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Inleiding 
 

Voorwoord 
Voor u ligt het daltonhandboek van Katholieke Daltonschool de Droomspiegel. 

Onze school ressorteert onder SKO Flevoland en Veluwe. 

De scholen binnen dit bestuur werken aan goed en eigentijds basisonderwijs. 

“De Droomspiegel is een basisschool voor Daltononderwijs”. 

Op onze school leren rond de 500 leerlingen dagelijks van ongeveer 40 

onderwijsprofessionals waarvan de meerderheid gecertificeerd daltonleerkracht is.  

Hierin staat beschreven hoe wij op school ons Daltononderwijs vormgeven, welke afspraken 

wij hanteren, welke doelstellingen we hebben geformuleerd. Wij vinden het belangrijk om 

bovenstaande punten te borgen, mede daarom hebben wij dit werkboek opgesteld.  

Aangezien een school altijd in beweging is en zal blijven, zal ook de inhoud van het 

Daltonhandboek zich blijven ontwikkelen met als doel de leerlingen kwalitatief goed en 

inspirerend onderwijs aan te bieden.  

Het Daltonhandboek is in de eerste plaats geschreven voor de leerkrachten, ouders van de 

school en voor ouders die overwegen hun kind bij ons op school aan te melden. In de 

tweede plaats is het plan ook geschreven voor onderwijsinstanties, zoals inspectie van het 

onderwijs, de NDV, bestuur en overige instanties die op de hoogte willen blijven van het 

onderwijs op Daltonschool de Droomspiegel.  

Wij hopen dat u na het lezen van het Daltonhandboek een beeld heeft van hoe wij op deze 

ondernemende Daltonschool ons onderwijs hebben ingericht. 

Namens het team van KBS de Droomspiegel, 

Actiegroep Dalton 

Leila Kroesen, Melissa Kunst, Joery van der Maas & Daisy Ringma 
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Het Daltonhandboek en andere beleidsplannen 
Op iedere basisschool zijn verschillende beleidsplannen aanwezig.  

Het Daltonhandboek is er daar een van.  

Bent u benieuwd naar de inhoud van de beleidsplannen van de Droomspiegel dan verwijzen 

wij u naar de website van de school.  

SCHOOLPLAN  

In het schoolplan staat uitgebreid beschreven welke doelstellingen de school heeft 

geformuleerd, hoe eraan gewerkt wordt om deze doelen te realiseren en hoe de school 

ervoor wil zorgen dat er kwalitatief goed onderwijs wordt gegeven. Het schoolplan wordt 

eens in de twee a vier jaar herschreven.  

JAARGIDS  

Hierin staat vooral veel praktische informatie voor ouders, zoals de schooltijden, de 

vakantiedagen en welke leerkracht voor welke groep staat. In de schoolgids is ook ons 

Daltononderwijs opgenomen, maar hier blijft het bij de hoofdzaken en is er minder ruimte 

om inhoudelijk op ons Daltononderwijs in te gaan.  

ZORGPLAN  

Het zorgplan beschrijft hoe de school vorm geeft aan de leerlingenzorg en hoe er binnen het 

samenwerkingsverband en de school wordt omgegaan met de onderwijsbehoeftes van ieder 

kind. Dit plan wordt grotendeels binnen het bestuur en het samenwerkingsverband 

opgesteld en bevat minder Daltonelementen.  

 

Namens het team van KBS de Droomspiegel, 

Directie 

Monique Ferwerda en Hans van Hest 
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Wat en waarom Dalton 

KBS de Droomspiegel kiest voor Dalton, omdat wij het van belang vinden dat onze leerlingen 

een open en bewuste houding ontwikkelen, en verantwoordelijk worden gemaakt voor hun 

eigen leerproces, zodat zij leren bewuste keuzes te maken. 

Kinderen hebben oog, oor en hart voor elkaar. Ze leren zelf, samen, van en over elkaar. Op 

die manier ontstaat er een pedagogisch klimaat waarin kinderen zich optimaal kunnen 

ontwikkelen. 

Er is sprake van keuzevrijheid voor kinderen bij het bepalen van wat doe ik wanneer, maar 

het moet wel af: hierdoor krijgen kinderen ruimte en inzicht in hun eigen ontwikkeling. 

Differentiatie is het uitgangspunt: daarnaast worden talenten van kinderen gezien, 

gewaardeerd en zichtbaar gemaakt. 

In de afgelopen decennia zijn we in het Nederlandse daltononderwijs vertrouwd geraakt met 
het hanteren van drie kernwaarden: Verantwoordelijkheid en vertrouwen/vrijheid in 
gebondenheid (1), Samenwerken (2) en Zelfstandigheid (3). Deze waarden zijn en blijven van 
belang en worden aangevuld met twee kernwaarden: Effectiviteit/doelmatigheid (4) en 
Reflectie (5). 
 
De woorden vertrouwen, verantwoording en verantwoordelijkheid omkaderen deze vijf 
kernwaarden. Met behulp van de kernwaarden wordt getracht het leer- en leefklimaat in de 
school op elkaar af te stemmen. 
 
1. Verantwoordelijkheid en vertrouwen (vrijheid in gebondenheid) 
"Freedom and responsibility together perform the miracle" 
 
Zwart-wit geredeneerd, vanuit een klassikale schoolorganisatie zou de eerste reactie kunnen 
zijn dat vrijheid kan leiden tot ordeloosheid. Niets is minder waar. Binnen het 
daltononderwijs heeft ieder kind de vrijheid om: 
• grenzen af te bakenen; 
• in meer of mindere mate samen te werken met anderen; 
• de volgorde van het vastgestelde werk te bepalen; 
• een verdeling van tijd over de verschillende onderwerpen te maken; 
• gebruik te maken van hulpmiddelen. 
 
Leerlingen kunnen de volgende keuzes maken: 
• met welk vakgebied of taak zal ik beginnen; 
• wat doe ik op welke dag; 
• hoeveel tijd zal ik eraan besteden; 
• doe ik het alleen of met een ander; 
• waar ga ik werken: in de klas of op een stilteplekje op de gang. 
 
Leerkrachten kunnen de volgende keuzes maken: 
• hoeveel taken geef ik de kinderen op, zijn de kinderen toe aan een grotere taak (dagtaak, 
meerdaagse taak en weektaak); 
• welke andere taken zijn er deze week; 
• welke samenwerkingsopdrachten geef ik deze week; 
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• welke lessen doen we samen; 
• welke doe ik met een klein groepje; 
• wat kunnen ze zelfstandig. 
 
Van ieder kind wordt een bepaalde basisprestatie verwacht die haalbaar moet zijn. Wij delen 
de groep kinderen op in 3 niveaus. Leerlingen die meer kunnen presteren, moeten dus ook 
meer doen, of ander uitdagend werk opkrijgen. Zijn de kinderen klaar met hun taak, dan 
kijken ze op hun weektaak wat de andere taken zijn die ze moeten doen. Natuurlijk heeft de 
leerkracht bij dit alles een begeleidende rol en zal handelen indien dit gewenst is. De vrijheid 
is er bij de kinderen, maar wel in gebondenheid: dreigt er iets mis te gaan, dan zal de 
leerkracht sturend bijstellen. De rol van de leerkracht wijzigt. Hij wordt van leider meer 
begeleider. Hij heeft meer mogelijkheden om kinderen met achterstanden en kinderen die 
meer aankunnen, te helpen binnen de groep.  
 
2. Samenwerken 
"The school functions as a social community" 
 
Dit beginsel is wellicht het meest essentiële voor de 
manier van werken/omgaan met elkaar binnen het 
daltononderwijs. Het samenwerken, daarbij rekening 
houdend met elkaars (on-) mogelijkheden leidt tot een 
onderlinge band, een wijze van omgaan met elkaar 
uitgaande van wat eenieder kan en niet van wat een 
ander niet kan. Binnen deze visie is er duidelijk plaats 
voor kinderen die leertechnisch minder presteren dan 
wat verwacht zou mogen worden. Dalton is een manier 
van omgaan met elkaar. Een school die volgens de dalton-
ideologie werkt, schept ruimte en geeft kinderen de 
gelegenheid om zelfstandig of samen te werken aan een afgesproken taak. 
Binnen daltonscholen valt het op dat leerlingen toleranter tegen elkaar worden, ze kunnen 
beter samenwerken. De sfeer en rust in de school en op het schoolplein zal toenemen, het 
pesten zal worden teruggedrongen.  
 
3. Effectiviteit/ doelmatigheid 
"Efficiency measure " a simple and economic reorganization of the school"  
 
Het daltononderwijs is gericht op een effectieve inzet van tijd, menskracht en middelen. Een 
taak als drager van de te leren vaardigheden en kennis biedt optimaal gelegenheid om tot 
een doelmatige inrichting te komen. Een taak op maat houdt een leerling doelmatig en 
functioneel bezig.  
 
