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OMSCHRIJVING
Expeditie Dalton is het eerste boek over daltononderwijs voor kinderen.Dit boek gaat over
daltononderwijs. Als je daarover van alles wil weten, dan is dit boek precies iets voor jou!Het is ook slim
om dit boek te lezen als je zelf nieuw bent op een daltonschool en je precies wilt weten wat je daar te
wachten staat.En lijkt het je wat om op jouw daltonschool in de leerlingenraad te gaan zitten? Dan moet je
dit boek echt lezen!Het boek is ook handig als je nieuwe kinderen met hun ouders, of andere gasten op
school gaat rondleiden. Dan moet je natuurlijk wel wat over daltononderwijs weten.Er zijn natuurlijk nog
veel meer redenen om dit boek te lezen. Misschien ben je wel nieuwsgierig naar ons. Wij zijn de
hoofdpersonen in dit boek: Sanne en Maurice. Wij gaan in dit boek zelf op onderzoek uit. We ontdekken
bijvoorbeeld waar daltononderwijs vandaan komt, wie het bedacht heeft, waarom het zo heet, wat precies
de bedoeling is en hoe daltononderwijs eruit ziet.Bij dit boek hoort een website. Daar geven we je tips om
op je eigen school zelf op onderzoek uit te gaan naar dalton. Er zijn ook tips om op een daltonschool
lekker handig te werken en te leren. Als je met die tips aan het werk gaat, stellen we je voor om die te
verzamelen in het eigen, echt handige daltonontdekschrift van de klas of van jezelf. Kijk maar eens op:
www.expeditiedalton.nl.
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?
Complete kamer die aansluit bij het spel 'Expeditie Moendoes'. Ontworpen door Monique Huisman.…
Basisschool De Klokbeker in Ermelo. De school heeft een prachtig onderwijssysteem met elementen uit
het dalton- en circuitonderwijs.
Bestel nu 'Expeditie Dalton' van 'René Berends'. Dit boek gaat over daltononderwijs. Als je daarover van
alles wil weten, dan is dit boek precies iets voor jou!
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