de 
gebruikte materialen 

 
 

Het tutorlezen doen wij 

groepsdoorbrekend. Groep 8 
leest op maandagmiddag 

een half uur met de kinderen 
van groep 1/2. Na het lezen, 

gaan zij een spel spelen. 

Tijdens het tutorlezen helpt 
de tutor met: 

 het uitzoeken van 

het boek 

 het begeleiden van 
het lezen  

 het motiveren van 

het leesplezier  

 het geven van 
positieve feedback 

 het stellen van 

vragen, om de 

betrokkenheid hoog 
te houden  

 opruimen van de 

gebruikte materialen 

Maatje (coöperatieve 
werkvorm) 

 

 Wij werken met een 

vast hulpmaatje (na 

Wij werken met een 
schoudermaatje of een 

oogmaatje. Na iedere 

Wij werken met een 
schoudermaatje of een 

oogmaatje. Na iedere 

Wij werken met een 
schoudermaatje of een 

oogmaatje. Na iedere 



 

Daltonboek Dalton Kindcentrum ‘t Kompas                                                                                                                                 24 

 

 

iedere vakantie 

wisselen). 
 

 Elke dag zijn er 2 

helpende handen die 

samen taken 
uitvoeren. 

(klassedienst) 
 

 

vakantie vormen we nieuwe 

groepjes. 
 

Mocht het tussentijds nodig 

zijn, dan wordt dit ook wel 
eerder gedaan. 

 

vakantie vormen we nieuwe 

groepjes. 
 

Mocht het tussentijds nodig 

zijn, dan wordt dit ook wel 
eerder gedaan. 

 

vakantie vormen we nieuwe 

groepjes. 
 

Mocht het tussentijds nodig 

zijn, dan wordt dit ook wel 
eerder gedaan. 

 
Elke week kiest een lln van 

groep 7 een lnn van groep 8 

om mee samen te werken 
voor Faqta en voor ww-

spelling. 

Gr 1/2 Plan- en kiesbord 

Gr 3 t/m 8 Weektaak en 

keuzebord 

Een vrije of geplande keuze 

leidt vaak tot samenwerken 

met verschillende kinderen. 
 

Samenwerken mag altijd op 

momenten dat er geen uitleg 

is. Er zijn echter momenten 
dat er alleen maar 

individueel gewerkt mag 
worden. Dat bepaalt de 

leerkracht. 

Samenwerken mag altijd op 

momenten dat er geen uitleg 

is. Er zijn echter momenten 
dat er alleen maar 

individueel gewerkt mag 
worden. Dat bepaalt de 

leerkracht. 

Samenwerken mag altijd op 

momenten dat er geen uitleg 

is. Er zijn echter momenten 
dat er alleen maar 

individueel gewerkt mag 
worden. Dat bepaalt de 

leerkracht. 
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Vrijheid en Verantwoordelijkheid  
 
Op ‘t Kompas werken leerkrachten en leerlingen met elkaar samen op basis van vertrouwen. 
Samen zijn ze verantwoordelijk voor het leerproces van de leerling.  
Door middel van taken leert de leerling door de jaren heen zelfstandig kennis te 
vergaren, ervaringen op te doen en zichzelf te toetsen. Waar nodig coacht, begeleidt en 
stuurt de leerkracht. De leerkracht hanteert hierbij duidelijke grenzen, zodat de leerlingen 
leren om te gaan met de gegeven vrijheid en daar bijbehorende verantwoordelijkheid. 
 
Ons daltononderwijs hebben wij afgestemd op de onderwijsbehoeften in leerdoelen en 
competenties van de leerlingen. Dit is terug te zien in leerling- en leerkrachtgestuurde 
leerdoelen (op de taakbrief).  
 
De lesdoelen die zichtbaar op de taakbrief staan, zijn methodegebonden. 
De leerlingen bepalen zelf, onder begeleiding van de leerkracht, of zij deze doelen al 
beheersen. Wellicht hebben de leerlingen verdieping nodig/kunnen zij anderen ondersteunen 
of kan het zijn dat zij nog extra ondersteuning van de leerkracht nodig hebben. 
 
Onze visie op het werken met doelen luidt als volgt: 
De leerling is actief betrokken bij het leerproces van zijn/haar leerdoelen en maakt een 
bewuste keuze om wel, of niet deel te nemen aan de instructie en op een efficiënte manier 
om te gaan met de beschikbare leertijd.  
De leerkracht creëert een kader waarbinnen de leerlingen zich vaardigheden eigen kunnen 
maken om de gestelde leerdoelen te behalen en te kunnen volbrengen. 
De school zorgt voor een omgeving waarin iedereen zich kan ontwikkelen naar zijn/haar 
mogelijkheden. Tijd, ruimte en middelen worden zo doelgericht mogelijk ingezet.  

 
Iedere leerling beoordeelt voor zichzelf of een doel gescoord wordt met een X, of   
 
In groep 1 en 2 wordt het behalen van een leerdoel aangegeven door de naam onder een 
smiley te hangen. De smiley geeft aan of de leerling het leerdoel beheerst of dat hij/zij nog 
moet oefenen. 
 
Het werken met duidelijke leerdoelen geeft richting en focus aan het onderwijs. 
Ook geeft het de leerkracht de mogelijkheid om meer te differentiëren in instructies, tempo 
en niveau van de leerlingen.  

 
Vanaf groep 5 nemen kinderen aan het eind van de week hun taak in een mapje mee naar 
huis. We hopen dat zodoende het gesprek over de taak thuis gevoerd wordt. 

 
 

Leerlingenraad    
Op ‘t Kompas vinden we het belangrijk dat kinderen zich al zo vroeg mogelijk 
medeverantwoordelijk voelen voor allerlei zaken in en om de school. Daarnaast willen we 
kinderen helpen om zich te ontwikkelen tot kritische en zelfsturende individuen die ervaren 
dat je door samen te werken prachtige plannen kunt realiseren. Daarom is er sinds enkele 
jaren een leerlingenraad in het leven geroepen.  
De leerlingenraad bestaat uit 4 kinderen uit de groepen 5 t/m 8.  Elke groep (5, 6, 7) kiest 
aan het begin van een nieuw schooljaar een afgevaardigde, die in de leerlingenraad 
plaatsneemt. De leerling van groep 7 blijft ook het daaropvolgende jaar in de leerlingenraad, 
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zodat er continuïteit gewaarborgd blijft binnen de leerlingenraad. Samen zijn zij de 
vertegenwoordigers van hun eigen groep en van de groepen van de onderbouw. 
 
