
 

Dalton scholing op ODBS Nijenstein 
 
 

 
 
Dalton in groep 1/2/3 
 
Dit schooljaar zullen er in de klas een aantal dingen zichtbaar, maar ook een aantal zaken 
‘on’zichtbaar veranderen. 
 
We zien graag zelfstandige kinderen die verantwoordelijk zijn en verantwoordelijkheid 
nemen voor hun eigen gedrag. Vanaf groep 1 gaan we hier mee aan de slag. Dit vraagt 
vanuit zowel de leerkracht als de ouders/verzorgers een duidelijke ondersteunende rol. Een 
regel waar we fanatieker mee aan de slag gaan is: jij bent verantwoordelijk voor je eigen 
spullen. En samen verantwoordelijk voor de spullen in de klas. Vanaf het moment dat ze het 
schoolplein op lopen start dit door zelf hun tas te dragen, zelf hun schoenen en jassen uit te 
doen en op te hangen en deze netjes neer te zetten. Ook kunnen de kinderen zelf hun 
bekers/ pakjes drinken etc. uit hun tas halen en in de juiste bakken zetten. Wanneer we de 
kinderen samen het gevoel van vertrouwen geven, zie je dat ze hiervan groeien en het ook 
heel snel graag zelf wíllen doen. De vervolgregel is, binnen is beginnen. Wanneer je 
binnenkomt pak je je eigen stoel en kun je aan een tafel naar keuze beginnen met de 
materialen die er zijn klaargelegd. We zijn op verschillende manieren aan het proberen de 
klas samen netjes te houden. 

We beginnen ’s ochtends met een korte, maar krachtige gezamenlijke start, waarbij we de 
belangrijkste onderdelen van de dag doornemen. Daarna gaat iedereen op zijn manier en 
tempo aan het werk. Juf is op dat moment met een klein groepje verschillende ‘instructies’ 
aan het geven. Hiervoor hebben we de instructieketting. Wanneer juf deze ketting draagt, 
mag ze niet gestoord worden, tenzij het echt nodig is. Hier leren we de kinderen om te gaan 
met uitgestelde aandacht en op een andere manier aan een antwoord te komen. (vraag je 
maatje, je tafelgroepje, ga eerst iets anders doen tot juf haar ronde maakt) 

 
 

PLANNING 

✓ 2 december    Sinterklaasviering/Sinterklaas op school op vrijdag 2 december! 
✓ 22 december    Kerstviering 
✓ 23 december    Alle leerlingen om 12.00 uur vrij! 
✓ 26 december t/m 6 januari  Kerstvakantie 
✓   9 januari    Eerste schooldag na de Kerstvakantie 
✓ 24 januari    Nationaal Voorleesontbijt 
✓ 25 januari    Margedag – het team bezoekt de Nationale Onderwijstentoonstelling 
✓ 26 januari    Kunstkerk 
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Dalton in groep 4/5/6 
 
In onze groep zijn we druk bezig met het dalton onderwijs. Zo hebben we nu een nieuw planbord met een kwartiertjesrooster. 
Daarnaast ziet onze weektaak er tegenwoordig een beetje anders uit. Het weektaakwerk is nu onderverdeeld in drie 
onderdelen: werk wat af moet zijn voor vrijdag, werk wat af moet zijn aan het einde van de maand en werk waar je extra mee 
kunt oefenen. Naast de zichtbare veranderingen wordt er van de kinderen ook verwacht dat ze zelfstandiger worden. Dit doen 
we bijvoorbeeld door zelf op te letten wanneer je een instructie hebt. Naast zelfstandigheid staan ook eigenaarschap en 
verantwoordelijkheid bij ons in de groep bovenaan. Je bent verantwoordelijk voor je eigen spullen, je eigen werk en je eigen 
gedrag. Daarnaast kan er in overleg heel veel waardoor de kinderen ook steeds meer eigenaar worden van hun eigen werk. 
 
