
Dalton huiswerkplaats voor klas 1 t/m 4. 
 
Van maandag tot en met donderdag is er in lokaal 003 en/of mediatheek ruimte voor het maken 
van huiswerk van 15.00 uur tot 17.00 uur. In deze ruimtes is op deze momenten begeleiding 
aanwezig om het leerproces van de leerlingen in de gaten te houden. Er is geen vakinhoudelijke 
begeleiding.  
 
Deze huiswerkplaats is bedoeld voor:   
1. Leerlingen die thuis niet toekomen aan hun huiswerk of in rust op school willen werken.   
2. Leerlingen met achterstanden voor een vak of een opdracht 

 
1. Leerlingen die thuis niet toekomen aan hun huiswerk of in rust op school willen 
werken.  
Deze leerlingen kunnen zich via het bijgevoegde formulier inschrijven voor één of meerdere  
dagen per week. Het gestelde minimum per week is 2 uur.Dit is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. 
Een leerling kan zich inschrijven voor een periode van 4 of 8 weken. Vervolgens worden de  
afgesproken momenten vastgelegd in de magisteragenda van de leerling. Hiervoor gelden 
dezelfde aanwezigheidsregels als in een reguliere les. 
Het formulier voor inschrijving is beschikbaar in het rek naast de leerlingenbalie. 
 
2. Leerlingen met achterstanden voor een vak of een opdracht 
De vakdocent heeft de mogelijkheid om een leerling op te geven voor de Dalton huiswerkplaats. 
Dat kan in de volgende situaties: 
• Het lukt de leerling regelmatig niet om zijn huiswerk op orde te hebben 
• De leerling komt in tijdnood bij het inleveren van een praktische opdracht/daltontaak 

 
De vakdocent bespreekt dit met de leerling; samen bepalen ze welke momenten de leerling 
naar de huiswerkbegeleiding gaat. De vakdocent vult het inschrijfformulier in en vult daarop de 
dagen/uren in dat de leerling komt werken en stopt het formulier in het postvak van de Dalton 
huiswerkplaats. De leerling kan daar dan vanaf de eerstvolgende dag aan de slag met het  
maken van de opdrachten. 
 
De leerling heeft vervolgens de verplichting om de Dalton huiswerkplaats te bezoeken tot hij/zij 
zijn werk heeft ingehaald/ingeleverd.   
 
Het formulier voor inschrijving van leerlingen ligt op de werktafel in de docentenkamer. 
  



Van leerlingen die ingeschreven zijn voor de Dalton huiswerkplaats wordt verwacht dat ze:   

• Schoolspullen (pen, schrift, boek, eigen device etc.) bij zich hebben. 

• Aan opdrachten gaan werken die volgens de studiewijzer/vakdocent gemaakt dienen te  
worden.   

• Van tevoren weten wat ze gaan doen en dit doorgeven aan de begeleider.   
 
Afspraken in de werkruimte van de Dalton huiswerkplaats: 
• De telefoon is niet zichtbaar; studiewijzers/magister kunnen worden bekeken op een pc/ 

laptop. De leerling mag wel muziek afspelen via een playlist met oortjes in. 
• Je werkt zelfstandig. Samenwerkingsopdrachten kunnen alleen wanneer dit expliciet door de 

docent is aangegeven op het inschrijfformulier.  
• Er wordt gewerkt met vaste start/eindtijden. Zorg dat je tijdig aanwezig bent! 
• Indien er sprake is van lesuitval waardoor de leerling geruime tijd moet wachten op de  
• Dalton huiswerkplaats dan kan in overleg met de administratie gekeken worden naar een  

ander moment in de week. 

  



Leerlingversie 

 
 
Inschrijfformulier Dalton huiswerkplaats 
 
 
Naam leerling:             
 
Klas:             

   
 
Via deze weg schrijf ik me in voor de Dalton huiswerkplaats. 
Zet een kruisje bij je voorkeur.* 

 
* Minimaal 2uur per week 
 
 
Dat doe ik voor de volgende periode: 
 

4 weken  

5 weken  

6 weken  

7 weken  

8 weken  

 
 
 
 
Stop het ingevulde formulier in het postvak van de Dalton huiswerkservice (docentenkamer) 

 15.00-16.00 16.00-17.00 

Maandag   

Dinsdag   

Woensdag   

Donderdag   



Docentversie 

 
 
Inschrijfformulier Dalton huiswerkplaats 
 
 
Naam leerling:            
 
Klas:             
 
Startdatum:*           
   
*minimaal 1 dag na inleveren formulier 
 
 
Maken van opdrachten 
 
             
 
             
 
 
 
Inleveren van praktische opdracht/daltontaak 
 
             
 
             
 
De leerling wordt vrijgesteld van de Dalton huiswerkplaats na afronding van de opgegeven 
lesstof door de docent. 
 
 
 
Stop het ingevulde formulier in het postvak van de Dalton huiswerkservice (docentenkamer) 