4. Zelfstandigheid 
"Experience is the best and indeed the only real teacher" 
 
Binnen de klassikale school zien we vooral de leerkracht die aan het woord is, en de 
leerlingen die luisteren. Daarna wordt werk opgegeven, de kinderen maken opgaven en de 
leerkracht kijkt na. Het leerplezier van veel kinderen verdwijnt echter als sneeuw voor de 
zon als ze de hele dag moeten luisteren naar een leerkracht die al voor de zoveelste keer 
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diezelfde sommen uitlegt die zij toch wel snappen, of .... misschien wel nooit 
zullen begrijpen. Deze werkwijze wordt bij het zelfstandig werken veelal 
losgelaten. De leerkracht geeft de taak op en vervolgens probeert het kind zelfstandig (of 
met anderen) een oplossing te zoeken. Wanneer het kind er niet uitkomt, kan de hulp van 
een andere leerling worden ingeroepen. Is dat niet mogelijk dan kan het kind eerst over gaan 
op een ander deel van de taak en zijn vraagteken wordt op tafel gezet. De leerkracht weet 
nu dat het kind tegen een probleem aanloopt. Doordat de kinderen meerdere taken 
opkrijgen, blijven ze altijd aan het werk. Dit neemt niet weg dat de leerkracht 
instructiemomenten voor groepen kinderen of de hele klas organiseerd. 
 
 

5. Reflectie 

"I would be the first to hear welcome criticism" 

 

Het kritisch benaderen van onderwijskundige ontwikkelingen en inzichten is op een 

daltonschool vanzelfsprekend. Iedere docent, werkend op een daltonschool reflecteert op 

zijn/haar onderwijspraktijk en professioneel handelen. Ook op schoolniveau vindt reflectie 

over het onderwijs voortdurend plaats. Reflectie en evaluatie dragen in hoge mate bij tot 

een verkenning van de leerweg om het beoogde doel. 

Wij willen ons enthousiasme delen met iedereen die onze school bezoekt. We hopen dat dit 

handboek interessant is voor iedereen die ermee mag werken. 

 

Rollen waarop onze school voorbereidt: 

Het kind in het vervolgonderwijs 

Niet alleen het traditionele “huiswerk maken” vraagt van onze leerlingen dat ze bepaalde 

vaardigheden beheersen. De ontwikkelingen in het voortgezet onderwijs doen een steeds 

groter beroep op de zelfstandigheid en het verantwoordelijkheidsgevoel van kinderen. Zij 

zullen ook steeds vaker projecten en studieopdrachten krijgen waarbij je niet individueel, 

maar samen met mede-scholieren zaken moet uitwerken. 

De volwassene als beroepsbeoefenaar 

In de meeste beroepen in onze moderne, westerse kennismaatschappij worden initiatief, 

verantwoordelijkheidsgevoel en creativiteit verwacht. Vaak zal er moeten worden overlegd 

met collega’s, met opdrachtgevers en/of met diverse instanties. 

Zowel zelfstandigheid als het goed kunnen samenwerken zijn hierbij essentieel. 

De volwassene als medeburger 

De maatschappij is gebaat bij mensen die zich actief inzetten voor de samenleving. 
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De leerkracht en het team 
Het daltononderwijs van een school laat zich maar voor een deel vastleggen in afspraken.  
Het belangrijkste is en blijft altijd de persoon van de leerkracht. Deze heeft "dalton tussen de 
oren zitten". Dat is een bepaalde houding ten opzichte van kinderen en ten opzichte van het 
onderwijs.  
Een houding die zich erdoor kenmerkt dat je bijvoorbeeld kinderen geen oplossingen 
voorkauwt, dat je ze stimuleert zelf na te denken over problemen, dat je oog hebt voor 
werkvormen die samenwerking bevorderen, dat je hier en daar een stapje terug wilt doen 
om kinderen de gelegenheid te bieden om zelf verantwoordelijkheid te dragen en ga zo 
maar door. De persoon van de leerkracht is het hart van het (dalton)onderwijs.  
 
Vanuit de daltonoptiek gezien, opereert een leerkracht per definitie niet solistisch. Hij/zij 
functioneert in een team. Binnen dit team inspireer je elkaar en ondersteun je elkaar. Op de 
Droomspiegel wordt de ontwikkeling van de school en het Daltononderwijs vorm gegeven 
tijdens parallel-, bouw- en teamoverleggen.  
 
Er wordt binnen de school gewerkt met een daltoncoördinator, een actiegroep Dalton en 

daltonontwikkelgroepen (DOP) om de dagelijkse daltonkwaliteit te stimuleren en te 

onderhouden. Alle nieuwe leerkrachten op onze school volgen zo snel als mogelijk de 

Daltoncursus (binnen 3 schooljaren) en worden meegenomen in bovenstaande groepen. 

Ook is het mogelijk om de verdiepende Dalton+ opleiding te volgen als teamlid. De directie 

heeft/of volgt ook de leidinggevende Daltonopleiding. 
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De doorgaande lijn in kernwaarden 

Samenwerken 

 De leerling benut de gegeven tijd en gelegenheid om te oefenen en zich te 

bekwamen in samenwerkingsvaardigheden. 

 De leerling kent het verschil tussen samen werken en samenwerken. 

 De leerling werkt op respectvolle wijze samen met leraar en medeleerlingen. 

 

Onderbouw    Middenbouw   Bovenbouw 

(Groep 1-2)    (Groep 3-5)    (Groep 6 t/m 8) 

    

 

 

 

Maatjes 

In iedere groep werken wij met maatjes. Zo hebben wij bijvoorbeeld loopmaatjes die naast 

elkaar staan bij het wandelen naar de gym, het wandelen door het gebouw (op Marco Polo 

en de Bosrand) en het maken van een rij indien nodig. Daarnaast is dit tevens het 

brandmaatje in geval van ontruiming. Verder wordt er gewerkt met schoudermaatjes en 

tafelmaatjes. Doordat de leerlingen hun eigen werkplek mogen uitkiezen, wordt er met 

verschillende leerlingen gewerkt. Het kan ook voorkomen dat de leerkracht gericht maatjes 

samenstelt. Hierbij kan gedacht worden aan maatjeslezen (met hulpouders) op niveau.  

Samenwerken op het leerplein en in de klas 

Op de leerpleinen en in de klaslokalen staan zowel stiltetafels als samenwerktafels. Op 

momenten waarop leerlingen hebben gepland samen te werken kan dit zowel in het 

klaslokaal als op het leerplein. Het leerplein kan alleen gebruikt worden als de leerling in het 

bezit is van een gang-pas. Op deze wijze oefenen de leerlingen ook op andere plekken 

binnen de school het samen- en zelfstandig leren. 

Samen werken en samenwerken 

Tijdens de groepsvergaderingen, die door middel van het sociaal-emotioneel programma 

van De Vreedzame school plaatsvinden, is er ook aandacht voor het verschil tussen samen 

werken en samenwerken. De leerlingen leren vaardigheden in het samenwerken aan door 

deze toe te passen in de dagelijkse praktijk. 

Coöperatieve werkvormen 

Er is binnen de les en gedurende de dag voldoende aandacht voor coöperatieve 

werkvormen. De leerkrachten plannen deze structureel in binnen de lessen, maar ook 

tijdens reflectiemomenten. Een uitwerking van voorbeelden van coöperatieve werkvormen 

is te vinden in de bijlagen. 
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Inzet tutorlezen  

Tutorlezen biedt een succesvolle aanvulling op de klassikale leesinstructie om het 

vloeiend lezen te bevorderen. Uit diverse vergelijkingen tussen tutorlezen en reguliere 

klassikale leesinstructie blijkt dat zowel de tutor als de tutee een betere technische 

leesvaardigheid laten zien of vloeiender kunnen lezen. Naast effecten op technische 

leesvaardigheid, heeft tutorlezen een positief effect op leesmotivatie. Ook kan tutorlezen, 

dat is gericht op de inhoud van de tekst, leesbegrip bevorderen. Ten slotte helpt tutorlezen 

het zelfvertrouwen van zowel de tutor als tutee te verhogen. 

Afspraken tutorlezen  

Twee keer in de week tussen 8:35 en 8:55. 

Tutoren zijn leerlingen van groep 6, 7 en 8 uitgezonderd de V scores (zij lezen met de 

leerkracht). 

Tutees zijn leerlingen van groep 3 en 4 uitgezonderd de V 

scores of onvoldoendes (zij lezen met de leerkracht). 

Schooljaar 2021-2022: 

Groep 3A – groep 7A 

Groep 3C – groep 8A 

Groep 4A – overige van groep 6, 7 en 8A 

Groep 4C – groep 6A 

Groep 3B – groep 7B 

Groep 4B – groep 8B 

 

De helft van de groepen zit bij de middenbouw in het lokaal de andere 

helft in het bovenbouw lokaal. De leerkrachten uit de middenbouw en 

bovenbouw maken samen afspraken over welke leerlingen aan elkaar 

gekoppeld worden. Na de voorjaarsvakantie (maart) wordt er van 

groep en dus ook van tutor/tutee gewisseld. De middenbouw 

leerkrachten zorgen voor de leesboekjes. Dit zal in de meeste gevallen 

“veilig en vlot” of “vloeiend en vlot” zijn. 

Uitleg voor bovenbouw 

Houd bij ieder stukje deze volgorde aan: Eerst voorlezen: de tutor 

leest de tekst, de lezer wijst mee. Dan koorlezen: de tutor en de lezer 

lezen tegelijk. Hierbij moet er natuurlijk langzamer worden gelezen; 

woord voor woord. En ten slotte zelf lezen: de lezer leest de tekst, de 

tutor wijst mee. 

