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1.  Inleiding 

“Dalton is no method, no system. Dalton is an influence.” 

(Dalton is geen methode, geen systeem, maar een manier van denken.) 

Helen Parkhurst, founder 

Met dit Daltonboek willen we de lezer een beeld geven van zowel de opvang als het 
onderwijs op SOL Villa Ambacht. Wij zijn een dalton speel-ontwikkel-leerplein en daar zijn wij 
trots op! Wij zijn een openbaar SOL centraal gelegen in Hendrik-Ido-Ambacht. Iedereen is 
welkom, dalton is elk kind gegund.  

Zoals in bovenstaande uitspraak van Helen Parkhurst is te lezen, is dalton een visie en geen 
vast systeem. De invulling hiervan wordt door ons SOL zelf bepaald. Dalton is dus erg 
flexibel. Door met elkaar in gesprek te blijven over onze werkwijze blijft het zich continu 
ontwikkelen. Dit zorgt voor veel betrokkenheid en discussie, twee belangrijke voorwaarden 
om het proces van continue ontwikkeling te laten plaatsvinden.  Dit daltonboek is 
geschreven om u te laten zien hoe wij op dit moment invulling hebben gegeven aan de 
daltonvisie. Door de continue ontwikkelingen op ons SOL, zal dit document jaarlijks worden 
bijgewerkt door de daltoncoördinator. 

Wij vinden het belangrijk dat er voor kinderen een duidelijke lijn is van unit A t/m E. Dit 
draagt bij aan de structuur, het kader, dat wij bieden aan onze kinderen, zodat zij daarbinnen 
de ruimte krijgen om zich optimaal te ontwikkelingen en bovenal zich veilig voelen. 

De doelgroepen voor dit Daltonboek zijn:  
- ouders en kinderen; 
- medewerkers SOL Villa Ambacht, invallers en stagiaires; 
- de onderwijsinspectie / GGD; 
- visiteurs van de Nederlandse Dalton Vereniging; 
- SOL Ambacht 
- andere belangstellende (dalton)scholen / opvang. 
 

 
Namens het team van SOL Villa Ambacht, 
Anita Kleinjan-van Son 
Directeur  
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2.  Missie & Visie 

Missie 
Ieder kind is uniek! 
 
Visie 
Het belangrijkste in de ontwikkeling van kinderen is ‘gezien’ worden. Wanneer je naar 
kinderen kijkt en hen echt ‘ziet’, zullen zij zich competent voelen. Doordat kinderen echte 
aandacht krijgen zullen zij groeien in hun ontwikkeling. 
Het begint bij de visie: Ieder kind is uniek en heeft zijn eigen behoeften. Wanneer een kind 
vanuit die eigen behoeften speelt of leert en zelf zicht heeft op zijn eigen doelen zal hij 
eigenaar worden van zijn eigen leerproces. Immers, iedereen die eigenaar is van zijn eigen 
leerproces kan het beste uit zichzelf halen! 
Natuurlijk gaat dit niet vanzelf. Kinderen worden op SOL Villa Ambacht zo begeleid dat zij 
zicht krijgen op de doelen die zij willen en kunnen halen. Zo creëren we optimale 
ontwikkelkansen. 
Om deze onderwijskwaliteit te kunnen realiseren werken we vanuit de daltonkernwaarden: 
- samenwerking 
- verantwoordelijkheid 
- effectiviteit 
- zelfstandigheid 
- reflectie 
- differentiatie 
 
Deze kernwaarden maken dat we een duidelijke structuur bieden in de units en duidelijk zijn 
in wat wij van de kinderen verwachten. Zo werken we aan een speel-, leer- en werkomgeving 
waarin het kind zich veilig voelt en waarin het zich, binnen zijn persoonlijke mogelijkheden, 
optimaal kan ontwikkelen.  
Om optimale ontwikkelkansen, hoogwaardig onderwijs en opvang te  bieden aan onze 
kinderen, vergroten onze teamleden structureel hun kennis en vaardigheden. 
De daltonvisie van ons speel-ontwikkel-leerplein ziet u terug in allerlei aspecten in de 
dagelijkse praktijk. Van kinderraad tot mediatoren. Van werken met ik-doelen tot spelen en 
werken in units. Van thematisch werken tot portfolio’s.  
 
Al deze werkvormen en activiteiten ondersteunen onze daltonvisie. Het daltongehalte van 
ons SOL ziet u zeker niet alleen in deze activiteiten maar vooral in de daltoncultuur binnen 
onze organisatie. 
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3.  Waarom dalton? 
 
Het school team heeft in 2006 de keuze gemaakt om een daltonschool te worden. 
Gerelateerd aan onze visie op de maatschappij in het algemeen en op kinderen in het 
bijzonder vonden wij dit een stevig uitgangspunt om ons onderwijs vanuit vorm te geven. 
Op het moment dat jij je verantwoordelijk en zelfstandig kan opstellen en goed met andere 
mensen om kan gaan, ben jij voor de maatschappij een waardevol persoon. Daltononderwijs 
geeft net dat beetje extra! 
 
In 2017 is er na intensieve samenwerking besloten om een speel-ontwikkel-leerplein te 
worden met de opvang locatie. In de opvang zagen we al veel daltonkernwaarden terug. Het 
besluit was daarom snel genomen, we worden een dalton speel-ontwikkel-leerplein. In 2018 
zijn de medewerkers van de opvang en nieuwe medewerkers onderwijs gestart met een 
gezamenlijke daltonopleiding. Zo kunnen wij werken vanuit één missie, één pedagogische 
visie en met één team. 
 
Nog elke dag zijn wij blij met onze keuze. Onze maatschappij ondergaat een onvoorstelbaar 
snelle verandering. In het middelbaar en hoger onderwijs zullen leerlingen steeds meer met 
e-learning, projectwerk, talenten en flexibele werkplekken te maken krijgen. Vervolgens 
worden in een professionele werkomgeving mensen gewaardeerd om hun initiatief, 
verantwoordelijkheidsgevoel en creativiteit. Overlegsituaties met collega’s, opdrachtgevers 
en instanties zijn een alledaags gegeven. Deze vlug veranderende wereld heeft burgers 
nodig die zich betrokken voelen en die zich actief willen inzetten voor de samenleving en 
voor mensen die het nodig hebben. We bereiden onze kinderen voor op banen die we nu 
waarschijnlijk nog niet eens kennen. Het is belangrijk dat we met ons onderwijs en onze 
opvang inspelen op deze veranderingen. 
 
Daarom zijn wij op SOL Villa Ambacht continu bezig met de volgende vragen: Hoe bieden 
we alle kinderen een veilige basis om zich optimaal te kunnen ontwikkelen? Hoe zorgen we 
ervoor dat kinderen een reëel zelfbeeld ontwikkelen en weten waar hun talenten en valkuilen 
liggen? Welke waarden en normen willen wij onze kinderen meegeven? Welke 21e-eeuwse 
kennis en vaardigheden willen we ze aanleren en hoe doen we dat zo optimaal mogelijk? Op 
welke manier kunnen wij in onze organisatie het beste samenwerken, zodat we dit voor alle 
kinderen kunnen bereiken? 
 
Bij genoemde 21e-eeuwse kennis en vaardigheden gaat het om zaken als samenwerken, 
communicatie, creativiteit, ict-geletterdheid, sociale- en culturele vaardigheden, kritisch 
denken en probleem oplossend vermogen.  
  



 

Daltonboek    Ieder kind is uniek! 8  
  

Een goed dalton speel-ontwikkel-leerplein creëert een uitdagende speel-, leer- en 
werkomgeving waarin het kind zich veilig voelt en waarin het zich, binnen zijn persoonlijke 
mogelijkheden, optimaal kan ontwikkelen. Een omgeving waarin je verantwoordelijkheid 
krijgt en daarop ook aangesproken kunt worden, waarin je actief deelneemt aan activiteiten 
en waaraan je een eigen unieke meerwaarde toevoegt. Het leven op ons speel-ontwikkel-
leerplein lijkt op het gemeenschapsleven, waar mensen samen spelen, leren, werken en 
leven. Dalton op ons SOL is een manier van omgaan met elkaar “a way of life”, dit merk je 
direct bij binnenkomst aan de gemoedelijke sfeer. 
 
3.1   Helen Parkhurst 
De oorsprong van Daltononderwijs ligt in Amerika, waar Helen 
Parkhurst in het begin van de 20e eeuw een school oprichtte. 
Parkhurst zet aan tot het zoeken van doelmatige en efficiënte 
oplossingen voor het betekenisvol maken van onderwijs, het 
activeren van leerlingen, het samenwerken en het omgaan met 
verschillen in de klas. Het aanzetten tot die zoektocht is in de 
eenentwintigste eeuw nog steeds actueel en vernieuwend. 
De bakermat van haar zoektocht is haar eigen schooltijd. Ze vond 
het onderwijs eentonig en eenzijdig. Het leren was routineus en geesteloos. Ze was ervan 
overtuigd dat het anders kon en moest op school. In 1904 als 17-jarige startte ze als 
leerkracht op een eenmansschool met 45 kinderen tussen de 6 en de 16 jaar. 
 
Haar experiment leidde tot de volgende conclusie: 
1. Krijgen leerlingen vrijheid om te bewegen, hun tijd zelf in te delen, met zachte stem 

met elkaar te overleggen en om de leerkracht te raadplegen als ze er niet zelf 
uitkomen, dan worden de activiteit en de betrokkenheid van de leerlingen in en bij het 
werk groter en worden de leerresultaten beter. 

2. De omgeving, de inrichting en de materialen hebben een doorslaggevende invloed op 
het leren, zowel op de motivatie als op de doelmatigheid. Het schoolgebouw moet van 
binnen aantrekkelijk en ordentelijk zijn, een plek waar kinderen graag vertoeven.  

 Ten slotte de lesstof is het probleem niet. Het gaat niet om de aard van de stof, maar 
om de manier waarop het onderwijzen en leren vorm krijgt. 

  
In 1909 ging haar experiment verder. Ze ging werken met “laboratories”, aparte vaklokalen. 
Hier konden leerlingen doelgericht met hun werk bezig zijn, kennismaken, experimenteren, 
uitzoeken en onderzoeken. Rond 1920 werd het Laboratory Plan het Dalton Plan. De 
belangrijkste vernieuwing was het gebruik van tabellen, waarop de leerlingen zelf hun 
voortgang bij konden houden en vergelijken. Naast vernieuwing is er ook restauratie. De klas 
wordt meer in tact gehouden, er wordt minder gewerkt in aparte vaklokalen. De klas 
fungeert als een huis waar veel met elkaar wordt gesproken.  
  

https://www.campuscolumbus.nl/content/26353/pages/clnt/31_org.jpg
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Het Dalton Plan wil het gangbare schoolse leren doelmatiger maken. Het gaat om efficiënter 
onderwijs, waarbij het onderwijs een brede functie heeft. Het behoort kinderen en jeugdigen 
cultureel en moreel te vormen, zodat ze zelfredzaam en sociaal verantwoordelijk worden: 
geoefend in, gewend aan en voorbereid op leven, werken en samenleven. Om dit te bereiken 
moet de leerling meer vrijheid krijgen en het schoolse leven socialer worden. Ervaring krijgt 
hierin een belangrijke rol, want niks is leerzamer dan ervaring.  
 
Zoals u heeft kunnen lezen is het daltononderwijs ontstaan vanuit de praktijk. Het is 
inmiddels sterk geëvolueerd, dat was ook de bedoeling. Voor Parkhurst was het Dalton Plan 
geen strak te hanteren methode, maar een onderwijsexperiment dat permanent aan de 
omstandigheden aangepast en zo geoptimaliseerd diende te worden. Daarin ligt ook de 
reden waarom het daltononderwijs van nu modern en 21e-eeuws is. Wat daltononderwijs tot 
verreweg de grootste vernieuwingsrichting in Nederland maakt. 
 
“De” daltonschool bestaat niet. De essentie van het Dalton Plan is het experimenteren en de 
zoektocht naar onderwijsverbetering. Voor leerkrachten is het gedachtegoed van Parkhurst 
dan ook niet een heilig moeten, maar eerder een inspiratiebron. 
 
3.2  Onze kennismaking met dalton 
Onze kennismaking met daltononderwijs was in 2005. Als school vonden wij dat het anders 
moest en kon. Hierdoor zijn we ons gaan oriënteren op verschillende onderwijs- 
vernieuwingen. We hebben gekozen voor het daltononderwijs, omdat we onder de indruk 
waren van de sfeer op die scholen. Het sloot daarnaast ook goed aan bij de ideeën die we al 
hadden. Alle leerkrachten hebben een 2-jarige opleiding gevolgd en in 2008 zijn we direct 
daarna gevisiteerd. Deze visitatie van de Nederlandse Daltonvereniging verliep erg positief, 
de licentie die we kregen is een teken van kwaliteit. Alleen scholen met zo’n officiële licentie 
mogen zich een Daltonschool noemen. De licentie geldt voor 5 jaar, zodoende zijn we in 
2013 weer bezocht door onze daltoncollega’s. Deze bezoeken geven blijk van erkenning, 
maar ook richting, motivatie en nieuwe ideeën om mee aan de slag te gaan.  
 