Procedure van stemmen  
Er wordt door de leerkracht van de groepen 5 t/m 8 in de periode voor Prinsjesdag per 
leerjaar geïnventariseerd welke leerlingen zitting zouden willen nemen in de leerlingenraad. 
Deze leerlingen lichten in de klas kort toe wat hun motivatie is. Leerlingen die al in de raad 
hebben gezeten, mogen zich niet opnieuw verkiesbaar stellen. Dit mag pas weer een jaar 
later.  
Wanneer de leerlingenraad bekend is, wordt dit via de Kompasinfo gecommuniceerd aan de 
ouders en stellen de nieuwe leerlingenraadsleden zich voor.  
Tijdens de eerste vergadering worden er foto’s gemaakt voor in de wissellijst in de gang van 
de school. De leden schrijven een korte uitleg bij de wissellijst over wat zij de meerwaarde 
vinden van een leerlingenraad op ‘t Kompas.  
Ook wordt tijdens de eerste vergadering het samenwerkingscontract besproken en 
ondertekend en worden de diverse taken binnen de leerlingenraad verdeeld.   
 
Taken en verantwoordelijkheden  
De leerlingenraad houdt zich bezig met alles wat in en om de school betrekking heeft op de 
kinderen. Namens het team begeleidt de (adjunct-)directeur de leerlingenraad en roept deze 
samen.  
 
Het inbrengen van punten 
Leerlingen uit groep 1 t/m 8 kunnen hun ideeën inleveren in de ideeënbus. Belangrijkste 
richtlijn is dat het ingebrachte punt moet gaan over groepsoverstijgende zaken. Uiterlijk één 
week voor een leerlingenraadsvergaderdag wordt de ideeënbus geleegd door degene die de 
‘postbode’ taak heeft gekregen en worden de briefjes besproken met de voorzitter, de 
vicevoorzitter en de  
(adjunct-)directeur. 
Ook de OR, de MR of ouders kunnen punten inbrengen. Andersom kan de leerlingenraad ook 
vragen of opmerkingen hebben voor de MR of de OR.  
 
Vergaderen en terugkoppelen  
De leerlingenraad vergadert gemiddeld zes keer per jaar. Deze data worden voor aanvang 
van een nieuw schooljaar in de jaarplanning opgenomen. Tijdens elke vergadering staan er 
algemene zaken op de agenda. Het inbrengen van vergaderpunten staat hierboven 
beschreven. Ook zullen er zaken besproken worden die betrekking hebben op activiteiten tot 
aan de volgende vergadering. Zoals themaweken, feesten, aankleding van de school, hulp 
tijdens open dagen, enzovoort.  
Tijdens het vergaderen leidt de voorzitter; de notulist notuleert alleen de afgesproken 
actiepunten. Ieder lid van de leerlingenraad vergadert actief mee, waarbij het belangrijk is 
om respect te hebben voor elkaars inbreng en naar elkaar te luisteren. De (adjunct-
)directeur stuurt bij en vat samen waar nodig.  
Aan het eind van een vergadering herhaalt de notulist de belangrijkste actiepunten en 
worden, indien nodig, taken verdeeld. De notulen worden door de notulist verspreid over alle 
groepen en deze schrijft een stukje voor in de nieuwsbrief.  
De raadsleden zijn verantwoordelijk voor het nabespreken van de punten in de eigen groep 
en in de onderbouwgroepen.  
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De leerlingenraad in vergadering 

 
 
 
De leerlingenraad doet verslag 
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Ons onderwijsaanbod aan kinderen met specifieke onderwijsbehoeften 
 
Begeleidingszuil 

Elke dag in elke groep worden op vaste momenten kinderen met specifieke 
onderwijsbehoefte op sociaal emotioneel of cognitief vlak, individueel of in een 
groepje apart begeleid door de leerkracht. Dit gebeurt naar aanleiding van het plan 
van aanpak dat voorafgaand aan elke periode van begeleiding wordt opgesteld. Dit is 
te vinden in de map Begeleidingszuil.  Deze structurele aanpak wordt bepaald naar 
aanleiding van observaties, methode- en niet-methode-gebonden toetsen. De 
begeleiding vindt plaats aan de instructietafel. Leerlingen krijgen persoonlijke 
aandacht, ze vinden het leuk leerkracht signaleert veel op deze momenten er wordt 
veel gereflecteerd en leerlingen leren van en met elkaar. 
 
Slimme kleuters  
In groep 1 en 2 wordt veelal gewerkt aan de hand van thema’s . Om tot een goede inhoud 
van deze thema’s te komen, wordt  gebruik gemaakt van diverse bronnen (beredeneerd 
aanbod). Belangrijk is dat de kinderen zich  spelenderwijs ontwikkelen en leren. 
Voor leerlingen in groep 1 en 2 die meer aan kunnen, wordt in de planning bewust rekening 
gehouden met een aanbod op maat.   
We hebben de levelspel-box die ingezet kan worden bij het aanbieden van verdiepend en 
verrijkend werk aan kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong.  
In het lokaal zijn hoeken, waarin met letters, woorden, teksten, hoeveelheden en getallen 
kan worden gewerkt. De leerkracht stimuleert het leren lezen, rekenen en schrijven. 
Er worden eisen gesteld aan de leerlingen wat betreft het aanvullende werk. 
 
Levelwerk 
Vanaf groep 3 werken we voor de (hoog) begaafde leerlingen met een doorgaande leerlijn 
voor verrijking en verbreding, ontwikkeld door Eduforce. Dit programma heet levelwerk. 
Selectiecriteria levelwerk: Leerlingen die op alle gebieden al meerdere malen een A hebben 
gescoord mogen gaan werken op niveau 5 van levelwerk. materialengebruik:boekjes uit 
levelwerk, levelkaart, planblad. 
Leerlingen die op één gebied meerdere malen A hebben gescoord mogen op een specifiek 
gebied werken uit levelwerk. Hierbij is wel belangrijk dat er vooruit getoetst wordt met de 
methodetoetsen.  
Leerlingen die op de toetsen net wat minder scoren door bijvoorbeeld slordigheids foutjes. 
Heeft de leerkracht uit eigenobservaties de indruk dat een kind het levelwerk aan kan, dan 
kan deze dat natuurlijk aanbieden. Let op! Levelwerk is wel echt pittig! 
Mocht een kind volledig overgaan op levelwerk, moet dit wel gecommuniceerd worden met 
de ouders. 
 