Als de lezer een foutje maakt, hoeft de tutor dat niet te zeggen, maar 

wijs je het woordje nog eens aan. Zo ziet de lezer dat hij of zij het 

woordje opnieuw moet lezen. Leest hij toch verder, dan kan er gezegd 

worden: 'probeer dit woord nog eens'. 

Lukt het dan nog niet om het woord te lezen (in groep 3), dan zegt de tutor dat de lezer 

moet 'hakken en plakken'. Dat gaat als volgt: bij het hakken zeg je alle letters van het woord 
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los van elkaar (zoals je ze uitspreekt) en bij het plakken, plak je ze als het ware 

aan elkaar. Maak regelmatig complimentjes nadat de lezer klaar is met zijn stukje 

tekst. 

 

Groepsdoorbroken werken 

Naast het tutorlezen, worden de leerlingen van de bovenbouw ook regelmatig gekoppeld 

aan de lagere groepen om te helpen bij knutselactiviteiten. Zo helpen zij tijdens Sint Maarten 

met het knutselen van een lampion en tijdens Pasen helpen zij bij het versieren van de 

Palmpaasstokken. Verder wordt er tijdens de Kinderboekenweek structureel voorgelezen 

aan de groepen 1-2 door leerlingen uit de bovenbouw. Doordat wij de leerjaren 1-8 op beide 

locaties gesitueerd hebben, is er veel vrijheid om spontaan te vragen of 

bovenbouwleerlingen in lagere groepen willen helpen.  

Daarnaast is het mogelijk dat leerlingen in een ander leerjaar aansluiten om instructies 

volgen op hun eigen niveau. Vanaf de start van schooljaar 2022-2023 worden de locaties 

heringedeeld. Concreet betekent dit dat alle leerlingen van de groepen 1 t/m 5 zich zullen 

gaan huisvesten op locatie Marco Polo en de leerlingen van de groepen 6 t/m 8 zullen zich 

gaan huisvesten op locatie Bosrand.  

De hulp tijdens knutselactiviteiten en de kinderboekenweek van leerlingen uit hogere 

groepen aan lageren groepen zal blijven bestaan. Er zal worden onderzocht op welke wijze 

dit vorm gaat krijgen. Ook zal er een start worden gemaakt met groepsdoorbroken werken 

bij een te geven vak. Leerlingen met eenzelfde niveau krijgen samen instructie van een van 

de leerkrachten uit hetzelfde leerjaar. Er wordt met 1 vak gestart, waardoor leerlingen 

kunnen wennen aan deze werkwijze.  

 

Talentontwikkeling  
Leerlingen op de Droomspiegel kunnen 3 keer per jaar een workshopronde volgen. Deze 

workshops worden gegeven door een externe leerkracht of door de leerkracht zelf. Tijdens 

deze momenten kunnen leerlingen kiezen voor onderwerpen waarbij zij zich graag willen 

ontwikkelen. De leerkrachten hebben de vrijheid om zelf te bedenken wat voor workshops 

zij geven. Voorbeelden van workshops die leerlingen kunnen volgen zijn: schilderen, 

fotograferen, dansen, knutselen, bruggen bouwen, enz. De workshoprondes bestaan uit 3 

middagen in 3 weken. Tijdens deze 3 momenten volgen de leerlingen dezelfde workshop.  

Tijdens de workshops werken wij groepsdoorbroken en houden hierbij de volgende indeling 

aan: groepen 3-4-5 en de groepen 6-7-8.  

Op deze wijze stimuleren wij leerlingen om nieuwe ervaringen op te doen en nieuwe 

hobby’s en passies te mogen ontdekken.  

Vanaf schooljaar 2022-2023 worden de workshops ‘ateliers’ genoemd. 
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Zelfstandigheid 

 De leerling neemt initiatief tot het bereiken van zijn doelen. 

 De leerling vraagt hulp aan anderen en helpt anderen als zij hem om hulp vragen. 

 De leerling bepaalt mede hoe (werkvorm, tempo, plaats, tijd) hij werkt aan de 

gestelde doelen. 

 De leerling kan omgaan met uitgestelde aandacht. 

 De leerling krijgt de gelegenheid het gemaakte werk (zelfstandig) na te kijken. 

 

Stoplicht en stemgeluid 

In iedere groep gebruiken wij een stoplicht om het geluidsniveau te bepalen 

en controleren. 

We kennen hier de typerende stoplichtkleuren rood, oranje en groen. 

Stoplicht groep 1/2: 
Het stoplicht in groep 1/2 geeft aan of de leerkracht beschikbaar is voor de 
leerlingen. 

Groen = De leerkracht is vrij om iets aan te vragen. Leerlingen mogen naar de leerkracht 
komen. 
Rood = Er mag niet naar de leerkracht gelopen worden (bijv kleine kring). 

 

Daarnaast hangt er zichtbaar in de groepen 
1-2 in welke volgorde de leerkracht langs de 
groepjes gaat om eventuele vragen te 
beantwoorden. 

 
Stoplicht groep 3 t/m 8: 

Het stoplicht in groep 3t/m8 geeft het geluidsniveau aan.  

Groen = hardop praten (bijv: muziek, workshops, tekenen, knutselen, vrij spelen) 

Oranje = fluisterstem (bijv: rekenen, taal, spelling, WO vakken) 

Rood = stil (bijv: schrijven en toetsen) 

Er kan ook gekozen worden om voor rekenen, taal enz. het stoplicht op rood te zetten. Bij 

verlengde instructies of wanneer de klas als geheel wat onrustig is. Er wordt wel geprobeerd  

zoveel mogelijk samenwerking te stimuleren en het stoplicht waar kan op oranje te houden. 

In iedere klas hangt er één of meerdere posters welke een uitleg geeft (voor de leerlingen) 
betreft het gebruik van het stoplicht en het daltonblokje.  

Daltonblokje, uitgestelde aandacht. 
De leerlingen werken op de Droomspiegel met een zogenaamd ‘daltonblokje’. Het doel is om 
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leerlingen met uitgestelde aandacht te leren omgaan en oplossingsgericht te 
leren denken. Alle leerlingen vanaf groep 3 hebben het blokje op tafel liggen.  

Dit blokje heeft 3 verschillende kanten: 

?: De leerling heeft een vraag. De leerkracht komt tijdens een hulpronde langs en 
ondersteunt de leerling. Tot dat de leerkracht langs komt, gaat de leerling aan 
het werk met een andere taak.  

Rood: De leerling werkt zelfstandig en wil niet gestoord worden. 

Groen: De leerling is aan het werk, maar vindt het niet erg om gestoord te worden door een 
ander voor een vraag. 

 
Het werken met dit blokje geschiedt tijdens de momenten dat het stoplicht op ‘oranje of 
groen’ staat. In groep 3 en 4 is het kunnen werken met het daltonblokje een doel op zich. In 
de groepen 5 t/m 8 is dit niet meer een doel, maar een middel om het werkklimaat te 
bevorderen.  

Tijdens het zelfstandig werken en het samenwerken zijn er momenten waarop de leerkracht 

leerlingen niet kan helpen. Dit soort momenten wordt ook uitgestelde aandacht genoemd. 

De leerling gebruikt tijdens deze momenten zijn of haar vragenblokje.  

De belangrijkste redenen om te werken met uitgestelde aandacht zijn: 

1. Leerlingen vergroten hun probleemoplossend vermogen door zelf na te gaan denken 

over oplossingen. 

2. Leerlingen leren gebruik te maken van elkaar kennis en oplossingsmethoden. 

3. De leerkracht krijgt hierdoor tijd om met kleine groepjes of individuele leerlingen te 

kunnen werken. 

Wanneer een leerkracht niet beschikbaar is voor de leerlingen, maakt de leerling gebruik van 

de volgende mogelijkheden om tot een antwoord te komen: 

- De leerling vraagt hulp in de enige tafelgroep (alleen mogelijk als het stoplicht 

niet op rood staat). 

- De leerling vraagt hulp bij leerlingen in de groep. 

- De leerling bewaart de vraag voor de leerkracht (zet het blokje op vraagteken) en 

gaat door met wat hij/zij wel snapt (bijvoorbeeld een andere taak). Kan de 

leerling niet verder? Dan gaat de leerling lezen. De leerling wacht niet tot de 

leerkracht langs komt. Door de leerling te laten oefenen met het doorgaan van 

taken die hij of zij wel snapt, wordt de leertijd effectief benut.  
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De hand van vijf 

In de groepen 1-2 werken wij sinds dit jaar met “de hand van vijf”. Dit is een stappenplan bij 

het vragen van hulp.  

1. Ik probeer het zelf 

2. Ik vraag het aan mijn schoudermaatje 

3. Ik vraag het aan mijn tafelgroepje 

4. Ik vraag het aan iemand die het vast weet  

5. Ik vraag het aan de leerkracht  

Op het bord hangen verschillende onderdelen waar leerlingen regelmatig hulp bij nodig 

hebben. Middels naamkaartjes kunnen de leerlingen aangeven of zij iemand hiermee zouden 

kunnen helpen.  

 

Zelfregulatie 
Zelfregulatie wordt opgebouwd in de jaargroepen. In de jongste groepen leren de leerlingen 

met zelfcorrigerend materiaal hun werkje na te kijken. Zij bekijken of zij de taak goed 

gemaakt hebben en laten dit aan de leerkracht zien. 

