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Inleiding  
In dit daltonboek staat beschreven hoe het onderwijsteam van basisschool De Valkenheuvel 

invulling geeft aan het daltononderwijs. Op onze school staan de 5 kernwaarden van 

daltononderwijs hoog in het vaandel: 

 Vrijheid in gebondenheid  

 Zelfstandigheid  

 Samenwerken  

 Reflecteren  

 Doelmatigheid/effectiviteit  

 

Deze principes gelden voor de kinderen, maar natuurlijk ook voor de leerkrachten. Immers, 

zij vormen het kader waarbinnen het team haar werkzaamheden verricht onder de 

(eind)verantwoordelijkheid van de directie. Anders gezegd: de daltonprincipes vormen ook 

het uitgangspunt waarmee team en directie met elkaar omgaan. Dit betekent enerzijds dat 

er vrijheid (‘ruimte’) wordt gegeven, maar anderzijds grotere verantwoordelijkheid wordt 

gevraagd dan op bijvoorbeeld reguliere scholen. Dalton is echter ook gebaat bij een goede 

organisatie en duidelijke kaders.  Dit daltonboek moet dan ook in dit licht worden gezien.   

Dit daltonboek is geschreven vanuit de Golden Cirkel van Simon Sinek. Why, waarom doen 

wij dit? How, hoe doen wij dit? What, wat doen wij? 

Tenslotte: Dit boekwerkje is een levend document, want net zoals de maatschappij is ook 

ons onderwijsproces constant in beweging. Dit boek is niet een theoretisch boekwerk, maar 

een praktische gids die enerzijds duidelijkheid biedt over de manier van werken op onze 

school en anderzijds er voor moet zorgen dat de gemaakte afspraken ook na verloop van tijd 

nog steeds voor iedereen duidelijk zijn. Wij hopen op deze manier de afspraken levend te 

houden binnen de school.   

Namens het team,   

 

 

 

 

 

‘Is ons onderwijssysteem erin geslaagd om kinderen die het volgen ijverig, oprecht, 

onbevangen en zelfstandig te maken?’  

 (Helen Parkhurst) 

 



Daltonboek de Valkenheuvel 2016-2020 
 

4 
 

Why? 

 

Onze missie 
 

Voor ons, de Valkenheuvelschool, is de missie waaruit wij werken erg belangrijk. Bij alles wat 

wij doen vragen wij ons af, past dit bij onze missie? Onze missie is: 

 Samen Scholen en Samen Leven.  

Op onze school bereiden wij de leerlingen voor op een samenleving die voortdurend 
verandert.  Kinderen worden op steeds jongere leeftijd geconfronteerd met hetgeen er in 
groter verband in de wereld gebeurt via alle media en via de toenemende pluriformiteit van 
onze samenleving. Wij willen de leerlingen een steeds verder groeiende mate van 
verantwoordelijkheid geven voor hun eigen leerproces naarmate zij ouder worden. De 
leerlingen worden van jongs af aan vertrouwd gemaakt met hun verantwoordelijkheid voor 
de groep en voor elkaar. Zij leren samenwerken met iedereen en zij leren elkaar te helpen. 

How? 
 

Onze visie en kernwaarden 
De Valkenheuvel wil de missie vervullen door middel van het Daltononderwijs. Kenmerkend 
voor het Daltononderwijs is dat het zich permanent blijft ontwikkelen en zich steeds aanpast 
aan de veranderende eisen en verwachtingen van de samenleving. Met het onderwijs op 
onze school willen we bereiken dat onze leerlingen aan het eind van de schoolloopbaan 
kritisch naar zichzelf kunnen kijken en zich bewust zijn van de eigen drijfveren. Een kind kan 
steeds meer aangeven hoe, wanneer en wat hij of zij wil leren op een zeker moment. Op die 
wijze denken wij een grotere betrokkenheid bij kinderen te realiseren en dus ook een groter 
leerrendement. Tevens geloven wij dat wij op deze manier de kinderen maximaal 
voorbereiden op hetgeen zij later in de samenleving nodig hebben om te slagen. Wij denken 
kinderen een goede basis te geven als zij vanaf een jonge leeftijd vertrouwd zijn met 
verschillende kinderen met diverse achtergronden. Wij willen een leer- en leefgemeenschap 
zijn waarin verschillend denken, verschillende keuzes maken en verschillend leven een 
gegeven zijn. Onze leerlingen treden andere mensen open, nieuwsgierig en zonder 
vooroordelen tegemoet.  