Een levelkaart is ingedeeld in periodes, na die periode ga je evalueren: 

- Na de herfstvakantie 

- Na de kerstvakantie 

- Na de voorjaarsvakantie 

- Na de meivakantie 

- Einde schooljaar 
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Het werken met levelwerk heeft geen vrijblijvend karakter.  
Het werk wordt nagekeken en beoordeeld door de leerkracht, zowel wat betreft het 
leerproces als het product.  De groepsleerkracht draagt de verantwoordelijkheid voor de 
leerling die met levelwerk werkt. 
Kortom:  
 

 bewuste, goed onderbouwde  keuze van extra leerstof 
 het  staat op de  taakbrief 
 het wordt begeleid 
 het werk wordt nagekeken (door leerling zelf en ook door de groepsleerkracht) 
 er worden eisen gesteld  aan het  resultaat 
 er wordt feedback gegeven op het werk 
 er is een beoordeling/ evaluatie na elk gemaakt blok 
 er is een evaluatie op het rapport 

 

Begeleiding van leerlingen die met levelwerk werken  
De eindverantwoordelijkheid voor de begeleiding van de leverwerkers is in handen van de 
groepsleerkracht. 
Buiten de groep worden deze leerlingen wekelijks op een vast moment begeleidt met hun 
planning. 
 
Plusklas 
Voor kinderen die naast het levelwerkprogramma behoefte hebben aan een verbreding van 
het onderwijsaanbod, bieden we de plusklas. In de plusklas zitten kinderen van verschillende 
scholen bij elkaar om op een onderzoeksmatige manier aan een project te werken, onder 
leiding van speciaal hiervoor opgeleide leerkrachten. De onderwijsdoelen die worden 
nagestreefd zijn de doelen, opgesteld door het SLO. Binnen CKC Drenthe gaat onze plusklas 
op woensdag naar Borger, samen met kinderen van de scholen uit Borger, Nieuw-
Buinen,Valthermond en Tweede Exloërmond.  
Tijdens deze ochtend geeft de leerkracht aldaar aandacht aan meerbegaafde leerlingen of 
leerlingen die extra uitdaging nodig hebben naast het gewone werk in de klas.  
Het onderdeel leren leren komt ieder jaar aan bod. Ze worden zich bewust van de manier 
van leren die het beste bij hen past. Daarnaast werken ze een aantal weken aan 
verschillende projecten. Het groepsoverstijgend werken gebeurt ook in de plusklas. Het kan 
zijn dat een leerling uit groep 6 samen aan een project werkt met een leerling uit groep 8. 
Ze maken op deze manier gebruik van elkaars talenten en leren samen te werken met 
kinderen uit een andere groep. 
 
Selectiecriteria plusklas 
De selectiecriteria sluiten aan bij de criteria voor levelwerk. De leerling moet volgens deze 
criteria zijn geselecteerd voor Levelwerk taal en Levelwerk rekenen.  
In samenspraak met de leerling, de ouders en de intern begeleider van de betreffende 
school wordt gekeken of een leerling in aanmerking komt voor de plusklas.  
Niet iedereen met Levelwerk taal en rekenen hoeft naar de plusklas, het moet zo zijn dat de 
leerling de extra uitdaging van de plusklas echt nodig heeft en het aan kan. Sommige 
kinderen kunnen bijvoorbeeld heel goed rekenen, en presteren in de eigen groep heel goed, 
maar worden, wanneer ze bijvoorbeeld niet voldoende creatief zijn, door het aanbod in de 
plusklas overvraagd.  
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Wanneer een leerling naar de plusklas gaat, dan geldt eerst een proefperiode van één 
project. Zijn leerling, ouders en leerkrachten tevreden, dan kan de leerling in de plusklas 
blijven. Komt het voor dat de leerling niet op zijn plek is, dan geven ouders of IB’er dit door 
aan de plusklasleerkracht of omgekeerd. Er vindt vervolgens eerst een gesprek plaats met 
alle betrokkenen om het probleem helder te krijgen en om te bepalen hoe er verder 
gehandeld wordt.  
De plusklas is bedoeld voor groepen tot een  maximale groepsgrootte van 24 leerlingen 
waarbij er twee leerkrachten voor de plusklas staan. Bij een plusklas waar één leerkracht 
voor de groep staat hanteren we een maximum van 16 leerlingen.  

 
 

Levelwerkleerlingen aan het werk 
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Keuzewerk 
Tijdens een vast moment in de week mogen de leerlingen een eigen keuzeopdracht kiezen. 
Het keuzewerk waaraan/waarmee gewerkt wordt is een stukje vrijheid/ verantwoordelijkheid 
waaraan de leerlingen zelf inhoud geven. De leerlingen maken hun keuze duidelijk op het 
kies/keuzebord 
 

- De materialen voor het keuzewerk in de groepen 1 t/m 4 staan in het eigen lokaal. 
De leerkracht van groep 1 t/m 4 wisselt iedere maand de keuzewerkmaterialen.  

- De materialen van groep 5 t/m 8 staan op de gang, op de IPad en in de kasten in de 
klas. 

 
Dit werk is uitdagend en motiverend.  
 
Keuzewerk is niet vrijblijvend. Het is educatief. Op de volgende daltonaspecten wordt een 
beroep gedaan: zelfstandigheid (eigen keuze), vrijheid en verantwoordelijkheid (vrijheid om 
te kiezen, verantwoordelijkheid voor de uitvoering) en samenwerken (diverse opdrachten 
kunnen samen worden gedaan).  
 