In de groepen 4 tot en met 8 krijgen leerlingen de verantwoordelijkheid om zelfstandig werk 

(deels) zelf na te kijken. 

Het streven is om de leerlingen zo veel mogelijk zelf te laten corrigeren. De groepsleerkracht 
is degene die het beste kan inschatten welk werk in zijn groep geschikt is om door de 
leerlingen te laten nakijken. Hier kan ‘op maat’ worden gewerkt.  
De ene leerling geeft er blijk van al heel zelfstandig en goed te kunnen nakijken, terwijl de 
ander onzorgvuldig is of liever de antwoorden overschrijft. Zelf nakijken vraagt een bepaalde 
houding van de leerlingen. Zij zullen zich moeten realiseren dat je je werk nakijkt om er iets 
van te leren en niet om zoveel mogelijk ‘krulletjes’ in je schrift te hebben. De leerkracht 
controleert steekproefsgewijs en ondersteunt dit proces d.m.v. het geven van feedback en 
maakt duidelijke afspraken met de kinderen per leerjaar.  
 
Afhankelijk van de inrichting en de ruimte is voor het nakijken een speciale nakijktafel of 

plek gemaakt. Bij deze plek hangt de handelingswijzer “nakijken”.  
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Handelingswijzers  

In alle lokalen en gezamenlijke ruimten hangen handelingswijzers. In de 

kleutergroepen veelal gebruikmakend van foto’s en picto’s, in de hogere groepen van picto’s 

en tekst. Wij maken voor bepaalde routines handelingswijzers om leerlingen zo een visuele 

en tekstuele ondersteuning te geven bij dagelijkse routines en processen. Hierbij hebben ze 

dan geen leerkracht of klasgenoot nodig. Daarnaast geeft het een doorgaande lijn weer in 

afspraken, structuren en routines. De handelingswijzers hangen op een logische, 

toepasselijke plek en worden door leerkrachten gemaakt en gedeeld. 

Inrichting school 

Alle lokalen zijn, mits de ruimte dit mogelijk maakt, voorzien van individuele plekken, 

samenwerkplekken en groepstafels. Daarnaast heeft iedere groep een (verlengde) 

instructietafel. Op beide locaties zijn zogenoemde leerpleinen aanwezig. Hier kunnen 

leerlingen zelfstandig- of samen werken aan taken. Deze leerpleinen worden door onze 

onderwijsassistenten, remedial teacher en interne begeleiders ook gebruikt om leerlingen 

individueel of in groepjes te begeleiden.  

Dagkleuren 

De dagen worden allemaal aangegeven met een vaste kleur, zodat de week gestructureerd 

wordt voor de leerlingen. De kleuren worden door de hele school gebruikt en hangen 

zichtbaar in de groepen. De dagkleuren zien er als volgt uit: 

Maandag = geel 

Dinsdag = rood 

Woensdag = roze 

Donderdag = paars 

Vrijdag = blauw 

De dagkleuren komen terug op de weektaak en de leerlingen gebruiken deze kleuren ook 

om hun taken bij te houden. Daarnaast is de kleur van de dag zichtbaar op het planbord.  

 

Dagritme 

In de groepen 1-2 maken de leerkrachten gebruik van dagritmekaarten 
om zichtbaar te maken wat de leerlingen op deze dag kunnen 
verwachten. Deze kaarten bieden de leerlingen structuur en 
duidelijkheid. De dagritmekaarten worden iedere dag opgehangen aan de 
muur en hangen op ooghoogte. Het dagritme wordt iedere dag tijdens de 
dagopening besproken. Bij de dagritmekaarten hangt tevens een kaart 
waarop staat in welk seizoen wij op dat moment zitten.   

 
 
 

Dagplanning 

De dagplanning van de groepen 3-8 wordt weergegeven op het whiteboard. Dit bord bestaat 

uit drie kolommen.   

-In de eerste kolom staan de lestijden en de activiteit / het vakgebied.  

-In de tweede kolom staat beschreven wat er gemaakt moet worden.  

-In de derde kolom staat het lesdoel beschreven.  
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Verantwoordelijkheid en vertrouwen 
 De leerling legt verantwoordelijkheid voor de verwerking van zijn taak. 

 De leerling legt, waar nodig, verantwoording af aan zijn leraar, medeleerling en zijn 

ouders over de verwerking van zijn taak. 

 De leerling maakt keuzes en is verantwoordelijk voor de gevolgen hiervan. 

 De leerling is actief betrokken bij zijn eigen (leer)werk. 

 De leerling draagt zorg voor zijn leeromgeving. 

 

Huishoudelijke taken 

Alle kinderen hebben een huishoudelijke taak waarmee wij hen verantwoordelijkheid voor 

de (leer-)omgeving aanleren. Deze taken hangen zichtbaar in de klas. Iedere dag wordt 

afgesloten met de uitvoering van deze taken. Voorbeelden zijn: vegen, papierbak legen, de 

tafels afnemen en de planten water geven. 

 
Voorbeelden van takenborden 

Verder mogen er regelmatig leerlingen helpen bij het aanvullen van het toiletpapier en het 

uitdelen (en/of schoonmaken) van het schoolfruit. Dit wordt gedaan door leerlingen uit de 

bovenbouw.  

Rondleiden van nieuwe ouders  

Tijdens de informatieochtenden voor nieuwe ouders, krijgen de leerlingen van de 

bovenbouw (met name groep 7 en 8 leerlingen) de taak om deze ouders een rondleiding in 

de school te geven.  

Spullen pakken en opruimen  

De leerlingen van de Droomspiegel pakken zelf zoveel mogelijk de materialen die zij denken 

nodig te hebben. Dit doen zij bijvoorbeeld bij binnenkomst of tijdens een leswisseling. 

Daarnaast zijn zij ook verantwoordelijk voor het opruimen hiervan. De leerlingen zorgen dat 

hun jassen en tassen netjes zijn opgeruimd. Er hangen geen naamkaartjes aan de 

kapstokken, de keuze is aan de leerling zelf. De leerlingen delen per groep een kapstok met 

elkaar en bepalen zelf waar de jassen opgehangen worden. 
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Flexibele werkplekken 
1. De leerlingen hebben een eigen plek in de klas. De leerlingen kunnen er ook voor 

kiezen buiten het lokaal te werken, ze nemen dan een gangpas mee. De leerlingen 

mogen alleen op de flexibele werkplekken zitten tijdens het zelfstandig werken. Dit 

start vanaf midden groep 3. 

 

2. De leerlingen hebben bij binnenkomst een vaste plek. Hier zitten ze tijdens de 

instructie van de les. Als de instructie is afgelopen mogen ze zelf een plek uitzoeken 

om te gaan werken. Dit kan op de zelfstandigwerkplekken in de klas, buiten de klas 

met een gangpas maar dit kan ook aan een ander tafelgroepje. Er mag onderling 

geruild worden van plek. De leerkracht kan altijd beslissen om bij te sturen (eind 

groep 3 / begin groep 4). 

3. De leerlingen mogen (wekelijks of dagelijks) bij binnenkomst zelf een plek uitzoeken. 

Hier blijven ze de hele dag zitten als er instructies worden gegeven. Na de instructies 

zijn ze vrij om een werkplek te zoeken in de klas. Bij een volgende instructie keren ze 

weer terug naar de plek waar ze de dag zijn gestart (groep 4). 

4. De kinderen mogen (wekelijks of dagelijks) bij binnenkomst zelf een plek uitzoeken. 

Ze mogen van plek verwisselen wanneer ze willen (vanaf groep 5). 

 

Groepsvergaderingen  

Wekelijks vinden er groepsvergaderingen plaats. Deze vinden in de groepen 1 tot en met 4 

nog onder begeleiding van de leerkracht plaats.  

 In het basiscurriculum wordt de groepsvergadering geïntroduceerd in Blok 3 (We hebben 

oor voor elkaar) vanuit het sociaal-emotioneel programma van de Vreedzame School. De 

groepsvergadering is dé plek waar de stem van kinderen gewaarborgd is. Door een vaste 

structuur en werkwijze in alle groepen wordt de groepsvergadering het 'democratisch hart' 

van de school. Leerlingen ervaren hiermee dat zij een stem hebben en worden zich bewust 

van de verantwoordelijkheid die daarbij hoort. De agenda wordt mede bepaald door de 

leerlingen, en de uitvoering van de vergadering komt, naarmate de leerlingen ouder worden, 

steeds meer in handen van de leerlingen zelf. Ze leren meningsverschillen te overbruggen en 

gezamenlijk besluiten te nemen. De groepsvergadering bevordert bovendien 

gemeenschapszin en ontwikkelt een democratische attitude 'a democratic way of life'. 
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Leerlingenraad  
Omdat wij de inspraak en het eigen initiatief van de leerlingen willen stimuleren 

en vergroten, is er in november 2021 een leerlingenraad opgestart. Deze leerlingenraad 

bestaat uit een vertegenwoordiging vanuit de groepen 5-8 en bestaat uit 8 leden. Middels 

verkiezingen of een motivatiebrief worden leden aangesteld. Omdat de leerlingenraad 

recent is opgestart, worden de vergaderingen in een frequentie van vier weken gepland. Op 

deze wijze kan er een goede start gemaakt worden en indien nodig of wenselijk, wordt de 

frequentie aangepast. De leerlingenraad neemt input vanuit de groepsvergaderingen mee, 

zodat deze besproken kunnen worden met de directie.  

