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AGENDA

15 nov. Informatieavond voortgezet onderwijs, groep 8
Les weerbaarheid, groep 4-5

18 nov. Landelijke intocht Sinterklaas, Dokkum
20 nov. Lootjes trekken surprises
22 nov. Les weerbaarheid, groep 4-5
28 nov. Nieuwsbrief 7
29 nov. Schoen zetten op school (alle groepen)
4 dec.  Surprises inleveren

Tentoonstelling surprises voor ouders (14.30 – 15.00 uur)
5  dec.  Het grote Sinterklaasfeest



Een stukje geschiedenis:

Helen Parkhurst was een Amerikaanse pedagoge die aan de wieg stond van het daltononderwijs.
Zij is geboren op 8 maart 1886 in het plaatsje Durand in Pepin County in de staat Wisconsin. Op vijfjarige leeftijd kan Helen al zo goed lezen en zij is er al snel 
van overtuigd dat ze onderwijzeres wil worden. Van 1905 tot 1913 werkt ze op verschillende lagere scholen. 
Parkhurst was verbaasd over het restrictieve stilzit- en luisteronderwijs uit haar tijd, waar leerlingen feitjes uit het hoofd moesten leren, die vervolgens weer 
overhoord werden. Het kon in haar ogen allemaal veel efficiënter. Ze ontdekte dat leerlingen die in vrijheid aan taakwerk mogen werken, actief aan de slag 
gaan, elkaar als vanzelf helpen en verantwoordelijkheid leren dragen voor hun werk, maar ook voor de groep. Deze betrekkelijk eenvoudige verandering in 
de school zorgde voor, wat in moderne termen genoemd kan worden, afstemming op onderwijsbehoeften van leerlingen. Leerlingen hoefden niet meer op 
elkaar en op de leerkracht te wachten, maar konden doorwerken.

Daarvoor is uiteraard vertrouwen van de leerkracht in de leerlingen nodig. Bij Parkhurst is dat vertrouwen de essentie van de pedagogische basis van haar 
Dalton Plan. Je kunt er op vertrouwen dat leerlingen 'genormaliseerd' gedrag vertonen, als ze zich niet hoeven te vervelen en aan interessante taken kunnen 
werken.
Dalton Plan was voor Parkhurst geen methode of systeem. Ze zette leerkrachten aan om op basis van de grondgedachten van haar Plan te experimenteren. 
Door te reflecteren op de eigen praktijk en door uit te proberen wat in de eigen schoolsituatie werkt, zijn zo verschillende daltonbenaderingen ontstaan. 
'De' daltonschool bestaat niet.  De essentie is het experimenteren en op basis van reflectie tot verbeteringen komen. 

In 1920 opent zij in het dorpje Dalton de eerste ‘Daltonschool’. Parkhurst zal er tot 1942 directeur blijven.

Uw kind zit op dé daltonschool van ‘s-Gravenzande. Iedere schooldag werken wij samen met uw kind aan 
de ontwikkeling van uw kind. Als daltonschool staan de daltonkernwaarden Verantwoordelijkheid, 
Zelfstandigheid, Samenwerking, Effectiviteit en Reflectie centraal. Hoe is het daltononderwijs nu eigenlijk 
ontstaan? 

Daltononderwijs: Een stukje geschiedenis



Kernwaarden Daltononderwijs

Naast de Daltonkernwaarden Verantwoordelijkheid, Zelfstandigheid, Effectiviteit en Reflectie is de 
kernwaarde Samenwerking een belangrijke in ons onderwijs. In de groepen werken de kinderen 
wekelijks samen met hun groepsmaatje, maar samenwerken doen wij ook groepsdoorbrekend.
Onze Daltonparel, de Samenwerkkast, is afgelopen week weer gevuld! Dit keer werkten kinderen uit 
de groepen 3 en 6 samen aan prachtige verhalen. Zo leren we mét én van elkaar!

Gezonde traktaties

Het is altijd weer fijn wanneer uw kind een jaartje ouder wordt. Daar hoort natuurlijk een traktatie 
bij. Als school willen we dit  feestje graag meevieren.

Wanneer dit op een gezonde manier gebeurt dan stellen wij dit zeer op prijs. 
Groot en duur hoeft het niet te zijn en de leerkrachten stellen het op prijs wanneer zij dezelfde 
traktatie krijgen als de kinderen. Op www.gezondtrakteren.nl vindt u leuke en gezonde traktaties!

http://www.gezondtrakteren.nl/


Voorlichtingsavond VO

Op woensdag 15 november is er een voorlichtingsavond voor de ouders met een kind in groep 8. Op 
deze avond geeft een aantal scholen voor Voortgezet Onderwijs informatie over hoe het op die 
school gaat. Wij vinden het fijn dat ook dit jaar weer veel ouders zullen komen. Deze bijeenkomst 
vindt plaats op locatie Wilhelmina.

Fietsverlichting

U heeft het al gemerkt. De dagen worden weer donker en de zichtbaarheid van de kinderen op 
de fiets is dan dus nog belangrijker. Denkt u eraan te controleren of het fietslicht van uw kind goed 
werkt! 