De scheidslijn tussen recreatieve en educatieve spellen en materialen is soms maar heel dun. 
Welke materialen zijn educatief en zetten we in tijdens het keuzewerk? Welke materialen 
ondersteunen het aanbod op het gebied van taal en rekenen?  
Op dit moment zijn we de verschillende opdrachten en activiteiten die we aanbieden tijdens 
het keuzewerk aan het uitzoeken. We zijn hard aan het werk met de ontwikkeling van alle 
materialen. Zo willen we het aanbod optimaliseren en de doorgaande lijn borgen. 
Alle beschikbare materialen willen we in een overzicht verwerken en in een overzichtsmap 
vastleggen. De inhoud van de kasten wordt waar nodig regelmatig gesaneerd, aangevuld 
en/of geactualiseerd. 
Daarbij kunnen ook specifieke wensen van leerlingen uitgangspunt zijn. Ook liggen er in de 
verschillende klassen materialen die gebruikt worden voor keuzewerk, zo is er altijd 
materiaal aanwezig wat voor de groep uitdagend en verrijkend is. 

 
Tijdstip 

 
Iedere week staat een half uur voor keuzewerk gepland. Dit gebeurt met een hele groep op 
een vast tijdstip. Er is dus wel een opdracht/activiteit te kiezen, maar het tijdstip ligt vast. 
Uitgangspunt hierbij is dat we tijdens de taakuren streven naar een rustige werkomgeving.  
We gaan dit groep overstijgend in vullen.  
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Foto keuzewerk groep 3-4 met planbord 
 

 
 
keuzewerk 

 
 
 
Effectiviteit  
 
Effectiviteit op leerlingniveau  
We willen onze leerlingen aanleren om effectief met hun leertijd, leeromgeving en 
beschikbare hulpbronnen om te gaan. Om hier een invulling aan te geven, bieden we nu o.a. 
in voorkomend geval een gedifferentieerde taakbrief aan. Hierdoor werken leerlingen aan 
leerdoelen die passen bij hun eigen ontwikkeling. Dit willen we uitbreiden in minimumtaak, 
basistaak en verrijkingstaak. De leerkracht ondersteunt dit door instructie te geven op basis 
van het Directie Instructiemodel, waardoor kinderen die vorm van instructie krijgen die ze 
nodig hebben.  
Daarnaast zijn er mogelijkheden om met bepaalde vakken op een eigen leerlijn te werken 
(vb Gynzy). Leerlingen kunnen de benodigde instructie ook in een ander lokaal bij een 
andere leerkracht volgen. Hierdoor wordt de beschikbare leertijd effectief benut binnen de 
mogelijkheden van passend onderwijs. 
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Voordat leerlingen aan hun taakwerk beginnen bedenken zij welke middelen en materialen 
zij nodig hebben om tot een succesvolle leerprestatie te komen. Ook hun werkplek is hierbij 
van groot belang. Door deze keuzemogelijkheden af te wegen en hier een juist besluit in te 
nemen, leren de kinderen hun leertijd effectief te gebruiken.  
De time-timer kan een middel zijn om leerlingen inzicht te geven in hoeveel taaktijd er nog 
is. Kinderen die moeite hebben met doorwerken, ondersteunen we door het stellen van een 
klein, haalbaar doel en het regelmatig weer even op weg helpen tijdens het lopen van 
rondes. 
 
Effectiviteit op leerkrachtniveau  
Ook voor het leerkrachtenteam is effectief een zeer actueel onderwerp. Op 
klassenmanagementniveau doen we dat door op basis van vak-jaarroosters iedere week een 
weekoverzicht te maken. Hierin staan de instructies die die week gegeven worden, evenals 
een beknopt overzicht van de verlengde instructie momenten. De begeleidingszuilmap maakt 
het voor de leerkracht effectiever de juiste zorg te geven. Het weekoverzicht is grondig 
bekeken en heeft van groep 1 t/m 8 een doorgaande lijn. Hierdoor wordt de werkbaarheid 
verhoogd.  

 
Sinds het schooljaar 2018 -2019 zijn wij gestart met methodelessen Gynzy. Daarnaast 
werken de leerlingen 
adaptief aan hun eigen 
leerlijn in de Werelden 
van Gynzy. Hierdoor 
wordt de effectiviteit 
vergroot, snellere 
feedback, meerdere 
opdrachten in korte tijd 
en opdrachten op 
niveau.  
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Reflectie  
 
 Wat is voor ons Reflectie (Onze definitie)? 
Nadenken, zonder waardeoordeel, over je werk, gedrag, handelen en je 
gevoel, voor, tijdens en na het uitvoeren van een taak of activiteit. 
Waardoor je zelf een mening kunt vormen over je successen en 
verandermogelijkheden. 
 
 Wie reflecteert er bij ons op school ? 
Reflectie kan plaatsvinden op meerdere niveaus. 
- de leerling, die in dit proces ondersteund wordt door zijn 

medeleerlingen en de leerkracht 
- de leerkracht, ondersteund door zijn collega of schoolleiding 
- de school  
 
 
 Wat brengt reflectie voor ons onderwijs (Onze visie)? 
Reflectie brengt bewustwording van je eigen persoonlijke mogelijkheden, behoeftes en 
leerpunten. Hierdoor word je als persoon medeverantwoordelijk voor je eigen leer- en 
ontwikkelingsproces. Succeservaringen dragen bij aan het zelfvertrouwen en nieuwe 
verandermogelijkheden dragen bij aan een groter pakket oplossingen voor de toekomst. 
 
Reflecteren werkt motiverend en bevordert het zelfstandig werken en eigenaarschap. Door 
de leerkracht en leerling gerichte vragen te laten stellen, krijgt het reflectieproces diepgang. 
 
 
Het reflecteren met de leerlingen vindt plaats op verschillende vlakken: 

 intrapersoonlijke reflectie; hierbij leert de leerling reflecteren op het 
zelfbeeld en zelfsturing, gericht naar zichzelf 

 interpersoonlijke reflectie; de leerling reflecteert op het gebied van 
relaties met anderen 

 procesreflectie; hierbij ontstaat een reflectie met betrekking tot handelingen en 
gebeurtenissen 

 productreflectie; zoals het woord al zegt, hier vindt reflectie plaats 
gericht op het gemaakte product. 
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Reflecteren in 
groep 1 en 2 
In deze groepen wordt 
er gereflecteerd met 
behulp van de 
reflectiedobbelsteen 
en reflectie smileys. 
Doordat een leerling 
met de 
reflectiedobbelsteen 
rolt komt er een 
woord dat op de 
reflectiedobbelsteen 
staat bovenop te 
liggen. Hierop wordt 
gereflecteerd. 
Woorden die op de 
reflectiedobbelsteen 
staan zijn: 
samenwerken, 
materialen, opruimen, 
helpen, wat geleerd 
en stemgebruik. Deze vorm van reflecteren wordt veel ingezet na hoekenwerk. 
 
