TROTSE DALTONSCHOOL!
Balk, maart 2018

Welkom op onze Dalton Open Dag!
Op woensdag 21 maart nodigen we onze ouders en andere
belangstellenden van harte uit op de Daltondag. We zijn al meer dan
20 jaar een vernieuwende Daltonschool. Ons enthousiaste team gaat
voor goed onderwijs en blijft daarom altijd in ontwikkeling.

’t Hazzeleger: een trotse Daltonschool!
Op de Daltondag laten we zien waar we trots op zijn en wat de
nieuwe ontwikkelingen zijn op het gebied van Dalton. Alle groepen
hebben inloopmomenten, zodat we jullie kunnen laten ervaren hoe
Dalton in de praktijk werkt.

Dalton in het kort:
Het Daltononderwijs gaat uit van vijf kernwaarden. Bij alle kernwaarden zit een opbouw door de gehele
schoolloopbaan. De ontwikkeling daarvan verloopt heel geleidelijk. Alles begint spelenderwijs bij de kleuters en
naarmate de kinderen ouder worden, maken wij het speelveld groter. De leerkracht stuurt en begeleidt het
leerproces; passend bij de leeftijd en het niveau van het kind. Zo leren we van en met elkaar.

Verantwoordelijkheid & zelfstandigheid
Kinderen willen graag nieuwe dingen leren en ontdekken. Wij hebben op school vertrouwen in de eigen keuzes en
talenten van kinderen. We leren ze eigen initiatief te nemen en verantwoordelijkheid te dragen. Hierdoor voelen
de leerlingen zich betrokken bij de school, de medeleerlingen en hun werk.
Door het werken met taken wordt de zelfstandigheid steeds een beetje vergroot en worden leerlingen
gestimuleerd om keuzes te maken die bij hen passen. Daarnaast staan er op de taakbrief extra keuze taken en
individuele verrijkings- of verdiepingstaken.

Samenwerken
Op school werken we met maatjes, die elkaar helpen en van elkaar leren.
Door samen te werken gaan kinderen met elkaar in gesprek en leren ze van
elkaars inzichten. Door te verwoorden wat je denkt, ben je aan het leren.
Onderzoek toont aan dat leerlingen hierdoor actiever en meer betrokken
zijn, gemotiveerder, sociaal vaardiger en beter presteren.

Reflectie & effectiviteit
Nadenken over je eigen gedrag en aanpak is belangrijk. Op die manier leer je van je verbeteringen en gaat het de
volgende keer een stuk sneller en gemakkelijker. Ook als team zijn we hier voortdurend mee bezig en volgen we
jaarlijks diverse trainingen en scholing.

We vertrouwen erop dat elke ouder onze ambitie herkent in de ontwikkeling van hun zoon en/of
dochter. Graag zien we jullie op 21 maart! Voor het programma zie flyer.
Met vriendelijke groet,
Team ‘t Hazzeleger

