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NICE TO MEET YOU 
 
 

Welkom op onze school: Floriant!
Een volledig vernieuwde school, in een karakteristiek oud-Amsterdams jasje.

Een school die staat voor krachtig, bloeiend en avontuurlijk onderwijs. Een school
waar we trots op zijn, ontzettend trots. We beschikken over waanzinnige ruimtes,

waaronder ateliers en een prachtige besloten ontdektuin.
 

Op Basisschool Floriant krijgen kinderen tools om wereldburgers te worden zodat
zij op hun eigen wijze het verschil kunnen maken. Om kinderen voor te bereiden
op de “echte wereld” krijgen zij vrijheid en verantwoordelijkheden om te oefenen

in een veilige mini-maatschappij.
 

De Daltonpijlers eigenaarschap, zelfstandigheid, samenwerken, reflectie en
effectiviteit alsmede de visie van 

Reggio Emilia zijn voor ons de uitgangspunten van ons onderwijs.
 

Hoe dat werkt? Dat laten we jullie zien met dit Daltonplan, maar nog véél liever 
in de praktijk!

 
 

Team Floriant.
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'EDUCATION IS A
JOURNEY, 

NOT A RACE'



VERANTWOORDELIJKHEID
"Freedom and responsibility together perform the miracle"

 
Leerlingen leren op school een eigen keuzevrijheid te hanteren, waarbij zij

medeverantwoordelijk zijn voor hun (leer)gedrag. De opgegeven leerstof en
de eisen die daaraan worden gesteld, de tijdslimiet en de schoolregels
vormen de grenzen waarbinnen de leerlingen hun keuzevrijheid leren

gebruiken.
 

Wij bieden de leerlingen ruimte voor een verantwoorde keuze bij het verwerken van de
leerstof. De begeleiding van de leraren is gericht op het leerdoel:

leerlingen zich verantwoordelijk te laten voelen voor het eigen leren. Leerlingen krijgen de
ruimte om te experimenteren, maar worden tegelijk ook geconfronteerd met de relatie tussen

wat ze doen en wat dat oplevert. Dat is voor leerlingen een geleidelijk leerproces, waarin
zelfkennis en zelfinschatting een grote rol spelen. Door leerlingen een zekere ruimte te bieden
kunnen zij een actieve en nieuwsgierige leerhouding ontwikkelen. Iets wat je je hele leven lang

nodig hebt!
 

Daarnaast vinden we het belangrijk dat iedereen -team, kinderen en ouders- voelen dat het
ónze school is. 

Samen zijn we verantwoordelijk voor een groeiende en bloeiende schoolomgeving. Kinderen
hebben daarom ook taken binnen de school. Variërend van in de klas tot schoolbreed, steeds

passend bij leeftijd.
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VERANTWOORDELIJKHEID

Ik weet waar de materialen liggen die ik
nodig heb
Ik weet hoe ik de materialen moet
gebruiken
Ik weet waar ik de gemaakte materialen
moet opruimen
Ik kan mij aan regels en afspraken
houden

Onderbouw (groep 1-2)

Ik zorg voor een opgeruimde
werkomgeving
Ik kan geplande taken uitvoeren
Ik weet welke taken ik moet maken
Ik kan verantwoordelijkheid nemen
voor een klassentaak. 
ik kan verantwoordelijkheid nemen
voor de klassenspullen en persoonlijke
spullen
Ik ben betrokken bij het vormen van
de leerteams
Ik kan assisteren bij een taak in een
jongere groep

Middenbouw (groep 3-4-5)

Ik neem mijn verantwoordelijkheid bij het
vormen van de leerteams
Ik kan tutor zijn van een leerling in een
jongere groep
Ik ben mede verantwoordelijk voor mijn
eigen leerproces 
Ik ben betrokken bij het organiseren van
activiteiten in de school

Bovenbouw (groep 6-7-8)

doorgaande lijn



VERANTWOORDELIJKHEID
Een taak maken waarin een hoeveelheid
onderwijsactiviteiten staan aangegeven die de leerlingen
zelf in kunnen plannen, binnen de aangegeven tijd
Leerlingen op passende wijze begeleiden en sturen waar
nodig
Uitgaan van de mogelijkheden van hun leerlingen
Het zelfvertrouwen en de motivatie van hun leerlingen
vergroten
Verantwoordelijkheid en initiatief nemen en
verantwoording afleggen bij elkaar en directie
Leerlingen aanspreken op eigen verantwoordelijkheid voor
het leerproces
Systematisch de vorderingen van hun leerlingen volgen
Een doelmatige instructie hanteren
Werken met coöperatieve werkvormen
Mentor zijn van leerlingen en elkaar

