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‘Education is a journey, not a race’ 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

Woensdag 17 maart;  
Verkiezingsdag én Daltondag!  
 
In beide gevallen draaide het om ‘vrijheid’ 
Vrijheid om je eigen keuzes te maken.  
 
Binnen het onderwijs op Daltonschool Confetti 
gaat het om vrijheid in gebondenheid, waarbij 
kinderen ruimte krijgen om keuzes te maken 
over hun werk, de plek waar ze werken en 
met wie ze dat doen. De leerkracht is altijd in 
de buurt om ruimte te geven maar ook te 
begrenzen en begeleiden. 

Tijdens de daltondag bespraken we ook hoe 
vrijheid beperkt/ begrensd kan worden. In dit 
geval vooral door de maatregelingen waar 
wij op dit moment allemaal mee te maken 
hebben. Kunnen we nog steeds zo werken, 
spelen en leren als wij willen? 

Tijdens de jaarlijkse daltondag zetten we ons 
onderwijs extra in het zonnetje. We maken ons 
zichtbaar en staan nog eens extra stil bij onze 
uitgangspunten.We zijn trots op het onderwijs 
dat wij geven met behulp van de daltonpijlers. 
De daltondag is voor ons een feestdag!  

http://www.daltonschool-confetti.nl/
mailto:info@daltonschool-confetti.nl


 

 

 
De kinderen groep  6 schilderden zwerfstenen voor bij het oorlogsmonument en om de wijk wat kleur te geven 

 
 

 

Daltondag 2021 
 
Vrijheid is het eerste daltonprincipe, maar als het gerelateerd wordt aan onderwijs 
kan het een verwarrend begrip zijn. Soms associëren ouders het met vormen van 
een antiautoritaire opvoeding of met een soort 'vrijheid-blijheid'. Vrijheid in het 
daltononderwijs betekent heel wat anders.  
 
Op daltonscholen heerst er geen vrijblijvendheid. Leerlingen mogen er niet zomaar 
doen wat ze willen en ze hebben ook niet de vrijheid om niet naar school te gaan. 
In het daltononderwijs krijgen leerlingen wel de vrijheid hun schoolwerk naar eigen 
inzicht te plannen. Daltononderwijs is geen onderwijs waar leerlingen met de 
armen over elkaar afwachten tot de leerkracht opdrachten geeft. Leerlingen 
leren er initiatief te nemen en krijgen ruimte om naar eigen inzicht te werken. Dat 
bereidt hen voor om later, in de maatschappij, in vrijheid te kunnen leven en 
werken. Door leerlingen vrijheid te geven wordt onderwijs iets van het kind zelf. Hij 
wordt, wat tegenwoordig populair genoemd wordt, (mede-)eigenaar van zijn 
eigen leerproces. Als er al zoiets is als een 'ideale daltonleerling', dan is dat in ieder 
geval een leerling die met een plannetje in zijn hoofd 's morgens naar school gaat, 
over wat hij die dag gaat doen.  
 
Vrijheid maakt van leerlingen ondernemende leerlingen. De vrijheid die een 
leerling op een daltonschool krijgt, is altijd een vrijheid in gebondenheid. Hij moet 
leren rekening te houden met anderen, verantwoordelijkheid te dragen over zijn 
keuzes en verantwoording af te leggen over zijn werk en zijn resultaten. In de 
praktijk van het daltononderwijs wordt vrijheid vooral geconcretiseerd in het geven 
van keuzevrijheid. Leerlingen mogen op daltonscholen, met mate, kiezen wat ze 
willen leren, in welke volgorde ze hun werk willen doen, waar ze willen werken, 
soms ook met welk materiaal ze werken en vaak ook of ze alleen of samen 
werken. Het dragen van verantwoordelijkheid voor het in vrijheid handelen op 
school is iets dat leerlingen proefondervindelijk moeten leren. En zoals bij al het 
leren, worden ook hier fouten en vergissingen gemaakt. Dat mag ook op 
daltonscholen, het moet zelfs tot op zekere hoogte, want van het maken van 
fouten leer je. Wanneer leerlingen bang zijn voor het maken van fouten zorgt dat 
voor onzekerheid en voor een gebrek aan durf om te experimenteren en om je 
grenzen te verkennen en te verleggen. Op daltonscholen is leven het meervoud 
van lef. 