Kernwaarden hierbij zijn: 

 Zelfstandigheid 

 Samenwerking 

 Vrijheid in gebondenheid 

 Effectiviteit 

 Reflectie 
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De kernwaarden 
 

Zelfstandigheid   
In de verschillende groepen wordt er gewerkt aan de zelfstandigheid van het kind. Dit begint 
in groep 1 met het zelf aan kunnen kleden en materiaal opruimen tot zelf zorg dragen voor 
je werk en je leren in groep 8.  Hierin willen wij kinderen stimuleren en motiveren om 
eigenaar te worden van hun eigen leerproces.  Dit doen wij door te werken met een 
takenkaart vanaf groep 3, waarbij de kinderen zelf inplannen en verantwoording af leggen 
aan zichzelf en de leerkracht.  Er is een doorgaande lijn voor zelfstandigheid, deze vindt u in  
bijlage? 

 

Samenwerken  
Bij ons op school is het heel gewoon dat er wordt samen gewerkt. De kinderen werken en 

leren samen in de eigen groep maar ook groepsoverstijgend. De leerlingen van de 

bovenbouw zijn maatjes met de onderbouw bij vieringen, oefenmomenten en het aanleren 

van vaardigheden. Er is een doorgaande lijn voor samenwerken, deze vindt u in bijlage?  

 

Vrijheid in gebondenheid 
De kinderen krijgen het vertrouwen om hun takenkaart zelf in te plannen, samen te werken 

en een werkplek te kiezen. Er zijn afspraken gemaakt waar zij zich aan moeten houden en 

zich moeten verantwoorden als het even niet goed gaat.  De verantwoordelijkheid om hun 

werk zelf na te kijken en te reflecteren op hun werk, een proces dat wordt opgebouwd in de 

school. Meer informatie vindt u in bijlage? 

 

Effectiviteit (doelmatigheid) 
Het is van belang dat een leerling weet waarom hij iets moet leren en hoe hij dit wil gaan 

doen. Als een leerling eigenaar is van zijn leerproces, wordt het een effectief proces.  De 

leerling krijgt het vertrouwen om het op zijn manier te doen waarbij er wordt gereflecteerd 

om te kijken of dit ook een effectieve manier is geweest. Dit kan betekenen dat een leerling 

andere oefenstof krijgt, uit een andere jaargroep of werkaangepast op het niveau van de 

leerling.  De doorgaande lijn hiervoor gaan wij dit jaar uitwerken.  

 

 

 

 

‘Een leerling zal nooit iets grondig leren als hij de kennis niet in zijn eigen tempo mag 

vergaren. Vrijheid bepaalt zijn eigen tempo. Iemand tijd ontnemen is slavernij’  

(Helen Parkhurst) 
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Reflectie  
De leerlingen hebben een takenkaart of een planbord (groep ½ en groep 3) en op deze kaart 

plannen zij het werk voor de aankomende week. Om goed te leren plannen is het van belang 

dat er wordt gereflecteerd. Dit leren wij de kinderen aan door hier steeds bij stil te staan. 

Door middel van vragen, gesprekken zowel klassikaal als individueel besteden wij hier 

aandacht aan. Op dit moment werken wij aan een doorgaande lijn.  

 

What? 
 

Om dit alles te laten slagen maken wij gebruik van methodes en materialen. De methodes 

die wij gebruiken vindt u in de schoolgids.   

Voor de zorg maken wij gebruik van het aanbod van de methode en mocht dat niet 

voldoende zijn, dan is er overleg met de Intern Begeleider. Na overleg met haar wordt er 

gekeken wat het beste is voor deze leerling. Vandaar uit gaan wij op zoek naar passend 

materiaal.  

Voor leerlingen die meer werk aan kunnen, hebben wij het Leer Lab. Hierin worden de 

leerlingen uitgedaagd, zowel didactisch al sociaal emotioneel.  

Voor het sociaal emotionele maken wij onder anderen gebruik van het antipest programma 

KiVa. Bij problemen wordt er overleg gepleegd met het KiVa zorgteam. Mocht dit niet 

voldoende zijn, dan gaat de Intern begeleider verder zoeken naar een oplossing, dit kan ook 

extern zijn.  

