
Bent u op zoek naar een school voor uw 

kind(eren)? U bent van harte welkom om 

een kijkje te komen nemen en te zien wat 

daltononderwijs in de praktijk betekent. 

Directeur Erica Benard vertelt u graag meer. 

U kunt contact met haar opnemen via 

0227 51 22 76 of branding@kopwerk.nl.

Daltonschool De Branding
Robbenoordstraat 11
1779 BJ Den Oever

0227 51 22 76
branding@kopwerk.nl
www.daltonschooldebranding.nl 

Continurooster & opvang
Daltonschool De Branding werkt met een continurooster. Elke schooldag is 
even lang en duurt van 8.30 tot 14.05 uur. De kinderen lunchen met hun 
leerkracht(en) in de unit. Heeft u opvang nodig voor uw kind? In ons 
gebouw bevindt zich kinderdagopvang en buitenschoolse opvang van 
Hollands Kroon. 

Vaardigheden voor je hele leven
Uw kind ontwikkelt op De Branding vaardigheden voor het leven. Kinderen 
leren stevig in hun schoenen staan: maak je eigen keuzes, houd je doel voor 
ogen en doe het belangrijkste eerst. Ook leren we hen goed met anderen 
om te gaan: zoek naar voordeel voor iedereen, luister voordat je praat en 
werk samen. En, belangrijk: zorg goed voor jezelf. Deze zeven gewoonten 
zijn ontwikkeld door Stephan Covey en zijn bij ons op school heel belangrijk. 
Daarnaast ontwikkelt uw kind vaardigheden op het gebied van ICT.

Kennismaken? 
Neem gerust 
contact op

Samen het leven leren, 
met ieder zijn talent
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Welkom op De Branding!
Droomt u van een school waar uw kind veel persoonlijke aandacht krijgt? 
Waar hij of zij zelfstandig leert werken én goed leert samenwerken? Een 
school waar uw zoon of dochter zich in de volle breedte ontwikkelt, met 
hoofd en hart? Dan zijn u en uw kind van harte welkom op Daltonschool  
De Branding in Den Oever. Wij bieden een uitstekende voorbereiding op een 
gelukkige toekomst.

Leren op je eigen niveau
Op De Branding vormen kinderen van verschillende leeftijden samen een 
unit. Unit 1 is er voor de jongste leerlingen (groep 1, 2 en 3) en heeft een 
mooi lokaal op de begane grond. Unit 2 (groep 4 en 5) en unit 3 (groep 6, 7 
en 8) hebben elk hun eigen plek op de eerste verdieping. In de unit krijgt uw 
kind onderwijs op het eigen niveau. Oudere kinderen kunnen de jongere 
leerlingen helpen – en soms ook andersom, ieder vanuit zijn eigen talent.  
Het onderwijs is uitdagend voor iedereen.

De wereld in school
De wereld om ons heen is ons uitgangspunt. Wij werken vanuit thema’s en 
koppelen daarbij vakken als aardrijkskunde, geschiedenis en natuur aan 
elkaar. Leren uit boeken en met computers is goed, maar leren door te doen 
heeft meer effect: zo ontdek je je talent. Daarom zijn we graag actief bezig 
met techniek, doen we proefjes en werken we in ons atelier.

Ouders en school 
Wij werken graag met u samen, want zo ontwikkelt uw kind zich het beste. 
Een goed contact tussen ouders en school vinden we belangrijk. Een paar 
keer per jaar houden we een gesprek over de ontwikkeling van uw kind. 
We communiceren via onze schoolapp Parro en via e-mail. Natuurlijk kunt 
u voor of na schooltijd even binnenlopen. Wilt u helpen bij excursies en 
handvaardigheidslessen, of incidenteel een gastles verzorgen over uw 
vakgebied of hobby? U bent van harte welkom.

Daltononderwijs: leerzaam en uniek
De Branding is een daltonschool. Dit betekent dat wij uw kind leren omgaan 
met vrijheid, zelfstandigheid en samenwerking. Daltonscholen zijn er over de 
hele wereld. Met het aanbieden van daltononderwijs is De Branding uniek in 
de omgeving.

Op De Branding bepaalt uw kind hoe, wat en wanneer het leert. Dit gebeurt 
binnen kaders: uw kind krijgt zoveel vrijheid als het aankan. Natuurlijk geven 
wij goede begeleiding. Daar leert uw kind ontzettend veel van:

Dalton in de praktijk
Hoe ziet dat er bij ons op school uit? De jongste kinderen plannen per dag 
zelf hun werk in. Als uw kind ouder wordt, leert het een planning te maken 
voor de hele week. Natuurlijk houdt de leerkracht dit goed in de gaten.  
Uw kind werkt afwisselend alleen of samen. De units zijn daar op ingericht: 
leerlingen kunnen veel materiaal zelf pakken en er is altijd een rustig plekje  
te vinden. Daltononderwijs is effectief en persoonlijk. Ga je sneller en kun je 
alvast verder? Geen probleem. Ook leert uw kind terugblikken: wat ging g 
oed, wat kon beter? Van fouten kun je leren, vinden we op De Branding!

zelf kiezen en verantwoordelijk zijn voor je eigen keuzes

zoveel mogelijk zelfstandig werken en je problemen zelf 
oplossen

van elkaar leren door samenwerken en rekening met 
elkaar houden

gericht aan je doelen werken

nadenken over je eigen gedrag en je eigen werk
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