 

 

 

  
De kinderen van de groepen 7 en 8 maakten mooie kaarten voor de ouderen van verzorgingshuis  Elderveld) 

 

 
 
‘Verder vinden wij het fijn dat naarmate je ouder wordt je steeds meer kan beslissen’ 

Fenna en Anne (groep 8 

 

Korte terugblik op de daltondag, namens de kinderen van de leerlingenraad!  

Wij gaan jullie iets vertellen over de 

daltondag in groep 7b. Deze week hadden wij 

daltondag. Dat is een dag waar je extra 

dingen doet die te maken hebben met dalton. 

Wij en groep 7a en groep 8 hebben kaarten 

voor oudere mensen gemaakt. Ook hebben we 

een leuke Kahoot gedaan met allemaal vragen 

over dalton. En de wij kregen ook iets lekkers, 

namelijk een roze koek en wat te drinken! 

 

 

Pepijn en Esmee 

 

 

 
Wist je dat? 

 
Confetti de enige 

Daltonschool in Arnhem is? 

 

Wist je dat? 
 

Confetti begon met 13 
kinderen en er nu al 392 

leerlingen op school zitten? 

Daltondag in groep 5a. Wij begonnen met 

praten over de daltondag en wat dalton is. We 

hadden het over de 5 pijlers: 

- samenwerking 

- zelfstandigheid 

- verantwoordelijkheid/ vertrouwen 

- effectiviteit 

- reflectie 

Wij hebben stenen geschilderd voor mensen 

die alleen wonen en eenzaam zijn zodat 

mensen blij worden van die steen. Natuurlijk 

hebben we ook gewoon werk gemaakt, het was 

super leuk!  

 

Groetjes Kayla 

 



 

 

 
zwerf- en troost stenen gemaakt door de kinderen van de groepen 5 en 6  

 

Een  dag  op  daltonschool Confetti 
Hoi, welkom in groep 8, dit zijn Fenna en Anne uit de leerlingenraad. Wij gaan jullie 

vertellen over dalton dag 2021,  wat een daltonschool nou precies is, En we vertellen 

wat over hoe het hier gaat op school. 

 

Wat is een daltonschool precies? 

Een daltonschool houdt eigenlijk in dat je meer omgaat met zelfstandigheid. Zo heb je 

bijvoorbeeld : een weektaak, een dalton blokje en je mag na een half jaartje in groep 

8 zelf je werk plannen in een agenda, en we praten veel over zelfreflectie. we krijgen 

ook veel vrijheid over hoe we de tijd indelen , zolang je maar je weektaak binnen de 

tijd afkrijgt. 

 

Daltondag 

We hebben eens in de zoveel tijd een daltondag, dan gaan we eigenlijk een soort van 

doornemen wat er hier op school gebeurt, door middel van leuke activiteiten. De 

leerlingenraad helpt bijvoorbeeld ook met het bedenken van die activiteiten. We 

vinden het daarbij ook belangrijk om dingen voor anderen te doen, bijvoorbeeld 

kaartje te maken voor ouderen die nu in deze pandemie heel eenzaam zijn. 

 

Wat vinden wij er nou eigenlijk van? 

Wij  vinden het heel fijn om op deze school te zitten, vooral omdat wij nu over een 

halfjaar naar het VO gaan. (VO= voortgezet onderwijs) daar verwachten ze namelijk 

ook dat je steeds meer zelf doet en daar hebben wij dan een voorsprong in. En verder 

vinden wij het fijn dat naarmate je ouder wordt je steeds meer kan beslissen. 

Dalton Dag 

Dalton dag is een keer in het jaar,dit jaar was het op 17 maart.We begonnen met 

rekenen en daarna fruit eten. Na het buiten spelen begon de Daltondag echt. Normaal 

gaan we feest vieren,maar vanwege Corona kon dat helaas niet, maar we hebben toch 

een klein feestje kunnen bouwen. Iedereen kreeg een roze koek en een pakje drinken 

en in groep 7 en groep 8 gingen we een kaart maken voor ouderen.  