De taalklas binnen onze school werkt zoveel mogelijk op dezelfde manier als de andere 

groepen.  Zodra de nieuwkomers een takenkaart aan kunnen, wordt deze aan geboden.  
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 Relatie met andere beleidsstukken   

Het schoolplan 
 Iedere Nederlandse school heeft een schoolplan, waarin uitgebreid wordt verwoord hoe er wordt 

gewerkt, waarom er zo wordt gewerkt, welke materialen daarbij worden gebruikt en wat de ontwik-

kelingsplannen voor een periode van vier schooljaren zijn. Dit daltonboek is een hoofdstuk van het 

schoolplan. De reikwijdte van het schoolplan is daarmee groter dan die van het plan dat nu voor u 

ligt. In dit daltonboek worden voornamelijk de praktische afspraken beschreven die binnen het on-

derwijsteam zijn gemaakt.   

De schoolgids  
Aan het begin van ieder schooljaar wordt de schoolgids op de website van de school vermeld. Daar-

naast krijgen ouders die overwegen hun kind aan te melden op de Valkenheuvel een schoolgids uit-

gereikt. In deze gids staat veel praktische informatie voor ouders, maar er wordt ook in uitgelegd wat 

daltononderwijs inhoudt. Het is een uiteenzetting in hoofdpunten. Wie door de tekst in de schoolgids 

geïnteresseerd is geraakt in het daltononderwijs en meer gedetailleerd wil weten hoe er in de prak-

tijk mee wordt gewerkt, kan verdieping vinden in dit daltonboek.   

Overige plannen 
Het basisonderwijs kent verder ook het formatieplan en het zorgplan. Het eerste beschrijft, vrij tech-

nisch, hoe de door de overheid beschikbaar gestelde personele formatie wordt ingezet en het 

tweede beschrijft hoe de leerlingenzorg wordt vormgegeven binnen het samenwerkingsverband van 

scholen waar onze school deel van uitmaakt.   

Voor beide plannen geldt, dat het daltonelement er niet rechtstreeks in te herkennen zal zijn. Toch 

zijn er wel raakvlakken. Zo streven wij ernaar om door de inzet van personeel en door de daltonwerk-

wijze veel tijd te kunnen besteden aan de individuele leerlingen, waardoor de leerlingenzorg goed tot 

zijn recht kan komen. Op deze wijze geeft de Valkenheuvel mede vorm aan adaptief onderwijs.  

 

 

 

 

 

 

Bijlagen  
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Bijlage 1 
 

Doorgaande lijn zelfstandigheid  

eind groep 2 

ik 

 kan zelfstandig werken gedurende 15 minuten 

 kan zelfstandig spelen gedurende 30 minuten 

 kan hulp vragen aan een maatje als de juf niet beschikbaar is 

 kan een werkblad maken aan de hand van een nakijkblad zelf nakijken 

 kan in een week drie werkjes zelf plannen 

 kan het gemaakte werk zelf aftekenen op de planbord 

 kan zelf de benodigde spullen pakken 

 kan zelf de spullen weer schoonmaken en opruimen 

 kan me zelfstandig aankleden en uitkleden bij de gym 

 kan zelfstandig naar het toilet 

 kan omgaan met uitgestelde aandacht 

 kan een taak keuze maken 

 kan  taakgericht werken 

 kan zelfstandig op de gang werken 

 kan initiatieven durven nemen 

 kan een taak zelfstandig uitvoeren 

 kan eigen materiaal pakken 

eind groep 4 

ik 

 kan zelfstandig werken gedurende 20 minuten 

 kan hulpvragen aan mijn tafelgroepje 

 kan het dalton blokje gebruikt wanneer het moet  

 kan een dag/week taak plannen 

 kan op de dagtaak/ weektaak het gemaakte werk aftekenen 

 kan op een registratieblad zien welk werk er af is en niet af is 

 kan hulp vragen en geven (samen leven) 

 kan 30 minuten geconcentreerd werken aan een taak 

 kan het doel van het daltonblokje uitleggen en toepassen 

 kan een conflict proberen zelf op te lossen 
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 kan gebruik  maken van een time timer 