Leerkrachtniveau

Is motiverend leider met oog en oor voor individuele
talenten
Legt verantwoordelijkheden neer binnen team
Geeft vertrouwen aan team, leerlingen en ouders
Focust op talentontwikkeling

Directieniveau



KLINKT GOED! 
LAAT MAAR EENS ZIEN DIE
VERANTWOORDELIJKHEID!

TIP
Scan met uw telefooncamera 



EFFECTIVITEIT
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Dalton is een "efficiency measure"

 
Dalton is een maatregel om effectiever te werken: 'A simple

and economic reorganisation of the school'. Wij willen het
schoolse leren doelmatiger maken. Het onderwijs is gericht op

een effectieve inzet van tijd, menskracht en middelen. Wij geven
leerlingen verantwoordelijkheid in handen. Als leerlingen een
taak krijgen, waar zij verantwoordelijkheid voor dragen en die
ze zelf plannen en uitvoeren, zal het onderwijs effectiever zijn

dan het stilzit- en luisteronderwijs.
Kinderen worden als het ware kleine ontdekkers en ondernemers!

 



EFFECTIVITEIT

Ik kan een taak inplannen
Ik kan zelfstandig aan een taak werken
Ik kan samen met een maatje aan een
taak werken 
Ik maak een plan om mijn taak uit te
voeren
Ik leer om op mijn taak te reflecteren 

Onderbouw (groep 1-2)

Ik kan op effectieve wijze omgaan met
tijd, ruimte en planner
Ik kan een haalbaar leerdoel stellen
met behulp van de leerkracht
Ik leer eigenaar te zijn van mijn
leerproces
Ik leer het beste in mij naar boven te
halen 
Ik weet wat ik in deze week ga leren
en reflecteer met de leerkracht op
deze leerdoelen
Ik weet wanneer ik instructie nodig
heb van de leerkracht

Middenbouw (groep 3-4-5)

Ik weet hoe ik mijn leertijd efficiënt kan
benutten
Ik kan een haalbaar leerdoel stellen
Ik ben eigenaar van mijn leerproces
Ik weet mijn talenten op de juiste manier
in te zetten
Ik weet wat ik ga leren en nodig heb om
leerdoelen te behalen
Ik kan reflecteren op doelen en
aanpassen wanneer dit nodig is
Ik kan a.d.h.v. de voortoets zien of ik
extra instructie nodig heb
Ik kan een plan van aanpak maken voor
de volgende periode

Bovenbouw (groep 6, 7 en 8)

doorgaande lijn



EFFECTIVITEIT
Het onderwijs dusdanig inrichten zodat er
efficiëntie is qua tijd, ruimte en middelen
Onderwijs geven in een voorbereide omgeving
Goed doordacht klassenmanagement hanteren
Een gevarieerd leerstofaanbod hanteren,

Eigen leerdoelen behalen
Doet niets wat leerlingen zelf kunnen
Leerlingen uitdagen het beste uit zichzelf te halen
De leerproblemen van leerlingen analyseren die de
leerdoelen niet halen en hier samen met de leerling
(en collega's indien nodig) een plan van aanpak voor 

Leerkrachtniveau

     wat tot uiting komt in de inrichting van de taak

     bedenken

Gaat efficiënt om met de gegeven tijd
Daagt leraren uit het beste uit zichzelf te halen
Doet niets wat leraren zelf kunnen
Creëert ruimte om van én met elkaar te leren
Handelt vanuit het Why (The Golden Circle, Simon
Sinek)

Directieniveau



KLINKT GOED TOCH?
KIJK HIER NAAR ONZE EFFECTIVITEIT

IN DE PRAKTIJK! 



