
 
Januari 2017  
 

Een nieuw Daltonjaar 
Allereest de beste wensen voor het nieuwe jaar. 
We proosten met elkaar op een mooi Daltonjaar waarin we hopen de regio Noord 
Holland nog meer op de kaart te zetten. 

 
 
Achter de schermen bij het bestuur 
 
Beleidsplan en jaarverslag 
We zijn druk bezig de puntjes op de i te zetten voor het beleidsplan.  
Ook aan het jaarplan wordt druk gewerkt.  
Beide zullen jullie voor de voorjaarsvakantie ontvangen. 
 
5 april 2017, de directeuren zijn aan zet!  
Op 5 april is er een regiodag voor directeuren en hun Daltoncoördinatoren.  
Deze dag staat in het teken van het verbinden en ontschotten tussen de 
Daltonscholen in Noord Holland.  
Deze dag zal plaatsvinden in van der Valk hotel Akersloot. 
8.30 uur – 9.00 uur inloop en het programma duurt tot 16.00 uur.  
Verdere informatie volgt nog. 
 
Graag ontvangen wij voor 17 februari 2017 met hoeveel personen de school 
komt. 
Reactie naar: mmoolhuyzen@obsakkerdijk.nl 
 
Van der Valk hotel Akersloot. 
Geesterweg 1A 1921 NV Akersloot 
 
Regiodagen schooljaar 2017-2018 
Wij zijn op zoek naar nieuwe locaties voor de regiodagen van het volgende 
schooljaar.  
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Wanneer je, je school beschikbaar wilt stellen graag een mail naar 
mmoolhuyzen@obsakkerdijk.nl  
Verslag regiobijeenkomst 3 november 2016 
 
Deze regiobijeenkomst vond plaats op Brede Daltonbasisschool de Meer in 
Amsterdam. 

  
 

Op weg naar onze professionele cultuur 

 
 

 
Mededelingen vanuit het bestuur. 
Het bestuur streeft ernaar om verbinding te leggen binnen de Daltonscholen in de 
regio Noord Holland. 
Het bestuur zal vanaf het nieuwe kalenderjaar alle Daltonscholen een bezoek gaan 
brengen.  
Achter de schermen werkt het regiobestuur druk aan het opzetten van een website 
en Facebook pagina. 
Verder kijkt het bestuur ook waar de verbinding tussen het primair en voortgezet 
onderwijs mogelijk is.  
Arie Wim Kars van Daltonbasisschool de Meer treedt toe als bestuurslid van het 
regiobestuur. 
 
Edwin Hart van Albert Heijn 
Edwin Hart heeft een lezing gegeven over de professionele cultuur binnen de AH. 
Het doel van AH is, iedere dag beter. 
Dit wil zeggen dat ze het meest geliefde en gezonde bedrijf van Nederland willen 
worden en blijven. 
De beste winkel in de buurt  focus punten  service 9+. 
Je kan pas bestaansrecht hebben als je ook omzet hebt.  
Vertaling naar school: school bestaat als er kinderen en ouders zijn. 
Professionaliteit: 

• Je werk verrichten met 100% inzet. 

• Eigenaarschap, sta je er voor. 
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• Wat zijn je kwaliteiten  weet je dit ook van je collega’s  elkaar versterken. 

• Zijn we ook bezig met de toekomst, weken, maanden…. 
Samenwerken: 

• Alleen red je het niet.  

• Je kwetsbaar opstellen  durf om hulp te vragen! 

• Samen even hard werken brengt je verder. 

• Durf elkaar te bevragen en feedback te geven. 
 

Als je het wilt, dan kan je het! 
Ja maar is nee want. 

 
 
Patrick Sins professionele cultuur en Dalton. 
 
Patrick Sins, lector vernieuwingsonderwijs gaf een interessante lezing over 
samenwerken. 
Samenwerken  van en met elkaar leren.  
Door samenwerken kom je ook verder. Als je gaat samenwerken met anderen met 
wie je dat niet gewend bent komt je verder  meer efficiëntie. 
Zoek naar mogelijkheden om het meer efficiënt te maken.  
Goed voorbeeld doet volgen. 
Geef weinig instructie op zelfsturend leren leren door voordoen. 
Laat het zien als leraar  modellen.  
De Daltonvisitatie moeten we zien als kennisbron i.p.v. een beoordeling.  
 



 
 

Effectief leren op de werkvloer kan allen als het echt samen doet. 
 
Voor meer informatie hierover zie: Project “ISELF”  kijk op 
www.saxion.nl/vernieuwingsonderwijs  
 
De middag 
In de middag mochten we een kijkje nemen in de school, de leerlingenraad was 
beschikbaar voor vragen en een rondleiding. 
We sloten de dag af met een leuk, interactief verteltheater.  
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