 kan het stappenplan van uitgestelde aandacht toepassen 

 kan mijn eigen werk deels inplannen 

 kan ervoor zorgen dat mijn dagtaak af is 

 kan geclusterde instructie aan 

 kan mijn eigen werkplek kiezen afhankelijk van de taak 

 kan materiaal gebruiken zoals het hoort 

 kan werken in wisselende groepsgrootte 

 kan mijn eigen werk correct nakijken 

 kan het materiaal controleren 

 kan mijn werk inleveren 

 kan zelf onderwerpen bedenken 

eind groep 6 

ik  

 kan zelfstandig werken gedurende 60 minuten 

 kan andere hulpmiddelen inzetten om tot een oplossing te komen 

 kan het dalton blokje gebruiken 

 kan een handelingswijzer toepassen en gebruiken 

 kan zelfstandig werk nakijken en corrigeren 

 kan op een weektaak inplannen 

 kan op de weektaak het gemaakte werk aftekenen 

 kan op een registratieformulier bijhouden welk taakwerk af is 

 kan leer strategieën toepassen 

 kan om hulp vragen en ook geven 

 kan soms al een conflict zelf oplossen 

 kan de handelingswijzer van uitgestelde aandacht toepassen 

 kan mijn eigen werk administreren 

 kan de tijd effectief gebruiken 

 kan mijn eigen mening verwoorden 

Ik doelen eind groep 8 

Ik 

 kan zelfstandig werken gedurende 60 minuten 

 kan geheel zelfstandig een probleem oplossen 

 kan een eigen weektaak indelen en inplannen 

 kan mijn eigen (extra) taken op de weektaak schrijven en plannen 
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 kan zelf het registratieblad bijhouden 

 kan op tijd om hulp vragen en ook geven 

 kan handelingswijzers gebruiken bij de juiste opdrachten of er zelf een 
ontwerpen 

 kan mijn eigen leerstijl uitleggen 

 kan zelf kiezen uit diverse verwerkingstechnieken 

 kan zelf activiteiten organiseren 

 kan zelf kiezen of ik de instructie volg en dit verantwoorden 

 kan zelf een plek kiezen om te werken ( in de gehele school) 

 kan aan een ander vertellen wat mijn motivatie is  

 ken mijn verantwoordelijkheid en neem deze ook 

 kan stil en geconcentreerd werken 

 kan zelf mijn materiaal kiezen 

 kan eigen functioneren evalueren 

 kan andere leerling coachen  

 kan gecoacht worden 
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Bijlage 2 
 

Doorgaande lijn samenwerken   

Groep 1/2   

 namen van de groepsgenoten gebruiken 

 een ander aankijken tijdens het spreken 

 een ander de kans geven om mee te doen 

 inbreng durven hebben 

 verstaanbaar spreken 

 mee werken/spelen aan groepsopdrachten 

 luisteren naar een ander 

 een ander laten uitpraten 

 inbreng van een ander accepteren 

 spelen/werken in groepjes van verschillende grootte 

 vriendelijk reageren op een ander 

 overleggen en standpunten delen 

 zich aan de gemaakte afspraken en regels houden 
 
groep 3/4  
 

 alles wat hierboven beschreven staat en 

 vragen kunnen stellen aan een ander 

 reageren op wat een ander zegt 

 een ander helpen zonder voor te zeggen 

 hulp vragen aan een ander 

 een ander een complimentje kunnen geven 

 samen met anderen materialen verzamelen 

 ik kan buiten de groep samenwerken 

 afspraken en beloften nakomen 
 
groep 5/6  
 

 alles wat hierboven beschreven staat en 

 een ander kunnen vragen hardop mee te denken 

 een ander aanmoedigen om mee te doen 

 een ander aan een taak of opdracht herinneren 

 af en toe hardop herhalen wat iemand zegt 

 terugblikken op het werk en besluiten hoe er verder wordt gegaan 

 op vriendelijke wijze zeggen het er niet mee eens te zijn 

 initiatief willen en durven nemen 

 bereid zijn eigen functioneren in samenwerking bespreekbaar te maken 
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 samen met andere kinderen verantwoordelijkheid voor het leerproces en eindpro-
duct te dragen 

 beslissingen nemen en deze kunnen motiveren 

 verschillende rollen hebben binnen een samenwerkingsgroep  

 zelf groepjes kunnen maken 

 omgaan met verschillen in een groep 

 open staan voor feedback 

 bereid zijn de ander zichzelf te laten zijn 

 ondersteunende opmerkingen maken 

 met alle groepsgenoten samen kunnen werken 

 met groepsdoorbrekende maatjes kunnen samenwerken 

 samen met anderen de plaats van werken kunnen bepalen 

 het coachen (tutoren) van een ander kind (groep 6) 

 samen met een ander problemen oplossen 

 de taken samen plannen 

 het eens kunnen worden met een ander 

 conflicten en irritaties bespreekbaar durven maken 
 
groep 7/8 
 

 alles wat hierboven beschreven staat en 

 taken kunnen verdelen 

 informatie kunnen uitwisselen 

 samen met anderen een taak afmaken 

 op lange termijn een goede relatie behouden 

 het geleerde over kunnen brengen op anderen 

 samen ideeën verder uitbouwen 

 leiderschap durven en willen tonen 

 verschil van mening kunnen accepteren 

 tegen een ander op juiste wijze de mening kunnen geven 

 inbreng hebben in discussies 
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Bijlage 3 
 