SAMENWERKEN
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"The school  funct ions  as  a  soc ia l  community"

Een Dal tonschool  i s  een leefgemeenschap waar  leer l ingen,
leerkrachten ,  ouders ,  school le id ing ,  bestuur  en externe part i jen op een

natuur l i j ke  en gestructureerde wi jze  samen leven en werken.
Door  samen te  werken leren leer l ingen dat  er  versch i l len

bestaan tussen mensen.  Ze leren naar  e lkaar  te  lu is teren en
respect  te  hebben voor  e lkaar .  A ls  leer l ingen met  e lkaar

samenwerken,  ontwikke len ze soc ia le  vaard igheden en leren
ze ref lecteren op de manier  waarop ze leren ,  zoa ls  het

beoorde len van een e igen inbreng en d ie  van een
medeleer l ingen,  het  aangaan van de d ia loog ,  het  leren

omgaan met  te leurste l l ingen en het  ervaren van
een meeropbrengst  u i t  de samenwerk ing .

 



SAMENWERKEN

Ik weet wie mijn maatje is
Ik kan samen met mijn maatje aan een
taak werken
Ik leer samen te werken
Ik ontwikkel sociale vaardigheden

Onderbouw (groep 1-2)

Ik kan een maatjestaak zelfstandig
uitvoeren
Ik werk samen met mijn leerteam 
Ik kan met plezier samenwerken
Ik leer om samen te werken en elkaars
talent te benutten (coöperatief
samenwerken)
Ik ontwikkel communicatieve
vaardigheden
Ik leer om feedback te geven op de
vreedzame school wijze
Ik leer om op basis van afspraken en
vertrouwen buiten de klas samen te
werken in de daarvoor bestemde
ruimte

Middenbouw (groep 3-4-5)

Ik kan feedback geven op de vreedzame
school wijze
Ik weet wanneer er ruimte is om samen
te werken binnen het rooster
Ik kan op basis van afspraken en
vertrouwen buiten de klas samenwerken
in de daarvoor bestemde ruimte

Bovenbouw (groep 6, 7 en 8)

doorgaande lijn



SAMENWERKEN
Op respectvolle wijze samenwerken met
collega’s, leerlingen, ouders en externe
partijen, waarbij van en met elkaar geleerd
wordt
Samen met collega’s vormgeven aan de taak
of leertaken, zoals deze zijn afgesproken
Werken in leerteams ten behoeve van
verbetering van het onderwijs
Inspireren elkaar door middel van het delen
van elkaars talent en expertise

Leerkrachtniveau

Ziet de school als leefgemeenschap waarbinnen
leerlingen, leraren en overige medewerkers op een
zichtbare wijze samen leven en werken
Zorgt er samen met het team, de collega’s, ouders
en de leerlingen voor dat de school een veilige
oefenplek is voor democratisering en socialisering
Faciliteert bijeenkomsten waarin collega's kunnen
inspireren en geïnspireerd worden.

Directieniveau



KLINKT GOED! 
LAAT MAAR EENS ZIEN! 
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"Experience is the best and indeed the only real teacher"

 
Zelfstandig leren en werken op een daltonschool is actief leren
en werken. Een leerling wil doelgericht werken aan een taak of
opdracht en is in staat om tijdens dit leerproces hulp te zoeken

indien noodzakelijk. Deze manier van werken stimuleert het
probleemoplossend denken van leerlingen. Om later als

volwassene goed te kunnen functioneren moet een leerling
leren beoordelen welke beslissingen hij/zij moet nemen en wat
de gevolgen daarvan zijn. De keuzevrijheid motiveert leerlingen

tot het nemen van zelfstandige beslissingen die voor hen
effectief en verantwoord zijn.

 

ZELFSTANDIGHEID



ZELFSTANDIGHEID

Ik kan omgaan  met uitgestelde
aandacht
Ik leer om zelf te denken
Ik leer hulp vragen 
Ik kan hulp geven
Ik kan zelf een keuze maken

Onderbouw (groep 1-2)

Ik weet a.d.h.v. het stoplicht wanneer
ik bij de leerkracht mag komen
Ik leer om te zien welke taken ik
zelfstandig kan maken
Ik leer initiatief te nemen a.d.h.v
handelingswijzers en de afspraken van
de klas
Ik weet wat ik na mijn dagtaken kan
doen 
Ik leer om gebruik te maken van de
vrije werkplekken
Ik leer om te experimenteren en zelf
te ontdekken hoe ik goed zelfstandig
kan werken 
Ik leer om een eigen keuze te maken
zodat ik op mijn eigen niveau kan
werken 

Middenbouw (groep 3-4-5)