In 2010 zijn we zelfs uitgenodigd om lid te worden van Dalton International om onze kennis 
ook over de grenzen te delen. Vandaar dat we wel eens buitenlands bezoek mogen 
ontvangen, bijv. van onze Poolse partnerschool.  
 
Na een traject van intensive samenwerking op alle lagen van onze organisatie zijn wij in 
januari 2018 officieel geopend als SOL Villa Ambacht, dalton speel-ontwikkel-leerplein. Het 
complete team volgt elk jaar verschillende scholingsdagen.  
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Om optimale ontwikkelkansen, hoogwaardige opvang en onderwijs te bieden aan onze 
kinderen, vergroten onze teamleden structureel hun kennis en vaardigheden.  Zoals ook 
Parkhurst steeds op zoek was naar onderwijsverbeteringen. We zijn momenteel bezig met 
het voorbereiden van de nieuwe visitatie die in het najaar van 2019 zal plaatsvinden. We 
kijken er naar uit om ons mooie dalton speel-ontwikkel-leerplein te laten zien! 
 
3.3   Kernwaarden van dalton (Bron: NDV – www.dalton.nl) 
  
Missie 
"Daltononderwijs is iedere leerling gegund" 
Daltononderwijs staat voor een brede vorming (zowel cognitief, cultureel, sportief en sociaal-
emotioneel) die bijdraagt aan een sterke persoonsontwikkeling. Daltononderwijs is adaptief 
onderwijs dat leerlingen past en uitnodigt om op basis van (zelf)vertrouwen uitdagingen aan 
te gaan om zich verder te ontwikkelen. Het kritisch onderzoekend benaderen van moderne 
ontwikkelingen en inzichten is op een daltonschool vanzelfsprekend. Daarmee gaat het 
daltononderwijs voortdurend met zijn tijd mee, zonder de doelmatigheid van onderwijs en 
de inbreng van een ondernemende leerling uit het oog te verliezen. 
 
Visie 
"De opbrengst, dat ben ik" 
Het daltononderwijs geeft inhoud aan een brede vorming waarbij intellectuele- en creatieve 
groei in evenwicht zijn met sociale en persoonlijke groei. Een leerling wordt uitgedaagd het 
beste uit zichzelf te halen. Het daltononderwijs biedt daartoe een leef- en leeromgeving 
waar leerlingen worden uitgedaagd zich te ontwikkelen tot mensen zonder vrees met een 
kritische en democratische grondhouding. Het daltononderwijs wil een wezenlijke bijdrage 
leveren aan haar leerlingen om hen in staat te stellen te kunnen functioneren in een 
complexe samenleving door ondernemend en zelfverantwoordelijk te zijn in het leven, in het 
werken en in het samenleven. 
 
Doel 
"The fearless human being" 
Het daltononderwijs stelt zich ten doel om het onderwijs efficiënter in te richten door de 
kerndoelen met betrekking tot de leerinhouden van het onderwijs af te stemmen op de 
behoeften, interesses en competenties van leerlingen. Een daltonleerkracht leidt dit 
leerproces waar het nodig is en begeleidt het waar dat kan. Hij of zij stelt zich ten doel om 
het zelf werken en het met elkaar werken van leerlingen in een veilig pedagogisch klimaat te 
bevorderen door hen daartoe de ruimte te geven. Een daltonleerling stelt zich ten doel om 
op een ondernemende en onbevreesde wijze zich kennis en vaardigheden eigen te maken. 
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Kernwaarden  
De twee gedachtes achter Parkhursts Dalton Plan, 'freedom' en 'interaction of group life', zijn 
in Nederland niet letterlijk vertaald en overgenomen. Het Nederlandse daltononderwijs kent 
van oorsprong drie daltonprincipes: vrijheid in gebondenheid, zelfstandigheid en 
samenwerken. De drie Nederlandse daltonprincipes corresponderen inhoudelijk niet geheel 
met de oorspronkelijke principes van Parkhurst. Ook de invulling van wat als de principes van 
het daltononderwijs geldt, is in de loop van de tijd geëvolueerd. 
 
"Freedom and responsibility perform the miracle" 
Vrijheid is het eerste daltonprincipe, maar als het gerelateerd wordt aan onderwijs kan het 
een verwarrend begrip zijn. Soms associëren ouders het met vormen van een antiautoritaire 
opvoeding of met een soort 'vrijheid-blijheid'. Vrijheid in het daltononderwijs betekent heel 
wat anders. Op daltonscholen heerst er geen vrijblijvendheid. Leerlingen mogen er niet zo 
maar doen wat ze willen en ze hebben ook niet de vrijheid om niet naar school te gaan. In 
het daltononderwijs krijgen leerlingen wel de vrijheid hun schoolwerk naar eigen inzicht te 
plannen. Daltononderwijs is geen onderwijs waar leerlingen met de armen over elkaar 
afwachten tot de leerkracht opdrachten geeft. Leerlingen leren er initiatief te nemen en 
krijgen ruimte om naar eigen inzicht te werken. Dat bereidt hen voor om later, in de 
maatschappij, in vrijheid te kunnen leven en werken. Door leerlingen vrijheid te geven wordt 
onderwijs iets van het kind zelf. Hij wordt, wat tegenwoordig populair genoemd wordt, 
(mede-)eigenaar van zijn eigen leerproces. Als er al zoiets is als een 'ideale daltonleerling', 
dan is dat in ieder geval een leerling die met een plannetje in zijn hoofd 's morgens naar 
school gaat, over wat hij die dag gaat doen. Vrijheid maakt van leerlingen ondernemende 
leerlingen. De vrijheid die een leerling op een daltonschool krijgt, is altijd een vrijheid in 
gebondenheid. Hij moet leren rekening te houden met anderen, verantwoordelijkheid te 
dragen over zijn keuzes en verantwoording af te leggen over zijn werk en zijn resultaten. In 
de praktijk van het daltononderwijs wordt vrijheid vooral geconcretiseerd in het geven van 
keuzevrijheid. Leerlingen mogen op daltonscholen, met mate, kiezen wat ze willen leren, in 
welke volgorde ze hun werk willen doen, waar ze willen werken, soms ook met welk 
materiaal ze werken en vaak ook of ze alleen of samen werken. Het dragen van 
verantwoordelijkheid voor het in vrijheid handelen op school is iets dat leerlingen 
proefondervindelijk moeten leren. En zoals bij al het leren, worden ook hier fouten en 
vergissingen gemaakt. Dat mag ook op daltonscholen, moet zelfs tot op zekere hoogte, want 
van het maken van fouten leer je. Wanneer leerlingen bang zijn voor het maken van fouten 
zorgt dat voor onzekerheid en voor een gebrek aan durf om te experimenteren en om je 
grenzen te verkennen en te verleggen. Op daltonscholen is leven het meervoud van lef. 
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"The socialisation of the school" 
Parkhurst leerde leerlingen samenwerken door ze samen te laten werken. Ze gaf leerlingen 
de gelegenheid om elkaar te consulteren als hulp bij het uitvoeren van taken vereist was. Zo 
ontwikkelt, volgens haar, bij de meeste kinderen socialiteit zich op een natuurlijke wijze. 
Leerlingen leren van elkaar en leren tegelijkertijd met elkaar om te gaan en rekening te 
houden met anderen.  Het gaat Parkhurst ook om het samen leven en samen leren van 
leraren en leerlingen en van leraren onderling. Het leven op school moet op het 
gemeenschapsleven lijken: ruimte bieden aan wederzijdse afhankelijkheid en 
verantwoordelijkheid. 
 
Van drie principes naar vijf kernwaarden 
De Nederlandse daltonidentiteit is altijd gestoeld geweest op drie principes. Onderwijs en 
dus ook daltononderwijs is constant in ontwikkeling. De veranderingen op het gebied van 
ontwikkelingspsychologie en didactische en maatschappelijke inzichten hebben in 2012 
geleid tot een kritische bezinning op de daltonuitgangspunten. Hieruit zijn vijf nieuwe 
kernwaarden ontwikkeld, die hieronder kort beschreven staan: 
 
Samenwerking 

"The school functions as a social community" 
Een daltonschool is een leefgemeenschap waar leerlingen, leerkrachten, 
ouders, schoolleiding en bestuur op een natuurlijke en gestructureerde 
wijze samen leven en werken. Een daltonschool is ook een leeromgeving 

waar leerlingen en leerkrachten iets van en met elkaar leren. Doordat leerlingen samen met 
leerkrachten en medeleerlingen aan hun leertaken werken, leren zij met elkaar om te gaan 
en leren zij dat zij elkaar kunnen helpen. Het verwerven van kennis en vaardigheden in 
samenwerking met anderen kan het leren vergemakkelijken. Leerlingen leren dat er 
verschillen bestaan tussen mensen. Ze leren naar elkaar te luisteren en respect te hebben 
voor elkaar. Als leerlingen met elkaar samenwerken, ontwikkelen ze sociale vaardigheden en 
leren ze reflecteren op de manier waarop ze leren, zoals het beoordelen van een eigen 
inbreng en die van een medeleerlingen, het aangaan van de dialoog, het leren omgaan met 
teleurstellingen en het ervaren van een meeropbrengst uit de samenwerking. Het 
uiteindelijke doel is democratisch burgerschap. Een daltonschool is een oefenplek voor 
democratisering en socialisering. 
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Verantwoordelijkheid  
"Freedom and responsibility together perform the miracle" 
Vrijheid is noodzakelijk om eigen keuzes te kunnen maken en eigen wegen 
te vinden. Vrijheid in het daltononderwijs is de gelegenheid krijgen om het 
taakwerk zelf te organiseren.  

 
De opgegeven leerstof en de eisen die daaraan worden gesteld, de tijdslimiet, de 
werkafspraken en de schoolregels vormen de grenzen waarbinnen de leerlingen hun vrijheid 
leren gebruiken. Een leerling leert verantwoordelijkheid voor zichzelf en zijn omgeving te 
dragen, als zijn omgeving hem daarvoor de ruimte en mogelijkheden biedt. Door leerlingen 
meer vrijheid te bieden kunnen zij eigen keuzes maken en een actieve leerhouding 
ontwikkelen. Maar vrijheid betekent niet dat alles zomaar kan en mag. Het is een taak van de 
leerkracht om iedere leerling een structuur te bieden om vrijheid binnen grenzen te leren 
hanteren. Leerlingen krijgen de ruimte om te ontdekken en te experimenteren, maar worden 
tegelijk ook geconfronteerd met de relatie tussen wat ze doen en wat dat oplevert. Dat is 
voor leerlingen een geleidelijk leerproces, waarin zelfkennis en zelfinschatting een grote rol 
spelen. 
 
Effectiviteit 

Dalton is een "Efficiency measure"  
Dalton is een maatregel om effectiever te werken: 'a simple and economic 
reorganization of the school'. Parkhurst wil met haar Dalton Plan het 
schoolse leren doelmatiger maken. Daarom zijn effectiviteit en efficiency al 

vanaf het begin twee belangrijke begrippen. Effectiviteit en efficiency vooronderstellen 
duidelijkheid over de onderwijsopbrengsten. Parkhurst vindt dat het onderwijs een brede 
functie heeft. Onderwijs behoort kinderen en jeugdigen ook cultureel en moreel te vormen, 
zodat ze zelfredzaam en sociaal verantwoordelijk worden: geoefend in, gewend aan en 
voorbereid op leven, werken en samenleven. Het daltononderwijs is gericht op een effectieve 
inzet van tijd, menskracht en middelen. Parkhurst wil omwille van de efficiency leerlingen 
juist verantwoordelijkheid in handen geven. Zij stelt dat als leerlingen een taak krijgen, waar 
zij verantwoordelijkheid voor dragen en die ze in vrijheid zelf plannen en uitvoeren, het 
onderwijs dan veel effectiever is dan het stilzit- en luisteronderwijs dat zij zelf doorlopen 
heeft. Parkhurst maakt in haar Dalton Plan van kinderen als het ware kleine ondernemers, die 
verantwoordelijkheid leren dragen voor het schoolwerk, hun eigen werk, dat ze in vrijheid 
uitvoeren. 
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Zelfstandigheid 
"Experience is the best and indeed the only real teacher" 
Zelfstandig leren en werken op een daltonschool is actief leren en werken. 
Een leerling wil doelgericht werken aan een taak of opdracht en is in staat 
om tijdens dit leerproces hulp te zoeken indien noodzakelijk. Deze manier 

van werken stimuleert het probleemoplossend denken van leerlingen. Om later als 
volwassene goed te kunnen functioneren moet een leerling leren beoordelen welke 
beslissingen hij/zij moet nemen en wat de gevolgen daarvan zijn.  
De keuzevrijheid dwingt een leerlingen tot het nemen van zelfstandige beslissingen die voor 
hem effectief en verantwoord zijn. 
 
Reflectie 

"I would be the first to hear welcome criticism" 
Reflexiviteit, nadenken over je eigen gedrag en je eigen werk, is op 
daltonscholen belangrijk. Op veel daltonscholen maken leerlingen vooraf 
een inschatting van de moeilijkheidsgraad en de tijd van de opdrachten. 