WERKPLEKKEN  

De kinderen hebben een zekere vrijheid in het kiezen van een werkplek in de school. Door-
dat er met een taak wordt gewerkt, zijn kinderen in het klaslokaal vaak gelijktijdig bezig met 

verschillende opdrachten. In een daltonschool zal een kind (moeten) wennen aan een zeker 
"werkgeruis", maar het kan er ook voor kiezen een rustige werkplek op te zoeken.   

 

Gebruik van het lokaal:   

De inrichting van de klas is zodanig, dat de kinderen alle materialen die zij nodig hebben zelf-

standig kunnen pakken, eventueel kunnen schoonmaken en weer opruimen. Vooral in de 

groepen 1 en 2 wordt hieraan veel aandacht geschonken. Hier opgedane vaardigheden kun-

nen uitgebouwd worden in de hogere groepen. Kinderen in hogere groepen kunnen zelfstan-
dig spullen pakken als: potloden, een nieuw schrift, multoblaadjes, boeken of scharen.  

Bij het zelf pakken van wat je nodig hebt gelden natuurlijk uitzonderingen wanneer het gaat 
om zaken die gevaar opleveren (snijmachines of gereedschap).   

Kinderen leren om zelf te bepalen wat nodig is en om benodigde materialen zelf te verzame-

len. Verder leren zij dat spullen schoon achter gelaten moeten worden voor de volgende ge-

bruiker. Dit kan door middels van handelingswijzers. Overleg is soms nodig voor het gebruik 
van spullen en je kunt niet zomaar alles opmaken. Ook leren kinderen alert te zijn en tijdig te 

waarschuwen als iets bijna op is.   

Gebruik van de gang:  

 De gang wordt ’s ochtends vooral gebruikt voor stiltewerkplek tot 11.00 uur. 's Middags zijn 

de teamkamer en de gang samenwerkplekken . De kinderen die op een stilwerkplek aan het 
werk zijn mogen daar beslist niet met elkaar praten/overleggen.   

De stilwerkplekken bevinden zich buiten de leslokalen in de gangen en in de  gemeenschap-
pelijke ruimte(n), alwaar de volgende afspraken gelden:  

 zodra een kind buiten de groep gaat werken neemt het een gangkaart of computer-
kaart mee. 

 bij de teamkamer hangt een overzichtslijst van de tijden waarop geen gebruik van 
deze ruimte kan worden gemaakt;  

 ook hangt er bij de teamkamer een geluidsmeter. Als het licht op groen staat, is dit 
het teken dat er gesproken mag worden; de ruimte dient dan als samenwerkings-
ruimte. Als het licht op rood staat, is dit het teken dat er niet gesproken mag worden; 
de ruimte dient op dat moment als stilwerkruimte; 

 kinderen die zich niet aan de afspraken houden krijgen een paraaf op de taak gezet 
van de leerkracht die op dat moment het ongewenste gedrag constateert. Bij twee 
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waarschuwingen is het de  leerling die week niet meer toegestaan om in de gang te 
werken;  

 uit een groep mogen maximaal 5 leerlingen buiten de groep werken; 

 de kinderen laten –na gebruik- de werkplekken netjes achter;  
   

Belangrijkste werkafspraak: De belangrijkste werkafspraak die overal in de school geldt tij-
dens het werken, of je nu in het lokaal zit te werken of ergens anders, luidt: "Je mag elkaar 
niet storen."   
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Bijlage 4 

Computerkaart  

 

Als je het alleen doet, komt het goed. 
 
Achter de computer praten, is wat wij laten. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gangkaart   
 

 

 
Op de gang praten, is wat wij laten. 
 

Wij werken er goed en met netheid, het is geen wedstrijd. 
 

Wij zitten op onze stoel, werken is ons doel. 
 

 



Daltonboek de Valkenheuvel 2016-2020 
 

16 
 

Stoplicht. 

 
 

Groen je mag mij wat 
vragen 

 

 
vraagteken ik heb een  

      vraag 
 

 

Rood  niet storen! 