Ik kan zelfstandig aan het werk gaan met
mijn planner. 
Ik weet wat ik zelfstandig kan maken
d.m.v. de planner
Ik kan initiatief nemen a.d.h.v
handelingswijzers en de afspraken van de
klas
Ik maak gebruik van de vrije werkplekken
en houd mij daarbij aan de afspraken.
Ik weet wat mijn eigen leerstijl is
Ik maak gebruik van andermans talenten

Bovenbouw (groep 6, 7 en 8)

doorgaande lijn



ZELFSTANDIGHEID

Creëert randvoorwaarden die de
leerlingen in staat stellen zelfstandig te
kunnen werken, zodat zij in hun

Stimuleert leerlingen initiatieven te nemen
en te tonen
Biedt ruimte en tijd aan leerlingen om
zelfstandig te kunnen werken
Biedt ruimte en tijd aan leerlingen om
zelfstandig te kunnen werken aan hun
talenten

Leerkrachtniveau

     eigen tempo en op eigen wijze kunnen
     leren

School creëert voor de leraren en overige
medewerkers ruimte om talenten te zien en
te ontwikkelen
Stimuleert leraren en overige medewerkers
initiatieven te nemen en te tonen.

Directieniveau



KLINKT GOED! 
LAAT MAAR EENS ZIEN! 
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"I would be the first to hear welcome criticism"

 
Reflectie -nadenken over je eigen gedrag en je eigen werk-

is op daltonscholen belangrijk. Kinderen leren hierdoor een stevig zelfbeeld te
ontwikkelen, met hun eigen sterke kanten en ontwikkelpunten scherp in beeld. Iets
wat je hard nodig hebt om als 'fearless human being' in het leven te staan. Durven

fouten te maken en hiervan te leren. Durven te experimenteren en te proberen en zo
te groeien. Durven jouw talent en kracht in te zetten om een ander te helpen en de

wereld een beetje beter en mooier te maken. Durven te zijn wie je bent!
Reflecteren doen we door gesprekken over doelen, het leer-en werkproces en gedrag

te hebben. Gesprekken met de leerkracht, maar ook kinderen onderling. Ook komt
reflectie tot uiting in onze 'Rapportfolio's' welke zorgvuldig samengesteld wordt door

leerling en leerkracht samen.
 

REFLECTIE



REFLECTIE

Ik weet wat reflecteren betekent
Ik oefen om mijn taak te evalueren
Ik kan vertellen wat ik al goed kan en
waar ik nóg beter in kan worden

Onderbouw (groep 1-2)
 

Ik leer om mijn (taak)werk te plannen
Ik leer om mijn planning bij te sturen 
Ik leer te reflecteren op mijn
persoonlijke ontwikkeling
Ik leer dat mijn rapportfolio deel is
van mijn ontwikkelproces 
Ik kan samen met de leerkracht
reflecteren op het groepsproces

Middenbouw (groep 3-4-5)
 

Ik kan reflecteren op mijn ontwikkeling
Ik kan reflecteren op het groepsproces
Ik weet dat mijn Rapportfolio deel is
van mijn ontwikkelingsproces en kan
daar naar handelen.
Ik kan met mijn maatje reflecteren op
het maatjeswerk
Ik kan met de leerkracht reflecteren aan
de reflectietafel 

Bovenbouw (groep 6, 7 en 8)
 

doorgaande lijn



REFLECTIE

Leerkrachten voeren kindgesprekken
over de taak, houding en het emotionele
welzijn van kinderen. Op vaste
momenten maar ook wanneer een
situatie om reflectie vraagt.
Leerkrachten maken twee keer per jaar
een Rapportfolio met hun leerlingen,
welke zij samen presenteren aan ouders
Leerkrachten bieden ruimte om
leerlingen onderling te laten reflecteren
Doen aan collegiale consultaties vanuit
behoefte en vanuit expertises, zowel in
de school als buiten de school.

Leerkrachtniveau

Hanteert een gesprekscyclus waarbij
aandacht is voor het samen stellen van
doelen en ook de reflectie hierop te
bespreken
Biedt collega's ruimte om hun eigen
talenten en expertises te ontwikkelen, in te
zetten en te delen met anderen
Faciliteert de ruimte om collegiale
consultaties uit te voeren

Directieniveau



KLINKT GOED! 
KIJK HIER NAAR ONZE REFLECTIE 



'EVERY CHILD IS AN ARTIST, THE
PROBLEM IS STAYING AN ARTIST

WHEN YOU GROW UP'
 

pablo picasso
 



REGGIO EMILIA
Als wij de sporen, die de kinderen al spelend achterlaten, goed lezen, lezen we wat hen

bezighoudt, waar zij naar op zoek zijn en wat hen verwondert.
 

