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DALTONSCHOOL DE TALENTUIN

stelt zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en samenwerking centraal in
haar werking. Leerplezier vergroten speelt hierbij een belangrijke rol. We
willen de kinderen niet alleen kennis bijbrengen, maar we hechten ook
veel belang aan sociale, culturele en ethische waarden. Bovendien bevordert
leren in een groene omgeving het respect voor de natuur.
Wij stimuleren kinderen om hun eigen talenten te ontdekken en te
versterken, maar helpen hen ook om die van anderen te waarderen.

ZELFSTANDIGHEID

Kinderen leren in onze school zelf-ontdekkend en ervaringsgericht met de
leerkracht als hun coach.
- Differentiatie in instructie-tijd
- Veel aandacht voor zelfstandig werk
- Werken met een dag- en/of weekplanning

VERANTWOORDELIJKHEID

Kinderen leren binnen een georganiseerde structuur.
- Zelf bepalen aan welke taken ze werken, wanneer en met wie
- Ruimte voor keuze-taken
- Gebruik van leer- en werkboeken

SAMENWERKEN

Kinderen leren samen.
- Elkaars talenten ontdekken, versterken en waarderen
- Afspraken maken en deze respecteren
- Werken aan klas- en leeftijdoverschrijdende projecten
- Maatjeswerk
- Omgaan met diversiteit

VERSTERKT TAALONDERWIJS

Accent op meer-taligheid.
- Vergroten van de taalvaardigheid
- Extra aandacht voor andere talen en culturen door talensensibilisering
- Taalinitiatie Frans vanaf de kleuterklas
- Taalinitiatie Engels vanaf de lagere school
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“Iedereen kan leren. Alleen niet altijd op
hetzelfde moment of op dezelfde manier.”

methodeschool

“In Daltonschool De TalenTuin kreeg ik de kans om te leren in een
leuke en uitdagende omgeving. Doordat ik er op een zelfstandige
manier met de leerstof leerde omgaan, verliep de overstap naar
het secundair onderwijs veel vlotter dan ik had verwacht”.
Elisia, oud-leerling.

ONZE TROEVEN

• Leren van en met elkaar
• Samen school maken
• Eigentijds en uitdagend onderwijs
• Zelfstandig leren met de leerkracht als coach
• Verantwoordelijk voor het eigen leerproces
• Focus op talenten
• Groene leeromgeving

BENIEUWD NAAR ONZE SCHOOL?

Neem dan contact met ons op en kom eens langs.
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