
Werken  vanuit  daltonprincipes 

én  levensbeschouwelijke 

principes
Vertrouwen is de basis van deze 
daltonprincipes. Ook de begrippen 
verantwoordelijkheid en verantwoording 
zijn onlosmakelijk met het dalton-
ontwikkelingsplan verbonden. Onze 
levensbeschouwelijke principes dragen 
we uit door middel van onze vieringen. 
Daarnaast krijgen de kinderen wekelijks 
les uit de methode Kind op Maandag.

Wij  hebben  een  veilig  leer-   

en werkklimaat
Wij werken volgens de principes van de 
Vreedzame School. Hier besteden wij 
dagelijks aandacht aan. De lessen vormen 
de basis om het gezonde gedrag aan te 
leren. Daar blijft het echter niet bij. Het zal 
het uitgangspunt worden van waaruit het 
handelen tussen leerlingen, leerkrachten 
en ouders verder uitgebreid wordt. Dit 
geldt voor alle interacties op school, 
zowel in de klas, op het schoolplein als 
tussen volwassenen onderling.

Wij  zijn  een  lerende  organisatie
Daar waar het mogelijk en verantwoord  
is mogen de kinderen samenwerken  
aan taken die op de taak staan 
vermeld. Ook worden er 
samenwerkingsopdrachten gegeven. 
Dit kan met een wekelijks wisselend 
“maatje”/ “maatjes” zijn, maar ook met 
een zelf gevormd groepje kinderen.

Wij  bieden  onderwijs  op  maat, 

zonder  groepsprocessen  tekort 

te  doen 
We werken gepersonaliseerd en om dat 
doel te bereiken maken wij gebruik van 
tablets en het software programma van 
Snappet. Snappet biedt adaptieve lesstof 
voor 9 vakken vanaf groep 4 en sluit aan 
op de meest voorkomende lesmethoden. 
Via Snappet kun je bij rekenen, spelling 
en taal er ook voor kiezen om je methode 
los te laten en het vak op basis van 
leerdoelen aan te bieden.

Doel: Vertrouwen Doel: Groei en  
ambitie

Doel: Samenwerken 
en verbinden

Doel: Toekomst- 
gericht vaardigheden
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