Dalton regio news mei 2018
Verslag Daltonregiodag 10 april 2018 st Lukasschool Amsterdam, Dalton in beweging
Welkom op de stadsboerderij door Sebastiaan de directeur en Marieke de Dalton innovator.
Welkom van het bestuur.
We zijn weer erg blij met de grote opkomst.
Het thema is verbinden, zoek elkaar op, wissel uit en inspireer.
Dalton idee is tijdens de vorige regiodag geïntroduceerd, Willem Wagenaar komt er later nog
op terug.
We feliciteren Daltonschool de Spaandammerhout met het behalen van de Dalton licentie.
7 november is de 2 jaarlijkse Daltonconferentie. Het bestuur is op zoek naar mensen die zich
willen opgeven voor een rond de tafel gesprek, aanmelden kan via Ben Mom van de NDV.
De volgende regiodag is op 15 november 2018, we zijn nog op zoek naar een school.
Op 15 november 2019 is er de grote regiodag voor Noord Holland. Het dringende verzoek is
om deze datum voor het hele team als studiedag in te plannen.
Er zijn in Nederland 3 gecertificeerde Dalton kindcentra in Nederland. Binnen 2 weken komt
hier ook meer informatie over op de site van de NDV.
Zie www.dalton.nl
Willem Wagenaar namens de NDV
Het Dalton idee boekje is klaar. Binnenkort ontvangen alle Daltonscholen bij het juni nummer
van Dalton visie. Daarna is het boekje ook aan te schaffen via de NDV site. Op de achterkant
staat een QR code, hier komt een filmpje.
Visitaties.
In het verleden mocht je niet op een school visteren binnen. Je eigen regio, nu mag dit wel.
Wil je als Daltoncoordinator meelopen met een visitatie dan kan je je hier voor opgeven via
ben mom e-mail adres toevoegen.
Als visiteur krijg je hier ook een vergoeding voor.
Op de Dalton conferentie op 7 november gaat de Ndv de app presenteren.
De Dalton bibliotheek komt op de Ndv website.
Koffie college PLG Lukasschool door Sebastiaan van Huet.
Proffesionele cultuur in een onderwijs organisatie. We mogen het boekje meenemen.

Inspiratie bijeenkomst Dalton op de st Lukasschool door Marieke

De Lukasschool werkt met weektaak.com
Een collega geeft aan dat er ook Digitaak.nl bestaat.
Hierna hebben we een rondleiding op de st Lukasschool gekregen.
Bewegend leren
We beginnen met Kahoot! om onze voorkennis te activeren.

Het regiobestuur.
We bedanken de st Lukasschool voor de organisatie.
We zijn nog op zoek naar een locatie voor de volgende regiodag.
De grote regiodag…
Wat wil ik halen?
Portfolio, thematisch werken, talent ontwikkeling, voor alle leerkrachten, gedrag en Dalton
lastige groepen, hersenontwikkeling van leerlingen hoe leren kinderen het beste, de rol van
de Dalton ib er, op een andere plek bijvoorbeeld thuishaven of Hembrug terrein, teams ook
de ruimte geven om te ontmoeten bijvoorbeeld per bouw
Wat wil ik brengen
Eigenaarschap, Dalton kernwaarden uitbreiden, leerteams, contact met vo, talenten
fluisteraar
Wat mag er niet ontbreken
Goed eten, mening van de leerling, rol van de leerling, beweging ook actief, ontmoeten,
Suggesties voor een Keynote speaker.
We willen graag reacties ontvangen.