Keuzewerk 
Vrijheid betekent niet alleen dat de leerling de volgorde binnen de taak mag bepalen, maar 
ook dat het voor een deel zelf de inhoud van zijn / haar leren kan kiezen. 
 
Keuzewerk is: 

 een niet-vrijblijvende, educatieve activiteit; 

 een vast onderdeel van de weektaak; 

 een activiteit die de leerlingen zelf mogen kiezen, afhankelijk van hun belangstelling, 

 keuzewerk is bij voorkeur zelfcorrigerend, al zal de leerkracht ook hierbij volgen wat 
de leerlingen doen en welke kwaliteit ze leveren, 

 ook binnen keuzewerk zal ernaar gestreefd worden kinderen te laten samenwerken. 
 
Keuzewerk is kennis toepassen (op verschillende niveaus) in een zelfgekozen opdracht en bij 
voorkeur gekoppeld aan één van de acht intelligenties van Howard Gardner.  
Bijvoorbeeld: - een rap maken 

- een spel maken 
- een werkstuk maken 
- een presentaties maken 
- een bouwwerk maken 
- een script schrijven 
- een schilderij maken 
- Etc.  

 
Het keuzewerk staat als vast onderdeel op de weektaak. De leerlingen plannen eerst de 
verplichte taken in op hun weektaak en vullen daarna in op de tijden die over zijn welk 
keuzewerk ze die week kiezen. De leerkracht zorgt voor een aantal keuzewerk opdrachten 
waaruit gekozen kan worden. De leerkracht zorgt ervoor dat er regelmatig nieuwe 
opdrachten op de weektaak komen. De leerkracht speelt in op wat er speelt/leeft onder de 
leerlingen en past het keuzewerk hierop aan. Leerlingen kunnen ook met zelfverzonnen 
keuzewerk opdrachten komen. De leerkracht kijkt samen met de leerling of en wanneer deze 
opdracht gedaan kan worden. Bijvoorbeeld: De kinderen zien een aflevering over 
kleurenmengen van huisje boompje beestje. Ze vragen of ze dit ook mogen doen. De week 
erna staat er als keuzewerk op de weektaak de opdracht om verschillende kleuren te maken 
door het mengen met verf. 
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Reflectie en effectiviteit  
 De leerling maakt een planning voor de taken. 

 De leerling stuurt zijn planning bij door de voortgang te overzien. 

 De leerling beziet het behaald eindresultaat kritisch en neemt leerpunten mee naar 

een volgende planning van zijn taak. 

 De leerling reflecteert op het eigen gedrag en dat van zijn medeleerlingen. 

 

Portfoliogesprekken 

In één schooljaar worden er drie oudergesprekken gevoerd. Het eerste oudergesprek 

noemen wij een startgesprek en wordt aan de start van het schooljaar gepland. De 

leerlingen laten middels een identiteitscirkel zien wie zij zijn. In de kleine cirkel in het midden 

tekent de leerling zichzelf, een zelfportret. In de grote cirkel eromheen is het de bedoeling 

dat de leerling alle belangrijke onderdelen in zijn/haar leven tekent. Het is de bedoeling dat 

de grote cirkel wordt opgedeeld in vakken door met een liniaal lijnen te trekken. Hoe groter 

het vak, hoe belangrijker het onderdeel voor de leerling is.   

Groepen 1-2  
De leerlingen maken een “Dit ben ik” tekening. 
Groepen 3-4  
De leerlingen tekenen met kleurpotloden. Identiteitscirkel op A4 formaat.  
Groepen 5-6  
De leerlingen tekenen met kleurpotloden in combinatie met ander tekenmateriaal. Denk 
hierbij aan wasco, stiften, ecoline, houtskool, verf etc. Identiteitscirkel op A4 formaat.  
Groepen 7-8  
De leerlingen tekenen zichzelf in het midden en maken in de grote cirkel een collage 
doormiddel van het gebruik van tijdschriften. Identiteitscirkel op A3-formaat.  
  
Het tweede en het derde gesprek noemen wij portfoliogesprekken. De leerlingen geven een 

presentatie, waarin zij vertellen hoe zij zich de afgelopen periode hebben ontwikkeld en wat 

hun nieuwe doelen zijn. Daarnaast worden de toetsresultaten besproken met de ouders.  

Powerpoint Presentatie Groep 3-4 

De leerkracht maakt een powerpoint 

presentatie voor de leerling. In deze 

powerpoint komen in ieder geval 3 dia’s 

met op elke dia 1 foto van een daltonpijler: 

zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en 

samenwerken. Op in ieder geval 1 van de 

foto’s staat de leerling zelf. Op de andere 

foto’s mogen ook groepjes leeringen, 

weektaak, gangpas, stoplicht, werkje of 

planbord staan. De presentatie mag verder 

aangevuld worden met foto’s van de 

workshops, gym, buitenspelen enz. Op de 

laatste dia staat de visie van de leerkracht (overgenomen vanuit het rapport). Ouders 
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kunnen daarna vertellen wat hun visie is. De presentatie wordt uitgeprint met 4 

dia’s op 1 pagina (dubbelzijdig). 

Powerpoint Presentatie Groep 5 

De leerling of leerkracht maakt een powerpoint 

presentatie. In deze powerpoint komen in ieder 

geval 3 dia’s met op elke dia 1 foto van een 

daltonpijler: zelfstandigheid, 

verantwoordelijkheid en samenwerken. Op in 

ieder geval 1 van de foto’s staat de leerling zelf. 

Op de andere foto’s mogen ook groepjes 

leerlingen, weektaak, gangpas, stoplicht, 

werkje of planbord staan. Onder de foto zet de 

leerling een passend ik-doel. De presentatie 

mag verder aangevuld worden met foto’s van de workshops, gym, buitenspelen enz. Op de 

laatste dia staat de visie van de leerkracht (overgenomen vanuit het rapport). Ouders 

kunnen daarna vertellen wat hun visie is. De presentatie wordt uitgeprint met 4 dia’s op 1 

pagina (dubbelzijdig). 

Sway Presentatie Groep 6-8 

De leerling maakt een sway presentatie. De leerlingen van groep 7-8 helpen de leerlingen 

(zie handleiding in bijlage 3) van groep 6 als deze voor het eerst een sway presentatie 

maken. In deze sway presentatie komen in ieder geval 3 dia’s met op elke dia 1 foto van een 

daltonpijler: zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en samenwerken. Op in ieder geval 1 van 

de foto’s staat de leerling zelf. Op de andere foto’s mogen ook groepjes leeringen, weektaak, 

gangpas, stoplicht, werkje of planbord staan. Onder de foto zet de leerling een passend ik-

doel met uitleg.  De presentatie mag verder aangevuld worden met foto’s van de workshops, 

gym, buitenspelen enz. (maximaal 8 dia’s). Op de laatste dia staat de visie van de leerkracht. 

(overgenomen vanuit het rapport) Ouders kunnen daarna vertellen wat hun visie is. De 

presentatie wordt uitgeprint met 4 dia’s op 1 pagina (dubbelzijdig). 

 



 

21 
 

Een week voor het portfoliogesprek, krijgen de leerlingen van groep 1-8 een 

portfoliomap mee naar huis. In deze map zijn trotswerkjes terug te vinden, de 

toetsresultaten en een beoordeling betreft de sociaal-emotionele ontwikkeling. Daarnaast 

kleuren de leerlingen per ik-doel in, in hoeverre zij het doel beheersen (groen-oranje-rood). 
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De weektaak 

De leerlingen leren vanaf groep 1 dat zij verantwoordelijk zijn voor hun taken, de planning, 

registratie en evaluatie hiervan. Er wordt gedurende de week regelmatig gekeken naar de 

voortgang, door zowel de leerkracht als bijvoorbeeld de ouders. Op basis hiervan worden 

voornemens geformuleerd door zowel de leerkrachten als de leerlingen. 

Het werken met een weektaak heeft diverse doelen; 

 Leerlingen leren hun werk te plannen. 

 Leerlingen leren geplande activiteiten uit te voeren. 

 Leerlingen leren zelfverantwoordelijk te zijn.  

 Leerlingen leren op het geplande werk te reflecteren. 

 
Groep 1-2: 
De leerlingen krijgen één keer week in de klassikale kring instructie over de weektaak. 
Vervolgens plannen de leerlingen tijdens het weektaakmoment onder begeleiding van de 
leerkracht de weektaak in op het Digikeuzebord. De leerlingen hebben vier momenten in de 
week om de weektaak in te plannen. De vijfde dag is de inplandag/afmaakdag. De 
afmaakdag is bedoeld voor leerlingen die afwezig waren tijdens het inplannen of voor 
leerlingen die extra werktijd nodig hebben (bijvoorbeeld leerlingen met een IHP). De 
leerlingen kunnen iedere dag van 09:00 uur tot 10:00 uur aan hun weektaak werken. De 
kinderen die de weektaak hebben ingepland starten het werkmoment met de geplande taak 
en mogen daarna vrij kiezen op het Digikeuzebord. Het eerste half uur staat het 
stoplichtkaartje op het Digikeuzebord op rood. De leerlingen mogen dan niet wisselen van 
activiteit. Wanneer de leerlingen eerder klaar zijn (binnen het half uur), mogen ze na het 
reflecteren op de taak iets anders kiezen. Na een half uur wordt het stoplichtkaartje 
omgedraaid en mogen de leerlingen iets anders kiezen, mits de inzet aan de verwachting 
voldoet. Tijdens het reflecteren van de taak kiezen de leerlingen een smiley. De reflectie is 
gericht op het gemaakte werk. De blije smiley is gericht op het werk maken zonder hulp. De 
neutrale smiley is gericht op het werk maken met een beetje hulp. De sippe smiley is gericht 
op het werk maken met veel hulp/de opdracht niet begrepen.  
 
