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Dalton regio news september 2018 
 
In mei is er geen RegioNews verschenen, maar hierbij pakken we de draad weer op.  
In deze RegioNews wat berichten uit de regio, de aankondiging van een peiling onder de directeuren 
m.b.t. de grote regiodag op 15 november 2019, de agenda en tot slot een terugblik/verslag van de 
Regiodag van 10 april op de Lukasschool in Amsterdam. 
Heb je zelf iets te melden van je school voor het RegioNews? Kopij is altijd welkom! 
 
Samenstelling bestuur en uitbreiding 
Helaas is het aantal bestuursleden met twee verminderd. Arie Wim Kars en Helen de Loor hebben 
vanwege andere werkzaamheden besloten hun bestuurstaak te beëindigen.  
Vanaf deze plek onze welgemeende dank voor hun inzet en betrokkenheid bij de daltonregio Noord-
Holland. 
Het regiobestuur bestaat nu uit: 

• Carola van der Eng (openbare basisschool voor daltononderwijs De Wissel) voorzitter 

• Linda Bruin (openbare dalton basisschool de Phoenix) penningmeester 

• Gertjan Bart (Frankendaelschool) secretaris 

• Frieda Serné (Dalton IKC, Parelhof)  

• Marije Moolhuyzen (Dalton IKC, Parelhof) 
 
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 bovenstaande personen weten. 
 
Directiewisselingen 
Arie Wim Kars heeft per 1 augustus afscheid genomen als schoolleider van daltonschool de Meer in 
Amsterdam. Arie Wim gaat aan de slag als schoolleider op een (niet daltonschool) bij Amsterdam.  
 

Basisschool de Klipper (IJmuiden) erkend als daltonschool 
 
Op 20 juni 2018 heeft het hoofdbestuur van de NDV in haar 
vergadering het advies van de visitatiecommissie overgenomen en 
basisschool de Klipper voor vijf jaar de daltonlicentie verleend. 
 
Nog net voor de zomervakantie konden we daltoncoördinator Bianca 
Steman de licentie en het bordje overhandigen.  
Bij de start van het nieuw schooljaar is op feestelijke wijze aandacht 
besteed aan dit heugelijke feit. 
 
Felicitaties voor het team en schoolleiding!  

 
Regio (mid)dag dinsdag 9 april 2019, locatie gezocht! 
We zijn nog op zoek naar een school die op deze dag de gastschool wil zijn en ook een deel van de 
organisatie op zich wil nemen. 
Meer weten? Benader één van de bestuursleden. 
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Peiling onder directeuren m.b.t. de Daltonregiodag op 15 november 2019. 
Omdat het organiseren van deze dag veel tijd en energie kost willen we, met nog ruim een jaar te 
gaan, peilen hoeveel draagvlak er onder de directies van de daltonscholen in de regio bestaat. 
Hiertoe ontvangen de directeuren deze week (woensdag 26 september) een aparte mail met daarin 
een link naar een digitale peiling. Zit je zelf niet in de schoolleiding? Vraag dan eens bij de 
schoolleiding of de mail is aangekomen. 
 
 
Regiodag 15 november 2019  ‘Vergezicht op dalton 2032’ 
Naast de directiepeiling zijn we ook nog steeds erg geïnteresseerd in reacties “uit het veld”. Hiervoor 
hebben we nog steeds een digitale prikwand waarop je een reactie kwijt kunt.” Via deze link kom je 
er, of plak https://padlet.com/gejebart/7nieexpzfvdc in je browser. 
 
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. 
 
 
Agenda 
Woensdag 7 november 2018   2 jaarlijks Daltoncongres (NDV) in Deventer 
Donderdag 15 november 2018  Dalton Regiodag 
     Locatie de Wissel in Uitgeest. 13:00 –  17:00  

voor dalton coördinatoren en directieleden 
Dinsdag 9 april 2019   Dalton Regiodag 
     Locatie (nog niet bekend) 
Vrijdag 15 november 2019   Grote regiodag NH ‘Vergezicht op dalton 2032’ 
 
 

Verslag Daltonregiodag 10 april 2018 st Lukasschool Amsterdam, Dalton in beweging 
 
Welkom op de stadsboerderij door Sebastiaan van Huet de directeur en Marieke Weijers 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. 

https://padlet.com/gejebart/7nieexpzfvdc
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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. 
Professionele cultuur in een onderwijs organisatie. We mogen het boekje meenemen. 

 

 

 

 

Inspiratiebijeenkomst Dalton op de st Lukasschool door Marieke 

http://www.dalton.nl/
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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. 
 

Presentatie Bewegend leren 
We beginnen met Kahoot! om onze voorkennis te activeren. Waarna we stapsgewijs meegnomen 
worden door de ins & outs 
 

   
 
 

Het regiobestuur. 
Het bestuur bedankt de st Lukasschool voor de organisatie. 
Het bestuur is ook nog op zoek naar een locatie voor de volgende regiodag.  
 

De grote regiodag…  
De reacties op de vier vragen waren: 
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,  
 