Dalton in groep 7/8 
 
In de eerste weken van het schooljaar lieten de kinderen van groep 7 & 8 merken dat ze graag volgens Dalton willen werken, 
zien en zijn. Niet alleen kiezen wat je zelf wilt doen, maar ook de vrijheid krijgen om verantwoordelijk te kunnen zijn, de 
verwachtingen aan elkaar laten zien en daarmee het vertrouwen van de leerkrachten en school te krijgen. Net als je een huis 
bouwt "steen voor steen", zien wij meer Dalton "stap voor stap". De één iets vlotter dan de ander. Na een inspirerende 
cursusmiddag, hebben we ons planbord uitgebreid naar een kwartiertjesbord. Heel gestructureerd zien kinderen wanneer ze 
een leerkrachtinstructie of activiteit hebben. De rest is Daltontijd en zelf in te plannen. De weektaak is verder gepersonaliseerd 
en uitgebreid met maandelijkse taken. Naast het plannen kleuren kinderen de juiste smileys in, en reflecteren daarin hun 
eigen werk. Aan het eind van een schooldag reflecteren we met de groep hoe de dag is gegaan en wat ze van de dag vonden. 
De komende periode gaan we daar uitgebreider mee aan de slag. Wij zijn heel tevreden over de stappen die onze kinderen 
nemen.  
 
Kunstkerk 

Afgelopen maandag zijn de groepen 3-4-5-6-7-8 naar de Kunstkerk in Warffum geweest. Onder leiding van vakdocenten zijn 

de leerlingen bezig geweest met toneel/drama en hebben zij volgens de illustratietechnieken van het boek Rupsje 

Nooitgenoeg geleerd om zelf illustraties te maken: de ene groep maakte insecten, de andere groep maakte zelfportretten. 

De kinderen van groep 1-2 hebben met een vakdocent op school allerlei bewegingsopdrachten uitgevoerd in de gymzaal. 

Het volgende bezoek aan de Kunstkerk staat gepland op donderdag 26 januari 2023. 

NOT 

In het schooljaar 2022-2023 zet het team van ODBS Nijenstein in op een aantal ontwikkelingen, zoals scholing en oriëntatie 

op nieuwe methoden en materialen. Daarvoor willen we graag een bezoek brengen aan de Nationale 

Onderwijstentoonstelling (NOT) in Utrecht. Vanwege Corona is deze vakbeurs de afgelopen jaren geannuleerd. Het team 

van ODBS Nijenstein heeft besloten de NOT ter inspiratie te gaan bezoeken. Daarvoor hebben we, in overleg met de MR, 

op woensdag 25 januari 2023 een extra margedag gepland.  

Yoga lessen 

We gaan ter aanvulling op de gymlessen starten met een aantal lessen Yoga voor/met kinderen naar voorbeeld van OBS 

Klinkenborg in Kantens. Voor de kerstvakantie hebben op twee vrijdagen lessen gepland in de gymzaal. ’s Morgens van 

11.15-11.45 uur voor groep 1-2-3-4, ’s middags van 12.45-13.30 uur groep 5-6 en van 13.30-14.15 uur groep 7-8. Na de 

kerstvakantie gaan we verder. De lessen worden verzorgd door Kirsten Smit uit Kantens. Tijdens de les is de groepsleerkracht 

als eindverantwoordelijke aanwezig. 

Schoolplein 

We merken, dat het schoolplein van ODBS Nijenstein, de laatste tijd regelmatig wordt bevuild. Dagelijks treffen we allerlei 

rotzooi aan, wat er niet thuishoort. We hebben het dan over glasscherven, kapotgetrapte plastic voorwerpen  vuurwerkresten 

en materialen uit de oud ijzerbak. We vinden dit zeer onwenselijk, omdat er onveilige situaties voor leerlingen en leerkrachten 

op het plein ontstaan. We doen hierbij vriendelijk doch dringend een oproep aan de ouders/verzorgers om dit probleem thuis 

met uw zoon/dochter te bespreken.  

Team ODBS Nijenstein 
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