Tijdens de weektaak maakt de leerkracht gebruik van de looproute die zichtbaar hangt in de 
klas. De leerkracht is van 09:00 uur tot 09:30 uur beschikbaar om de leerlingen te begeleiden 
bij de weektaak. De leerlingen hebben daarna nog wel de gelegenheid om de taak af te 
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maken. Daarna kunnen zij voor vragen terecht bij de sterrenhulpjes. De 
leerkracht gebruikt tot 10:00 uur de tijd voor het geven van kleine kringen (pre-
teaching, verdieping, herhaling).   
 
De weektaak bestaat uit een ontwikkelingsmateriaal, werkboekje, motorische oefeningen 
(knutsel- of schrijfoefening) of eigen gemaakt materiaal passend bij het thema. De keuzekast 
mogen de leerlingen vrij kiezen en is niet verplicht. In de keuzekast staan 
spellen/onwikkelingsmateriaal.  
 

 Opbouw van de weektaak:   
o Groep 1 (sept tot jan)   

 1 verplichte taak (knutselwerkje)   
 Keuzetaak (vrijwillig)   
 Plusleerlingen mogen ook taken naar behoeve meedoen met groep 2   

o Groep 1 (jan tot juli)   
 1 verplichte taak (knutselwerkje)   
 Keuzetaak (vrijwillig)   
 Plusleerlingen mogen ook taken naar behoeve meedoen met groep 2   

o Groep 2 (sept tot jan)   
 2 verplichte taken (inclusief knutselwerkje)   
 Keuzekast (vrijwillig)   
 1 van deze verplichte taken is een knutselwerkje   
 Plusleerlingen mogen taken wisselen voor plustaken of erbij plannen   

o Groep 2 (jan tot juli)   
 3 verplichte taken (inclusief knutselwerkje)   
 Keuzetaak (vrijwillig)   
 Plusleerlingen mogen taken wisselen voor plustaken of erbij plannen  

 
Hoe ziet dit eruit?  

De leerlingen plannen in volgens de kleuren van de dagen van de week. Van tevoren wordt 

er uitgelegd welk taken er voor groep 1 zijn en welke taken voor groep 2.  
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Vervolgens open je het Digikeuzebord met de koppeling van de weektaak. De 

weektaak is op het bord te zien in de kleur van de dag. De leerlingen die voor een 

bepaald werkje hebben gekozen, staan meteen met hun naamkaartje bij het gekozen 

werkje. Wanneer de leerlingen klaar zijn, kiezen zij een smiley die past bij de werkhouding 

die zij hebben laten zien. Hoe ging het?  

 

 

Groep 3 

In groep 3 wordt er vanaf de herfstvakantie gewerkt met een weektaak. In het begin van het 
schooljaar wordt ervoor gekozen om nog niet direct te starten met de weektaak. Er is al 
zoveel nieuw voor de leerlingen dat de Droomspiegel ze graag tijd wil geven om eerst 
hieraan te wennen. In de eerste weken van groep 3 kunnen de leerlingen middels het 
kiesbord hun taken uitkiezen. Na de herfstvakantie wordt overgestapt op de weektaak op 
papier. 
 

 

Op de weektaak staan ook twee verplichte opdrachten. Eén voor rekenen en één voor 
taal/lezen. Deze twee opdrachten worden door de leerlingen aan het begin van de week 
gepland.  Dit doen ze door een kruisje te zetten in het hokje bij de dag waarop ze het werkje 
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denken te gaan maken. Als ze de opdracht af hebben kleuren ze het hokje met de 
kleur van de dag waarop ze het af hebben.  
 
De leerlingen kleuren elke dag een smiley in die bij de dag staat. Hier geven ze aan hoe ze 
vonden dat ze hebben gewerkt. (niet hoe ze de dag vonden maar hoe ze vinden dat ze zelf 
hebben gewerkt). Na de kerstvakantie wordt dit uitgebreid met de vraag over de hele week. 
Ze geven aan waar ze trots op zijn en wat ze die week hebben geleerd.  
  
Op de weektaak staat ook het keuzewerk. Hierop geven de leerlingen aan wat ze gaan doen 
en hebben gedaan aan het keuzewerk. Ze mogen 1 of 2 keer hetzelfde keuzwerk kiezen om 
te voorkomen dat ze steeds hetzelfde doen.  
 

Groep 4 

In groep 4 wordt er vanaf het begin van het schooljaar gestart met de weektaak. Op de 

weektaak staan in de onderste tabel een aantal verplichte werkjes die de leerlingen af 

moeten hebben aan het einde van de week. Deze zijn opgedeeld in taal, rekenen, spelling en 

overige. De leerkracht zorgt dat er elke week per vak minstens 2 opdrachten ingepland 

kunnen worden. De leerlingen plannen de verplichte opdrachten in op de bovenste tabel 

door de les of werkje zelf op te schrijven onder de dag waarop ze dit willen gaan doen. Als ze 

de opdracht af hebben kleuren ze het hokje met de kleur van de dag waarop ze het af 

hebben.  

 

De verplichte werkjes kunnen werkbladen zijn maar ook lessen die zelfstandig gemaakt 

kunnen worden. Bijvoorbeeld een schrijfles of spellingles (die de week ervoor is uitgelegd). 

De leerlingen reflecteren aan het einde van de week op wat ze die week hebben geleerd. Ze 

denken na of ze de doelen hebben behaald van die week en wat ze ervoor moesten doen om 

die te behalen. Ze kijken op de doelenmuur alvast vooruit naar de volgende week en 

bedenken wat ze nodig hebben om de doelen van de volgende week te behalen. Tot slot 

beschrijven ze waar ze trots op zijn die week. 
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Groep 5 t/m 8: 

De taken staan op de takenkaart, welke zich op de achterkant van de weektaak bevindt. 

Hierop is ook ruime mogelijkheid om schriftelijk te reflecteren. 

 

 
De leerkracht geeft op de weektaak aan op welke momenten de leerlingen een klassikale 

instructie krijgen en op de takenkaart op welke momenten er een instructie op niveaugroep 

wordt gegeven. Leerlingen hebben zelf de verantwoordelijkheid die instructies op niveau in 

te plannen, en bij alle overgebleven ruimte is er tijd voor de taken. Naast de standaard taken 

zijn er ook taken die passen bij andere doelen, zowel vanuit de leerkracht als de leerling. 

Tevens worden de leerlingen van groep 8 ook geleerd om met een agenda te werken. 
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Doelenmuur 

In de groepen 3 tot en met 5 wordt gewerkt met een doelenmuur. Omdat de 

Droomspiegel hierin nog aan het experimenteren is, wordt in eerste instantie die alleen op 

het gebied van rekenen gericht. De groepen die dit ook bij andere vakgebieden willen 

uitproberen, krijgen hier de ruimte voor. Er is afgesproken dat er dan bijvoorbeeld gekeken 

kan worden naar Staal Spelling (grammatica). 

 

Tijdens de rekenlessen wordt er gewerkt met de methode 

Wereld in Getallen. De blauwe kant van het werkboek 

bestaat uit verwerkingsopdrachten van nieuwe doelen. De 

rode kant bestaat uit herhalingsopdrachten van het 

voorgaande blok. Aan de muur hangen de nieuwe doelen 

(van het huidige blok) en de doelen van het voorgaande 

blok. De doelen van het voorgaande blok worden middels 

de taken herhaald en daarna pas getoetst.  

 

Hoe 

De leerlingen reflecteren gedurende de blokken op de doelen die worden aangeboden. 

Onder het overzicht met de doelen, hangt een lijst waarop de leerlingen kunnen aangeven of 

zij het doel beheersen of niet.  

-Leeg vakje: Ik beheers dit doel nog niet. Ik heb (verlengde) instructie nodig. 

-Eén streepje: Ik beheers dit doel bijna. Ik heb nog een korte instructie nodig.  

-Een kruisje: Ik beheers dit doel. 

Daarnaast kunnen de leerlingen een hokje groen inkleuren als zij denken dat zij iemand met 

dit doel kunnen helpen. 

 

Wanneer 

Een Test-je les zou een geschikt moment kunnen zijn om de leerlingen te laten reflecteren 

op de aangeboden doelen in deze week. Uiteraard is het ook mogelijk om de leerlingen een 

doel of meerdere doelen te laten aftekenen, als zij vinden dat zij het doel al voor een Test-je 

les beheersen. Er zijn leerlingen die laten zien het doel namelijk al na één les te beheersen. 

Hierin zitten verschillen. 

Wanneer de groep aangekomen is bij de herhalingslessen (les 16-17-18) kijkt de leerkracht 

naar de doelen van het huidige blok. Welke leerlingen geven aan het doel al te beheersen? 

