
“Ieder kind is uniek,
daarbij hoort 

uniek onderwijs”

Levensbeschouwing 
Onze school heeft een Protestants Christelijke identiteit. Als 

grondslag van de school aanvaarden wij als richtsnoer voor ons 

handelen de Bijbel: het Woord van God. In de groepen wordt 

vanuit die grondhouding gewerkt aan een goede klassensfeer, 

niet alleen omdat dat van invloed is op de vorderingen, maar 

ook omdat we het goed omgaan met elkaar van groot belang 

vinden. Begrippen als: eerlijkheid, saamhorigheid, samenwerken, 

respect voor elkaar en de schepping, veiligheid en geborgenheid 

zijn waarden en normen waarmee onze Christelijke identiteit 

handen en voeten krijgt. Aan de hand van thema’s en met behulp 

van verschillende methodieken laten we de kinderen kennismaken 

met diverse facetten van levensbeschouwing. Onze gezamenlijke 

maatschappelijke visie op waarden en normen geven we vorm 

d.m.v. de ‘doe je best-regels’ van onze school.
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Zoekt u een school waar uw kind:
- zich veilig voelt

- goed onderwijs krijgt, passend bij zijn/haar niveau

- met plezier naar toe gaat

- vertrouwen krijgt

- zich verantwoordelijk voelt voor zichzelf en de ander

- de mogelijkheid heeft om samen te werken

- actief, zelfontdekkend bezig kan zijn

- met respect behandeld wordt

- met gemotiveerde leerkrachten werkt

- zich creatief en sportief kan ontwikkelen

Dan is P.C. Dalton Basisschool “De Maten” 
de ideale school voor uw kind!



Mens ben je.
Dat betekent, dat je bent zoals je bent, met je goede 

en minder goede kanten. In alle opzichten in staat tot het 

goede. Je bènt wat. 

UNIEK!

Zelfstandigheid

Verantwoordelijkheid
Samenwerking

De leerling:
• zoekt zelf naar oplossingsmethoden

• probeert zelf actief problemen op te lossen 

• werkt met een dagtaak of weektaak aan zijn/haar eigen leerproces

• is actief zelfontdekkend bezig

• verbreedt kennis door extra taken

De leerling:
• is medeverantwoordelijk voor zijn/haar eigen leerproces

• voelt zich medeverantwoordelijk voor de sfeer in de 

groep, voor de omgang met de ander en voor het te 

gebruiken materiaal

• leert omgaan met het maken van keuzes 

• heeft door vrijheid in gebondenheid een keuze 

in onder meer: 

 - tempo en volgorde van de te maken leerstof

 - al of niet raadplegen en keuze van hulpbronnen

 - de werkplek

 - alleen of samenwerken met anderen

 - de hoeveelheid tijd die aan verschillende 

onderdelen van de taak wordt besteed
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De leerling:
• leert samen te werken met iedereen (maatjes)

• helpt andere kinderen bij het verwerken van de leerstof

• lost samen met anderen problemen op

• leert rekening te houden met een ander

• leert om te gaan met verschillen

• moedigt andere kinderen aan

• steunt zijn/haar maatje

• ervaart plezier door samen te werken met anderen

“De Maten” is een Dalton Basisschool waar kinderen in 

een veilige omgeving hun talenten optimaal kunnen ontwik-

kelen. We geven de mogelijkheid om deze talenten uit te 

bouwen en leggen een goede basis voor hun verdere 

ontwikkeling. De sfeer op “De Maten’ is gemoedelijk. Het 

kind staat centraal binnen ons onderwijs. Er is ruimte en 

aandacht voor elk kind, want ieder kind is uniek, daarbij 

hoort uniek onderwijs.

www.de-maten.nl

Visie op het onderwijzen 
Onze doelstellingen van het onderwijs gaan verder dan de over-

dracht van kennis en kunde. De Maten staat voor een bredere 

opvatting van de onderwijskundige taak. Deze willen we vanuit 

de Daltonvisie nog verder vorm geven. Helen Parkhurst, de op-

richtster van het Daltononderwijs, heeft ons dit duidelijk gemaakt 

door de drie belangrijke pijlers: samenwerking, zelfstandigheid 

en verantwoordelijkheid. Daltononderwijs is geen “methode of 

manier”, maar een wijze van omgaan met elkaar.
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