Achteraf wordt hierover ook een feitelijke beoordeling gegeven en worden in gesprekjes 
regelmatig de inschattingen vooraf en de feitelijke beoordelingen achteraf met elkaar 
vergeleken. In zulke gesprekjes kan er dan bijvoorbeeld aandacht geschonken worden aan 
het feit waarom een kind steeds de rekenopgaven in de weektaak vooraf moeilijker inschat 
dan ze (achteraf) blijken te zijn. Op andere aspecten van het werken in de klas wordt op een 
soortgelijke wijze gereflecteerd. Zo wordt geleidelijk de vaardigheid in het zelfstandig 
werken en het samenwerken opgebouwd. Het kritisch benaderen van onderwijskundige 
ontwikkelingen en inzichten is op een daltonschool vanzelfsprekend. Iedere docent die werkt 
op een daltonschool reflecteert op zijn/haar onderwijspraktijk en professioneel handelen. 
Ook op schoolniveau vindt reflectie over de kwaliteit van het daltononderwijs voortdurend 
plaats. 
 
3.4   Waar bereidt SOL Villa Ambacht uw kind op voor  
Uw kind op de basisschool 
Onze medewerkers zorgen voor een veilige kindvriendelijke omgeving. Waarin zij de 
zelfstandigheid en de zelfredzaamheid van kinderen stimuleren. U zult merken dat wij bij de 
opvang dezelfde kernwaarden onderschrijven als bij het onderwijs. Dit zorgt voor een 
duidelijke structuur in de groepen. Waarbinnen alle kinderen de ruimte krijgen om zich 
optimaal te ontwikkelen, te spelen en te leren. De ik-doelen van de opvang sluiten aan op de 
ik-doelen van het onderwijs. Daarnaast maken we gebruik van het ontwikkelingsvolgmodel 
BOSOS. Een voordeel is dat dit systeem ook gebruikt wordt in unit B hierdoor ontstaat een 
doorgaande leer- en ontwikkellijn van peuter naar kleuter.   
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Uw kind in het vervolgonderwijs 
Niet alleen het traditionele "huiswerk maken" vraagt van de kinderen dat ze 
bovengenoemde vaardigheden beheersen. De ontwikkelingen in het voortgezet onderwijs 
doen een steeds groter beroep op de zelfstandigheid en de verantwoordelijkheid van 
kinderen. Zij krijgen steeds vaker projecten en studieopdrachten waarbij je niet individueel, 
maar samen met klasgenoten opdrachten moet uitwerken. In het hoger onderwijs is deze 
manier van werken, ook wel het zelfverantwoordelijk werken genoemd, al veel langer 
gebruikelijk. 
 
De volwassene als beroepsbeoefenaar 
Beroepen waarbij je in je eentje werkt en waar je alleen maar volgend moet doen wat de 
baas je opdraagt, komen nauwelijks meer voor. In de meeste beroepen in onze moderne, 
westerse kennismaatschappij worden initiatief, verantwoordelijkheidsgevoel en creativiteit 
verwacht. Regelmatig zal er moeten worden overlegd met collega's, met opdrachtgevers 
en/of met diverse instanties. Zowel zelfstandigheid als het goed kunnen samenwerken zijn 
daarbij essentieel. 
 
De volwassene als medeburger 
De maatschappij is gebaat bij mensen die zich actief inzetten voor de samenleving: mensen 
die zich verantwoordelijk voelen voor hun medemens, zich betrokken voelen bij 
maatschappelijke problemen en daarom bijvoorbeeld vrijwilligerswerk willen doen. Kortom 
wat onze maatschappij vraagt zijn “mensen zonder vrees” (Parkhurst). 
 
3.5   Samenvatting 
Op SOL Villa Ambacht streven wij naar effectiviteit. Door kinderen vaardigheden aan te leren 
op het gebied van zelfstandigheid, samenwerking en verantwoordelijkheid, maken wij ons 
onderwijs en onze opvang effectiever. Door te reflecteren op deze vaardigheden zullen ze 
verbeteren en door te differentiëren kan elk kind zich ontwikkelingen op zijn eigen niveau  
Deze werkwijze moeten we borgen om de kwaliteit van ons SOL te kunnen blijven verhogen. 
Zo geven wij vorm aan de daltonkernwaarden. Dalton geeft net dat beetje extra! 
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4.  De doorgaande lijn 
Waarin onderscheidt een dalton speel-ontwikkel-leerplein zich van een regulier 
kindcentrum? Dat  heeft vooral te maken met het beschrijven van en het werken aan de 
doorgaande ontwikkelingslijnen en het gezamenlijk uitdragen van de pedagogische 
daltonvisie. Ook laten wij ons elke vijf jaar beoordelen door een onafhankelijke organisatie 
(Nederlandse Dalton Vereniging).  
 
Op het gebied van visie en middelen is er een zichtbare doorgaande lijn in het SOL. We gaan 
hierbij uit van ons 9-veld. Een ontwikkelingsmodel wat we hebben verweven met de 
daltonkernwaarden voor zowel opvang als onderwijs. Hieruit zijn ook onze ik-doelen voor 
alle kinderen opgesteld en worden middels het parallellen proces ook de pop-gesprekken 
met de medewerkers gehouden. Daarnaast hebben we een heldere en transparante 
kwaliteitscyclus, waardoor we onze kinderen met Bosos, Cito en de ik-doelen van 0 tot 14 
jaar goed in beeld hebben.    
 
Onze ik-doelen vormen samen een uitgeschreven doorgaande lijn per unit, per werkveld en  
per daltonkernwaarden. Waaraan zowel kinderen als medewerkers houvast hebben. Deze ik-
doelen op kindniveau geven de kinderen inzicht en eigenaarschap op hun ontwikkeling. Met 
onze ik-doelen hebben we duidelijk in kaart wat een kind in elke unit zou moeten beheersen 
per vaardigheid, zodat we werken naar het gezamenlijke einddoel en hier effectief mee aan 
de slag kunnen. In de units komen de ik-doelen terug bij het doelenwerk en de 
kindgesprekken. Bij unit A worden de ik-doelen besproken tijdens de oudergesprekken met 
de groepsmentor. Daarnaast is vanaf unit B elk jaar het eerste rapport van het kind een ik-
doelenrapport. Waarbij we vanaf unit D samen met het kind, de ouders, de leerkracht en de 
pedagogisch medewerker van de BSO (indien van toepassing) in gesprek gaan over de 
gemaakte ontwikkelingen en stellen we nieuwe doelen. Onze ik-doelen voor de verschillende 
units vindt u terug in de bijlages. 
 
Bij een bezoek aan de groepen, zult u hierdoor overal dezelfde elementen en manier van 
werken terugzien. Wij vinden dit een grote kracht van ons SOL. Het biedt de kinderen veel 
structuur, waardoor er binnen herkenbare kaders gespeeld, geleerd en gewerkt kan worden. 
De afspraken en regels zijn duidelijk, hierdoor is er rust en harmonie in ons speel-ontwikkel-
leerplein.  
 
Onze doorgaande lijn is verder terug te zien in de samenwerking van onze teamleden en 
kinderen. Verschillende units werken bij vieringen en activiteiten villadoorbrekend samen, 
waardoor zowel teamleden als kinderen elkaar ontmoeten en samen spelen, leren en werken.  
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Ook in de dagelijkse praktijk werken we samen om de dag voor onze kinderen zo effectief 
mogelijk in te richten en lopen opvang en onderwijs naadloos in elkaar over. Zo verzorgen 
onze medewerkers van de peuterspeelzaal daarna workshops bij de TSO. Vervolgens 
begeleiden ze als onderwijsassistent kinderen van unit B t/m E bij SOLve|IT om daarna verder 
te werken met de kinderen bij de BSO.  
 
Deze intensieve samenwerking gebeurt niet alleen binnen ons SOL, maar ook daarbuiten 
met de andere SOLs binnen ons bestuur en onze sportieve en culture partners. We zijn zowel 
een vreedzame school en opvang als een gezonde school en opvang. We hebben VVTO 
Engels en onze native speaker, Mister Jono, bezoekt alle units met zijn gitaar en geeft in de 
hogere groepen les in het Engels. Alle kinderen hebben een portfolio en samen met ouders 
staan wij voor ouderbetrokkenheid 3.0. Een groot deel van ons team volgt op dit moment 
samen de daltonopleiding wat ook voor veel verbinding zorgt. 
 
Kortom, de doorgaande lijn is in ons SOL al diep verankerd! 
 
Kenmerken van ons dalton speel-ontwikkel-leerplein in trefwoorden:  
- Er is een prettig en veilig pedagogisch klimaat; 
- Veel aandacht voor sociaal emotionele ontwikkeling; 
- Wij bieden kinderen structuur; 
- Een samenwerkend team, van zowel kinderen als ouders als medewerkers; 
- Een duidelijk zichtbare doorgaande lijn door het hele SOL; 
- We differentiëren in vaardigheden, (onderwijs)behoeften en leerstofdoelen;  
- Thematisch werken en werken in units; 
- SOLve|IT met 21e-eeuwse vaardigheden. 
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5. Dalton op SOL Villa Ambacht 
Zo spelen, leren en werken wij! 
In dit hoofdstuk komen alle daltonaspecten van ons speel-ontwikkel-leerplein aan bod. We 
leggen uit hoe er in de praktijk gewerkt en gespeeld wordt en wat er in de units te zien is. 
Ons onderwijs en onze opvang zijn continu in ontwikkeling. Deze daltonaspecten worden 
dus regelmatig geëvalueerd, bijgesteld, aangescherpt en aangevuld. We koppelen de 
aspecten aan de kernwaarden en werken vanuit onze gezamenlijke visie met het 9-veld. 
 
Zo spelen, leren en werken wij op SOL Villa Ambacht, dalton speel-ontwikkel-leerplein! 
 
5.1   SOL Villa Ambacht – unit A t/m E (0 – 14 jaar) 
 
5.1.1   Ouderbetrokkenheid 3.0 
De samenwerking met ouders en verzorgers past binnen onze daltonvisie. We werken samen 
met ouders aan ons gezamenlijke doel, de ontwikkeling van het kind. Wij vinden het 
belangrijk om samen duidelijke afspraken te maken over de opvoeding, verzorging en 
ontwikkeling. Dit kan alleen in goed overleg met elkaar, daarom hanteren we binnen SOL 
Villa Ambacht de criteria zoals verwoord in ons protocol ouderbetrokkenheid 3.0. Het 
verhogen van de ouderbetrokkenheid past goed binnen onze visie van zien en gezien 
worden. Ouders zijn hier vanzelfsprekend een grote partner in. Ouders kennen hun kind 
immers het beste. Door samen bij te dragen aan de ontwikkeling van het kind, hebben we 
korte lijnen en sluiten we aan bij onze daltonkernwaarden.  
 
Voordat een kind op de opvang start is er een intakegesprek met ouders en de mentor van 
het kind. We bespreken wat ouders belangrijk vinden in de opvoeding en omgang met hun 
kind en of er bijzonderheden zijn waar we rekening mee moeten houden. Aansluitend is er 
een wenmoment voor het kind en mocht het nodig zijn maken we meerdere wenafspraken. 
Tijdens de breng- en haalmomenten nemen we voldoende tijd voor de overdracht. In de 
ochtend horen we van ouders graag of er bijzonderheden zijn, zodat we hierop kunnen 
inspelen. Bij het ophalen krijgt de ouder een verslag hoe de dag is verlopen. Daarnaast 
sturen we met regelmaat foto’s en berichten via het ouderportaal en kunnen ouders hierop 
reageren. Dit ouderportaal gebruiken we nu alleen in unit A, maar we zijn bezig dit uit te 
breiden naar ons hele SOL. 
 
Voor unit B t/m E vindt de algemene startbijeenkomst plaats aan het begin van het 
schooljaar. In de eerste week worden er startgesprekken gepland met het kind, de ouders en 
de leerkracht om met elkaar kennis te maken. Waarna de leerkracht en de ouders steeds 
samen een vervolgafspraak inplannen. Belangrijk is dat wij er waarde aan hechten om de 
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frequentie van het contact met de ouder en/of de verzorger af te stemmen op de behoefte 
van het kind. De frequentie van deze gesprekken is op maat; wat is nodig voor uw kind! 
Voorafgaande aan de uitreiking van het rapport in november, maart en juli volgt in ieder 
geval een persoonlijk gesprek over de vorderingen van de kind(eren).  
 
Naast persoonlijke gesprekken wordt aan ouders ook gevraagd om minimaal eens per 2 jaar 
de oudertevredenheid aan ons door te geven middels de WMK ouderenquête. Met deze 
inzichten kunnen we onze opvang en onderwijs steeds verder verbeteren. 
 
