Dalton regio news maart 2018
Uitnodiging Dalton regiodag 10 april 2018
We zijn deze dag te gast op de st Lukasschool in Amsterdam.
De dag is bestemd voor directies, dalton coördinatoren, innovatoren en IB-ers.
Het thema van de dag: 'Bewegend innoveren' en het programma is in grote lijnen:
09:00 uur
Inloop in de Stadsboerderij (Amsterdam Osdorp)
09:30 uur
Algemeen gedeelte, bestuursmededelingen
10:00 uur
Koffiecollege (in 2 groepen uiteen)
door dalton innovator Marieke Weijers en
directeur Sebastiaan van Huet van de Lukasschool.
10:30 uur
Groepen wisselen
11:00 uur
Rondje school + Kijkwijzer (evt begeleiding door leerlingen
Lukasschool)
12;00 uur
Lunch verzorgd door stadsboerderij & Gezondheidsambassadeurs
en mogelijkheid tot rondleiding van de stadsboer Martin
13:00 uur
Workshop 'bewegend leren icm dalton' : Leanne Aurik
14.30 uur
Verzamelen input dalton dag 'Vergezichten op dalton' (19-11):
regiobestuur N-H
15:00 uur
Afsluiting met drankje
Graag horen we i.v.m. reserveringen en catering uiterlijk 23 maart 2018 (via
gertjan.bart@amosonderwijs.nl) of je school (en zo ja met wie) vertegenwoordigd zal
zijn. Ook als jullie verhinderd zijn stellen we op prijs dat te horen.
Padlet reacties van de regiodag op 1 november 2017

Openbare Dalton basisschool De Spaarndammerhout
(Amsterdam) officieel erkend als daltonschool
Op 10 januari 2018 heeft het hoofdbestuur van de NDV in
haar vergadering het advies van de visitatiecommissie
overgenomen en de Spaarndammerhout voor vijf jaar de
daltonlicentie verleend.

Felicitaties voor Gerard Prenger en zijn team!

Directiewisselingen
Ron van de Meent heeft per 1 maart afscheid genomen als schoolleider van de
Brederode daltonschool in Santpoort Zuid. Ron gaat aan de slag als schoolleider op
een Amsterdamse school.
Regiodag 15 november 2019 ‘Vergezicht op dalton 2032’
Op 10 april kijken we ook naar de organisatie van de grote regiodag op 15 november
2019.

Hiervoor hebben we weer een digitale prikwand in het leven geroepen waarop je een
reactie kwijt kunt.”
Via deze link kom je er: https://padlet.com/gejebart/7nieexpzfvdc
Zaken waar je aan kunt denken zijn:
 Welke bijdrage kun jij leveren aan de organisatie van deze dag?
 Wat zou je graag aan bod zien komen?
 Wanneer is deze dag een succes voor je?
 Welke suggesties heb je voor eventuele key-note speakers?
 Is een financiële bijdrage van je school aanvaardbaar in het kader van
scholing?
 Enz…..
Graag jullie reacties want hoe meer input hoe meer we tegemoet kunnen komen aan
de wensen die bij jullie leven.
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