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Hoogtepunt van het jaar
Zaterdag 23 november hebben de 
Onderzoekers meegedaan met de First Lego 
League. We zijn met de robotwedstrijd 12e 
geworden en met het onderzoek en 
presentatie over natuurrampen 1e van de 32 
teams die meededen! De Onderzoekers 
hebben onderzoek gedaan naar 
overstromingen van de Maas en een 
oplossing bedacht. De deskundige jury vond 
het een origineel en voor iedereen 
begrijpelijke oplossing. Ook vonden ze dat 
het onderzoek goed geanalyseerd was en de 
bevindingen prachtig gepresenteerd.

Dit jaar heeft een aantal 
leerlingen een sportprijs 
gewonnen voor motorcross 
en taekwondo.

In 2013 is naast vrijheid in 
gebondenheid, samenwerken 
en zelfstandigheid onze 
Daltonvisie uitgebreid met de 
pijlers effectiviteit, reflectie en 
borging.
Met name de pijler reflectie 
heeft onze focus gekregen. 
Geïnspireerd door de CES 
(Coalition of Essential 
Schools) principes zijn we 
begonnen met het stellen van 
persoonlijke doelen met 
leerlingen. Het leren 
reflecteren op deze doelen, 
geeft kinderen inzicht in hun 
leerproces.

We zijn met twee nieuwe 
methodes gaan werken. Voor 
begrijpend lezen is dat Grip 
op lezen voor de groepen 4 
t/m 8. Staal is de nieuwe 
spellingsmethode voor de 
groepen 3 en 4. Volgend jaar 
gaan de groepen 5 ook met 
Staal werken.

Het is gebleken dat het 
automatiseren met rekenen 
weer onze aandacht verdient. 
Het is nu een vast onderdeel 
van het groepsplan geworden.

Om kinderen betekenisvol te 
laten leren zijn de groepen 6 
met een pilot gestart, waarbij 
aardrijkskunde, geschiedenis, 
biologie, cultuur, 
geloofsovertuiging en 
techniek in een thema wordt 
aangeboden. Ook speelt ICT, 
het gebruik en uitbreiding van 
de mediatheek hier een rol in. 
Om dit succesvol te laten 
verlopen is er een 
samenwerking met KPC groep 
aangegaan.
 
 

Een terugblik 
op 2013

Dat verdient 
een pluim! 
Opstekers 
uit 2013

2014: we gaan er tegenaan!

Bezoek ons online: www.daltonschoolinbalans.nl

Gehoord in de klas

Rob en Frans  
De beheerders van 
Noorderlicht ROB EN FRANS 
zijn onze steun en toeverlaat. 
We kunnen ze altijd om hulp 
vragen; koffie zetten, telefoon 
opnemen, het regelen van het 
onderhoud aan het gebouw, 
klaarzetten van de muziek en 
de aula.

Alle ouders  
Tijdens de kerstviering 
hebben we genoten van de 
kerstband, glühwein, 
zelfgemaakte hapjes, 
sfeervolle viering: ALLE 
OUDERS BEDANKT!!

Onze vakgroep coördinatoren 
hebben samen de ambities 
voor komend schooljaar 
gesteld. Ze sluiten om 
beurten aan bij het 
managementoverleg om de 
vorderingen te volgen.
Onze speerpunten van 2014:
 

We werken aan een veilig 
schoolklimaat door op het 
schoolplein leerlingmediators 
in te zetten en we hanteren 
een pestprotocol.

Passend Onderwijs toepassen 
door oa. vroegtijdig 
signaleren van de 
onderwijsbehoefte van het 
kind.

70% van onze leerlingen haalt 
een voldoende bij de 
automatiseringstoetsen.

De rekendoelen (vastgesteld 
vanuit de referentieniveaus) 
per leerjaar zijn bij de 
leerkracht van dat leerjaar 
bekend.

Verdieping creëren in het 
stellen van doelen en 
evalueren/reflecteren door en 
met leerlingen. De CES 
principes vormen hiervoor de 
inspiratie.

Thematisch onderwijs a.d.h.v. 
kerndoelen in de groepen 6 
en 7.

Ontwikkelen van een leerlijn 
Spaans.

De samenwerking met De 
Kleine Wereld (OOG), De 
Vriendjes (Catalpa), Het 
Landkaartje (HBN) en de 
Sterren (SPO) wordt versterkt. 
De enquête Schooltijden is 
een voorbeeld hiervan.
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Hoogtepunt
van het

jaar
Wilma van Druten  
Na 40 jaar trouwe dienst 
heeft WILMA VAN 
DRUTEN officieel 
afscheid genomen. 
Gelukkig komt ze nog 
steeds naar school voor 
ondersteuning bij gym, 
afnemen van toetsen en 
een kopje koffie.  

Juf Annemiek  
We zijn super blij met de 
vrijwillige inzet van JUF 
ANNEMIEK. Elke week 
geeft zij Spaans aan een 
aantal leerlingen uit groep 7 
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“Juf, mag ik jouw 
perkamente stift 
even lenen?”

“Juf, is heb bevruchte 
hagelslag op mijn brood.”

Raoul is voor zijn 
boekbespreking zijn boek 
vergeten en staat in de 
gang te wachten. Juf: 
“Waarom sta je hier?” 
Raoul: “Ik wacht op mama 
en als ik haar zie… dan 
stuur ik haar naar huis.”

 

Kleuter: “Toen ik nog niet in 
mama's buik zat toen zat opa 
in het leger!” Juf: “Waar was 
jij toen jij nog niet in mama's 
buik zat?” Kleuter: “Gewoon... 
niet in mama's buik.”

Zegt de ene kleuter tegen de 
andere: “Ik weet een goeie 
afspraak; de volgende keer als 
ik een steen gooi, moet jij 
bukken ja?”