Wij zijn blij met de goede samenwerking met ouders rondom beleid, activiteiten en thema's. 
Ouders helpen op SOL Villa Ambacht op verschillende gebieden. Bijvoorbeeld vanuit hun 
eigen expertise, door deelname aan een commissie tot aan concrete hulp bij uitstapjes en 
excursies.  
Verdere ouderinspraak wordt op ons SOL op de volgende manier georganiseerd: 
• Oudercommissie 
• Medezeggenschapsraad  
• Activiteitencommissie  
• Brainstorm sessies rondom thema's  
• Contactmomenten voor het kind of de groep 
• Geven van workshops of gastlessen in de groep 
• Vieringen of concrete hulp met activiteiten 
 
5.1.2  Kinderraad  
Wij vinden de mening en ideeën van onze kinderen erg belangrijk, daarom werken wij met 
een kinderraad. Juist de kinderen hebben een belangrijke stem in onze organisatie. Ze 
denken mee over vernieuwingen, de organisatie van jaarfeesten en zetten acties op die 
voortkomen uit ideeën van alle kinderen op SOL Villa Ambacht.  
 
Regelmatig komt de kinderraad bijeen om te vergaderen, acties te organiseren of bezoekers 
rond te leiden. De kinderraad wordt geleid door de daltoncoördinator en een pedagogisch 
medewerker van de BSO. 
 
In onze raad zitten 7 kinderen uit unit C, D en E, waarvan ook minimaal 2 kinderen naar de 
BSO gaan. In de units worden hier aan het begin van het nieuwe schooljaar verkiezingen 
voor gehouden. Waarbij de kinderen middels een campagne in alle groepen van hun unit 
uitleggen waarom zij een geschikte kandidaat zijn om hun unit te vertegenwoordigen. In 
elke unit zal het meisje en de jongen met de meeste stemmen deelnemen aan de kinderraad. 
We vinden het belangrijk dat een deel van de kinderen op de BSO zitten, zodat ook daarvan 
de belangen worden vertegenwoordigd. 
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Kinderparticipatie vindt in alle groepen plaats en is voor alle leeftijden. Iedere fase van de 
ontwikkeling heeft een eigen manier van meedenken, beslissingen nemen en terugkijken. 
Het stimuleert de communicatieve vaardigheden, de creativiteit, een positief zelfbeeld en het 
groepsgevoel. Wij vinden het belangrijk de kinderen mee te geven dat iedereen anders is en 
dat iedereen gelijkwaardig is. Dit past perfect binnen onze visie dat iedereen uniek is en sluit 
naadloos aan bij onze methode van DVS. De kinderraad heeft de taak om alle kinderen uit 
hun unit te vertegenwoordigen, zodat elk kind binnen SOL Villa Ambacht een stem heeft.  
 
5.1.3  Units 
Op SOL Villa Ambacht werken we met units. Units zijn ‘eenheden’ van minimaal 3 groepen 
met meerdere teamleden die samen verantwoordelijk zijn voor het geven van onderwijs en 
opvang. Elke unit beschikt over meerdere ruimtes. Er wordt gewerkt met 5 units, ‘A’ tot en 
met ‘E’. Elke unit bestaat uit stamgroepen met één of twee leerkrachten en bij de opvang 
pedagogisch medewerkers.  
 
We hebben op SOL Villa Ambacht de units als volgt verdeeld: 
- unit A -> 0 t/m 4 jaar dagopvang / peuterspeelzaal & 4 t/m 14 jaar BSO 
- unit B -> Siem & kleuters (3 t/m 6 jaar) 
- unit C -> groep 3 & 4 
- unit D -> groep 5 & 6 
- unit E -> groep 7 & 8 
 
De groepsleerkracht of mentor bij de opvang is de eerste contactpersoon voor de ouders.  
Zij werken met het kind, volgen het nauwgezet en bouwen met het kind aan het portfolio. 
Elk kind heeft in de stamgroep een ander kind als maatje voor een bepaalde periode. Dit 
tweetal vormt met een ander tweetal weer een team van vier of vijf kinderen.  
 
Kinderen volgen in hun groep de instructie van doelen waar ze aan werken en krijgen 
bijbehorende opdrachten om zich in deze doelen te verbeteren. Hiernaast zijn er 
groepsdoorbrekend kleinere instructiegroepjes binnen de unit, waarbij het voor de kinderen 
mogelijk is op hun eigen niveau instructie te volgen. Al deze organisatievormen 
ondersteunen de werkwijze in de unit. We werken met thematisch werken 
groepsdoorbrekend in de unit waarbij zowel het team als de kinderen veel samenwerken. We 
maken ook stappen om dit meer te benutten bij de basisvakken.  
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5.1.4   Ik-doelen 
We hebben een doorgaande lijn ontwikkeld van ik-doelen van 0 tot 14 jaar voor alle groepen 
van ons speel-ontwikkel-leerplein. Zowel het team als de kinderen zelf krijgen hierbij zicht en 
grip op hun ontwikkeling wat zorgt voor meer eigenaarschap bij de kinderen. Alle ik-doelen 
zijn gemaakt vanuit ons 9-veld en de daltonkernwaarden. Het ik-doelen formulier wordt één 
keer per jaar door de pedagogisch medewerker, de leerkracht en vanaf unit D ook door het 
kind ingevuld. Dit gebeurt digitaal, zodat er een grafiek ontstaat van de ingevulde gegevens. 
Deze grafiek komt bij de kinderen van unit A in het portfolio, vanaf unit B in het rapport en 
vanaf unit C ook in hun kindmap in de groep. 
 
Bij unit A zijn er meerdere momenten dat ouders contact hebben met de mentor van hun 
kind. Tijdens deze gesprekken wordt er gesproken over de ontwikkeling van het kind, hierbij 
zullen ook de ik-doelen met ouders worden besproken. Vanaf unit B is het gesprek in de 
contactweek van november een ik-doelen gesprek. Waarbij de ontwikkeling van de 
daltonvaardigheden wordt besproken. Mooi aan onze samenwerking is dat de pedagogisch 
medewerker van de BSO ook een ik-doelenlijst invult van het kind en samen met de 
leerkracht, het kind en de ouders in gesprek gaat.  Vanaf unit D bereiden de kinderen zelf dit 
gesprek voor samen met hun leerkracht en evt. de mentor van de BSO. Allemaal hebben ze 
de ik-doelen ingevuld en vergelijken in een kindgesprek de grafieken. Vanaf groep 6 zullen 
de kinderen zelf het ik-doelen gesprek met hun ouders leiden, waarbij de leerkracht en de 
pedagogisch medewerker een meer begeleidende rol aannemen. De kinderen van groep 5 
hebben hierin een keuze.  
 
Naar aanleiding van de ik-doelen worden er verder in het jaar kindgesprekken gehouden. 
Kinderen kijken zelf naar hun grafieken in hun kindmap en hun bijbehorende ik-doelenlijst 
welke doelen voor hen belangrijk zijn om aan te werken. Deze vermelden ze op hun 
doelenwerk en komen terug in reflectiemomenten met hun maatjes, team of met de 
leerkracht. Er wordt besproken wat al goed gaat en wat een kind nodig heeft om ergens 
anders nog beter in te worden. Ook kunnen persoonlijke leerdoelen onderwerp van een 
kindgesprek zijn en wordt er een plan gemaakt hoe er aan het eigen doel gewerkt gaat 
worden. Na een vooraf bepaalde periode wordt dit plan gereflecteerd. 
In de periode tussen een vakantie komen alle kinderen aan bod.  
 
Ieder kind is uniek! Daar staan wij voor. Dit betekent voor onze opvang en onderwijs dat we 
zullen differentiëren in alle mogelijke vormen, dus ook in de ik-doelen. We differentiëren niet 
alleen in ontwikkel- en leerdoelen, maar ook in de daltonvaardigheden.  
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5.1.5   Portfolio 
Bij de start op SOL Villa Ambacht krijgt elk kind een portfoliomap. Voorin zit een groen blad 
met een verfafdruk van hun eigen hand, zodat ze later kunnen zien hoe klein ze waren toen 
ze begonnen. We sluiten aan het einde de map ook af met een verfafdruk. Elke map is uniek, 
want elk kind is uniek! De kinderen bepalen zelf welk werk ze in hun map willen bewaren. Zo 
komt er een mooi naslagwerk vanaf de babytijd tot het einde van de basisschool.  
 
In unit A en B zullen de kinderen samen met de pedagogisch medewerker en de leerkracht 
de werkjes voor hun map kiezen. Het werk wat in het portfolio gaat kan van alles zijn. Een 
foto van een bouwwerk, een creatieve opdracht, een spel wat ze gespeeld hebben of een 
doel wat ze behaald hebben. Vanaf unit B staan de mappen in de groepen en vanaf unit C 
verzamelen de kinderen zelf het werk wat ze erin willen doen. De periode voor elke 
contactweek wordt er naar het werk gekeken en bepaald welke er bewaard blijven. Van elke 
jaar blijven er 5 werkjes in de map. Dit zijn de werkjes waar het kind de meeste waarde aan 
hecht. We leren de kinderen om hierop de reflecteren en uit te leggen waarom dit werk zo 
belangrijk is voor hun ontwikkeling. 
 
In de portfoliomap zitten vanaf unit B ook jaarlijks terugkerende formulieren. Zo maken de 
kinderen elk jaar een tekening over zichzelf, vertellen ze wat ze later als beroep zouden 
willen uitoefenen en vullen ze een rapport in over zichzelf. Tijdens gesprekken met ouders 
worden de protfolio’s bekeken.  
 
5.1.6   VVTO Engels 
Kinderen op SOL Villa Ambacht krijgen Engelse activiteiten 
vanaf tweejarige leeftijd. Dit vroeg vreemdetalenonderwijs heeft 
veel voordelen voor de kinderen. Uit onderzoek is gebleken dat 
een vroege kennismaking met een vreemde taal de beste 
manier is om deze taal optimaal te leren beheersen. Daarnaast 
heeft deze ‘vreemde taalverwerving’ een positieve invloed op 
de algehele taalontwikkeling. Verder worden de 
communicatieve vaardigheden van de kinderen uitgebreid en is 
er een betere aansluiting op het voortgezet onderwijs. In alle 
groepen verzorgt een native speaker de lessen. Er wordt door hem op een speelse, muzikale 
manier gewerkt met behulp van een internationale Engelse methode. Hierbij wordt er vaak 
samengewerkt door unit A en B. De peuters en kleuters volgen regelmatig samen Engelse 
les. In de andere units wordt er ook groepsdoorbroken gewerkt tijdens Engels. De 
leerkrachten en Mister Jono verdelen de kinderen uit de unit en werken in een circuitvorm 
aan de Engelse lessen uit de nieuwe methode.  
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5.1.7   Vreedzaam speel-ontwikkel-leerplein 
Op ons SOL is een goed en veilig pedagogisch klimaat. Het is belangrijk dat kinderen zich 
veilig voelen, want alleen in een veilige omgeving zullen ze zich optimaal kunnen 
ontwikkelen. We werken volgens onze 3 SOL afspraken waar iedereen zich aan houdt.  
 
Op SOL Villa Ambacht:  
•  Kan iedereen meedoen 
•  Luisteren we naar elkaar 
•  Voelt iedereen zich veilig 
 
Daarnaast zijn we een vreedzame school en opvang 
en werken wij met de methode 'De Vreedzame 
School' aan de sociale opbrengsten van de kinderen. 
In de pedagogische visie van DVS staan een aantal 
uitgangspunten centraal: het constructief oplossen 
van conflicten met behulp van mediatie, het creëren van een positieve sociale en morele 
norm, het bevorderen van sociale verbondenheid en gemeenschapszin. Deze 
uitgangspunten sluiten goed aan bij onze daltonvisie. Tevens past de methode binnen ons 
beleidsplan Sociale Veiligheid. 
 
Elk nieuw schooljaar starten we met een SOL-breed thema DVS om gelijk met de hele groep 
intensief te werken aan een fijne groepssfeer, de ‘Gouden weken’. We investeren hierbij in 
een positieve en open relatie met de kinderen en elkaar en een ontspannen sfeer. Dit vloeit 
voort uit onze visie om te werken vanuit het 9-veld en de daltonkernwaarden. ‘De 
Vreedzame School’ wil kinderen opvoeden tot verantwoordelijke en actieve leden van de 
gemeenschap. Daartoe beschouwen wij ons SOL als oefenplaats. Kinderen leren dat zij deel 
uitmaken van de gemeenschap die hun groep, de school en de opvang vormt en leren daar 
een bijdrage aan te leveren. Ze leren oog en oor te hebben voor anderen, zich 
verantwoordelijk te voelen voor het algemeen belang: initiatiefrijk, zorgzaam en betrokken. 
 
Ook onderdeel van deze methode is het opleiden van mediatoren. Onze kinderen uit unit E, 
groep 7/8, worden jaarlijks hiervoor opgeleid. Zij helpen met het oplossen van kleine 
conflicten en leren andere kinderen hoe je het beste een meningsverschil op kunt lossen. 
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5.1.8   Gezond speel-ontwikkel-leerplein 
Wij besteden binnen ons SOL tijd en aandacht aan gezondheid. Dit draagt bij aan betere 
prestaties en een gezondere leefstijl van onze kinderen. ‘De Gezonde School & Opvang’ 
maakt deelt uit van ons beleid. Wij werken aan gezondheid op het gebied van sport en 
beweging, voeding, sociaal welbevinden en veiligheid. 