 
 

 

 

 

 

 



Daltonboek de Valkenheuvel 2016-2020 
 

17 
 

 

Handelingswijzer  

 
Ik weet het niet, wat moet ik doen? 

 

1. lees de vraag nog eens 
 

2. vraag het aan je  
schoudermaatje 

 
3. vraag het in je groepje 

 
4. sla de opdracht over en ga  

verder. 

 
5. zet je blokje op  

 vraagteken 
 

 
Als het stoplicht weer op groen staat, komt 

de juf jou helpen. 
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Samenwerkplek 

 

Hier mag ik samen overleggen 
 
 
Hier gebruik ik mijn fluisterstem 
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STILTEWERKPLEK 
 

Je mag hier niet overleggen 
 
 
Je mag hier niet praten 

 

Wat moet je doen???? 
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1 lees wat je moet doen. 

 
 
2 Weet ik wat ik moet doen? 

 
 
3 Welke spullen heb ik nodig? 

 
 
4 Waar vind ik deze spullen? 
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Zo werk ik. 

 
Ik teken niet in mijn schrift. 
Ik schrijf met pen/ potlood 
Bij een fout gebruik ik mijn potlood en 
liniaal 
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Bijlage 5 
 

De takenkaarten
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Takenkaart groep 3 

naam: werkboekje 
 

veilig en 
vlot 

 

lezen 

 

rode map 
 

 

ringboekje rekenen 
 
             

3+4=7 

maandag 

9 mei 
0 maan:  
0 zon:  

0 blz. 1-4 leesboekje 
0 maan: 8-11 
0 zon: 17-21 

0 2 bladzijden 
maken 

0  0 blok: 5      
les: 19 

dinsdag 

10 mei 
0 maan: 8 
0 zon:  
 

0 blz. 5 leesboekje 
0 maan: 8-11 
0 zon: 22-27 

0 2 bladzijden 
maken 

0 47 
 

0 blok: 5 
les: 20 

woensdag 

11 mei 
0 maan: 9 
0 zon: 9 
 

0 blz. 6 leesboekje 
0 maan: 12-15 
0 zon: 27-32 

0 2 bladzijden 
maken 

0  0 blok: 5   
les: 21 

donderdag 

12 mei 
0 maan: 10-11 
0 zon: 10-11 

0 blz. 7 leesboekje 
0 maan: 12-15 
0 zon: boek 10 

0 2 bladzijden 
maken 

0 49 
 

0 blok: 5 
les: 22 

vrijdag 

13 mei 
0 maan: 12-13 
0 zon: 12-13 
 

0 blz. 8 leesboekje 
0 maan: 16-18 
0 zon: boek 10 

0 2 bladzijden 
maken 

0   0 blok:          
les: 23 
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Klaar? 

 
 
 
 
 
 

Afspraken:  

- ik kijk mijn werk zelf na 

- als er een * bij de les staat is dat een de instructie 

 

- aan het eind van de dag kleur ik de 
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Donderdag, vrijdag, 

Maandag, dinsdag, woensdag groep 4  

(3, 4, 7, 8 en 9 november 2016) 

 

Naam______________     

 

 

Rekenen 

 

 

Plannen Doen Nakijken Klaar 

Don Blok 2 les 21, je leert handig tellen Zelf  

Vrij Blok 2 les 22, je leert handig tellen Zelf  

Ma Vrij   
Di Blok 2 les 23, tellen met groepjes Zelf  
Woe Blok 2 les 24, tellen met groepjes Zelf  
Klaar? Kleine schrift : groen, paars, blauw juf  

 

 

 

Spelling 

 

Plannen Doen Nakijken Klaar 

Do Blok 3 les 4 weetwoorden met v zelf  
Vrij Dictee juf  
Ma Vrij   
Klaar? Oefenbladen, spel Juf  

 

 

 

Taal 

 

Plannen Doen Nakijken Klaar 

Vrij Blok 3 les 4, woordenschat  Juf  

Di Blok 3 les 5, je leert wat doe-

woorden zijn 

Juf  

Woe Blok 3 les 6, je leert een tekst 

te maken bij een woordweb 

Juf  

 Klaar?    
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Esta-

fette 

 

Plannen Doen Nakij-

ken 

Klaar 

Vrij Les 2 zelf  
Di Les 3 zelf  
woe Les 4 zelf  
Klaar?    

