Daltonschool
Culemborg
Iedereen is welkom,
ontwikkel je talent!

Daltonacademie:
De Daltonacademie biedt kinderen de kans
om d.m.v. een uitdagend aanbod talenten en
passie te ontdekken en ontwikkelen, dit kan
zowel tijdens de reguliere schooluren als
tijdens de verlengde schooldagen.
De domeinen waarin zij zich verder kunnen
ontwikkelen zijn sport, cultuur/ natuur en
milieu-educatie/techniek. De school heeft
hiervoor een kooklokaal, een atelier en een
mediaplein. Ook is er een gezellige
huiskamer.

Daltonschool Culemborg
Schoolhof West 1
4105 AL Culemborg
Telefoon: 0345-513151
Email: dalton@opo-r.nl
Website: www.daltonculemborg.nl
Facebook: Daltonschool Culemborg
Mick Enkelaar (directeur)

PROFIEL VAN DE SCHOOL
Bent u op zoek naar een goede, veilige school?
Dan bent u bij ons aan het juiste adres.
Waar wij voor staan:
Een stimulerende omgeving; Veiligheid,
gezelligheid, goed onderwijs, toekomstgericht
creativiteit, kleinschaligheid. Onderwijs dat past
bij ieder kind. Als uw kind voorloopt of juist
moeite heeft met de stof omdat hij bijvoorbeeld
dyslectisch is.
De school is gehuisvest in een karakteristiek jaren50 pand aan een groot plein met bomen om in te
klimmen en een grasveld om op te voetballen.
Ruimte, zowel buiten als binnen. Een school die
staat als een huis, met een professioneel team dat
ontwikkeling belangrijk vindt.
Een school ook die de combinatie van ouder zijn
en werken eenvoudiger maakt; de opvang bevindt
zich in de school, net als de peuterspeelzaal.
Uw kind kan van 7.30 tot 17.00 bij ons terecht.

QUOTES VAN LEERLINGEN

UNIEK AANBOD!
Dit bieden wij:
•

“Je maakt hier vrienden voor het leven”

•
“Ik voel me nog altijd welkom op de Daltonschool”
“Ik kon altijd mezelf zijn op de Daltonschool”

•
•
•

“Ik kan beter plannen en organiseren dan mijn
medestudenten op het Hoger Beroepsonderwijs”

•
•

“Mijn zus en ik krijgen vaak complimenten over hoe wij
presenteren voor een groep. Dat heb ik geleerd op de
Daltonschool”

•
•
•

DALTONPRINCIPES

•

Helen Parkhurst is de grondlegger van het
Daltononderwijs. De principes zijn
verantwoordelijkheid, zelfstandigheid,
samenwerking, effectiviteit en reflectie.
Tegenwoordig kent Nederland ruim 250
Daltonbasisscholen. Wat heeft deze leerling nodig
om te leren lezen, schrijven, een werkstuk te
maken, sociaal vaardiger te worden… Dat is het
uitgangspunt van Dalton. Steeds opnieuw
onderzoekt de leerkracht wat een leerling nodig
heeft om verder te komen in zijn ontwikkeling.
Kinderen werken aan persoonlijke leerdoelen en
samen met klasgenoten aan groepsdoelen. Onze
kinderen werken ook veel samen met kinderen uit
andere klassen. Op een kleine school als de onze
kennen daardoor bijna alle kinderen elkaar.

•

Een school kan zichzelf niet zomaar een
Daltonschool noemen, maar werkt in een periode
van circa vijf jaar naar de certificatie toe.
Daltonschool Culemborg is sinds 1998 een
Daltonschool.

•
•
•

School en opvang onder één dak van
7.30-17.00 uur. Woe en vrij tot
14.00u
Continurooster van 8.30-14.00u
Goed reken en taalonderwijs
Actuele methodes voor rekenen en
taal
Toekomstgericht onderwijs
Kleinschalig, we kennen en zien elk
kind
Sociale en pedagogische veiligheid
is goed (tevredenheidsonderzoek)
Actief en effectief anti-pestbeleid
Professioneel en betrokken team
Actieve Kinderdirectie en
leerlingenraad
Gezonde school
Werken met computer, digitaal
schoolbord en 3D-printer
Bibliotheek op school
Veel aandacht voor kunst, cultuur
en creativiteit
Grote buitenruimte en grasveld
Zowel kinderen, leerkrachten als
ouders zijn trots op onze school!