We stimuleren extra sportactiviteiten middels onze 
samenwerking met Hi5. Vanaf 2 jaar wordt er door 
Hi5 peutergym gegeven.  
Ook zijn ze op vaste middagen op ons SOLplein te 
vinden met “Buurt on the move!” en de Sport BSO. 
Tijdens de schoolweken gaan de BSO-kinderen onder 

leiding van een sportdocent van Hi5 sporten. Van april tot oktober is dit op de SOLpleinen 
en van oktober tot april is dit in de gymzaal. Kinderen hebben zelf de keuze of ze willen 
deelnemen aan de Sport BSO. Voordeel van onze samenwerking is dat ook kinderen van ons 
SOL die geen BSO afnemen kunnen deelnemen aan deze activiteiten. 
Daarnaast krijgen de kinderen bewegingsonderwijs van leerkrachten met een diploma 
bewegingsonderwijs. Als aanvulling hierop wordt in unit D en E de training ‘Voel je Sterk’ 
gegeven in alle groepen. Tijdens deze trainingen leren de kinderen hoe zij het best kunnen 
reageren tijdens een conflict, welk gedrag en welke houding leidt tot het gewenste resultaat 
en hoe de leerlingen zich, wanneer nodig, kunnen verdedigen. Door het aanbieden van deze 
trainingen willen wij de leerlingen sociaal weerbaarder maken, een beter inzicht geven in het 
omgaan met pestgedrag en hen tevens goede handvatten bieden in conflictsituaties.  
 
We hanteren een gezond voedingsbeleid binnen ons SOL. Bij unit 
A worden de fruit(hapjes) dagelijks vers bereid en kinderen 
kunnen aan tafel eigen keuzes maken voor hun gezonde 
broodbeleg. Ze mogen zelf kiezen wat ze willen eten. We 
stimuleren kinderen iets te proeven maar dwingen dit niet. We 
bieden producten aan die gezond zijn en letten erop dat ze zo 
min mogelijk suiker en zout bevatten. Het liefst geen kleurstof en 
goede vetten in zich hebben. We gebruiken zoveel mogelijk verse 
producten en een gevarieerd aanbod. We eten gezamenlijk aan 
tafel. Samen eten is een sociaal moment. Aan tafel is er een gezellige sfeer en wordt er 
gezellig gepraat met kinderen. Het gezellig samen eten aan tafel ziet men ook terug tijdens 
de TSO. In de andere units stimuleren we het eten van groente en fruit als tussendoortje, het 
meenemen van een gezonde lunch en het drinken van water. Daarnaast zorgen we ook voor 
workshops koken, zowel op de BSO als tijdens het thematisch werken in de units. In de 
wintermaanden krijgen alle kinderen van unit B t/m E schoolfruit aangeboden.  
 
Wij stimuleren met deze initiatieven een gezonde leefstijl.  
Dit past in ons beleid als ‘Gezonde School & Opvang’. 
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5.1.9   Betekenisvol spelen & leren 
Op ons dalton speel-ontwikkel-leerplein staan wij voor een brede vorming die bijdraagt aan 
een sterke persoonsontwikkeling waarbij intellectuele- en creatieve groei in evenwicht zijn 
met sociale en persoonlijke groei. Om dit vorm te geven werken wij thematisch en bieden op 
deze manier een speel- en leeromgeving waarin onze kinderen worden uitgedaagd, op basis 
van vertrouwen, om het beste uit zichzelf te halen en zich bewust te worden van hun 
verantwoordelijkheid. Binnen het thematisch werken worden alle ontwikkelingsgebieden en 
zaakvakken geïntegreerd samen met kunst- en cultuurcompetenties. Waarbij de kinderen 
tevens werken aan hun ik-doelen, zowel vanuit onze daltonkernwaarden als vanuit de 21e-
eeuwse vaardigheden.  
 
Bij unit A en B werken we de gehele dag thematisch, waarbij in de uitvoering van de thema’s 
alle ontwikkelingsgebieden aan bod komen. In unit A bij de dagopvang werken we met de 
methode Uk & Puk. Deze methode is gericht op kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar. De pop 
Puk is het speelkameraadje van onze kinderen in unit A en spelen staat centraal. De thema’s 
en activiteiten sluiten goed aan bij de belevingswereld van de baby, dreumes en 
peutergroepen en zijn goed in te passen in het dagritme van de dagopvang en de 
peuterspeelzaal. In de activiteiten is er aandacht voor de vier ontwikkelingsdomeinen: 
taalontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, motorische en zintuiglijke ontwikkeling en 
rekenprikkels. We vullen dit in de unit naar eigen inzicht aan met andere thematische 
activiteiten. In unit A bij de BSO volgen we tijdens de schoolweken de thema's vanuit unit B 
t/m E. Waarin kinderen keuzes mogen maken in het aanbod van activiteiten. Dit doen ze 
middels het activiteitenbord. Kinderparticipatie is een belangrijk onderdeel van de BSO 
groepen. In overleg met de kinderen wordt een activiteitenprogramma gemaakt wat aansluit 
bij het thema. Kinderen worden aangemoedigd en gestimuleerd hieraan deel te nemen.  
 
In unit B gebruiken we de methode Kleuterplein samen met onze eigen thema’s waarbij alle 
doelen aan bod komen. We bedoelen hier de reguliere kleuterdomeinen aangevuld met 
onze ik-doelen van de daltonkernwaarden en 21e-eeuwse vaardigheden. Raai de kraai is de 
vriend van unit B. Elk thema heeft dezelfde opbouw waarbij verschillende thematische 
activiteiten over de weken verdeeld worden. Samen met de kinderen worden materialen 
verzameld en op de themakast tentoongesteld. Binnen de thema’s wordt naar eigen inzicht 
van de teamleden van unit B samen naar een doelgerichte en zo effectieve invulling gekeken.  
 
Vanaf unit C werken we ’s middags thematisch in de groepen met de vak geïntegreerde 
methode Blink. Er wordt in alle units groepsdoorbrekend aan de thema’s gewerkt. In elke 
groep is het thema duidelijk zichtbaar door het gebruik van de themamuur. Teamleden en 
kinderen werken intensief samen en hebben keuze in verwerking van het thema.  
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Deze keuze zit in de verwerking met culturele en/of SOLve|IT activiteiten en in hun eigen 
onderzoek. Daarbij verwerken we de 21e-eeuwse vaardigheden in een contextrijke omgeving, 
middels Solve|IT en de methode DVS. Ook komen in het thematisch werken de leerlijnen 
oriëntatie op jezelf en de wereld (geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek) en de 
kunstzinnige oriëntatie (tekenen, handvaardigheid, muziek, drama, dans en erfgoed) aan 
bod. Op deze manier werken me we met de kinderen in een contextrijke leeromgeving die 
voor hen betekenisvol is. Hierdoor zullen de kinderen eigenaar worden van de leerstof.  
 
Eigenaarschap komt de motivatie van kinderen en de effectiviteit van onderwijs en opvang 
ten goede. Samen, ontdekkend en onderzoekend leren staat centraal. De kinderen werken 
hierbij tevens aan hun ik-doelen, zowel vanuit onze daltonkernwaarden als vanuit de 21e-
eeuwse vaardigheden. Wij vinden het belangrijk dat een kind al zijn talenten kan 
ontwikkelen. Ieder kind is immers uniek! 
 
Culturele activiteiten bieden kinderen kansen en dragen bij aan hun brede ontwikkeling. 
Daarnaast raakt en verwondert het hen en is het bovenal leuk om te doen. Cultuur geeft 
kinderen onvergetelijke ervaringen. Wij vinden het belangrijk om creativiteit te stimuleren, 
kinderen te leren experimenteren en te vertrouwen op hun inventiviteit. Wij streven ernaar 
kinderen op te voeden naar flexibele mensen die zich hun hele leven blijven ontwikkelen, of 
zoals de daltonvisie kenmerkt, tot mensen met lef. Bij de kunstzinnige vakken krijgen de 
kinderen de kans iets van zichzelf te laten zien, dit geeft vertrouwen. Daarnaast vinden we de 
harmoniserende werking krachtig, kinderen kunnen zich erin uiten. Wij vinden het belangrijk 
dat een kind al zijn talenten kan ontwikkelen, ons thematisch onderwijs draagt hieraan bij. 
Hierbinnen geven wij vorm aan de horizontale leerlijn, dit is ons uitgangspunt.  
 
Ook het maatschappelijk component vinden we op ons SOL belangrijk, cultuur verbindt. Wij 
werken daarom met de 5 O’s. (opvang / onderwijs / opvoeding / ontspanning / ouders) 
Kunst en cultuur dragen bij aan begrip van de omgeving, de samenleving waarin onze 
kinderen opgroeien. Kinderen moeten durven om een eigen mening te hebben en leren dat 
anderen een andere zienswijze kunnen hebben. Samen, ontdekkend en onderzoekend leren 
staat centraal. We gebruiken hiervoor de eerder genoemde methodes en hieraan koppelen 
we de leerlijnen van het SLO voor kunst- en cultuureducatie voor de verschillende disciplines. 
Hiermee geven we inhoud aan en waarborgen wij de verticale leerlijnen. We werken 
daarnaast met onze eigen ontwikkelde ik-doelen en cultuurpartners in de omgeving. We 
stellen specifieke vragen aan culturele instellingen om het aanbod passend te maken aan 
ons programma. Door bezig te zijn met kunst leren kinderen zichzelf beter kennen. Wie ben 
ik en hoe verhoud ik mij tot de ander en de wereld om mij heen? Wij vinden het belangrijk 
dat kinderen zicht hebben op hun eigen doelen en eigenaar kunnen worden van hun eigen 
ontwikkelingsproces. Ieder kind is immers uniek!  
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Wij hebben hiervoor medewerkers nodig die kinderen prikkelen in een uitdagende leef- en 
leeromgeving. Activiteiten verzorgen met procesgerichte didactiek en aandacht schenken 
aan de stappen van het creatieve proces. Wij bieden daarmee structuur waar nodig en stellen 
als coach de juiste vragen. Medewerkers die bij kinderen zorgen voor plezier, focus en flow, 
waarbinnen ze zichzelf zowel kunnen verliezen als beter leren kennen.  
 
Om dit te realiseren bieden wij een breed kunst- en cultuuraanbod wat aansluit bij het thema 
en past binnen de verticale leerlijn van de betreffende discipline. Wij werken als team aan 
een duidelijke doorgaande lijn op het gebied van kunst- en cultuureducatie waarbinnen alle 
kunstzinnige vakdisciplines aan bod komen. Hierbij worden wij ondersteund en geïnspireerd 
door elkaars kwaliteiten en zetten wij professionals in waar nodig. We zijn hier enthousiast 
mee gestart en dit wordt in 2019-2020 verder geïmplementeerd. 
 
5.1.10  SOLve|IT 
“Are you ready to SOLve|IT together?” 

 
 
SOLve|IT staat voor speel-, ontwikkel- en leeractiviteiten die aansluiten bij een maatschappij 
die de afgelopen decennia enorm veranderd is. Er is een vergrote 
nadruk gekomen op gebieden als wetenschap, technologie, 
techniek en digitale geletterdheid. Deze gebieden worden 
samengevat in een wereldwijd begrip, te weten STEAM (Science, 
Technology, Engineering, Arts & Maths). De vaardigheden die 
hierbij worden vereist, zijn onder meer gericht op samenwerking, 
creatief- en kritisch denken, probleem oplossen en 
communiceren. Samen noemen we deze gebieden en 
vaardigheden de 21e-eeuwse vaardigheden. Dat is de 
maatschappij waar de kinderen straks deel van uit gaan maken, en daarom vinden wij het 
van groot belang om daar binnen ons SOL actief en structureel mee bezig te zijn. We duiden 
dit programma binnen ons SOL aan als SOLve|IT!  
SOLve|IT gaat uit van de principes van STEAM en de 21e-eeuwse vaardigheden. Tijdens 
SOLve|IT gaan kinderen aan de slag met uitdagende en gevarieerde werkvormen, die hen 
optimaal voorbereiden op de 21e eeuw.  
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Te denken valt aan 3D printen, 3D scannen, robotica, programmeren, audiovisuele media, 
mindstorms en technisch lego. Speerpunten bij alle SOLve|IT activiteiten zijn het ontdekkend 
spelen, ontwikkelen en leren en samen tot oplossingen komen: vandaar dat de Engelse term 
‘solve it’ (los het op) terug komt in de naam. Tijdens SOLve|IT verrijken de kinderen zich niet 
alleen met nieuwe kennis en vaardigheden, maar worden zij vooral geïnspireerd om, in een 
contextrijke omgeving, nieuwe mogelijkheden te ontdekken en om daarmee om te durven 
leren gaan! 
 
5.1.11  Materiaal en inrichting van de groepen 
Een duidelijke structuur en ordening aanbrengen in alles wat we doen vinden we erg 
belangrijk binnen SOL Villa Ambacht. In elke groep worden dezelfde soort materialen ingezet 
om deze structuur aan te brengen en zo te zorgen voor een eenduidige werkwijze. Dit zorgt 
voor rust, duidelijkheid en een stevige doorgaande lijn. Uiteraard met een opbouw, want hoe 
verder de kinderen het 9-veld en de ik-doelen van de daltonvaardigheden doorlopen hoe 
meer materialen ze nodig hebben of leren gebruiken. 
 