 

 
Schrijven 

 

Plannen Doen Nakij-

ken 

Klaar 

Don Schrijfboek, je leert de hoofdletter 

M 

juf  

Ma Schrijfboek, je leert de hoofdletter  

N 

juf  

Klaar?    
 

 

Overig Dit moet je doen als je klaar bent Nakij-

ken 

Klaar 

 
 

 

 

Schrijven: Oefenboek M Juf  

Werk af maken Juf  

Taalblad rebus Juf  

rekenblad Juf  

   

   

 

 

Klaar? Controleer! 

 
 Dit kun je doen als je klaar bent 

Lezen Nakijken Klaar 

Puzzelblad    

Spellingsblad of spel   

Samen rekenen met oefenboek   

Zelfstandig taal of blokboek   

Bloon   

schri

jven 
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Week  van woensdag 2 november t/m dinsdag 8 november (woensdag 9 november krijg je een nieuwe takenkaart) 

 Rekenen 

Blok 2 

Wo: les 15:Herhalen en oefenen  Taal  

Blok 2 

Do: les 9: woordenschat : Je leert tien 

nieuwe woorden 

Do: les 16: Hoeveelheden Ma: STUDIEDAG  

Vr: Klokkijken Di: les 10: spreken/luisteren: 

verschillende plaatjes gebruiken om te 

vertellen 

Ma: STUDIEDAG  

Di: les 17: Hoeveelheden  

 

Spelling 

Blok 3 

Wo: einddictee & herhaling Begrijpend lezen 

Blok 2 

Woe: Basisles 2 

Vr: les 1: je leert klankwoorden met -eeuw –

ieuw en -uw 

Do: Brugles 2 

 Di: Les 2: je leert 6 weetwoorden met een F   

 

Topondernemers  Thema 8: sport en ontspanning Overig  - Kopieerblad klokkijken 

Afmaken: verslag toeters geblazen en 

klassikale toets als afsluiting (vrijdag) 

Dinsdag nieuw onderwerp 

- Kopieerblad tafelsommen 

(oefenen tafel 7,8,9) 

 Lees in je leesboek: iedere dag zeker 10 

minuten 

Woe/Do/Vr/Di 

-Tekenen: Afmaken tekenopdracht van 

juf Kim (verrassingsopdracht) 

- Zelfstandig werken: begrijpend lezen 

brugles  

  Extra: Kopieerblad verhaaltjessommen 

(extra moeilijk!) 

 

Mijn doel van de week is: Ik……. 

Evaluatie: Ik……….. 



Daltonboek de Valkenheuvel 2016-2010 
 

28 
 

Mijn doel voor deze  week  
is:___________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
Week  van 3 november t/m 9 november 

 Rekenen 
 
 
 

 blok 2  les 18  grafieken 
 

 Taal  Blok 3 les 1 Je leert tien nieuwe 
woorden 

Blok 2 les 19 grafieken Blok 3 les 2 Je leert een inleiding 
te geven op een onderwerp 

Blok 2 les 20 herhalen Blok 3 les 3 je leert wat t.t is en 
v.t. is 

Blok 2 les 21 cijferend aftrekken  

  

 

Spelling  Blok 3 les 1 Je leert open en ge-
sloten lettergreep 

Begrijpend lezen Blok 2 les 3 je leert wat een ver-
wijzing is 

  

 

Keuze werk: Maak een passertekening  
Taakwerk: Blokboek rekenen 1b 

Kastje opruimen 

tangram Kwismeester rekenen 

lezen 3D puzzel Blokboek taal 6a en 6b  

Rekenen verder en 
plus 

Blokboek rekenen   

 
 



Daltonboek de Valkenheuvel 2016-2010 
 

29 
 

Weektaak groep 7       03-11 t/m 09-11              Maandag vrij 

 Rekenen  

Blok 2 

Instr.dinsdag  en 

donderdag 

 

Les 18 ik weet hoe ik de noemer 

gelijk kan maken 

 Werkschrift 

les 18 

 Taal  

Blok 3 

Instr. woensdag en 

vrijdag 

 

Les  1 ik leer de 

betekenis van 10 

nieuwe woorden 

Werkschrift les 1 

Les 19 ik kan breuken op de 

getallenlijn zetten 

Werkschrift les 

19 

Les   2 ik leer 

argumenteren 

Werkschrift les 2 

Les 20 herhaling  Les  3 ik leer wat het 

lijdend voorwerp is 

Werkschrift les 3 

 
Les 21 ik kan cijferend delen 

onder elkaar 

Werkschrift les 

21 
Studievaardigh. 

Instr. dinsdag 

Maak les 8 

   

 

Spelling Blok 3 

Instr.  dinsdag 

  

Maandag vrij  Begrijpend lezen 

Blok 2 Instr. vrijdag 

 

Basisles 1 Brugles 1 

Les 1 Ik leer woorden als garage. 