Het werken met de reflectie smileys is reflecteren op een leerkracht gestuurde manier. De 
leerkracht bedenkt een reflectiedoel, dit kan aan de hand van het speel/werk moment zijn, 
zodat de reflectie gelijk plaats vindt naar aanleiding van de actie.  
 
Wanneer de leerkracht een reflectiedoel heeft bedacht mogen de kinderen bij een groene, 
gele of rode smiley gaan staan. Groen geeft aan dat de leerling vindt dat hij of zij hierin 
goed heeft gehandeld of zijn/haar best heeft gedaan. Bij de gele smiley gaat de opdracht 
wel aardig goed, er is nog wel ruimte voor verbetering. Bij een rode smiley geeft de leerling 
aan dat het best lastig was en dat er nog veel verbeterd kan worden.  
 
Doordat de leerkracht de juiste reflectievragen stelt krijgt het reflecteren diepgang, passend 
bij de leeftijd.  
Voorbeeldvragen die de leerkracht stelt bij het werken met de reflectiebal: 

- Hoe ging het samenwerken? Met wie heb je samengewerkt? Hoe kon ik zien dat jullie 
samen hebben gewerkt? 

- Welke materialen had je nodig? Kon je ze makkelijk vinden?  

- Hoe ging het opruimen? Wat moest je opruimen? Waarom ging het opruimen goed of 
minder goed? Wat ga je de volgende keer doen? 

- Heb je ook iemand geholpen? Waarmee heb je geholpen?  

- Wat heb je vandaag geleerd? Vond je het makkelijk of moeilijk en waarom vind je 
dat? 

- Hoe was het stemvolume? Wat ging er goed? Hoe komt het dat het even misging 
met het stemvolume? 
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Reflecteren vanaf groep 3 
 

Groep 3/4 krijgt dagelijks hun reflectievragen aan het eind van de dag op het bord en 
werkt ook met smiley-kaarten. 
 
 
Vanaf groep 5 reflecteren we dagelijks met 
behulp van reflectievragen op de achterkant 
van de weektaak. De leerkracht kiest ’s 
morgens om 8.30 uur het reflectiemoment 
voor deze vragen.  
Deze keuze werkt goed, op deze manier 
wordt reflectie dagelijks doelbewust ingezet 
voor verbetering van ons onderwijs en 
(individuele) leerprocessen in de groep.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Echter zijn er ook vele andere momenten, waarop we kort reflecteren met de leerlingen, 
waarbij we geen gebruik maken van deze reflectievragen. Enkele voorbeelden zijn: 

- Het bespreken van de werkhouding;  

- Het hebben over het gemaakte werk;  

- Het voor- nabespreken van de pauze. 
 
Op de voorzijde van de weektaak staan ook het persoonlijke leerdoel en het klasseleerdoel. 
Deze doelen worden in de loop van de week regelmatig benoemd, of we op de goede weg 
zijn en op de vrijdag wordt aangekruist, of het doel wel, of niet behaald is. 
 
 

Kindgesprekken (reflectie leerlingniveau) 
Sinds vorig jaar zijn we begonnen met kindgesprekken te voeren. Het idee hierachter is, dat 
de leerkrachten op deze manier nog meer 1 op 1 contact krijgen met de leerling, de 
leerkracht op de hoogte is wat de leerling bezighoudt en wat de leerling nodig heeft om te 
kunnen leren, om zo het eigenaarschap bij de leerling te vergroten. In de verschillende 
groepen hebben deze gesprekken andere benamingen namelijk: ‘spiegelgesprekken’ (groep 
1/2), ‘laddergesprekken’ (groep 3/4), ‘duimgesprekken’ (groep 5/6), ‘omgekeerde 10-
minutengesprekken’ (groep 7/8). 
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Doorgaande leerlijn reflectie 
 Groep 1 en 2 Groep 3 en 4  Groep 5 en 6 Groep 7 en 8  

Vooraf Ik denk na over materiaal dat ik 

nodig heb om de taak voldoende 
te kunnen volbrengen. 

 
Ik weet waar ik materiaal kan 

vinden. 

 
Ik kies waar ik kan werken. 

 
Ik kan 2 verplichte werkjes 

plannen.  
 

Ik kan benoemen wat ik nodig 

heb om mijn taak te starten. 
 

Ik kan benoemen wat ik moet 
doen. 

 

Ik kan kiezen tussen meerdere 
opdrachten. 

 
Ik kan een dagtaak overzien. 

 
Ik kan inschatten of ik een 

opdracht kan uitvoeren. 

 
Ik weet waarom ik plan zoals ik 

plan. 
 

Ik kan aangeven wat ik van mijn 

taak vind, gevoel onder woorden 
brengen. 

 

Ik weet wat ik wil gaan 

maken. 
 

Ik bepaal welk materiaal ik 
erbij ga gebruiken. 

 

Ik weet hoeveel tijd ik eraan 
mag werken. 

 
Ik weet wat van mij op een 

dag verwacht wordt. 
 

Ik kan mijn taken per dag 

plannen. 
 

Ik kan aangeven met wie, 
wanneer, waar, wat ik nodig 

heb en hoe ik ga werken. 

 
Ik weet wat het doel is van 

de les/taak. 
 

Ik kan inschatten of ik 
instructie nodig heb. 

 

Ik denk na over de invulling 

van de tijd die ik nodig heb 
voor de taak. 

 
Ik denk na over de aanpak 

van de taak. 

 
Ik kan meerdere taken 

overzien. 
 

Ik denk na over de taken die 
nog komen. 

 

Ik weet wat er van mij 
verwacht wordt.  

 
Ik ben mij bewust van mijn 

kwaliteiten. 

 
Ik kan meerdere dagen 

achter elkaar plannen en 
overzien. 

