
GROWING BY EUROPE

KA1 mobiliteit Daltonschool De Kleine Icarus



Wie zijn wij?

� Basisschool

� 115 lln lager 

� 70 lln kleuter)

� Daltonschool 

� zelfstandigheid

� verantwoordelijkheid

� samenwerken

� Eerste internationaal project



Waarom een KA1 mobiliteit?

� Voorbeeldfunctie als eerste daltonschool in 

Vlaanderen

� Meehelpen om daltononderwijs in Vlaanderen te 

ontwikkelen

� Nood aan andere schoolvisies, leerstrategieën en 

methodes te onderzoeken

� Op zoek naar nieuwe pedagogische en 

didactische inzichten



Onze doelen

� Infrastructuur

� Muzisch beleid

� Evaluatie en zorg

� Dalton

� Taalbeleid

� Innovatieve schoolsystemen onderzoeken



Activiteiten

� Studiebezoeken in IJsland en Finland

� Muzische cursus in Groot-Brittannië

� STEM-cursus in Griekenland

� Cursus breed evalueren in IJsland

� Innovatieve leeromgevingen onderzoeken in Finland 

en Italië



In de praktijk

� Verslag in mini-team

� Voorstelling tijdens teamvergadering

� Uitwerking in werkgroep

� Doorspelen van materiaal aan de leerkrachten

� Implementatie in de klaspraktijk



STEM

� Inrichten STE(A)M-lokaal

� STEM-activiteiten in de klas

� Gedeelde STEM-map

� Gebruiksklare STEM-fiches



Studiebezoeken

� Aanpassing klasschikking

� Zorg 1ste leerjaar in kleine groepjes

� Aandacht voor huiselijke sfeer

� Overgang K3-L1 geëvalueerd en bijgestuurd

� Voorbereiding L6 geëvalueerd en bijgestuurd

� Zorgmateriaal geëvalueerd en aangevuld

� Focus op combinatie rust en vrijheid



Muzische vorming

� Creatief denken stimuleren

� Leren door drama, tekenen, fotografie

� Stappenplannen uitwerken voor de LK

� Creatief denken oefeningen

� Drama tijdens WO, wiskunde, taal

� Boekbeleving

� …



Infrastructuur

� Herindeling klaslokalen

� Kleur op school

� Uniformiteit in schikking en meubilair

� Optimaal gebruik van kleine ruimtes



Breed evalueren

� Herziening rapport

� Bewustmaking juiste verwoording commentaar 

rapport

� Stappenplan gericht evalueren

� Bewuster toepassen van verschillende vormen van 

evalueren



Op het programma

� Cursus rond meertaligheid en zorg

� Innovatieve leeromgevingen



Conclusie

� Waardevol voor de leerkracht

� Waardevol voor de klas

� Waardevol voor het team

� Waardevol voor de school