Denk in opbouwende volgorde bijvoorbeeld aan de dagkleuren, het dagritme of de 
dagplanning, het activiteiten keuzebord, groepstakenbord, maatjes, doelenwerk, het ‘Waar 
ben ik bord’ en de themamuur. Maar ook kleinere materialen, zoals de kiesmandjes, 
wisbordjes, beurtstokjes en het reflectiemateriaal.  
 
In elke groep hangt een overzicht van de dagkleuren, deze gebruiken we als 
communicatiemiddel. Ze zorgen voor een ordening van de week. Kinderen leren ermee 
plannen, de kleuren bieden een duidelijk overzicht bij het indelen van hun werk. Daarnaast is 
direct zichtbaar of de opdrachten goed over de week zijn verdeeld. Als ze een taak af 
hebben kleuren ze die af met de kleur van die dag. Zo kunnen ze achteraf zien of hun 
planning klopte.  
 
               
 
 
maandag          dinsdag       woensdag     donderdag        vrijdag           zaterdag          zondag 
 
Bij de baby, peuter en kleutergroep zien de kinderen aan de dagritmekaarten in welke 
volgorde de activiteiten plaats zullen vinden. Door middel van magneet wordt door een kind 
aangegeven wat we op dat moment aan het doen zijn. Vanaf groep drie hangt de planning 
naast het digibord met hierop alle instructies en gezamenlijke activiteiten van die dag met 
de juiste tijden en doelen erbij. Vanaf unit D hebben de kinderen naast de dagplanning op 
het bord ook een weekoverzicht in hun kindmap met de planning van de hele week. Hiermee 
leren ze hun instructies zelf in te plannen.  
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Daarnaast hangt er vanaf unit C een agenda voorin de klas waarop groepsafspraken twee 
weken vooruit gepland kunnen worden. Hierbij kan je denken aan presentaties, verjaardagen, 
gastlessen, uitstapjes, huiswerk ed. 
 
Vanaf de peutergroepen wordt er gewerkt met een activiteiten keuzebord. Op vaste 
momenten in het dagritme mogen de kinderen de activiteiten kiezen van het keuzebord. In 
unit B wordt dit bord uitgebreid met doelenwerk en maatjeswerk waar de kinderen 
gedurende de week aan werken. Het activiteitenbord wordt in unit C vervangen door een 
papieren versie, waardoor de kinderen het in hun eigen kindmap kunnen bewaren.  
 
De inrichting van de groepen is uitdagend voor de kinderen. In unit A en B wordt er veel 
rekening gehouden met de leef- en bewegingswereld van de kinderen. Ook wordt de ruimte 
zo ingericht dat de zelfstandigheid van de kinderen wordt gestimuleerd. Er zijn open kasten 
waar de kinderen zelf het speel-, leer- en werkmateriaal kunnen pakken en weer opruimen. 
We werken met hoeken en ateliers. Deze bieden de kinderen structuur, maken de ruimte 
overzichtelijk en zijn uitdagend ingericht.  
 
Vanaf unit C hebben de kinderen een eigen tafel aan een tafelgroepje, maar kunnen ook 
elders in de unit spelen, leren of werken, afhankelijk van het doel en de opdacht. Het 
materiaal wat de kinderen nodig hebben voor hun doelenwerk is voor alle kinderen 
toegankelijk en heeft een vaste plaats, zodat ze zelfstandig aan de slag kunnen. In de kasten 
zijn de vaste plekken van het materiaal gelabeld. We leren de kinderen het ook weer netjes 
op te ruimen, zodat het ook voor de volgende weer keurig klaar ligt. Daarnaast hebben de 
kinderen ook allemaal hun eigen laatje in hun klas waar ze materiaal in hebben voor hun 
doelenwerk of hun thematisch werk. 
 
5.1.12  Reflectie 

Reflectie gebeurt eigenlijk de hele dag door wanneer je met 
kinderen in gesprek gaat. Dit vinden we erg belangrijk op SOL 
Villa Ambacht. We betrekken de kinderen erbij, daarmee doen 
we een beroep op hun reflecterend vermogen. Ze maken 
plannetjes, organiseren activiteiten, bespreken hoe ze het de 
volgende keer anders aan gaan pakken, geven elkaar tips, geven 
aan dat ze ergens verdrietig ergens over zijn, enz.  
 

Bij de baby en dreumes groepen in unit A reflecteren wij vooral voor de kinderen, omdat ze 
zelf nog weinig verbale communicatie gebruiken. We stimuleren en complimenteren de 
kinderen en benoemen wat ze doen. Het is aan de pedagogisch medewerker om taal te 
geven aan emoties, gedachten en dingen die in de groep gebeuren. Tevens hangen in de 
groepen spiegels waar de baby’s zichzelf in kunnen zien.  
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Bij de peutergroepen leren de kinderen zelf actiever te reflecteren, zowel met gebaren als 
met woorden dat iets goed is gegaan. Of denk aan het maken van een plannetje voor het 
spelen in de themahoek om dit daarna te bespreken.  
 
Alle groepen vanaf unit B hebben een reflectiedoos met hierin verschillende 
reflectiematerialen die ze dagelijks kort en effectief inzetten. Deze materialen gebruiken we 
om het reflecteren voor alle kinderen een structureel onderdeel te maken van de dag. 
Materialen die je hier o.a. in kan vinden zijn wolkjes en zonnetjes, gekleurde smiley bakjes, 
de juffenbril, strandbal, dobbelsteen, pingpongballen, vragenkaartjes en een rad van fortuin. 
Middels verschillende werkvormen zullen de materialen ingezet worden. Hierbij wordt ook 
gebruik gemaakt van coöperatieve leerstrategieën. We reflecteren op zowel beleving, proces 
als product en in alle mogelijke situaties. Van buitenspelen tot het eigen onderzoek bij 
thematisch werken, tot de doelen van de rekeninstructie of een tekenopdracht. Hierbij 
wisselen we ook de momenten van reflectie af. Zo reflecteren we vooraf aan de activiteit, 
tijdens de activiteit en uiteraard achteraf. 
 
5.2   Unit A – Dagopvang (0 – 4 jaar) & BSO (4 – 14 jaar) 
 
5.2.1   Baby & dreumes (0 – 2 jaar) 
Binnen SOL Villa Ambacht hebben we drie babygroepen waarin veel aandacht is voor het 
dagritme van thuis. We vinden het belangrijk het ritme van thuis te hanteren. Dit geldt voor 
zowel voeding als slapen. We delen dit in het online ouderportaal, zodat de ouder aan het 
einde van de middag kan aansluiten op het ritme van die dag. Zo stemmen we de zorg op 
elkaar af. Baby's hebben een eigen voedingsschema. Op het moment dat kinderen vast 
voedsel gaan gebruiken zullen zij in het dagritme van de groep mee-eten.  
 
Het spelenderwijs uitdagen van het kind gebeurt 
de hele dag. Voor ons is het eigen en unieke 
ontwikkelingstempo van de kinderen maatgevend 
in de begeleiding van de kinderen. Wij stimuleren 
kinderen daarbij op verschillende 
ontwikkelingsgebieden en met de ik-doelen van 
het 9-veld en de daltonkernwaarden. Om de 
zelfstandigheid te stimuleren kijken we goed naar 
de kinderen, dit is al mogelijk vanaf jonge leeftijd. 
Door bijvoorbeeld verschillende speeltjes op de 
grond te leggen en het kind zelf te laten kiezen. 
Worden de kinderen ouder dan laten we ze zoveel mogelijk zelf proberen. Denk aan zelf 
aan- en uitkleden, de commode op klimmen, kleine taakjes te geven, handen wassen,  
uit een open beker drinken. 
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De concrete vertaling van de daltonkernwaarden vind je terug in de ik-doelen voor deze 
leeftijdsgroep. 
 
5.2.2   Peuters & peuterspeelzaal (2 – 4 jaar) 
Binnen SOL Villa Ambacht hebben we 3 groepen peuteropvang, waarvan twee dagopvang 
groepen en een peuterspeelzaalgroep.  
Bij de peutergroepen van de dagopvang zie je door de dag heen veel momenten waarbij de 
zelfstandigheid van de kinderen wordt gestimuleerd. Ze hangen bij de kapstok met hun 
eigen plaatje zelf hun jas op en hebben op de groep ook hun eigen kledingmandje. De 
kinderen die naar bed gaan worden gestimuleerd zich zelfstandig uit te kleden en hun 
kleding in hun eigen mandje te doen. Vanaf de peuters gaan de kinderen de activiteiten in 
de groep leren kiezen met het activiteiten keuzebord. Hierbij leren ze hun magneet 
gebruiken met hun eigen plaatje. Bij de activiteiten worden kiesmandjes gebruikt. Hierin 
zitten alle spullen die de kinderen nodig hebben, zo kunnen ze zelfstandig aan de slag. Voor 
aanvang van een nieuw thema worden er verschillende kiesmandjes gemaakt. Ook bij de 
eet- en drinkmomenten wordt de zelfstandigheid gestimuleerd. Denk daarbij aan het kiezen 
van fruit, het zelf smeren van je boterham en het helpen tafeldekken. Ook dragen we er zorg 
voor dat de oudere peuters de jongere peuters helpen. Elke dag is er een andere peuter het 
hulpje van de dag, hij of zij kan hierdoor oefenen met het uitvoeren van kleine taakjes.  
 

De peuterspeelzaal is bestemd voor kinderen van 2 tot 4 
jaar. We bieden op SOL Villa Ambacht voor vier ochtenden 
(dagdelen) het VVE programma aan met Uk & Puk. Alle 
pedagogisch medewerkers hebben een training gevolgd 
om volgens deze methode te werken. Spelen is ontdekken 
en spelen is groeien, daarom staat spelen centraal. Uk&Puk 
leert peuters nieuwe vaardigheden door actief bezig te zijn 
en lekker te spelen. Denk daarbij aan het stimuleren van 
zelfstandigheid, zelfvertrouwen en het samen spelen en 

werken. De ochtend verloopt net als bij de dagopvang volgens een vast ritme wat zichtbaar 
ophangt in de groep. Ook bij de peuterspeelzaal wordt de kinderen geleerd hoeken te 
kiezen van het activiteiten keuzebord. De concrete vertaling van de daltonkernwaarden vind 
je terug in de ik-doelen voor deze leeftijdsgroep.  
 
Om de overgang naar unit B soepel te laten verlopen is er tussen de peutergroepen van unit 
A en de groepen van unit B een intensieve samenwerking. Dit doen we bijvoorbeeld door 
seizoensgebonden activiteiten gezamenlijk te organiseren en te vieren. Ook andere sport- en 
spelactiviteiten, Engelse les en kookactiviteiten worden door het jaar heen samen 
georganiseerd.  
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We rouleren hierbij van locatie, zodat de peuters meerdere malen op bezoek zijn geweest bij 
de kleutergroepen. Op deze manier komen ze al op een speelse manier in contact met 
onderwijs en leren ze de juffen alvast  kennen. Het observatiesysteem dat we gebruiken 
binnen de dagopvang is BOSOS. Dit kind volgsysteem wordt ook in unit B gebruikt. Voor de 
doorgaande leerlijn is dit belangrijk en vormt dit, alsmede de mondelinge overdracht, een 
mooi startdocument voor groep 1. 
 
5.2.3   Buitenschoolse opvang (BSO) (4 – 14 jaar) 
Binnen SOL Villa Ambacht bieden we verschillende vormen van 
opvang aan:  
• Voorschoolse opvang 
• Tussenschoolse opvang 
• Naschoolse opvang 
• Vakantieopvang 
 
Binnen de BSO wordt gewerkt met basisgroepen. De kinderen 
worden ingedeeld per unit en in hun eigen stamgroep opgevangen. Na het eten en drinken 
kunnen de kinderen verschillende activiteiten kiezen en zich verspreiden over meerdere 
ruimtes. 
 
De buitenschoolse opvang is bestemd voor kinderen van 4 tot 14 jaar en is geopend van 
maandag tot en met vrijdag van 7.00 uur tot 18.30 uur. Tijdens deze momenten willen we de 
kinderen een fijne tijd bezorgen. Binnen een veilige kindvriendelijke omgeving stimuleren de 
pedagogisch medewerkers in een doorgaande lijn met school de ontwikkeling van de 
daltonkernwaarden van de kinderen.  
 
Ze krijgen individuele aandacht die toegespitst is op hun persoonlijke ontwikkeling. De 
nadruk bij onze BSO ligt op vrije tijd en ontspanning. Er is persoonlijke aandacht voor de 
kinderen als ze ’s ochtends binnenkomen of opgehaald worden van school. Kinderen moeten 
zich in de eerste plaats welkom en thuis voelen. Daarnaast is het belangrijk dat kinderen de 
ruimte krijgen om hun verhaal te vertellen. Wanneer de kinderen klaar zijn met de 
schoolactiviteiten gaan we gezamenlijk aan tafel. De kinderen helpen zelf mee met het 
snijden van het fruit en het regelen van drinken voor iedereen. Er is ruimte voor een gezellig 
gesprek met elkaar.  
 