 
Ik weet wat het doel is van 

de les en kan aangeven wat 

ik erover weet. 
 

Ik weet hoe ik moet plannen 
per week. 

 

Ik denk na over de volgorde 
van mijn taken. 

 

Ik kan overzien wat er van 

mij verwacht wordt binnen 
een taak: materiaal, tijd en 

doel. 
 

Ik kan een weekplanning 

maken en overzien. 
 

Ik kan mijn huiswerk 
plannen in een agenda. 

(Groep 8 vanaf de 
kerstvakantie) 

 

Ik weet welke voorkennis ik 
nodig heb om mijn taak te 

kunnen maken. 
 

Ik kan inschatten, of ik wel 

of niet met de instructie 
mee moet doen. 

 
Ik kan goed bepalen welk 

niveau ik van bepaalde 
onderdelen moet doen en 

weet welke les daarbij 

hoort. 
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Ik kan vooraf de juiste vragen 

stellen. 

Tijdens  Ik snap wat ik aan het doen ben. 
 

Ik kan eventuele problemen 
onder woorden brengen. 

 

Ik kan eventuele problemen 
oplossen, zelfstandig of met hulp 

van anderen. 
 

Ik kan omgaan met uitgestelde 
aandacht. 

 

Ik denk na over wat (niet) goed 
gaat. 

 
Ik kan mijn vragen goed 

verwoorden. 

 

Ik weet hoe ik hulp moet 
vragen. 

 
Ik weet dat ik hulp moet 

vragen als ik bij correctie 

merk dat ik veel fouten heb. 
 

Ik denk na over de 
uitvoering van de taak en 

kan dit verwoorden. 
 

 

Ik kan een planning 
bijstellen als dat nodig is. 

 
 

Ik kan vooraf en tijdens de 

opdracht aangeven of ik 
hulp nodig heb en in welke 

vorm. 
 

Ik denk na of ik begrijp wat 
ik aan het doen ben. 

 

Als het niet goed gaat, 
probeer ik een oplossing te 

bedenken. 
 

 

Ik ben in staat tijdens de 
uitvoering van mijn taak 

kritisch te kijken naar 
werktempo, concentratie en 

motivatie en mijn planning 

op basis daarvan bij te 
stellen. 

 
Ik kan, op het moment dat 

iets niet lukt, mijn  
werkaanpak veranderen. 

 

Na  Ik kan mezelf vragen stellen: 

- Hoe is het gegaan, ben ik 
tevreden of niet? 

- Hoe ziet het eruit (product)? 

- Hoe heb ik het gedaan?  
- Wat heb ik ervan geleerd? 

 
Ik kan vertellen wat ik moeilijk 

of makkelijk vond aan de 

opdracht. 
 

Ik kan vertellen of ik het doel 
van de opdracht gehaald heb. 

 

Ik kan vertellen wat ik van een 
opdracht vond. 

Ik kan mijn werk nakijken.  

 
Ik kan aangeven waarom 

het samenwerken wel/niet 

goed gaat. 
 

Ik kan vertellen wat ik 
moeilijk of makkelijk 

vind/vond. 

 
Ik kan aangeven of en 

waarom de taak goed is 
uitgevoerd. 

 

Ik kan mijn eigen werk 

nakijken. 
 

Ik kan benoemen wat ik 

goed en niet goed gedaan 
heb in de taak en waarom. 

 
Ik kan verbeterpunten 

aangeven. 

 
Ik kan zeggen wat ik 

geleerd heb. 
 

Ik kan het geleerde 

toepassen in andere 
situaties. 

Ik weet wat ik de volgende 

keer anders kan doen. 
 

Ik weet wat ik heb geleerd. 

 
Ik kan aangeven wat ik 

nodig heb om te leren. 
 

Ik kan vertellen hoe het 

samenwerken is gegaan. 
 

Ik kan adequaat omgaan 
met gecorrigeerd werk en 

de eisen daarvan. 
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Ik kan vertellen hoe het 
samenspelen/samenwerken is 

gegaan. 

 

Ik kan mijn gevoel over de 

taak na afloop goed onder 
woorden brengen. 

 

Ik kan leerpunten bedenken 
voor de volgende keer en 

die onderaan de taakbrief 
schrijven. 

 

Ik kan inhoudelijk vertellen 
waarom ik iets moeilijk, 

makkelijk o.i.d. vind /vond. 

 
Ik kan aangeven hoe de 

samenwerking is gegaan. 
 

Ik weet wat ik moet doen 

als ik gecorrigeerd werk 
retour krijg. 

 

Ik ben in staat mijn 

eindproduct kritisch te 
beoordelen. 

 

Ik kan nieuwe 
doelen/leerpunten voor een 

volgende keer formuleren. 

Middelen 

 

 

 Reflectie smileys  

 Reflectiedobbelsteen 

 Reflectievragen 

 Reflectie smileys 

 Reflectievragen  Reflectievragen 
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Waar zijn we trots op? 
Kindgesprekken 
Plannen aan de hand van het planbord 
Coöperatieve werkvormen 
Leerlingenraad 
Plusklas 
Voortgangsgesprekken aan het begin van het schooljaar voeren met ouders en 
kinderen (omgekeerde 10-minutengesprekken) 
 

Waar willen we naartoe? 
Wat zijn de vervolgstappen als een methodegebonden doel die niet behaald is? 
Nog meer eigenaarschap creëren bij de leerling, leerlingen bewuster maken van 
hetgeen ze hebben geleerd en wat ze willen gaan leren. 
Groep overstijgend werken met het keuzewerk. 
Wekelijks meerdere ‘spiegelgesprekken’ (groep 1/2), ‘laddergesprekken’ (groep 3/4), 
‘duimgesprekken’ (groep 5/6), ‘omgekeerde 10-minutengesprekken (groep 7/8). 
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Bijlagen 
Spiegelgesprek groep 1 -2 
Laddergesprek groep 3-4 
Duimgesprek groep 5-6 
Omgekeerde 10-minutensgesprek groep 7-8 
Document leerlingenraad 
Planning daltoncoördinator 
Taken daltoncoördinator 
 

 
 
 
 
 
 
  



 

Daltonboek Dalton Kindcentrum ‘t Kompas                                                                                                                                 
42 

 

Kindgesprek Spiegelgesprek vragen groep 1-2:    

 

       * Wat doe je  graag na schooltijd? 