Deze leerlingen worden losgelaten en maken de verwerking zelf. 

 

Wie 

Middels de taken wordt er gekeken naar de doelen van het voorgaande blok. Zijn er 

leerlingen die nog geen kruisje bij een doel genoteerd hebben, dan komen deze leerlingen in 

aanmerking voor de extra instructie.  

De leerkracht volgt de vorderingen van de leerlingen door te observeren tijdens de rekenles, 

de verwerkingsopdrachten van de leerlingen te bekijken en door te kijken naar de Software 

van WIG. Is op één van deze punten te zien dat de leerling het doel nog niet volledig 
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beheerst, dan maakt de leerkracht dit bespreekbaar met de leerling en sluit hij/zij 

aan bij de extra instructie.   

Intern Talentenlab  
Vanuit de landelijke politiek is het belang van een plan voor passend onderwijs aan meer- en 

hoogbegaafde leerlingen uitgesproken. Zowel Scholengroep Katholiek onderwijs als 

basisschool de Droomspiegel onderschrijven het belang van het bieden van passend 

onderwijs aan meer- en hoogbegaafde kinderen. 

Één keer in de week krijgen de meer- en hoogbegaafde leerlingen van de groepen 3 t/m 8 les 

buiten de klas. Tijdens de lessen van het intern talentenlab leren leerlingen kritisch naar 

zichzelf kijken en komen er zo achter wat hun denkvoorkeur is. Ze kunnen bepalen om meer 

met hun sterke kanten te oefenen, of juist ook andere vaardigheden te trainen. Er wordt 

veel aandacht besteed aan zelfsturing, zelfinzicht, motivatie, communicatie en 

samenwerken. En dat allemaal middels verschillende projecten, waarbij leerlingen echt op 

een andere manier bezig zijn dan in de eigen klas. Afhankelijk van de opdracht, kan het zijn 

dat de leerlingen naast het werk dat ze in de eigen klas doen, ook werken aan een project 

van het intern talentenlab. We hebben ervoor gekozen om groepen te vormen waarbij de 

leeftijd van de leerlingen redelijk dicht bij elkaar ligt, waardoor leerlingen goed aansluiting 

bij elkaar kunnen vinden. 
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Bijlage 1: Uitwerking coöperatieve werkvormen  
1. Denken – Delen – Uitwisselen 

De leerkracht geeft een opdracht of stelt een vraag. De leerlingen krijgen een á twee 

minuten om over het antwoord na te denken. Daarna overleggen ze in tweetallen. Tenslotte 

worden de antwoorden klassikaal uitgewisseld. Het is een handige werkvorm om voorkennis 

te activeren of om te oriënteren op een opdracht. Maar de leerkracht kan deze vorm ook bij 

zelfstandige verwerking inzetten. Ook voor reflectie of terugblik is hij geschikt. Deze 

werkvorm is geschikt voor groep 1 tot en met 8. De samenwerkingsvaardigheden die aan 

bod komen zijn: luisteren en informatie uitwisselen. De tijdsduur is ongeveer vijf minuten. 

2. Flitsen 

De leerkracht leert de kinderen een bepaalde vaardigheid, bijvoorbeeld de tafel van 6. Dan 

deelt hij flitskaarten uit, waarbij aan de ene kant de som staat en aan de andere kant het 

antwoord. Het is het handigst als elke leerling een eigen setje maakt. De kinderen gaan in 

tweetallen zitten. De één leest de tafelsom voor, de ander noemt het antwoord. Als het 

goed is, krijgt hij het kaartje. Als het antwoord fout is, dan gaat het kaartje onderop de 

stapel. Dit gaat net zo lang door tot de leerling de hele stapel heeft. Daarna wisselen de 

kinderen van rol. Aan het einde bespreekt de leerkracht klassikaal na hoe het ging. Deze 

werkvorm kan ingezet worden als zelfstandige verwerking. Hij is erg handig bij het 

automatiseren van rekenen, spelling, topografie en jaartallen. Deze werkvorm is geschikt 

voor groep 3 tot en met 8. De samenwerkingsvaardigheden die aan bod komen zijn: hulp 

geven/vragen en wachten op elkaar. De tijdsduur is ongeveer tien tot vijftien minuten. 

3. Om-de-beurt 

De kinderen zitten in tweetallen. De leerkracht stelt een vraag waarbij meerdere, korte 

antwoorden mogelijk zijn. Een voorbeeldvraag is: Welke landen in Europa ken je? De 

kinderen geven om de beurt een antwoord. Dat kan mondeling, maar ook op een 

gezamenlijk blaadje. Daarna volgt een klassikale afronding, waarbij enkele leerlingen hun 

antwoorden noemen. Deze werkvorm kan tijdens diverse momenten van de les ingezet 

worden. Hij is geschikt voor groep 1 tot en met 8. De samenwerkingsvaardigheden die aan 

bod komen zijn: luisteren, evenredig deelnemen. De tijdsduur is ongeveer vijf tot tien 

minuten. 

4. Dobbelen 

In de klas wordt een tekst gelezen en nabesproken. Daarna gaan de kinderen in groepjes 

zitten. Elk groepje heeft één of twee dobbelstenen, waarop bijvoorbeeld staat: ‘wie, wat, 

waar, wanneer, hoe, waarom,’. Op de andere dobbelsteen kunnen 

werkwoordsvervoegingen staan, zoals: ‘is, kan, doet, wil, heeft, zal’. Met de twee woorden 

die gegooid worden, maakt een van de leerlingen een vraag, die de groepsgenoten 

vervolgens beantwoorden. Daarna mag de volgende leerling gooien. Tenslotte volgt de 

klassikale nabespreking. Deze werkvorm is geschikt als zelfstandige verwerking bij 

tekstbegrip van taal en zaakvakken. Hij is geschikt voor groep 4 tot en met 8. De 

samenwerkingsvaardigheden die aan bod komen zijn: luisteren, op elkaar wachten. De 

tijdsduur is in totaal ongeveer vijftien tot dertig minuten. 
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5. Duo’s 

De leerkracht stelt heterogene duo’s samen en legt de opdracht uit. De leerlingen maken om 

de beurt een som, waarbij zij hardop denken. Als de ene leerling een som maakt, dan 

observeert de ander en geeft hij hulp als dat nodig is. De leerkracht bespreekt dit klassikaal 

na. Deze werkvorm kan ingezet worden bij begeleide inoefening of zelfstandige verwerking. 

Hij is geschikt voor groep 1 tot en met 8. De samenwerkingsvaardigheden die aan bod 

komen zijn: overleggen, aanmoedigen, hulp geven/vragen en op elkaar wachten. De 

tijdsduur is in totaal ongeveer tien tot vijftien minuten. 

6. Imiteer 

De leerkracht maakt heterogene groepjes van vier leerlingen. Die gaan in tweetallen 

tegenover elkaar zitten. Ze maken van karton (of mappen) een wandje, zodat ze niet kunnen 

zien wat de ander achter de wand doet. Één tweetal maakt een ontwerp, op papier of van 

blokken. Als dat klaar is, moet het andere tweetal dit ontwerp namaken. Ze mogen niet 

kijken, maar alleen vragen stellen. Als de tweede groep klaar is met imiteren, dan vergelijken 

de kinderen het resultaat. Ze bespreken na wat wel goed ging en –als de ontwerpen 

verschillen- wat een volgende keer beter kan. Deze werkvorm is geschikt als zelfstandige 

verwerking en het stimuleert de taal- en denkontwikkeling. Hij is geschikt voor groep 1 en 2. 

De samenwerkingsvaardigheden die aan bod komen zijn: luisteren en aanwijzingen geven. 

De tijdsduur is in totaal ongeveer tien tot vijftien minuten. 

7. Interviews 

De leerkracht vertelt over welk onderwerp de kinderen elkaar gaan interviewen en maakt 

tweetallen. De leerlingen bedenken welke vragen zij willen stellen en schrijven ze op. Daarna 

interviewen de leerlingen elkaar, waarbij ze ook goed doorvragen. Tenslotte volgt de 

klassikale nabespreking. Deze werkvorm is geschikt om informatie, meningen en 

oplossingsstrategieën uit te wisselen. Interviewen stimuleert het creatief denken en het 

tekstbegrip. De leerkracht kan deze werkvorm inzetten als oriëntatie of om de voorkennis te 

activeren, maar ook als zelfstandige verwerking of reflectieopdracht. Deze werkvorm is 

geschikt voor groep 5 tot en met 8. De samenwerkingsvaardigheden die aan bod komen, 

zijn: vragen stellen, luisteren en samenvatten wat de ander heeft verteld. De tijdsduur is 

ongeveer vijftien minuten. 