De kinderen bepalen hierna zelf m.b.v. het activiteiten keuzebord wat ze die middag gaan 
doen. Er is ruimte om deel te nemen aan workshops en activiteiten die aansluiten bij de 
thema’s van de unit op school. Soms willen kinderen even rustig zitten, daar is ook ruimte 
voor. Voor kinderen die wel willen deelnemen aan activiteiten is er een ruim aanbod aan 
workshops, waaruit ze kunnen kiezen.  
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Ook in schoolvakanties worden er diverse activiteiten georganiseerd en wordt in 
samenspraak met de kinderen het thema bepaald. Hierbij wordt rekening gehouden met de 
leeftijd en diversiteit van het aanbod. Zo bieden wij bijvoorbeeld sport, spel, crea en SOLve|IT 
activiteiten aan, deze activiteiten passen binnen onze daltonvisie van betekenisvol spelen en 
leren.  
 
Regelmatig zijn er overlegmomenten tussen de pedagogisch medewerkers, leerkrachten en 
ouders. Waaronder het 1e gesprek in de contactweek in november over de ik-doelen. 
Kinderen worden hierna in overleg en naar eigen behoefte begeleid. Kinderen die een 
structuurplan nodig hebben, plannen in dit preventieve plan vaker reflectiemomentjes in met 
hun mentor op de BSO, maar ook met hun groepsleerkracht in de unit. Wanneer een kind 
behoefte heeft aan een structuurplan wordt dit gezamenlijk met het kind, de mentor en de 
groepsleerkracht opgesteld. Dit schept voor het kind en de begeleiders duidelijkheid en 
geeft rust. 
 
Tijdens de TSO kunnen de kinderen energie opdoen en hun eigen invulling geven aan sport, 
creativiteit of ontspanning (binnen en/of buiten). De TSO vindt plaats in de vrije tijd van de 
kinderen en daarom vinden wij het belangrijk dat zij zich hierbij kunnen ontspannen en de 
gelegenheid krijgen zich weer op te laden voor de middag. Naast voldoende tijd om 
gezamenlijk te eten, bieden onze TSO medewerkers natuurlijk ook leuke activiteiten en 
spelmateriaal aan. Er wordt gedanst, gebouwd, geknutseld en nog veel meer. Ook is er tijd 
om lekker buiten te spelen, waar ook verschillende sport- en spelactiviteiten worden 
aangeboden. De kinderen kiezen deze activiteiten met de TSO-medewerker via een app 
tijdens het eten. Ze zien dan op het bord waar ze allemaal uit kunnen kiezen. Daarbij sluiten 
we aan bij de dalton kernwaarden en het pedagogisch klimaat van ons SOL. De kinderen 
nemen hun eigen lunchpakket mee. Samen eten is op deze manier een sociaal gebeuren en 
een prettige invulling van de lunch!  
 
5.2.4   Workshops 
Bij de BSO, de TSO en op de woensdagmiddagen bieden we diverse, inspirerende workshops 
voor alle kinderen van unit B tot en met E. Van dans tot Engels tekenen en van SOLve|IT tot 
sportactiviteiten! Kinderen en ouders worden in de groepen en via de e-mail geïnformeerd. 
Tijdens de BSO en TSO zijn de workshops exclusief voor de kinderen van die groep, maar op 
woensdagmiddag kunnen alle kinderen van SOL Villa Ambacht zich inschrijven voor de 
workshops. Met uitzondering van de Sport BSO, daar mogen ook alle kinderen aan 
deelnemen. 
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5.3   Unit B – Siem & kleuters (3 – 6 jaar) 
 
5.3.1  SIEM 
SIEM is onderwijs aan drie-jarigen en peuters, zij kunnen hier 
spelen en leren op drie ochtenden in de week. De groep 
krijgt deze ‘leer’-stof aangeboden door een ervaren 
leerkracht en een ervaren pedagogisch medewerker. Het is 
mogelijk dat de kinderen vanaf de dagopvang meegenomen 
worden door de pedagogisch medewerker naar SIEM en ook 
weer met haar mee terug gaan naar de opvang.  
 
Siem is een nieuwsgierig stokstaartje en stokstaartjes staan erom bekend dat ze alles willen 
onderzoeken én de hele dag willen spelen! Siem is drie jaar, net als de kinderen die komen 
spelen. Bij Siem worden de kinderen gestimuleerd door middel van een uitdagende 
omgeving. Voor elk kind is er persoonlijke aandacht en begeleiding. Er wordt gekeken wat 
een kind al kan en wat het nog moet leren. Hier worden de kinderen stapje voor stapje in 
begeleid zodat ze klaar zijn om met 4-jarige leeftijd naar de basisschool te gaan. 
 
Plezier in leren door te spelen. Bij Siem maakt het kind spelenderwijs kennis met de structuur 
van het schoolgaan waardoor er een betere aansluiting is met de kleutergroep. Doordat 
Siem op dezelfde locatie gehuisvest is, spelen de kinderen al vaak samen met de kleuters en 
gaat de overstap naar de basisschool geleidelijk. De kinderen wordt o.a. geleerd; activiteiten 
te kiezen met het keuzebord, te wachten met hun vraag als de juf de ketting om heeft, in een 
kring te zitten, opruimen, samen spelen, om te gaan met conflicten (sociale ontwikkeling) 
enz. Ook wordt er gekeken naar de pen- en pincetgreep en de schaarhantering en worden 
kleuren, vormen, cijferherkenning, taalstimulering, motoriek, zelfredzaamheid enz. 
aangeboden. Dit allemaal op speelse wijze d.m.v. knutselen, spelletjes, kringgesprekjes en 
tijdens het vrij spelen met educatief materiaal. Daarnaast hanteren we voor Siem de ik-
doelen van unit A voor de peuters van 2-4 jaar.  
 
5.3.2   Ateliers 

De kleutergroepen van unit B werken met hoeken en ateliers 
om het thematisch onderwijs betekenisvol te maken voor de 
kinderen. In elke klas hebben we één groot atelier waarin de 
kinderen van de hele unit mogen spelen. Hiermee wordt het 
groepsdoorberekend werken gestimuleerd en ontmoeten de 
kinderen elkaar op verschillende speel-, leer- en 
werkmomenten. In de ene groep staat het wereldatelier, in de 
ander het bouwatelier en in de derde groep het ontdekatelier.  
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5.3.3   Instructies 
Ieder kind is uniek! Daar staan wij voor. Dit betekent dat we zullen differentiëren in alle 
mogelijke vormen. Daltononderwijs is een onderwijsvorm die veel ruimte biedt voor 
differentiatie. We komen tegemoet aan de verschillen tussen kinderen. Er wordt zoveel 
mogelijk aangesloten op de individuele onderwijsbehoeftes en het niveau van de kinderen in 
de groep. We werken met actieplannen. Hier staat per vak in beschreven welke leerlingen 
basisinstructie, verlengde instructie en verkorte instructie krijgen. Er zijn verschillende 
niveaugroepen in de klas en in sommige kinderen hebben een individuele leerlijn.  
 
We gebruiken bij de kleuters veel afwisselende werkvormen en werken met korte 
kringmomenten. Tijdens deze momenten worden instructies gegeven of reflectieactiviteiten 
gedaan. Hierbij worden ook regelmatig coöperatieve leerstrategieën ingezet om alle 
kinderen actief te betrekken bij het instructiemoment. Naast de grote kring worden er tijdens 
de werkmomenten ook meerdere instructies in kleine kringen / groepjes gegeven. Tijdens 
het inloopwerk begeleidt de leerkracht de kinderen individueel. 
 
5.3.4   Uitgestelde aandacht 
In het daltononderwijs wordt veel aandacht besteed aan een grote mate van zelfstandigheid. 
Eén van de manieren om dit te stimuleren is het werken met uitgestelde aandacht. Dit 
stimuleert de kinderen om goed op te letten tijdens de instructie en om eerst zelf op zoek te 
gaan naar een oplossing. Het zet hen aan tot zelfredzaamheid en het voorkomt dat ze 
dingen gaan vragen die ze zelf kunnen oplossen. Ook leren ze op andere manieren aan hun 
informatie te komen: via hun maatje, andere groepsgenoten of met een handelingswijzer.  
 
In deze periode heeft de leerkracht tijd om met een kleinere groep kinderen of individuele 
leerlingen aan de slag te gaan. Dit kan verrijkend zijn, maar ook verdiepend of remediërend. 
Elk kind is immers anders, heeft andere onderwijsbehoefte en heeft dus een andere aanpak 
nodig. Een goede daltonschool past het niveau van zowel leervakken als daltonvaardigheden 
aan op het kind. Dit maakt daltononderwijs geschikt voor ieder kind! 
 
Differentiatie is binnen het daltononderwijs hierdoor goed te organiseren. Om kinderen dit 
aan te leren werken we vanaf unit B met uitgestelde aandacht. In unit B wordt dit voor de 
kinderen visueel gemaakt doordat de leerkracht de ketting om heeft en de tijd op de 
kleurenklok aanzet. 
 
5.3.5   Doelenwerk 
In de kleutergroepen van unit B werken de kinderen met doelenwerkjes. Hierbij staat een 
doel centraal en wordt dit voor de kinderen concreet vertaald in een taakje wat ze die week 
moeten doen. Dit doelenwerk past binnen het thematisch werken en de 
ontwikkelingsdomeinen van BOSOS.  
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Binnen deze taak wordt op individueel niveau gedifferentieerd. Ze mogen zelf op het bord 
plannen tijdens de werkmomenten wanneer ze hieraan gaan werken. Ze hangen het 
doelenwerkje af met het pijltje in de juiste dagkleur. Samen met het team van unit B zijn we 
momenteel een nieuw kleuterbord aan het ontwerpen. We verwachten hier elk moment mee 
te kunnen gaan werken. De opzet is grotendeels hetzelfde, maar we willen graag een 
reflectie element aan het afkleuren toevoegen.  
 
5.3.6   Groepstaken en maatjes 
De kinderen in unit B hebben in de kleuterklassen allemaal een maatje. Hiermee worden snel 
duo’s gevormd in de klas en het is het kind wat je als eerst om hulp vraagt. Daarnaast kan 
het ook zijn dat je met je maatje een groepstaak hebt, bijvoorbeeld het eten en drinken 
uitdelen of de fietsen in de schuur zetten.  
 
5.3.7   Coöperatieve leerstrategieën 
De leerkrachten zetten regelmatig didactische structuren in om hun lessen effectiever en 
aantrekkelijker te maken. Ze worden gebruikt bij instructie- en reflectiemomenten maar ook 
bij de DVS lessen. We behalen er hogere leeropbrengsten mee, er is meer sociale 
verbondenheid en we hebben door de structuren een goed georganiseerde klas.  
De basis van elke structuur vormt GIPS; Gelijke deelname, Individuele aanspreekbaarheid, 
Positieve wederzijdse afhankelijkheid en Simultane actie. Hierbij onderscheid het werken met 
coöperatieve leerstrategieën zich van groepswerk. Bij deze werkvormen wordt de 
samenwerking zo gestructureerd dat niemand er een beetje bij kan hangen en niemand de 
interactie kan overheersen. Veel kinderen zijn op hetzelfde moment actief en zonder elkaars 
medewerkingen komen ze niet verder.  
 
De werkvormen kunnen gebruikt worden om:  
- sociale verbondenheid en een veilig klimaat te creëren; 
- voorkennis op te halen; 
- leerstof te oefenen; 
- instructie interactief te maken; 
- inhoud of proces te evalueren/reflecteren. 
 
Er zijn erg veel verschillende werkvormen. De daltonwerkgroep heeft als concept een selectie 
gemaakt en daar een opbouw in aangebracht. Er staat voor de proefperiode vast in welke 
groep een structuur voor het eerst moeten worden aangeboden. Het is de taak van de 
leerkracht deze vormen dit jaar goed in te oefenen, zodat de leerlingen de afspraken bij die 
werkvorm kennen en deze op de juiste manier kunnen gebruiken. We evalueren met het hele 
team de opbouw en het gebruik van de structuren.  
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5.4   Unit C / D / E – groep 3 t/m 8 (6-14 jaar) 
 
5.4.1   AftersCool 

AftersCool wordt elke woensdag van 11.30 tot 12.00 uur (voor 
unit C) en donderdag van 15.30 tot 16.00 uur (voor unit D en E) 
gegeven in de lokalen van groep 4 en groep 6. Elke periode 
staat er een ander doel centraal. Een periode is van vakantie 
tot vakantie, soms kiezen de leerkrachten ervoor om de 
periode tot de volgende vakantie te verlengen. De leerkrachten 
bieden de leerstof op een andere manier aan dan in de klassen.  
 

De kinderen werken altijd samen en hebben 1 op 1 vakinhoudelijke hulp van de leerkrachten. 
Het doel van AftersCool is om kinderen extra te begeleiden op de basisvakken en om de 
studievaardigheden van de kinderen te vergroten. 
 
