Dalton RegioNews

januari 2019

Van het Bestuur
Na de RegioNews van september 2018 is hier de eerste van 2019.
In deze RegioNews besteden we aandacht aan de regiodag op 9 april, delen we de resultaten van de
peiling onder directeuren met betrekking de “grote” regiodag in november 2019. En informeren we
jullie over het vervolg.
Hier melden we al vast dat de dag zal plaatvinden op vrijdag 8 november 2018! Lange tijd zijn we
uitgegaan van vrijdag 15 november, maar door logistieke problemen op de locatie hebben we de dag
een week moeten vervroegen.
Heb je zelf iets te melden van je school voor het RegioNews? Kopij is altijd welkom!

Samenstelling bestuur en uitbreiding
We hebben jullie eerder gemeld dat het bestuur me twee personen is verminderd. Daarnaast kunnen
enkele bestuursleden kortere of langere tijd een minder structurele bijdrage te leveren. Dit betekent
dat minder mensen meer taken op zich moeten nemen. We zouden graag zien dat het bestuur met 2
of 3 personen versterkt wordt. Mocht je daar belangstelling voor hebben, laat dat dan aan één van
regiobestuursleden weten. Hun namen staan aan het eind van deze RegioNews.

Regiodag dinsdag 9 april 2019
Helaas heeft geen van de 39 daltonscholen in onze regio zich aangemeld om als gastschool te kunnen
fungeren voor de regiodag op 9 april. Omdat het regiobestuur het belangrijk vindt het speerpunt
“verbinden” uit het beleidsplan vorm te geven zal daltonschool de Wissel (de school van voorzitter
Carola van der Eng) deze dag als locatie dienen.
Het programma voor de dag is in grote lijnen als volgt:
09:30
inloop en rondje school
11:15
aanvang workshop
12:15
lunch
13:15
vervolg workshop
14:15
afsluiting
Deze dag staat in het teken van inspiratie opdoen “gluren bij de buren” en iedereen die hier
nieuwsgierig naar is, is deze dag welkom.
In het kader van de zgn. “traditionele onderwijsvernieuwers” Maria Montessori, Peter Petersen,
Célestin Freinet, Rudolf Steiner nodigen we vertegenwoordigers van één van deze scholen uit om ons
te informeren over hoe zij, in het Nederland van 2019, vorm geven aan de uitgangspunten van hun
onderwijsvernieuwer/pedagoog.
Binnenkort informeren we jullie verder over deze dag.
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Peiling onder directeuren m.b.t. de Daltonregiodag in november 2019.
Het regiobestuur heeft in oktober 2018 een digitale vragenlijst uitgezet om het draagvlak te peilen
onder scholen m.b.t. een regionale daltondag in november 2019.
Een selectie van de reacties staat hier onder.

Van de 39 scholen hebben er 30 (na herinnering) gereageerd (76%)
1. Ben je bereid om in het schooljaar 2019-2020 een studiedag in je jaarplanning op te nemen
zodat je met je teamleden kunt deelnemen?
a. 27 keer beantwoord
b. ja 89%
nee 11%
2. Met hoeveel personen zal je school deelnemen aan deze dag?
a. Varieert per school maar totaal gaat het om 735 personen
3. Ben je bereid een bijdrage van ca. € 25 per deelnemer te voldoen als bijdrage in de kosten?
a. 27 keer beantwoord
b. ja 89%
nee 11%
4. Ben je bereid om mee te werken aan de voorbereiding van deze dag?
a. 27 keer beantwoord
b. ja 48%
nee 52%
5. Waar gaat je voorkeur naar uit? Een dag waarbij alle activiteiten op één locatie plaatsvinden
(bijv. RAI, AZ stadion of ander groot zalencomplex) of naar een situatie waarbij de activiteiten
plaatsvinden in 5 of 6 verschillende scholen.
a. 25 keer beantwoord
b. één locatie 63%
meerdere locaties 37%
6. In geval van meerdere locaties, Ben je bereid 5 of 6 lokalen in jouw school beschikbaar te
stellen?
a. 26 keer beantwoord
b. ja 61%
nee 15%
NVT
24%
De bovenstaande reacties en percentages hebben het regiobestuur gesterkt in de overtuiging dat er
een groot draagvlak bestaat voor een dergelijk evenement.
Het regiobestuur heeft daarom definitief besloten deze dag te organiseren.
•