       * Waar speel je graag mee in de klas en buiten de klas? 

      *  Wie zijn jou vriendjes of zijn vriendinnetjes? 

       * Wat vind je leuk om te doen op school? En wat minder leuk? 

        * Wat wil je graag leren dit jaar? 

        * Waar denkt je hulp bij nodig te hebben? 

        * Wat zou je  graag dit jaar willen? 

        * Zou er iets in de klas moeten veranderen om het fijn te hebben? 

        * Waar ben je trots op 

 

 

Vragen n.a.v. een planbordactiviteit: 

 Hoe kun je dit werkje moeilijker maken 

 Wat zou je aan het werkje willen veranderen 

 Wat heb je geleerd, wat kun je nu 

 Waar moet je bij dit werkje altijd goed over nadenken 

 Wat zou je een ander kind over dit werkje willen vertellen 
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De reflectieladder groep 3-4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Waar sta ik nu? 
 

Waar wil ik naar toe:…………… 
 
 
Hoe kan juf mij helpen: 
 
 
Hoe kunnen mijn ouders mij helpen: 
 
 
Hoe kunnen mijn vriendjes mijn helpen: 
 
 
Wat kan ik zelf doen?...... 
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Reflectie duimgesprekken groep 5-6 
 

 
Naam: 
Datum: 

Wat kan je erg goed? Waar ben je goed in? 
 
 
 
 
 
 

Wat vind je leuk of fijn op school? Wat vind je lastig? 
 
 
 
 
 
 

Wat wil ik nog leren? 
 
 
 
 
 

Waar heb je hulp bij nodig, van wie en hoe gaan we dat doen? Heb je zelf al een idee? 
 
 
 
 
 
 

Met wie werk of speel je graag? 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

Daltonboek Dalton Kindcentrum ‘t Kompas                                                                                                                                 
45 

Reflectie groep 7-8 

 

omgekeerde 10-minutengesprekken groep 7-8 
naam:  
datum:  

Hoe gaat het met je? 

 
 
 
 

Wat zijn jouw sterke kanten? 

 
 
 
 

Waar wil je aan werken? 

 
 
 
 

Wat heb je hiervoor nodig? 

 
 
 
 

Zou je thuis iets willen oefenen? 
Zo ja, wat wil je doen oefenen. 

 
 
 
 

Met wie werk je het liefst samen in de klas? 

 
 
 
 

Wat is handig om te weten over jou? 
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Leerlingenraad document 1  
 

 

leerlingenraad 

2019-2020 

  

 

Wat is een leerlingenraad ? 
In een leerlingenraad zitten kinderen die gekozen zijn door hun eigen klas. Het zijn leerlingen die graag 
namens hun klas allerlei zaken willen bespreken. Zo weten we wat de kinderen van onze school belangrijk 
vinden. Dat betekent dat zij de belangrijke rol hebben om erachter te komen wat er leeft op school en wat 
iedereen graag ziet gebeuren. Deze zaken kunnen ze bespreken in vergaderingen van de leerlingenraad. 
Bij alle ingangen hangt een foto van de leerlingenraad van het lopende schooljaar. 
  
Wat doet de leerlingenraad ? 
Iedereen zal misschien wel iets kunnen bedenken waarin de school nog verbeteren kan. Maar hoe maak je 
jouw ideeën bekend? En hoe vergroot je de kans dat die ideeën ook worden uitgevoerd? Een 
leerlingenraad kan meedenken met de leerkrachten en zal aan de slag gaan met de ideeën die ze 
binnenkrijgen. Met een groep sta je sterker dan alleen. Deze raad kan zich ook bezighouden met het 
meedenken over de organisatie van allerlei activiteiten zoals de Kerstviering, Paasviering, Sinterklaas, 
schoolreis en schoolkamp, enz. 
  
Wie zitten in de leerlingenraad ? 
In de leerlingenraad zitten leerlingen uit de bovenbouw. Uit elke klas worden een of meer leerlingen 
gekozen om de klas te vertegenwoordigen. Dat zijn dus leerlingen die in de eigen klas vragen welke ideeën 
er zijn. Zij moeten de informatie uit de klas goed kunnen overbrengen naar de leerlingenraad tijdens een 
vergadering. En andersom ook wat besproken is in een vergadering weer in de klas vertellen. Je moet dus 
wel durven spreken in een groep. Deze vertegenwoordigers doen hun werk niet alleen. Ze worden begeleid 
door de directeur/dalton coördinator van de school. 
  
Dit schooljaar hebben zitting in de leerlingenraad: 
 
Naam Handtekening 
 
Jefta van Herk (groep 8 en voorzitter) 
 
Kenda Yatim (groep 7 en secretaris) 
 
 
Caithlin Zwiers (groep 6 en doorgever groep 5-6) 
 
 
Ilse Kruit (groep 5 en ideeënbusverzamelaar) 
 
 
 
 
 



 

Daltonboek Dalton Kindcentrum ‘t Kompas                                                                                                                                 47 

Leerlingenraad document 2 
 

 

Ceresstraat 6 
9514 CA Gasselternijveen 

0599 512734 
kompas@ckcdrenthe.nl 

 

 

 

 
  
Betreft: toestemming zitting leerlingeraad 
  
Gasselternijveen, 26 september 2019 
   
Geachte ouder, 
  
Uw kind,  …………………………………… is verkozen tot lid van de leerlingenraad. 
  
De vergaderingen van de leerlingenraad zullen ongeveer eens per maand plaats vinden.  
Deze vergaderingen vallen buiten het regulier geplande lesrooster, maar wel onder schooltijd. Daarom 
vragen wij u toestemming voor deelname van uw kind aan deze vergaderingen. 
  
Tevens vragen we om uw toestemming dat de naam van uw kind (en eventueel met foto) genoemd mag 
worden in de Kompasinfo’s van dit schooljaar. 
  
