
   

Netwerken 
 

    

De tijd, dat een externe deskundige de enige manier was om kennis te vergaren ligt al ver achter 

ons. DaltonDeventer gelooft in de kracht van uitwisselen, delen van kennis en vaardigheden. Om die  

reden  willen we graag verschillende netwerken van geestverwanten ondersteunen. 

 

Netwerken van daltoncoördinatoren. 

DaltonDeventer ondersteunt al vele jaren netwerken voor daltoncoördinatoren primair onderwijs in 

onder andere Groningen, Drenthe, Flevoland en Overijssel/Gelderland en een network voortgezet 

onderwijs in Zuid-Holland. In de netwerken zoeken we een evenwicht tussen impulsen vanuit lande-

lijke ontwikkelingen en het lectoraat enerzijds en het delen van good practices  en dilemma’s van de 

deelnemende coördinatoren anderzijds. De daltoncoördinator blijft up to date (bijvoorbeeld de nieuwe 

visitatiesystematiek, nieuwe kernwaarden, de hele dag daltontijd..) en weet zich ook nog eens geïn-

spireerd door zijn eigen college’s. Naast een drietal plenaire bijeenkomsten per jaar worden rond 

interessegebieden intervisiegroepen gevormd. Ook kunnen groepen coördinatoren binnen hun 

netwerk een tussentijdse analyserende visitatie of nulmeting verzorgen. 

DaltonDeventer is ook bereid andere regionale netwerken te ondersteunen. 

Regio Oost:  woensdag 25 sep, 13 nov, 12 mrt en 14 mei (Saxion, Deventer) 

(Inschrijven niet nodig; kosten worden gedragen door DON) 

Netwerk Flevoland maandag 7 okt (Swifterband), vrijdag 24 jan (‘t Harde) woensdag 21 mei (Almere) 

Netwerk Drenthe woensdag 9 okt, maandag 22 jan en woensdag 21 mei 

(Kosten: 350 euro pp, bij meer dan 14 deelnemers gaan de kosten omlaag)  

Meer weten? Benader Hans Wolthuis, h.j.a.m.wolthuis@saxion.nl. 

 

Netwerk dalton in 3 (regio Oost) 

In het jaar 2013-2014 wordt in de region Oost vanuit de ‘oude’ cursusgroepen een netwerk van 

leerkrachten in groep 3 gestart. Gedurende drie woensdagnmiddagen (2 okt, 22 jan en 7 mei) komen 

de deelnemers bij elkaar om ervaringen en materialen uit te wiselen en van elkaar te leren. 

Kosten 150 euro pp. Meer weten? Benader Marrit Demmer; m.demmer@saxion.nl.  

 

Netwerk Dalton en IB (landelijk) 

Nu groepsplannen schoolbreed zijn ingevoerd, instructieroosters steeds vanzelfsprekender worden 

en een daltonschool zowel aan de bovenkant als aan de onderkant van haar populatie meerwaarde 

wil bieden, wordt de rol van de IB in een daltonschool een andere dan die 10 jaar geleden was. Hoe 

anders? 

Daarover willen we graag met uw IB’er in gesprek. Een eerste oriënterende bijeenkomst special voor 

dalton interne begeleiders vindt plaats op maandag 4 november, 1530-2000. Voor een broodje wordt 

gezorgd. Kosten: 75 euro pp. 

Meer weten? Benader Hans Wolthuis, h.j.a.m.wolthuis@saxion.nl. 

 

Netwerk kindcentra, kinderopvang 

17 mei 2013 is een start gemaakt met dit landelijke network in Deventer. Op basis van de wensen en 

mogelijkheden, die we daar vastgesteld hebben zullen we het veld via een mailing informeren. 

 

  netwerkondersteuning in uw regio? 

  Meer informatie over cursus, data, locatie en prijs verstrekken we graag op  

    aanvraag. In overleg met u maken we een plan op maat. 



 

 

 