Lange tijd hebben we 15 november 2019 aangehouden als datum voor het evenement,
maar vanwege het niet op die dag beschikbaar zijn van de gewenste locatie , is de datum
een week vervroegd naar 8 november.

•

In de enquête is gevraagd of scholen een bijdrage van € 25,00 pp als bijdrage in de kosten
wilden voldoen. We zijn (ondanks een bijdrage van de NDV) tot de conclusie gekomen dat dit
bedrag te laag is ingeschat en dat een bedrag € 40,00 meer reëel is.
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Regiodag 8 november 2019 ‘Vergezicht op dalton 2032’
Zoals hier boven is gemeld, bestaat er veel belangstelling van scholen uit de regio voor deze dag.
We hebben er voor gekozen om de activiteiten op één locatie te organiseren. De dag zal gehouden
worden in de Broekerveiling in Broek op Langedijk. Mogelijk dat er voor enkele workshops gebruik
wordt gemaakt van ruimtes in daltonschool de Phoenix.
De datum van de regiodag is vastgesteld op 8 november omdat de Broekerveiling niet beschikbaar
was op 15 november.
We zijn volop bezig met de voorbereidingen voor deze dag. Je kunt je voorstellen dat het
organiseren van een evenement voor ongeveer 700 personen aardig wat tijd kost.
In grote lijnen ziet de dag er als volgt uit:

Thema: Onderweg naar de toekomst
09:00
Inloop met koffie en thee in museum Broekerveiling
09:30
Welkomstwoord dagvoorzitter
09:45
Keynote speaker
11:00
Koffie en thee, tijd voor de eventuele wandeling naar Daltonschool The Phoenix
11:30
Ronde 1 workshop / lezing / ronde-tafel gesprekken
12:30
Lunch, kijkje op markt
13:30
Ronde 2 workshop / lezing / ronde-tafel gesprekken
14:30
Sapje met wat lekkers
15:00
Creatieve afsluiting (?)
15:45
Afronding door dagvoorzitter
16:00
Naar huis
•
•
•
•

Er is een afwisseling van key-note spreker, workshops, rondetafel-gesprekken, lezingen.
Deze zullen passend bij het onderwerp ingevuld worden.
We kijken niet alleen naar dalton, maar breed naar ontwikkelingen in het onderwijs.
Doel van de dag: je laten inspireren. Daarbij staat verbinden en ontmoeten weer centraal.
We zijn nog op zoek naar inspirerende sprekers. Als er suggesties zijn, zijn deze altijd
welkom.

De komende periode zullen we jullie middels “RegioNews” op de hoogte houden van de
ontwikkelingen m.b.t. de organisatie en planning van deze dag.

Mocht je nog suggesties hebben laat ons dat dan weten want hoe meer input hoe meer we
tegemoet kunnen komen aan de wensen die bij jullie leven.
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Agenda
Dinsdag 9 april 2019
Vrijdag 8 november 2019

Dalton Regiodag
Locatie: daltonschool de Wissel, Uitgeest
Grote regiodag NH ‘Vergezicht op dalton 2032’
Locatie: Broekerveiling, Broek op Langedijk

Met vriendelijke groet
• Carola van der Eng (openbare basisschool voor daltononderwijs De Wissel) voorzitter
• Linda Bruin (openbare dalton basisschool de Phoenix) penningmeester
• Gertjan Bart (Frankendaelschool) secretaris
• Helen de Loor
• Marije Moolhuyzen (Dalton IKC, Parelhof)
• Frieda Serné (Dalton IKC, Parelhof)
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