Indien u hiermee instemt, vragen we u onderstaande strook in te vullen en te ondertekenen. Indien u hier 
bezwaar tegen hebt, wilt u dan contact met mij opnemen? Bij voorbaat dank! 
  
met vriendelijke groet, 
Rob van den Berg 
                             
Directeur DKC ‘t Kompas 
Ceresstraat 6 
9514 CA Gasselternijveen 
T: 0599 512734 
E: kompas@ckcdrenthe.nl 
W:www.dkckompas.nl 
  
----------------------------------------------------------------------------------------- 
 Naam ouder / verzorger  …………………………………………………………………………………. 
  
Geeft bij deze geef ik toestemming aan mijn kind: (naam) …………………………………., 
dat hij / zij zitting heeft in de leerlingenraad gedurende schooljaar 2019-2020 en dat zijn / haar naam  (en 
eventueel met foto) in voorkomend geval genoemd mag worden in de Kompasinfo’s van dit schooljaar. 
  
Datum ………………………….            Handtekening  ………………………………. 
 
 
 
 

mailto:kompas@ckcdrenthe.nl
mailto:kompas@ckcdrenthe.nl
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Jaarplanning Daltoncoördinator/werkgroep Dalton (Lydia en Rolf) 
September  Jaarplanning vaststellen 

Bijwerken Daltonboek 
Verkiezing lln.raad 
Communicatie info gekozen lln.raad  
27 september Daco-bijeenkomst 

  

Oktober  Werkgroep overleg plannen 
Bijwerken Daltonboek 
18 oktober Regiobijeenkomst 

  

November  Klassenbezoek a Collegiale consultatiedoorgaande lijnen 
kernwaarden 
Bevindingen kijkwijzer delen 
Bijwerken Daltonboek 
Coöperatieve werkvormen, werkt het nog?  
6 november Daco bijeenkomst 
13 november regiobestuur 

  

December  woensdag 11 december een tweede inspiratiemiddag 
Groepsdoorbrekend Dalton ( Amersfoort) 

Overige punten  Doelen op het bord 

 Sommenrace, leesrace 

 Taakbrieven 

 Keuzewerk 

 Uitgestelde aandacht  (bord, kaartjes op de tafels?) 

2020  

januari Werkgroep overleg plannen 

februari Bijwerken Daltonboek  
Evaluatie taakbrieven  
27 februari 2020 daco bijeenkomst  ‘Gepersonaliseerd leren?. Wat 
en hoe?. (Focus op doelen/periodetaken/toetsen om te leren)’. 
Onderbouw afspraak collega’s Nieuwe Pekela      

  

Maart  Werkgroep overleg plannen 
Collegiale consultatie adhv de kijkwijzer Coo7-dalton 
18 maart regiobestuur 

  

April  Rolf en Lydia 

 Taakbrieven (M/S voor samenwerkingsopdrachten) 

 Reflectie 

 Eigenaarschap  
Overleg plannen leerlingenraad buurschool 

  

Mei Aanvraag visitatie meeloopdag 

  

Juni 3 juni 2020,  Daco bijeenkomst          ‘Eigenaarschap: portfolio als 
drager van ontwikkeling t.a.v. leeropbrengsten, 
persoonsontwikkeling en talent’. 

  

Juli  
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Taakomschrijving De daltoncoördinator 
Algemeen  
• De daltoncoördinator is de eerst aanspreekbare persoon voor zaken die betrekking hebben op dalton 
• De daltoncoördinator bewaakt het daltongedachtengoed: 
• het ontwikkelen en borgen van de daltonkwaliteit en daltonkenmerken van het onderwijs 
• het ontwikkelen en borgen van doorgaande lijnen in de school, ook bij wisselingen van personeel 
• De daltoncoördinator draagt mede zorg voor een adequate uitvoering van de deelplannen van het schoolplan  
• De daltoncoördinator werkt nauw samen met de bouwcoördinatoren  
• Klankbordfunctie en sparringpartner voor de directeur 
 
 
Positie in de organisatie  
• De taak van daltoncoördinator wordt, bij goed functioneren, aangegaan voor een tijdsduur van minimaal een 
schoolplan periode.  
• De daltoncoördinator maakt deel uit van het managementteam en legt verantwoording af aan de directie over de 
gevoerde werkzaamheden.  
• De daltoncoördinator wordt aangestuurd door de directie 

 
 

 Taakinhoud 
 Een overzicht van mogelijke taken van de daltoncoördinator dat als groeimodel kan dienen:  
• De daltoncoördinator adviseert de directeur in alle zaken aangaande dalton.  
• Minimaal vier keer per jaar vindt er een daltonteamvergadering plaats. De daltoncoördinator bereidt deze 
vergaderingen voor en treedt op als inhoudelijk voorzitter. De daltoncoördinator stelt de agenda van het overleg op. 
De agenda wordt verspreid onder alle teamleden en de schoolleiding.  
• De daltoncoördinator draagt zorg (kan dus delegeren) voor het opmaken van duidelijke notulen, welke worden 
verspreid onder alle teamleden en de schoolleiding. De notulen worden centraal gearchiveerd.  
• De daltoncoördinator draagt zorg voor de coördinatie van de uitvoering van de in het daltonvergadering genomen 
besluiten en bewaakt gemaakte afspraken.  
• De daltoncoördinator en de directeur hebben de regie over de expertgroepen.  
• De daltoncoördinator is verantwoordelijk voor het schrijven en bijstellen van een daltonbeleidsplan , daltonboek 
(daltonontwikkelingsplan).  
• De daltoncoördinator brengt nieuwe kennis in het team, onderzoekt welke scholingen voor het team wenselijk zijn, 
verzorgt eventueel zelf of met collega’s interne scholing.  
• De daltoncoördinator bereidt samen met de commissie de visitatie voor en onderneemt daarvoor de noodzakelijke 
stappen.  
• De daltoncoördinator draagt mede zorg voor het coachen c.q. begeleiden van collega’s, onder andere door het 
begeleiden van nieuwe leerkrachten, enthousiasmeren van zittende leerkrachten, klassenbezoeken en –consultatie, 
informeren van stagiaires over de daltonaspecten binnen de school  
•De daltoncoördinator adviseert de directie in verband met de scholingsbehoefte c.q. scholingsnoodzaak van de 
teamleden.  
• De daltoncoördinator onderhoudt externe contacten, coördineert schoolbezoeken en bezoekt de regionale (en 
landelijke) daltonbijeenkomsten.  
 
 