8. Woordenweb 

Elk groepje krijgt een vel papier, met een cirkel in het midden. In die cirkel staat het 

onderwerp. De leerlingen schrijven/tekenen om de beurt iets over het onderwerp. Elk 

groepslid heeft een eigen kleur pen, zodat de leerkracht achteraf kan zien wat de inbreng 

van iedere leerling was. Als dat klaar is, geven de leerlingen met pijlen de relaties tussen de 

begrippen/tekeningen weer. Bij de pijlen mag ook iets geschreven worden. De leerkracht 

hangt alle woordenwebben op en uit elk groepje mag een leerling hun woordenweb 

toelichten. Het woordenweb kan op diverse momenten van de les ingezet worden, maar is 

vooral effectief bij het activeren van de voorkennis. Deze werkvorm is geschikt voor groep 1 

tot en met 8. De samenwerkingsvaardigheden die aan bod komen, zijn: luisteren, overleggen 

en besluiten nemen. De tijdsduur is ongeveer vijftien minuten. 
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9. Brainstorm 

Bij het brainstormen geeft de leerkracht een opdracht aan de groepjes. Een voorbeeld is: 

Bedenk in drie minuten zoveel mogelijk dingen die je kunt maken van crêpepapier. Ze 

verzinnen dan in snel tempo ideeën. De leerlingen borduren voort op de ideeën van de 

andere groepsleden. Elke inbreng is waardevol, ook gekke ideeën. Een van de kinderen is 

schrijver. Daarna is de klassikale nabespreking van de resultaten. De brainstorm is bruikbaar 

als oriëntatie of om de voorkennis te activeren. Hij nodigt uit tot creatief denken. Deze 

werkvorm is geschikt voor groep 3 tot en met 8. De samenwerkingsvaardigheden die aan 

bod komen, zijn: luisteren en elkaar de kans geven om inbreng te hebben. De tijdsduur is 

ongeveer tien minuten. 

 

10. Genummerde hoofden 

Alle kinderen in het groepje krijgen een nummer. De leerkracht geeft een opdracht, waar 

aan het eind iedereen een antwoord op moet weten. Elke leerling denkt voor zichzelf 

hierover na en schrijft het antwoord op. Daarna vertellen ze om de beurt hun antwoord aan 

de andere groepsleden. Ze overleggen wat het juiste antwoord is, dit moet elke leerling aan 

het einde weten. Tenslotte noemt de leerkracht een nummer. In elk groepje heeft het kind 

met dat nummer de taak om aan de klas te vertellen wat hun groepsantwoord is. Deze 

werkvorm kan op verschillende momenten van de les ingezet worden. Hij is geschikt voor 

groep 1 tot en met 8. De samenwerkingsvaardigheden die aan bod komen, zijn: overleggen 

en overeenstemming bereiken. De tijdsduur is ongeveer 5 minuten. 

11. Legpuzzel 

De leerkracht verdeelt de leerstof in gelijke delen. De leerlingen zitten in heterogene 

stamgroepen. De leerkracht vertelt wat de uitkomst van het groepswerk is, bijvoorbeeld een 

presentatie, werkstuk of toets. Daarna krijgt elk groepslid een nummer. Vervolgens gaan alle 

nummers 1 bij elkaar zitten. En de nummers 2, 3 en 4 ook. Dit heten de expertgroepjes. De 

nummers 1 krijgen een onderdeel van de lesstof, en de andere groepjes ook. Zij verdiepen 

zich in de tekst en bedenken hoe ze de informatie kunnen vertellen aan hun stamgroepje. 

Daarna gaat iedereen terug naar zijn stamgroepje. Daar vertellen de kinderen om de beurt 

wat ze geleerd hebben. De leerlingen voegen alle informatie samen en maken er 

bijvoorbeeld een presentatie of werkstuk van. Tenslotte evalueert de leerkracht met de 

leerlingen het groepsresultaat. De legpuzzel is een vorm van zelfstandige verwerking. Deze 

werkvorm is erg geschikt voor zaakvakken. Hij is in te zetten van groep 4 tot en met 8. De 

samenwerkingsvaardigheden die aan bod komen, zijn: overleggen, luisteren en uitleg geven. 

De tijdsduur is één of meer lessen. 

12. Placemat 

Elk groepje van vier leerlingen krijgt een vel papier, met in het midden een rechthoek. Vanuit 

de hoeken van de rechthoek trekken de kinderen lijnen naar de hoeken van het papier. Op 

die manier ontstaan er nog vier vakken, voor elk groepslid een.. De leerkracht geeft een 

opdracht en elke leerling schrijft in zijn eigen vak zijn ideeën en antwoorden op. Daarna gaan 



 

32 
 

de leerlingen overleggen en formuleren ze een gemeenschappelijk antwoord. Dat 

schrijven ze op in de gemeenschappelijke rechthoek. Daarop volgt de klassikale 

uitwisseling. De placemat is een vorm van zelfstandige verwerking. Deze werkvorm is in te 

zetten van groep 3 tot en met 8. De samenwerkingsvaardigheden die aan bod komen, zijn: 

luisteren, overleggen en overeenstemming bereiken. De tijdsduur is tien tot vijftien minuten. 

13. Puzzels 

Elk groepje van vier leerlingen krijgt een envelop met kaartjes. Op die kaartjes staan stukjes 

tekst of (bij jonge kinderen) plaatjes. De kinderen lezen hun kaartjes voor aan de andere 

groepsleden. De anderen moeten goed luisteren, ze mogen de kaartjes niet zien. In het geval 

van plaatjes, vertellen de leerlingen wat er op de plaatjes te zien is. Als iedereen geweest is, 

dan pas gaan kinderen de kaartjes in de goede volgorde leggen. Elke leerling moet aan het 

einde het verhaal kunnen vertellen. Bij de klassikale nabespreking wijst de leerkracht één 

leerling per groep aan die het verhaal navertelt of samenvat. De puzzel is een vorm van 

zelfstandige verwerking. Deze werkvorm is in te zetten van groep 1 tot en met 8. De 

samenwerkingsvaardigheden die aan bod komen, zijn: luisteren en hulp geven/vragen. De 

tijdsduur is tien tot vijftien minuten. 

 

14. Rotonde 

De leerkracht geeft elk groepje een opdracht, bijvoorbeeld: Noem een woord dat rijmt op… 

De leerlingen geven om de beurt een antwoord, dit kan zowel mondeling als schriftelijk. Bij 

de klassikale nabespreking vraagt de leerkracht naar de groepsresultaten. De rotonde kan op 

diverse momenten van de les ingezet worden. Hij is vooral geschikt voor open vragen met 

korte antwoorden. Deze werkvorm is in te zetten van groep 1 tot en met 8. De 

samenwerkingsvaardigheden die aan bod komen, zijn: luisteren en evenredig deelnemen. De 

tijdsduur is vijf tot tien minuten. 

15. Binnencirkel – buitencirkel 

De leerlingen vormen twee cirkels. De leerkracht stelt een open vraag, bijvoorbeeld: welke 

historische persoon vind jij een held, en waarom? De kinderen in de buitencirkel geven 

antwoord, de kinderen in de binnencirkel luisteren. Daarna geven de kinderen van de 

binnencirkel hun antwoord. Vervolgens draait de buitencirkel vijf plaatsen door. Dan stelt de 

leerkracht een nieuwe vraag en geven weer de kinderen in de buitencirkel eerst antwoord. 

Daarna geven de kinderen van de binnencirkel hun antwoord. Deze werkvorm kan ingezet 

worden bij begeleide inoefening of als zelfstandige verwerking. Hij is in te zetten van groep 1 

tot en met 8. De samenwerkingsvaardigheden die aan bod komen, zijn: luisteren en 

evenredig deelnemen. De tijdsduur is tien tot vijftien minuten. 

16. Hoeken 

De leerkracht geeft toelichting bij de hoeken. In de hoeken hangen bijvoorbeeld papieren 

met stellingen. De leerlingen lopen naar de hoek waar zij het mee eens zijn. Daar overleggen 

ze in duo’s waarom ze voor die hoek gekozen hebben. Vervolgens steken de kinderen over 

naar de tegenovergestelde hoek en vormen een duo met iemand uit die hoek. De een is dan 
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dus voor de stelling, de ander is er tegen. Ze beargumenteren hun keuze en 

onthouden wat de ander vertelt. Tenslotte gaat iedereen terug naar zijn eigen 

hoek en vertelt de redenen waarom andere kinderen voor een andere hoek hebben 

gekozen. Bij de klassikale nabespreking vraagt de leerkracht aan kinderen waarom hun 

partner voor een andere hoek heeft gekozen. De hoeken zijn een vorm van zelfstandige 

verwerking. Deze werkvorm is in te zetten van groep 3 tot en met 8. Hij is ook voor jongere 

kinderen te gebruiken, maar dan is het beter om voor onderwerpen of materialen te kiezen. 

De samenwerkingsvaardigheden die aan bod komen, zijn: luisteren en samenvatten. De 

tijdsduur is tien tot vijftien minuten. 

 

17. Wandel – Wissel uit 

Alle leerlingen verspreiden zich onafhankelijk van elkaar in het lokaal. Als de leerkracht ‘Sta 

stil!’ roept, dan stopt iedereen. Elke leerling vormt een duo met degene die het dichtst bij 

staat. De leerkracht stelt een vraag of geeft een opdracht. De duo’s wisselen hun 

antwoorden uit. Deze werkvorm lijkt erg op de binnen- en buitencirkel. Hij kan ingezet 

worden bij begeleide inoefening, zelfstandige verwerking of als reflectieopdracht. Deze 

werkvorm is geschikt voor groep 1 tot en met 8. De samenwerkingsvaardigheden die aan 

bod komen, zijn: luisteren en informatie uitwisselen. De tijdsduur is ongeveer vijf minuten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