Op Basisschool Floriant willen wij de kinderen tools geven om wereldburgers te
worden zodat zij op hun eigen wijze het verschil kunnen maken. Om kinderen

voor te bereiden op de “echte wereld” krijgen zij vrijheid en
verantwoordelijkheden om te oefenen in een veilige minimaatschappij.

Van nature zijn kinderen nieuwsgierig, onderzoekend, experimenterend, krachtig,
creatief en sociaal. Als Floriant is het onze taak om kinderen tijd en ruimte te
geven om dingen zelf en samen met anderen te ontdekken. We stimuleren de

kinderen om nieuwsgierig te zijn, vragen te stellen, te onderzoeken, kritisch te zijn
en naar elkaar te luisteren. Zo leren

kinderen de wereld om hen heen kennen en hoe zij zich daarin met vertrouwen
kunnen bewegen. Daarbij horen pedagogische-educatieve vaardigheden waaraan

wij zullen werken.
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WAAROM REGGIO?
'De Reggio Emilia benadering heeft als doel de ego-competentie,
cognitieve competentie en de sociale competentie optimaal te
ontwikkelen. Autonome nieuwsgierige en leergierige kinderen met
zelfvertrouwen zijn beter toegerust op school en in de maatschappij.'



REGGIO & DALTON:
ONLOSMAKELIJK

VERBONDEN

BEVORDEREN BEIDEN
ZELFSTANDIGHEID

STIMULEREN BEIDEN 
DAT KINDEREN LEREN
MET EN VAN ELKAAR

ECHT LUISTEREN
EN KIJKEN NAAR

KINDEREN

STIMULEREN BEIDEN
EEN ONDERZOEKENDE,

NIEUWSGIERGE
HOUDING: MENSEN

ZONDER VREES



REGGIO? 
LAAT EENS ZIEN!



QUOTES UIT HET ATELIER

'Zoey 5jr: In het atelier

mag ik dingen

onderzoeken. Dat vind ik

leuk. Want dan weet ik

wat het is.'

'Tony 7 jr: Ik heb zo

veel leuke ideeën.

 in het het atelier kan

ik dit maken.'

'Jaeviëlle 8 jr: We zijn in het

atelier samen bezig. Zo leren

we met elkaar omgaan en

samenwerken.'



WAAR ZIJN WE
TROTS OP?

In onze ogen een logische
versmelting, maar een unicum in

ons land!

REGGIO-DALTON
Zowel ons leerlingen als onze

leerkrachten krijgen alle ruimte
om hun talent te ontdekken en
te ontwikkelen. Van muzikaliteit

tot groene vingers tot jezelf
sportief uitdagen!

TALENTONTWIKKELING
Op alle lagen. Binnen het team,
met ouders, maar ook extern.
We werken nauw samen met
verschillende partijen die ons

onderwijs versterken. 

SAMENWERKINGEN



THE BEST IS YET TO COME
#GOALS

Verder uitbouwen van ons
proeftuintje. Binnen de
taakbrief is ruimte voor
kinderen om zelfstandig

verder te werken aan het
ontwikkelen van hun taken

TALENTEN IN
TAAKBRIEF

Als het gaat om de pijler
reflectie, dan zouden we
deze graag verder willen

uitbouwen met meer
tools: reflectiebox,

groepsdoorbrekend.

REFLECTIE
Na de visitatie willen we

starten met het oprichten
van leerteams gericht op
verdieping en verbreding.

LEERTEAMS
Een idealistische, maar

mooie stip op de horizon:
Een onderwijsomgeving
creëren geïnspireerd op

het 'House' principe. 

HOUSE



WE NODIGEN U GRAAG
UIT OP ONZE BLOEIENDE

SCHOOL!
MEERWERF 
BASISSCHOOL FLORIANT

Brakkeveldweg 51
1782AD Den Helder
directie@floriant.meerwerf.nl
0223615268

CONTACTGEGEVENS

Directie: Wietske Wijnants & Angèle Selhorst
Daltoncoördinatoren: Ashley Blonk & Angèle Selhorst

DIRECTIE & DALTONCOÖRDINATOREN


