
 

  

Jaarverslag 2021-2022 Takenoverzicht bestuursleden Regio Midden Nederland 

nr omschrijving uitvoering 

1 Het bestuur organiseert jaarlijks 3 zogenaamde dalton dompel 

dagen/middagen voor alle aangesloten Daltonscholen. Deze 

dagen/middagen hebben een scholings- als netwerk karakter. Elke 

school kan de directeur en de Daltoncoördinator naar deze dag 

afvaardigen. Of evt. meerdere geïnteresseerden van de school.  

Bestuur 

 Het bestuur heeft 3 Daltonlabs georganiseerd (kenniscafe, portfolio, 

college tour). De opkomst vanuit de regio bij fysieke bijeenkomsten valt 

tegen. Online bijeenkomst is goed bezocht. We hopen dat de NDV 

dichter op de bezoeken van de Daltonlabs gaat zitten. Is het een optie 

om het bezoek van de Daltonlabs mee te nemen in de visitaties? 

Wens/ambitie van het bestuur om het netwerk te versterken en de 

scholen te laten inzien dat de labs van toegevoegde waarde zijn.  

 

2 Contact onderhouden met en tussen de aangesloten scholen van de 

deelregio; hiervoor zijn de aaneengesloten scholen verdeeld in 

intervisiegroepen. Elk bestuurslid zorgt voor het contact met een 

intervisiegroep. 

a. Nieuwe NDV-lidscholen die tot deze regio toetreden, bezoeken en 

informeren over de gang van zaken in de daltonregio Midden 

Nederland. 

b. Zorg dragen voor de uitreiking van de daltonlicentie (incl. 

muurschildje) aan nieuwe lidscholen, bij voorkeur in een feestelijke 

context. 

c. Stimuleren van deelname door de aangesloten scholen aan regionale 

activiteiten en vragen naar aandachtspunten. 

d. Tenminste 1x per jaar telefonisch contact hebben met de scholen. 

e. Informeren naar ontwikkelingen in geval van visitatie. 

1 bestuurslid per 

regionale 

intervisiegroep 

 Jaarlijkse belronde door het bestuur. Daarnaast incidentele bezoeken 

door het bestuur aan de scholen. Bij scholen waar het contact 

telefonisch niet lukt, wordt een bezoek gepland/gebracht door een van 

de bestuursleden. Het bestuur maakt een poster ter aankondiging van 

 



de Daltonlabs welke per post zijn toegestuurd aan alle scholen. Het 

bestuur stuurt kaartjes naar gevisiteerde scholen. Scholen is actief 

gevraagd in welke ontwikkelingen zij zich bevinden. Deze worden 

tijdens de labs en op de website van het regiobestuur gedeeld. 

Onderzoeken: Willen we intervisiegroepen voor onze scholen opstarten? 

Dit wordt geïnventariseerd tijdens de belronde in september 2022.  

3 Deelnemen aan het regiobestuur overleg. Alle bestuursleden 

 Wordt gedaan.   

4 De regio afvaardigen in de regioraad van de Nederlandse Dalton 

Vereniging. 

1 bestuurslid en 1 

regiolid 

 Door omstandigheden niet gelukt (Mariska is geïnformeerd). Wens om 

deze momenten buiten schooltijd te plannen.  

 

5 Het opstellen van een financieel jaarverslag. Penningmeester 

 Gedaan en gedeeld met de leden en het bestuur (januari 2022).  

6 Op verzoek informatie beschikbaar stellen aan de toegewezen 

visitatiecommissie van de NDV over deelname van aangesloten 

lidscholen aan regio-activiteiten. 

Secretaris 

 Hier is telefonisch contact over met de voorzitter van het regiobestuur. 

Niet alle visitatievoorzitters bellen hierover.   

 

7 Samenstellen en beheer van regio-archief. Secretaris & 

steunpunt 

 Dit wordt bijgehouden op de website van het regiobestuur.   

8 Zorg dragen voor het beheer en (tenminste 1x/jaar) verspreiding van de 

ledenlijst van de regio. 

Steunpunt in opdracht 

van secretaris 

 Dit wordt bijgehouden op de website van het regiobestuur.  

9 Zorg dragen voor beheer en verspreiding van uitnodigingen, agenda’s 

en verslagen van regionale vergaderingen en bijeenkomsten. 

Steunpunt in opdracht 

van secretaris 

 Dit wordt bijgehouden op de website van het regiobestuur.   

10 Bevorderen van collegiale consultatie en het uitwisselen van kennis en 

ervaring op gebied van daltononderwijs tussen de aangesloten scholen. 

Regio-overleg 

 Door het organiseren van de Daltonlabs vindt dit plaats. Scholen delen 

hun ontwikkelingen op de website van het regiobestuur zodat ze elkaar 

kunnen vinden en kennis kunnen uitwisselen. Het bestuur heeft nu geen 

 



zicht op of dit door scholen effectief wordt gedaan.  

11 Op regionaal niveau het werken met daltoncoördinatoren en/of 

daltonwerkgroepen stimuleren en hiervoor een functioneel netwerk in 

stand houden. 

Regio-overleg 

 Door middel van de Daltonlabs vindt dit plaats.   

12 Versturen van rekening van €150,- voor deelname Daltonregio Midden 

Nederland. Hiervoor worden onder andere de dompeldagen voor 

georganiseerd. Deze rekening wordt in principe in de vijfde schoolweek 

verstuurd en geldt voor een schooljaar. 

Penningmeester 

 Is gedaan.   

13 De secretaris van het bestuur houdt een presentielijst bij van de 

aanwezigheid van de aangesloten scholen bij de Dompeldagen. 

Secretaris 

 Wordt gedaan.   

 

Opgesteld door het regiobestuur op dinsdag 14 juni 2022 

Aanwezig: Jildou, Rudger, Robine, Lara en Koen.  

Afgemeld: Jeroen 

 


