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Dalton regionews juni 2017 
 
Regiodag Noord Holland 5 april 2017 
 
Welkom van het bestuur. 
We stellen de bestuursleden voor. 
Bestuur 
Frieda Serné  voorzitter (Daltonbasisschool, De AkkerDijk, directeur)  
Carola van der Eng voorzitter (OBS voor daltononderwijs De Wissel, directeur) 
Linda Bruin penningmeester (Openbare dalton basisschool de Phoenix, directeur) 
Gertjan Bart secretaris (basisschool Frankendael, adjunct-directeur) 
Helen de Loor algemeen bestuurslid (Daltonbasisschool De AkkerDijk, daltoncoördinator) 
Marije Moolhuyzen algemeen bestuurslid (Daltonbasisschool De AkkerDijk, daltoncoördinator) 
Seiglie Palma algemeen bestuurslid (OBS Nellestein, daltoncoördinator) 
Arie Wim Kars algemeen bestuurslid (Brede Daltonschool de Meer, directeur) 
 
Verdrietig nieuws, we staan stil bij het overlijden van een leerkracht van de Kleine Kapitein. 
We feliciteren, de Ijsbreker, de Poseidon met hun licentie.  
We feliciteren Columbus met het behalen van de eerste licentie voor een Dalton kindcentrum. 
 
Het programma. 
We starten de dag met mededelingen vanuit het bestuur. 
Daarna zal Huub het programma voortzetten.  
In de middag laten de directeuren hun poster zien om hun school in de picture te zetten.  
 
PR 
Met trots presenteren wij ons nieuwe logo voor de Dalton regio Noord Holland.  
Achter de schermen zijn wij druk bezig met het vormgeven van de website en de Facebookpagina. 
Ook brengen wij de Dalton regionews uit. Het is belangrijk dat dit ook gedeeld wordt met de teams. 
We krijgen de vraag of er vanuit de scholen ook input voor de Dalton regionews gegeven mag 
worden. Natuurlijk mag dat.  
 
Belangrijke data!!!  
Woensdag 1 november 2017 is er een regiodag voor Directie, Daltoncoördinatoren en IB- ers. 
Dinsdag 10 april 2018 is er een gewone regiodag op de Lukasschool in Amsterdam. 
Woensdag 7 november 2018 is er grote landelijke Dalton dag. 
Vrijdag 15 november 2019 is er de grote Daltondag Noord Holland.  
 
Scholenbezoek 
Het bestuur zal alle Daltonscholen bezoeken binnen onze regio.  
De scholen worden door de leden benaderd voor een afspraak. Elk stuurgroep lid heeft een aantal 
scholen onder zijn hoede. 
 
Beleidsplan.  
We bespreken het beleidsplan dat het bestuur heeft opgesteld.  
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De regio Noord Holland is niet alleen de stuurgroep. We zijn het met elkaar. 
Contact met de andere regio’s vindt plaats in de regioraad. Dit is nog kleinschalig.  
 
Wanneer we informatie hebben zullen we dit delen via de Dalton regionews Noord Holland en de 
toekomstige website en social media.  
Social media kan ook gebruikt worden om met elkaar te delen, belangrijk is dat we een netwerk op 
gaan bouwen.  
 
Huub van Mackelenbergh 
Huub geeft veel lezingen, workshop, schrijft columns en werkt met topsporters.   
De workshop van vandaag is interactief.  
We gaan elkaar leren kennen.  
We starten met speeddaten. De persoonlijke kennismaking.  We wisselen met elkaar uit vooral op 
persoonlijk vlak om met elkaar kennis te maken en elkaar beter te leren kennen. Dit doen wij in drie 
rondes.  
Google  Richard van Hooijdonk.  
Veranderen.  
Boek lef van Tica Peeman. De cirkel van 8.  
Calimero  slachtofferrol.    
 
De middag 
Aan het einde van de ochtend hebben we allemaal onze star bedacht. We gaan nu in kleine groepjes 
eerst onze stars bespreken.  
 
De posterronde 
We gaan in groepen van vier uiteen. Elke directeur presenteert zijn eigen school. Het doel is van 
elkaar leren, informatie opnemen en delen. Onthoudt wat je graag meeneemt naar je eigen school 
en met welke school je contact op gaat nemen om verder informatie te delen.  
 
Reacties op de dag. 
Nieuw ideeën, verbinding, contacten leggen, leuke dag, de regio neemt zichzelf meer serieus. 
Het is belangrijk dat iedereen elkaar weet te vinden. Wie zit waar en wie doet wat. Een smoelenboek 
op de website. De drempel zou dan lager worden om contact te zoeken.  
Neem een poster mee en ga ook op bezoek bij elkaar.  
 
Oproep!!! 
Deze Dalton regionews  graag delen met het team! 
 
Dalton 2032 
Een vergezicht op Dalton…  
Voor de grote Daltondag op 15 november 2019 zijn we op zoek naar collega’s die ons willen 
assisteren bij de voorbereiding.  
Graag voor 2 oktober 2017 reactie naar mmoolhuyzen@obsakkerdijk.nl 
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Felicitaties 
We feliciteren de volgende scholen: 

 Lukasschool in Amsterdam met het behalen van hun 1e Dalton licentie. 

 3e Dalton in Amsterdam met de verlenging van hun licentie voor 5 jaar.  

 De IJsbreker in Amsterdam met de verlenging van hun licentie voor 5 jaar 

 Obs Grote en Kleine Beer in Heerhugowaard met de verlenging van hun licentie voor 5 jaar 
 
Agenda 
Woensdag 1 november 2017 

Locatie:   Hotel Akersloot 
Bestemd voor:  Regio NH, dalton coördinatoren en IB-ers 
Thema/Motto: Dalton en IB?  Hoe kun je IB-ers en dalton coördinatoren verbinden? 

Wat onderscheidt een dalton IB-er van een reguliere IB-er? 
Hoe spelen de PABO’s in op de vraag van de Regio 
Kennis maken  

Woensdag 17 januari 2018  
NDV inspiratiemiddag 

Woensdag 21 maart 2018 
 Landelijke daltondag 
Dinsdag 10 april 2018  

Locatie:   Lukasschool 
Bestemd voor:  Regio NH, directies, dalton coördinatoren en IB-ers 
Thema/Motto:  Deels presentatie door de Lukasschool  

Dalton en IB? Hoe kun je IB-ers en dalton coördinatoren. Verder met  
de uitkomsten van de regiodagen op 5 april en 1 november 2017 

Woensdag 18 april 2018 
NDV inspiratiemiddag (CITO eindtoets) 

Woensdag 7 november 2018 
 2 jaarlijks landelijk daltoncongres 
Vrijdag 15 november 2019 

Locatie:    
Bestemd voor:  studiedag voor alle scholen uit de regio Noord Holland 
Agenda/motto:    


