Openbare basisschool

Wantijschool

Wilt u een
persoonlijke
rondleiding?
(078) 613 65 34
/ 613 70 08

Wantijschool kiest
voor Daltononderwijs!
Nog betere voorbereiding op vervolgopleiding
en aansluiting met de maatschappij.
Leerlingen die nu op de Wantijschool zitten - of gaan starten - zullen vanaf nu volgens de Daltonkernwaarden
gaan werken. Dit betekent een nog betere voorbereiding op het vervolgonderwijs en vaardigheden die je later
in de maatschappij nodig hebt. Denk hierbij aan plannen, samenwerken, zelfstandig kunnen werken en zelf
keuzes kunnen maken. Meer weten of aanmelden? Vraag een rondleiding aan of kijk op www.wantijschool.nl

Reeland

De Staart

Oranje
Vrijstaatplein 2

Maasstraat 204

T. 078 613 65 34

T. 078 613 70 08

Maak een afspraak voor een rondleiding of kijk eerst op www.wantijschool.nl/dalton

Veel
individuele
aandacht
voor uw
kind!

1. Samenwerken
Eén van de vaardigheden die we
binnen het daltononderwijs aanleren
is samenwerken. Als leerlingen met
elkaar samenwerken ontwikkelen ze
sociale vaardigheden, leren ze reflecteren op de manier waarop ze leren,
het aangaan van een gesprek, het
leren omgaan met teleurstellingen en
het ervaren van een meerwaarde uit
de samenwerking.

2. Effectiviteit
Wij leren onze leerlingen dat het
onderwijs veel effectiever is, als zij
een taak krijgen waar zij verantwoordelijkheid voor dragen en die ze in
vrijheid zelf plannen en uitvoeren.
Het daltononderwijs is gericht op
een effectieve inzet van tijd, menskracht en middelen. Onder andere
door te leren effectief met tijd om te
gaan leer je je tijd in te delen en om
te gaan met deadlines.

Op weg naar Dalton!
Hoe ver zijn we nu?
Wat is daltononderwijs? Wat is het voordeel voor uw kind?
Hoe ver zijn we al gevorderd? Wilt u op de hoogte blijven
kijk dan op onze website of volg ons op Facebook.
Op onze website worden de 5 kernwaarden van het Daltononderwijs nader toegelicht en kunt u lezen wat wij er op de
Wantijschool aan doen om dit te stimuleren!

3. Vrijheid en verantwoordelijkheid
Op de Wantijschool leert uw kind initiatief te nemen en krijgt
hij/zij de ruimte om naar eigen inzicht te werken. Dat bereidt
hen voor om later, in de maatschappij, in vrijheid te kunnen
leven en werken. Maar vrijheid betekent niet dat alles zomaar
kan en mag. Uw kind moet leren rekening te houden met
anderen, verantwoordelijkheid te dragen over zijn keuzes en
verantwoording af te leggen over zijn werk en zijn resultaten.
Ook dit leren we binnen het daltononderwijs!

4. Reflectie

5. Zelfstandigheid

Nadenken over je eigen gedrag en je eigen werk is een
belangrijk punt. Hierdoor kun je vooraf steeds beter inschatten hoe lang iets duurt om niet steeds in (tijds)problemen te
komen. Dit scheelt later een hoop stressmomenten.

Om later goed te kunnen functioneren moet een leerling leren
beoordelen welke beslissingen
hij/zij moet nemen en wat de
gevolgen daarvan zijn.
Deze kernwaarde zit verweven
in onze dagelijkse manier van
leren en is belangrijk voor hun
latere functioneren.

Naast bovenstaande punten werkt de Wantijschool met de methode
‘De Vreedzame School’. We leren uw zoon of dochter om te gaan met
conflicten, gevoelens en andere sociale vaardigheden.
Daarnaast werken wij met een continurooster, hebben we inpandig
een bibliotheek, zijn er op beide locaties een peuterspeelzaal
aanwezig en werken we nauw samen met Prokino.
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