Lizzy en Jayda 



 

 

 

 

 
De kinderen van de groepen 6 legden door hen versierde stenen neer bij het Wiltshire monument  

 

De oprichter van Dalton dag 

Het daltononderwijs is vanaf 1904 ontwikkeld door de Amerikaanse lerares Helen 

Parkhurst.De eerste daltonschool in Nederland was in 1925  in Den Haag.nu zijn er 

nartuurlijk veel meer.Scholen die 'Dalton' in hun naam willen,zij moeten eerst 

regelmatig door de Nederlandse Dalton Vereniging gevisiteerd worden. 

Lizzy en Jayda 

daltondag 2021   
 

De Daltondag is een leuke dag voor iedereen, maar door corona is het anders. Nou we 

vertellen wat wij hebben meegemaakt. Dalton staat voor zelfstandig en samenwerken 

en we hebben ook een blokje. Ik zie al je denken: ‘huh wat is dat?’ Nou een blokje kijk 

maar hieronder; 

Deze dag hoefden we niet te werken. We kwamen op school en begonnen met de 

Daltondag. We gingen stenen verven. Deze brachten we aan het eind van de dag bij 

het Wiltshire monument. Dit om de oorlog te herdenken. Hiernaast speelden we 

spelletjes en gingen we schaken.  
 

Saar & Thijn 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Helen_Parkhurst
https://nl.wikipedia.org/wiki/Helen_Parkhurst


 

 

 

 
 

Verrassingen uitdelen aan de winkeliers en de stoep versieren om mensen op te vrolijken!  
De kinderen van de groepen 3 en 4 maakten het winkelcentrum fleurig! 

 
Confetti is een ‘gewone’ basisschool waar alle kinderen net als op elke andere                         
basisschool onderwijs krijgen in rekenen, taal, lezen en spelling, sociale en culturele                       
vorming. Daarvoor gebruiken we methodeboeken en chromebooks, afwisselende               
werkvormen en opdrachten, materialen en hulpmiddelen. Uiteindelijk moeten ook                 
onze leerlingen aan het einde van hun basisschoolperiode door naar het voortgezet                       
onderwijs. Wat het onderwijs op Confetti anders maakt is de manier waarop we ons                           
onderwijs organiseren. Dat doen we met behulp van de daltonpijlers. Daarnaast                     
gebruiken we hulpmiddelen en symbolen waarmee we ons onderwijs structureren en                     
de kinderen een duidelijke doorgaande lijn van groep 1-8 aanleren. Dát maakt ons                         
een daltonschool en daar zijn we ontzettend trots op! 
 

 
Samenwerken  

Verantwoordelijkheid Zelfstandigheid 
 Reflectie Effectiviteit  

 
 

Dalton dag 

Op de Daltondag hebben we gesproken over onze vrijheid.Op een daltonschool krijg je 

ook vrijheid, bijvoorbeeld je mag zelf kiezen welk werk je eerst gaat doen, maar 

vrijheid is ook waar de mensen uit de tweede wereldoorlog voor hebben gevochten  

Op de Daltondag gingen we naar het monument van de tweede wereldoorlog om de 

mensen die zijn overleden te herdenken.  

Maar we hebben het ook leuk gehad op de dalton dag en niet alleen gedacht aan 

verdriet. De dalton dag was wel anders dan normaal door corona, maar de dalton dag 

was wel een geslaagde dag. Toen we naar het monument gingen had iedereen van de 

klas een geschilderde steen bij het monument gelegd voor de mensen die zijn 

overleden. En wat ik nog was vergeten te vertellen is wat dalton is. Dat is dat ze 

anders lesgeven en we plannen ook zelf wat we gaan doen met de weektaak en we 

hebben dalton blokjes. Die hebben we nodig als we een vraag hebben. We hebben ook 

een Kahoot quiz gedaan en iets lekkers gekregen. Dit was de dalton dag. 

 

Isah & Coco 6a 



 

 

 
 

 

Namens de daltoncoördinatoren! 
 