5.4.2  Instructie 
Als aanvulling op unit B. Vanaf unit C geven de leerkrachten wanneer het doel zich ervoor 
leent gedifferentieerde instructies. Dit betekent dat niet alle kinderen altijd dezelfde 
instructie volgen. We werken hiervoor in de groepen met een instructierooster. Hierin is de 
tijd van elke dag verdeeld in blokken van een kwartier waardoor het duidelijk is hoe laat 
welke instructie gegeven wordt. Kinderen hebben meer inzicht en overzicht en kunnen 
hierdoor beter plannen en zelf aan hun doelenwerk werken. Ze weten vooraf door het maken 
van de instaptoets of het instapdictee welke instructies voor hen dit blok van belang zijn om 
te volgen. Dit plannen ze, al dan niet met behulp van de leerkracht, in op hun planner. De tijd 
dat er geen belangrijke instructies voor jou zijn of momenten met de hele groep kun je 
verder werken aan je eigen doelenwerk met bijhorende opdrachten. Dit vergroot het 
eigenaarschap van de kinderen. 
 
We geven onze instructies met behulp van de stappen van het EDI-model. We beginnen 
altijd met het bespreken van het doel, zodat de kinderen weten wat ze gaan leren. 
Vervolgens zullen we de voorkennis ophalen en de kinderen met verschillende werkvormen 
actief bij de instructie betrekken. We zetten hiervoor ook materialen in als wisbordjes en 
beurtstokjes. Voor kortere, langere of andere instructies gebruikt de leerkracht de 
instructietafel. De andere kinderen zijn dan aan het werk met hun eigen doelenwerk. Door 
uitgestelde aandacht komt er tijd vrij om kinderen met speciale onderwijsbehoeften 
aandacht te geven.  
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5.4.3   Uitgestelde aandacht 
Als aanvulling op unit B. In groep 3 introduceren we de handelingswijzer voor uitgestelde 
aandacht en de bordjes met stoplichtkleuren op het bord bij de dagplanning. In de 
handelingswijzer staat per kleur duidelijk omgeschreven wat je moet doen als je een vraag 
hebt. Bij unit C en D hangt hij in de groep en bij unit E krijgen individuele leerlingen die hem 
nodig hebben hem in hun laatje. Ook hebben vanaf unit C alle kinderen een vraagteken. Die 
leggen ze op de hoek van hun tafel als ze alle stappen van de handelingswijzer hebben 
doorlopen, maar nog steeds hulp nodig hebben. Wanneer de tijd van de uitgestelde 
aandacht voorbij is zal de leerkracht rondlopen om de vragen in de groep te beantwoorden. 
 
5.4.4   Doelenwerk 
Vanaf groep 3 werken we met het doelenwerk op papier. Kinderen krijgen dit allemaal in hun 
kindmap. Het uitgangspunt zijn de doelen. De leerkrachten halen deze uit de methode per 
vak of stemmen deze zelf af op de behoefte van de groep. Ook kinderen zelf kunnen doelen 
toevoegen aan hun doelenblad, waaronder bijvoorbeeld hun eigen ik-doel. We maken 
hiermee de kinderen bewust wat ze gaan leren / hebben geleerd. Ze krijgen hierdoor meer 
inzicht en meer motivatie, omdat we ze ook gaan leren zelf te bepalen of ze wel of geen 
instructie nodig hebben bij een bepaald doel. Hiermee geven we ze eigenaarschap over hun 
eigen ontwikkeling. Op het doelenwerk vind je bij een doel verschillende opties om aan dat 
doel te werken, dat hoeft dus niet altijd een lesje op Snappet te zijn, maar kan ook een 
werkblad, een samenwerkingstaak of een rekenspelletje zijn.  
 
We leren de kinderen om hun doelenwerk zelf te planen. In unit C gaat dit om het plannen 
van de volgorde en hoe vaker ze het oefenen hoe beter de kinderen door de week heen 
leren plannen. Om te plannen gebruiken de kinderen het instructierooster, de dagkleuren en 
in unit E ook een lege planner. Zo hebben ze overzicht wanneer ze zelf aan hun eigen doelen 
kunnen werken.  Tussendoor wordt er gereflecteerd op de doelen. Er wordt besproken of je 
al doelen behaald hebt, wat je moeilijk vond, of je nog ergens extra mee wil oefenen, ed. 
 
5.4.5   Werkplek 
We hebben in ons SOL verschillende werkplekken waar kinderen individueel kunnen werken, 
met een tweetal of zelfs met een groter groepje. Dit kan buiten de klas zijn in hun unit of op 
het leerplein, maar ook binnen hun eigen groep is er de mogelijkheid om een andere 
werkplek te kiezen, bijvoorbeeld naast je maatje of aan de instructietafel bij de leerkracht. 
Het kiezen van de juiste werkplek zal helpen om taakgerichter te werken en zo je doel te 
behalen. Het geeft een meerwaarde aan de activiteit en is daarmee dus effectief. Dit kan te 
maken hebben met stilwerken, zonder dat je wordt gestoord door verlengde instructie van 
de leerkracht aan een groepje kinderen. Of door juist samen met iemand aan een opdracht 
te werken, omdat dit op dat moment in de klas niet mogelijk is.  
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Op het “Waar ben ik?” bord, dat bij iedere klas naast de deur hangt, geeft een kind aan dat 
hij op een andere plek werkt. Zo weet iedereen waar het kind is. We leren kinderen dat bij de 
keuze van de werkplek ook afspraken horen. Dat zijn onze 3 SOL afspraken waar iedereen 
zich aan houdt, op welke plek een kind ook werkt.  
 
5.4.6   Groepstaken en maatjes 
Tijdens het DVS thema in de eerste schoolweken bedenkt de leerkracht met de groep welke 
taken er nodig zijn. Ze maken hiervoor een groepstakenbord. De plaatjes van de taken 
worden opgehangen in gekleurde cirkels en om elke taak komen 4 namen van kinderen te 
hangen. Deze kinderen zijn een team en de duo’s vormen maatjes. Het team is 
verantwoordelijk voor het uitvoeren van de groepstaak. De maatjes worden gebruikt als 
snelle organisatievorm en bij samenwerkingsopdrachten. 
 
5.4.7   Coöperatieve leerstrategieën 
De leerkrachten zetten net als bij unit B en volgens dezelfde principes regelmatig didactische 
structuren in om hun lessen effectiever en aantrekkelijker te maken. 
 
5.4.8   Keuzewerk 
Er is keuzewerk in alle groepen, wat in sommige gevallen is ingedeeld op meervoudige 
intelligentie. We willen kijken hoe we dit meer betekenis kunnen geven door het in te zetten 
bij het doelenwerk en de periodetaken. Dit is in ontwikkeling. 
 
Vooral bij het thematisch werken met de methode Blink hebben de kinderen veel vrijheid bij 
hun eigen onderzoek, maar ook bij hun doelenblad zijn er keuzes die de kinderen kunnen 
maken in het verwerken van de opdrachten. Het gaat erom dat de doelen worden behaald, 
dit kan op een manier die het beste past bij de onderwijsbehoefte van het kind. 
 
5.4.9   Samenwerking 
Samenwerking is een daltonkernwaarde en erg belangrijke op ons SOL. We werken op 
verschillende manieren samen. Zo werken we in de groepen met maatjes en teams. De 
kinderen kunnen ook aan hun doelen samenwerken en aan een ander kind extra uitleg 
vragen. ’s Middags bij het thematisch werken wordt er in de gehele unit ook veel aan 
samenwerkingsopdrachten gewerkt. Dit is groepsdoorbrekend en kinderen werken dan 
samen met kinderen uit hun unit. 
 
Tijdens de instructie of andere werkmomenten gebruiken de leerkrachten coöperatieve  of 
andere samenwerkingsvormen. In onze methode De Vreedzame School wordt hier ook veel 
gebruik van gemaakt. Dit is niet voor niks, leren samenwerken is ontzettend belangrijk.  
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We werken met buddyklassen of buddyunits, zodat de kinderen ook leren met oudere en 
jongere kinderen samen spelen en te werken. Deze vorm van samenwerking draagt bij aan 
onze visie dat ons SOL een mini-samenleving is waarbij je respectvol met iedereen om gaat. 
Unit E gaat regelmatig op bezoek bij unit C en ze oefenen dan bijvoorbeeld het 
automatiseren met rekenspelletjes. Of unit D gaat voorlezen bij unit A.  
 
We willen met de daltonwerkgroep het samenwerken op SOL Villa Ambacht nog verder vorm 
geven, zowel op kindniveau als op teamniveau. 
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6.  Dalton in ontwikkeling 
 
Dalton is altijd in beweging, het is nooit af. Dit daltonboek wordt dan ook bij nieuwe 
ontwikkelingen steeds aangepast. We stellen ons als SOLteam steeds de vraag: “Doen we de 
goede dingen en doen we de goede dingen goed?” We onderzoeken dit door met elkaar in 
gesprek te gaan en bij elkaar in de groepen te kijken. Daarnaast bezoeken we regelmatig 
andere daltonkindcentra, opvanglocaties en scholen. Ook heeft het management intensief 
contact met andere daltonorganisaties uit de regio.  
 
We zijn ons ervan bewust dat het werken vanuit onze daltonvisie hoge eisen stelt aan het 
personeel. Daarom worden al onze medewerkers hierin extra geschoold en ontvangen na het 
behalen van deze opleiding het certificaat voor “Dalton pedagogisch medewerker” of 
“Daltonleerkracht”. Voor nieuwe teamleden die dit certificaat nog niet hebben, geldt de 
verplichting dat ze zo snel mogelijk na aanstelling aanvullende daltonscholing volgen. 
Tevens zijn de daltoncoördinator en de directeur dalton gecertifieerd en heeft de directeur 
de opleiding tot “Directeur kindcentrum” succesvol afgerond. Bij sollicitatiegesprekken met 
nieuwe medewerkers zijn de daltonkernwaarden onderwerp van gesprek.  
 
De doorgaande daltonlijn binnen SOL Villa Ambacht moet gewaarborgd blijven. Om 
overzicht te houden op alle daltonafspraken en daltonontwikkelingen, hebben we dit 
daltonboek ontwikkeld met daarnaast nog een apart afsprakendocument voor de teamleden. 
Wanneer er nieuwe ontwikkelingen zijn worden deze documenten bekeken en waar nodig 
aangepast.  
 
Hieronder staan de 7 streefbeelden waar we de komende jaren aan werken. Ieder punt is 
binnen ons SOL uitgewerkt in een organisatiestructuur en een jaarplanning. Deze zijn ook 
terug te vinden in ons SOLplan.  
 
Streefbeelden SOL Villa Ambacht 
1. De SOL transitie op het gebied van structuur en cultuur is voor opvang en onderwijs 

op elkaar afgestemd. 
2. Ons kwaliteitsbeleid wordt m.b.v. het stroomschema 9-veld onderschreven en 

toegepast in de praktijk op macro-, meso- en microniveau. 
3. De kinderen zijn zelfstandig en kunnen reflecteren volgens de leerlijn ik-doelen van 

ons 9-veld. 
4. De opbrengsten, volgens onze streefwaarden, voor de kerndoelen rekenen en taal zijn 

conform onze ambitie. 
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5. Het ontdekkend leren voor alle leerlingen op de kerndoelen oriëntatie op jezelf en de 
wereld, kunstzinnige oriëntatie en 21e-eeuwse vaardigheden is middels thematisch 
werken gerealiseerd. 

6. De doorgaande lijn Dalton van SOL Villa Ambacht is geïmplementeerd. 
7. We bieden passend onderwijs aan meer- en hoogbegaafde kinderen en aan 

praktijkgerichte kinderen. 
 
Vanuit onze streefbeelden volgen deze specifieke daltonpunten:   
- Daltonwerkgroep – SOL breed – verankering en uitbreiding doorgaande lijn 
- Implementatie portfolio en ik-doelen voor alle kinderen van 0-14 jaar  
- Coaching van/ maatjeswerk met nieuwe medewerkers binnen onze daltonvisie. 
- Talentontwikkeling – op kindniveau d.m.v. thematisch werken, cultuur, SOLve|IT, sport, 

keuzewerk en workshops – op teamniveau door gebruik van elkaars kwaliteiten om 
kindniveau mogelijk te maken 

- Samen spelen, leren en werken – effectief verbinden – verschillende vormen van 
samenwerking in alle lagen van de organisatie 

- Reflectie – leren over jezelf in alle units 
- Eigenaarschap uitbreiden – doelenwerk – periodetaken – betekenisvol spelen en leren 

– gesprekken van kinderen met hun ouders (portfolio / rapport / ik-doelen) 
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7.  Bijlagen 
 
Bijlage 1  –  Ouderbetrokkenheid 3.0 
 
Bijlage 2  –  9-veld 
 
Bijlage 3  –  Ik-doelen 9-veld & daltonkernwaarden – unit A t/m E  
 
Bijlage 4  –  Ik-doelen digitale geletterdheid – unit B t/m E 
 
Bijlage 5  –  Formulieren Portfolio 
 
Bijlage 6  –  Doelenwerk unit C t/m E 
 
Bijlage 7  –  Thematisch werken invuldocument 
 
Bijlage 8  –  Dalton ontwikkelplan 
 
Bijlage 9  –  Kijkwijzer SOL Villa Ambacht 
 
Bijlage 10  –  Activiteitenkalender SOL Villa Ambacht 
 
Bijlage 11  –  SOLgids 
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