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Wij willen dat kinderen leren keuzes te maken in het grote aanbod dat in de media op ze afkomt.
Zij moeten vooral zelf blijven nadenken, initiatief nemen en een actief lerende en onderzoekende
houding aannemen. Het Palet, daltonschool voor basisonderwijs in Poeldijk, werkt sinds een jaar
met de methode Topondernemers.
Topondernemers is een nieuwe innovatieve methode voor wereldoriëntatie. Geschiedenis,
aardrijkskunde, natuur en techniek komen met behulp van opdrachtkaarten op een nieuwe en
verfrissende manier aan bod. Topondernemers laat kinderen de wereld ontdekken aan de hand
van goed uitgewerkt en concreet ondersteunend thematisch onderwijs. Door middel van
themakaarten worden de kinderen gestimuleerd een onderzoekende houding aan te nemen.
Kinderen leren zelfstandig informatie te verzamelen en daarbij te schiften wat belangrijk is en wat
niet. Zij doen dat d.m.v. boeken en met behulp van ‘Leerwereld’, een afgeschermde
leeromgeving op de computer, waar de kinderen de benodigde informatie kunnen vinden. Dus
geen boek met werkboek waarbij je de vragen in de tekst kunt vinden. Dat is een ander heel
belangrijk vak namelijk begrijpend lezen
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De opdrachten zijn individueel, in duo’s en in groepjes. Het product wordt gepresenteerd aan de
groep. Het product kan een muurkrant, uitlegplaat, verslag, PowerPoint presentatie,
schaalmodel, enquête of werkstuk zijn. De kinderen dragen hun verworven kennis dus ook nog
eens over aan de rest van de groep.
Deze werkwijze past helemaal bij ons daltononderwijs waar zelfstandigheid, verantwoordelijkheid
en samenwerken de pijlers van onze visie zijn. Naast vakken als taal, rekenen en spelling geven
wij kinderen nog iets extra’s mee wat in de huidige maatschappij zo ontzettend belangrijk is. Wij
willen dat kinderen leren keuzes te maken in het grote aanbod dat in de media op ze afkomt. Zij
moeten vooral zelf blijven nadenken, initiatief nemen en een actief lerende en onderzoekende
houding aannemen.
Het vervolgonderwijs is ondertussen ook veiliggesteld voor onze leerlingen. De ontwikkeling van
ons daltononderwijs heeft er toe geleid dat kinderen van onze school niet meer mee hoeven te
loten onder toezicht van een notaris om toegelaten te worden op de Dalton Den Haag.
Ouders die onze school willen bezoeken kunnen dat doen op de opendag of een afspraak maken
met de locatieleider Evalien Kohler. www.obshetpalet.org

Bron: Monsterse Courant