Wij, juf Corine en juf Kim,  zijn de daltoncoördinatoren van Confetti. Als 
daltoncoördinator ben je het eerste aanspreekpunt voor alle zaken die betrekking 
hebben op Dalton. Je kunt hierbij denken aan klassenmanagement, een 
doorgaande lijn voor samenwerken, zelfstandigheid, reflectie, vrijheid en 
verantwoordelijkheid.  

We zorgen samen met de directie, het team en de kinderen voor de 
organisatorische daltonaspecten en hoe we deze kunnen verbeteren binnen de 
school. Wij ontwikkelen onszelf door vier keer per jaar naar bijeenkomst te gaan 
die wordt georganiseerd door de vereniging Dalton Oost Nederland. Hier wordt 
kennis gedeeld en veel inspiratie opgedaan. Deze kennis wordt dan weer gedeeld 
binnen het team. 

De afstemming met de kinderen gebeurt door vergaderingen te houden met de 
leerlingenraad. Dit is een afgevaardigde groep kinderen die met ons praten over 
onderwerpen die op dat moment spelen of die voor hen belangrijk zijn. Hierbij kun 
je denken aan de invulling van het nieuwe schoolplein, de daltondag, het 
“nieuwe” leren tijdens de Coronaperiode enz.  Ieder jaar wordt er een nieuwe 
leerlingenraad gekozen. Dit is echt een bijzonder moment. Kinderen kunnen zich 
verkiesbaar stellen en er vinden heuse verkiezingen plaats. Het afscheid van de 
oude raadsleden en de installatie van de nieuwe leerlingenraad vindt plaats op 
Prinsjesdag.  

Met het team zorgen we ervoor dat we een duidelijke doorgaande lijn creëren. Dit 
krijgen we inzichtelijk door gebruik te maken van klassenbezoeken. Ook collega’s 
onderling kunnen bij elkaar kijken. Waar kan ik mijzelf verbeteren om de kinderen 
meer daltongericht te laten werken? Wie of wat heb ik hiervoor nodig? Door met 
elkaar te blijven communiceren komen kleine verschillen of onduidelijkheden snel 
aan het licht. Nieuwe collega’s worden gekoppeld aan collega’s die langer in 
dienst zijn. Niet alleen kinderen hebben een maatje maar de leerkrachten dus ook! 

Wij zijn erg gemotiveerd om samen met de kinderen, het team en de ouders, onze 
daltonschool verder te ontwikkelen. Wij leren elke dag en vinden het belangrijk om 
samen te blijven bouwen aan onze mooie school!  

Juf Kim en juf Corine. 



 

 
Oortjes voor de kinderen van groep 4-8 en álle kinderen een échte Confetti Cake met een pakje drinken! 

 

 

 

 

 
 
NB: de foto’s voor deze speciale Dalton nieuwsbrief zijn gemaakt door diverse 
teamleden, waarvoor dank! 

 

Cadeautje voor de kinderen van groep 4-8 
Vanuit de daltonpijler verantwoordelijkheid leren we de kinderen 
verantwoordelijkheid te nemen voor de volgende zaken: 
 

- verantwoordelijkheid nemen voor een ander (je hebt en bent een maatje 
en je moet voor elkaar zorgen en elkaar helpen in de klas en op school) 

- Verantwoordelijkheid nemen voor je omgeving (wij zijn samen een school 
en zorgen ervoor dat het netjes blijft) 

- Verantwoordelijkheid nemen voor je werk (je zorgt ervoor dat je het werk 
op je weektaak maakt, je werk af krijgt en netjes en zorgvuldig werkt) 

 
Onder verantwoordelijkheid nemen voor je omgeving valt ook het zuinig zijn op je 
spullen. We hebben alle kinderen een persoonlijke set oortjes cadeau gegeven 
om geruisloos en hygiënisch te kunnen werken op een chromebook of IPad. De 
oortjes krijgen ze maar één keer, ze moeten op school blijven en aan het einde 
van de dag weer in de doosjes opgeruimd worden in de laadjes. Raken de 
kinderen ze kwijt of gaan ze kapot, dan moeten ze zelf voor nieuwe oortjes 
zorgen. De kinderen zijn er erg blij mee! 


