
Op Ayundo maken we gebruik van moderne lesmethoden. 
De leerlingen van de groepen 4, 5 en 6 werken op een eigen tablet en 

de groepen 7 en 8 op Chromebooks. 

In Daltononderwijs krijgen leerlingen 
de vrijheid hun schoolwerk naar eigen 
inzicht te plannen. Daltononderwijs is 
geen onderwijs waar leerlingen met 
de armen over elkaar afwachten tot 
de leerkracht opdrachten geeft . 

Leerlingen leren juist initi ati ef te nemen 
en krijgen ruimte om naar eigen inzicht 
te werken.

Leerlingen mogen, met mate, kiezen 
wat ze willen leren, in welke volgorde 
ze hun werk willen doen, waar ze 
willen werken, en soms ook met welk 
materiaal ze willen werken en of ze 
alleen of samen willen werken.
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INITIATIEF LEREN NEMEN
ZELF JE WERK 
     INPLANNEN

       MAAK KENNIS MET 
  DALTON KINDCENTRUM AYUNDO 
     DE DALTONSCHOOL VOOR 
                DE ZAANSTREEK!

Blauwe Ring 91 
1566 MX Assendelft  

Telefoon 075 - 628 2088 
info@ayundo.nl 

www.ayundo.nl

Wilt u meer weten over het Daltononderwijs op Ayundo? 
Maak dan een persoonlijke afspraak met de directeur.

Daltononderwijs staat voor een brede vorming – zowel cogniti ef, cultureel, sporti ef 
als sociaal-emoti oneel – die bijdraagt aan een sterke persoonsontwikkeling. 

Een Dalton-leerling is onderzoekend, kriti sch en ondernemend.

ONZE SPORTIEVE BUITENSCHOOLSE OPVANG (SPORT BSO) IS VAAK 
TE VINDEN OP HET NABIJ GELEGEN SPORTPARK DE OMZOOM, 

BIJ ATLETIEKVERENIGING LYCURGUS

Peuteropvang De Heidebijtjes van Babino verzorgt peuteropvang van 2 tot 4 jaar, 
in de school. Onze kinderopvangpartner Babino biedt ook kinderopvang van 
0 tot 4 jaar vlakbij school, in kinderdagverblijf Assendelft , Dorpsstraat 995b.



DE DALTON-
KERNWAARDEN 
VAN AYUNDO

Doordat leerlingen samen met leerkrachten 
en medeleerlingen aan hun leertaken werken, 
leren zij met elkaar om te gaan en leren zij dat 
zij elkaar kunnen helpen. Samen met anderen 
kennis en vaardigheden verwerven maakt het 
leren makkelijker. 

Vrijheid betekent niet dat alles zomaar kan en 
mag. Vrijheid in het Daltononderwijs is leerlingen 
de gelegenheid bieden om hun taakwerk zelf te 
organiseren. De werkafspraken en schoolregels 
vormen de grenzen waarbinnen de leerlingen 
hun vrijheid leren gebruiken.

Daltononderwijs is geen schools leren, 
maar oefenen in zelfstandigheid en zelf-
standig leren. Zelfstandig werken op een 
daltonschool is acti ef en doelgericht leren 
en werken, en hulp vragen als je dat nodig 
hebt. Kinderen worden als het ware kleine 
ondernemers, die verantwoordelijkheid 
leren dragen voor hun schoolwerk dat ze 
in vrijheid uitvoeren.

Daltononderwijs is geen sti lzit- en
luisteronderwijs. Eff ecti viteit staat voor 
doelmati g werken. Binnen ons onderwijs 
geeft  de leerkracht de leerling verantwoor-
delijkheid voor zijn/haar eigen leerproces. 
Onze leerlingen leren hierdoor begeleiding, 
middelen en ti jd effi  ciënt in te zett en. 
De leerkracht zorgt voor een eff ecti ef 
klassenmanagement en een sti mulerende 
leeromgeving.

Dalton-leerlingen leren nadenken over hun 
eigen gedrag en over hun werk. Ze leren 
bijvoorbeeld inschatt en hoe moeilijk een 
opdracht is en hoe lang ze erover denken 
te doen. Vervolgens kijken ze ti jdens het 
werken en na afronding van opdrachten of 
ze eff ecti ef hebben gewerkt, wat ze geleerd 
hebben en wat ze eventueel anders hadden 
kunnen doen. Zo bouwen we geleidelijk de 
vaardigheid op in het zelfstandig werken en 
samenwerken.
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SAMENWERKEN

              VRIJHEID EN 
VERANTWOORDELIJKHEID

ZELFSTANDIGHEID

EFFECTIVITEITREFLECTIE


