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Audit 
Vandaag vindt er op onze school een “Audit” plaats. Dat betekent dat vanuit STEV een aantal collega’s onze 
school bezoeken en klassenbezoeken afleggen. Vooraf hebben zij diverse stukken gekregen over onze 
schoolorganisatie. Naast de klassenbezoeken plannen zij ook diverse gesprekken. Zo is er een gesprek met de 
leerlingenraad, diverse ouders en met de zorgcoördinator en directeur. Na afloop krijgt het team een 
terugkoppeling en ontvangen we binnenkort een rapport met aanbevelingen. Zo kunnen we de kwaliteit van 
onze school weer verder helpen. Uiteraard ontvangt u ook een samenvatting van dit bezoek.  
 

Woensdag 6 april a.s. Studiedag – leerlingen vrij. 
Woensdag is er weer een studiedag. Deze gaat nog een keer over instructiegeven. Het EDI model staat 
centraal. Meer informatie over dit model kunt u vinden op Wij-leren.nl over het Expliciete Directe 
Instructiemodel. 
 

12 april- Onze leerlingenraad gaat naar Den Haag 
Onze leerlingenraad is uitgenodigd om met andere raden van scholen naar Den Haag te gaan. Ze gaan een 
bezoek brengen aan het ministerie van OCW. Ze zullen met diverse mensen praten over democratie en 
diversiteit. Ook binnen het onderwijs. Ze leren hiervoor ook een speech op te stellen over dit onderwerp. Het 
belooft een heel leerzame dag te worden. 
 

“Zo ben ik” in mijn rapportfolio 
Naast de vakken als rekenen en taal, is het belangrijk dat een kind zich ook sociaal emotioneel ontwikkeld. 
Veel ouders vinden dit misschien nog wel één van de belangrijkste ontwikkelpunten. Kun je goed voor jezelf 
opkomen, kun je je eventuele onzekerheid overwinnen, of je faalangst.. 
“Zo ben ik”, laat die ontwikkeling zien. Vanaf 19 april a.s. kunt u deze dan ook in “mijn rapportfolio” vinden. 

 
In actie voor Oekraïne  

Morgen is het zover! De sponsorloop. De weersvoorspelling voor morgenmiddag is 
helaas niet helemaal droog, maar we gaan ervoor! De rondes van groep 1 t/m 3 
gaan om het voetbalveld en over het schoolplein. De rondes van groep 4 t/m 8 
gaan om de school en over het schoolplein. We vinden het fantastisch als u de 

leerlingen tijdens de loop komt aanmoedigen. 

De middag ziet er als volgt uit: 
12:30-12:45 ouders verzamelen op het schoolplein 
12:45-13:05 sponsorloop groep 1/2/3 
13:10-13:30 sponsorloop groep 4/5/6 
13:35-13:55 sponsorloop groep 7/8 

We hopen met elkaar een mooi bedrag in te zamelen voor Oekraïne. Bij 
vragen kunt u terecht bij juf Iris: i.kosters@daltonschoolcorlaer.nl 

Dalton 
Het Daltononderwijs heeft vijf belangrijke pijlers: Samenwerking, Zelfstandigheid, Verantwoordelijkheid  en 
vertrouwen, effectiviteit en Reflectie. 
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Het is mijn bedoeling om nu een dan een klein voorbeeldje te geven van één van deze pijlers in de praktijk van 
onze school.  
Bij de kleuters beginnen we al vroeg met het aanleren van zelfstandigheid. Zo is er een klein voorbeeld waarin 
ik het verschil wil aangeven met mijn school in Friesland. 
Als het pauze is moeten alle jassen weer aan, ritsen weer dicht en veters gestrikt. In Friesland betekent dit een 
rij bij de juf die helpt. Hier is dat anders. Kinderen wordt al heel snel geleerd om dit zelf te doen. Geen rij. 
Zelfstandigheid begint ook met zelfredzaamheid. 

Klankbordgroep 
Afgelopen week hebben we een eerste gesprek gehad met de klankbordgroep van ouders over thema’s uit het 
tevredenheidsonderzoek. We zullen t.z.t. de uitkomsten met u delen nadat het in de diverse geledingen in 
besproken. We hebben drie thema’s besproken: Communicatie vanuit de school, ouderbetrokkenheid en het 
lesgeven van de leerkrachten. We hebbend de sterke punten, maar ook de aandachtspunten besproken. 
Voor de volgende avond staan drie andere thema’s op de planning: ( Sociale ) veiligheid, Leerlingenzorg en 
ondersteuning en wat verder ter tafel komt. Mocht u mee willen praten over deze onderwerpen dan kan dat 
nog. Geef u dan op via directie@daltonschoolcorlaer.nl  
 

Eindtoets groep 8 
Op woensdag 20 en donderdag 21 april vindt de eindtoets van groep 8 plaats. Hoewel de adviesgesprekken 
voor het Voortgezet onderwijs al zijn geweest kan de eindtoets het advies nog positief beïnvloeden. Wanneer 
de toets een hoger advies aangeeft dan moet de school een nieuwe overweging maken. 
De eindtoets kan nog een bevestiging zijn of het type onderwijs waarvoor een advies is afgegeven 
daadwerkelijk bij het kind zou kunnen passen. Daarnaast gebruikt de rijksoverheid de toetsen om scholen 
onderling te vergelijken. Het wordt altijd weer een beetje als spannend ervaren. 
We wensen de kinderen alvast heel veel succes. 

Herhaalde oproep: Werken in de kinderopvang? 
In de vorige Daltonmemo heb ik dit item al benoemd. Kinderopvang ’t Klimrek is op zoek naar naar leidsters! 
Het gaat dan om mensen die een opleiding hebben gehad als Pedagogisch Medewerker of als 
onderwijsassistent. Zou u zelf hierin werkzaam willen zijn, of kent u iemand die voldoet aan bovenstaand 
profiel, neemt u dan even contact met mij op! 

Agenda 

04 april              - Audit 
05 april              - Sponsorloop voor Oekraïne 
06 april              - Studiedag- Leerlingen vrij 
12 april              - Leerlingenraad naar Den Haag 
15-18 april        - Paasvakantie 

Aanwezigheid Egbert: 
06 april, 11 april, 13 april, 20 april, 22 april  
 
Met vriendelijke groet, namens het team 
 

 
 
Egbert Schilstra 
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