Woorden die eindigen -ge 

Werkschrift 

 les 1 

Kopieerblad 9 uit hulpboek cito 

 

Topondernemers 

Amerika 

Je gaat verder met je zoekopdrachten. 

Let op dat je gegevens goed opslaat. 

Overig  Schrijven: blz. 7 schrijven 

Schrijf aan elkaar 

 Verkeerskrant  

 

Heb je de knijper al een keer gebruikt op de reflectie meter? 

Mijn doel voor deze week is: 
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Weektaak groep  7 (7-8) 3 november- 9 november 
 Rekenen blok 2   
Instr op vrijdag, dinsdag, 
woensdag 
 

  

Les 18   Doel van de les 
 verder oefenen met de gelijkwaardigheid en vergelijken van 

breuken. 

Werkschrift 
Les 18  
  

 Taal   
Blok 2 en 3 
Instr. Vrijdag 
Dinsdag en 
donderdag  
  

Toets 2   

Les 19   Doel van de les: 
verder oefenen met de gelijkwaardigheid en vergelijken van 

breuken. 
 Gewichten leren lezen met kommagetallen en breuken 

Werkschrift  
Les 19  

Les 3.1.  Doel van de les: 
 Je leert tien nieuwe woorden door mid-
del van het verder of terug lezen in een 
tekst 

Werkschrift les1 
 

Les 20 

Herhalen en oefenen 

Werkschrift  
 

Les 3.2   Doel van de les:  
Je leert argumenteren 

Werkschrift les 2 

Les 21    Doel van de les: 
Je leert onder elkaar deelsommen met grote getallen uitre-
kenen 

Werkschrift  

les 21 

  

   
  

  
Spelling Blok 3  
Instr. Maandag  
en woensdag  
   

Les 3.3  doel van de les: 
Je leert bijvoeglijke naamwoorden goed schrijven  

 Begrijpend lezen  
Blok  vrijdag 
  

Basisles 2.2  Doel van de les:  
je leert de tekst onderzoeken op tekstsoort en signaalwoorden 

 

 Kopieerblad 6 nakijken en bespreken maandag ,brugles 2.2 

  
Topondernemers  
 

Debat voorbereiden en nieuwe opdrachtenkaart kiezen Overig   
Maak je portfolio af. 

Schrijven: blz.17/18 
Schrijf aan elkaar  

Zorg ervoor dat je de vragen van de opdrachtkaart  kunt beantwoorden. Vul je plankaart volledig in!!!   

Studievaardigheden  
Instr. maandag  

Maak les 9  Tekenopdracht: 
Paddenstoel met bordkrijt en potlood 
 

 

   Verkeer instructie les 6  Les 6   Verkeerskrant   

Mijn doel voor deze week is: 
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Week  van 3 november t/m 9 november 
 Rekenen 
Blok 2 

Les 17  doel van de les: 
je leert rekenen met oppervlakte 

 Taal  
Blok 3 

Les 1 doel van de les: 
 Je leert de betekenis van nieuwe woorden 
door vooruit in een tekst te lezen 

Les 18  doel van de les: 
je leert rekenen met inhoud 

Les 2  doel van de les: 
Je leert op verschillende manieren over een 
onderwerp vertellen 

Les 19 doel van de les 
 je leert rekenen met inhoud 

 

Les 20 toetsles  

 

Spelling 
Blok 3 

Les 3  doel van de les: 
je leert enkele uitzonderingen op de regel 
voor samenstellingen met tussen un schrij-
ven 

Begrijpend lezen blok 2 Basisles 3 doel van de les: 
 Je leert herkennen waar het woord naar ver-
wijst 

 Brugles 2 

 

Topondernemers  Debat 
Nieuwe opdrachtenkaart kiezen 

Overig  
Maak je portfolio van je rapport af 

Tekening van de week 
Maak je paddenstoel tekening 

Vul je plankaart volledig in. Schrijven blz. 18 & 19 

 Je leert topografie Amerika  Studievaardigheid les 8 

   Vrijdag 11 -11 topografietoets   

 

Doel van de week: 

 
 


