
De drie principes van Dalton 

De Markesteen is een Daltonschool. Telkens weer ervaren we hoezeer Dalton bij De Markesteen 

past. Bijvoorbeeld, omdat de principes van Dalton zo goed in ons dagelijks handelen zijn toe te 

passen. En ook, omdat de school zijn eigen gezicht behoudt, want er zijn geen twee Daltonscholen 

gelijk. Dalton heeft geen eigen lesmethodes of strikt voorgeschreven werkwijze.  

Dalton is vooral een manier van doen, gebaseerd op drie principes: 

· Vrijheid in gebondenheid/verantwoordelijkheid 

· Zelfstandigheid 

· Samenwerking 

Die principes helpen om ons voornaamste doel te bereiken: “Ieder kind de kans geven zich op veel 

terreinen optimaal te ontwikkelen, zodat het later als volwaardig mens in de maatschappij kan 

functioneren.” 

Vrijheid 

Vrijheid is een belangrijk uitgangspunt van Dalton, maar vrijblijvend is het zeker niet. Dat geldt voor de 

kinderen. leerkrachten en ouders. Wat we aan lessen bieden wijkt niet af van wat een ‘gewone’ 

basisschool biedt. Het is de manier waaróp we het lesprogramma aanbieden die maakt dat we een 

Daltonschool zijn. Dalton is geschikt voor ieder kind dat naar een gewone basisschool kan. Vrijheid is 

noodzakelijk om eigen keuzes te kunnen maken en om te kunnen gaan met verantwoordelijkheid. 

De leerkracht biedt de kinderen de structuur om vrijheid binnen grenzen te leren hanteren. Hij geeft 

het kind vertrouwen en begeleidt het kind in het maken van keuzes en het nemen van initiatieven. Het 

leren omgaan met vrijheid/verantwoordelijkheid gaat stap voor stap. Bij kleuters gaat het om kleine, 

overzichtelijke (keuze)taken die ze zelfstandig uitvoeren en waarvoor ze verantwoordelijkheid leren 

nemen. Naarmate kinderen zich verder ontwikkelen neemt het aantal taken en daarmee de 

verantwoordelijkheid toe. 

Wij vinden het van belang dat onze leerlingen zich mede verantwoordelijk voelen; voor de sfeer, voor 

de omgang met elkaar en voor het materiaal. 

Verantwoordelijkheid komt vooral tot uiting in het werken met de (week)taak. Leerlingen hebben een 

stukje vrijheid bij het werken aan deze taak. Ieder kind mag bij het werken aan de (week)taak zelf 

kiezen aan welk onderdeel gewerkt wordt. Sommige opdrachten kunnen in samenwerking met een 

andere leerling gemaakt worden. Kinderen kunnen elkaar om hulp vragen als bepaalde opdrachten 

niet duidelijk zijn. 

Zelfstandigheid 

 

Zelfstandigheid in het daltononderwijs wordt gestimuleerd door kinderen zelf oplossingsmethoden te 

laten zoeken, problemen op te lossen en opdrachten uit te voeren. 

Deze manier van zelfstandig werken komt tegemoet aan de motivatie van leerlingen. Leerlingen willen 

graag zelf actief bezig zijn. 

Een tweede voordeel is dat leerlingen zelfstandig kunnen werken op hun eigen niveau. Daarnaast 

heeft de leerkracht meer tijd om tijdens het zelfstandig werken juist die leerlingen te helpen die hulp 

nodig hebben. 

Het werken met taken is een middel om het principe van zelfstandigheid te stimuleren. 

Belangrijke uitgangspunten hierbij zijn dat kinderen: 

• veel gelegenheid krijgen om zelf te leren door ontdekkend bezig te zijn of door zelfstandig te 

oefenen.  

• hun kennis kunnen verbreden door extra taken te maken. 

• die meer instructie nodig hebben, een andere uitleg krijgen en eventueel ander oefenmateriaal wordt 

aangeboden. 

 



Samenwerking 

Samenwerking is het derde principe. Tijdens de lessen hanteren de leerkrachten allerlei coöperatieve 

werkvormen, zodat de kinderen veel van en met elkaar leren. In de groepen 3 t/m 8 heeft elk kind, 

elke week een ander maatje. Hulp vragen doe je in eerste instantie aan je maatje en ook 

samenwerkingsopdrachten doe je met je maatje. Naast een maatje in de eigen klas, zijn kinderen uit 

groep 7 tutor van de kinderen uit groep 1/2 bij het voorlezen. Ze lezen samen prentenboeken. De 

leerlingen van groep 8 begeleiden kinderen uit groep 3 en 4 met extra lezen.  

 

Het is vooral de manier waarop we met elkaar omgaan, de manier van lesgeven waaraan je kunt 

merken dat de Markesteen een Daltonschool is. Niettemin willen we ons ‘Daltongezicht’ 

duidelijk laten zien en is Dalton de bindende factor. 

 

 

 

De Markesteen, meer dan alleen leren. 
 


