Daltonleraren LO / bewegingsonderwijs
De afgelopen jaren hebben we vooral in de Randstad op veel scholen de vraag gekregen of er niet ook
specifiek voor leraren LO een Dalton-cursusaanbod gerealiseerd zou kunnen worden.
Dat willen we komend jaar graag realiseren. Als ervaren voetbal- en handbaltrainer besef ik maar al te
goed hoe ‘Dalton’ juist sport en bewegingsonderwijs kan zijn.
We stellen ons voor om dit eerste jaar uit te gaan van drie bijeenkomsten (dagdelen) op wisselende
locaties in de randstad1. Mocht dit goed bevallen dan kunnen we dit traject het jaar erop uitbouwen tot 8
dagdelen en zo het traject afsluiten met een officieel certificaat daltonleraar po of het dalton-pluscertificaat van DaltonDeventer..
De opzet van het traject zal vergelijkbaar zijn met die van het reguliere traject voor daltonleraren PO. Dat
betekent dat we altijd werken met drie invalshoeken: literatuur, experimenten in de eigen school/klas en
een bijdrage aan het daltongehalte van de eigen school in de vorm van een dop-opdracht (eigen stukje
action-learning/praktijkonderzoek). Natuurlijk wel specifiek binnen het domein van bewegingsonderwijs.
Over de precieze invulling van met name de dop-opdrachten voor de leraren LO willen we graag met de
cursusgroep overleggen.
Kosten:
Uitgaande van 16 deelnemers en drie dagdelen in het studiejaar 2017-2018 berekenen we een kostprijs
van 400 euro.
Data en tijden:
Dinsdagmiddagen op 31 oktober, 21 november en 12 december, in principe van 1600-20.00. Mogelijk
spreken we met de cursusgroep tijdens de eerste bijeenkomst iets andere tijden af.
We zijn heel benieuwd naar de interesse uit het werkveld. Ik heb er zin in!
Hans Wolthuis,

DaltonDeventer, h.j.a.m.wolthuis@saxion.nl, 06-19073422
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Bij voldoende deelname willen we dit traject ook graag elders in het land aanbieden; We laten ons daarbij leiden
door het aantal geïnteresseerden, c.q. het aantal inschrijvingen en
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