
SECTIEVERGADERING WISKUNDE. 

Tegelijk de Zevende Algemeene Bijeenkomst van Wiskunde- 
Leeraren. Verzorging: het bestuur van de Vereeniging van 
Leeraren in de Wiskunde enz. aan H.B.S.en met 5 j. c. B enz. 

Te 2.15 opent de Voorzitter (dr. Tiddens) de vergadering. 
Allereerst wordt de volgende voordracht gehouden: 

HET WISKUNDE-ONDERWIJS VOLGENS DE 
DALTON-METHODE 

DOOR 

Dr. W. F. DE GROOT. 

Dames en Heeren! 

Aan een bespreking van den invloed, dien de daltonmethode 
heeft op den aard van het wiskunde-onderwijs, dient, zij het dan 
ook in groote trekken, vooraf te gaan een uiteenzetting van de 
organisatie eener. H.B.S., die volgens deze onderwijsmethode werkt, 
benevens een bespreking van de vraag wat met deze methode wordt 
beoogd en ten slotte een kort verslag van hetgeen zich van het 
theoretisch wenschelijke tot heden verwezenlijkte. 

Op een H.B.S., waar men volgens de daltonmethode onderwijs 
geeft, is een gedeelte der klassikale uren opgeheven en vervangen 
door de zoogenaamde vrije uren. Op de H.B.S. waarvoor ik spreek, 
zijn de twee uren na de morgenpauze vrije uren; er zijn er dus 
maximaal 12 per week. Gedurende die uren wordt geen les gegeven, 
maar werken de leerlingen aan taken, die eens per week worden 
opgegeven. Niet de klasse heeft een eigen lokaal, dch  iedere leeraar 
heeft zijn eigen vaklokaal, waarin hij gedurende de vrije uren 
aanwezig is, om de leerlingen bij het maken van hun taak behulp-
zaam te zijn, hun werk na te kijken of hun lessen te overhooren. 
Gedurende de vrije uren vormt de school één werkgemeenschap, 
de lokalen staan open en in de gangen zijn werknissen aangebracht, 
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waar de leerlingen plaats nemen, wanneer de lokalen te vol wor-
den. Het cellulaire karakter, dat een H.B.S. gedurende de klassi-
kale uren kenmerkt, is gedurende de daltonuren geheel opgeheven. 
Als bijzonderheid, die voor onze H.B.S. geldt, moet.nog worden 
vermeld, dat voor de taak geen cijfer wordt gegeven en dat de 
leerling niet voor alle vakken zijn taak behoeft af te hebben. De 
bedoeling van deze regeling is den leerlingen gedurende de dalton-
uren zboveel mogelijk vrijheid te geven, waardoor ze leeren de 
verantwoordelijkheid voor een goede regeling en indeeling van 
hun werk op eigen schouders te nemen. De leerlingen worden 
dus doordrongen van het feit, dat de taken er zijn. ter wille van 
hen en niet omgekeerd. Deze opvatting brengt mee, dat eén leer-
ling eens ongestoord aan een bepaald leervak kan werken zonder 
gehinderd te worden door de gedachte aan ander werk, dat nog moet 
worden afgemaakt. De verplichting alle taken af te hebben zou 
vanzelf voeren tot het van elkaar overschrijven, wanneer de leer -
lingen in het gedrang raken. 

In de plaats van het voorschrift treedt het persoonlijk overleg 
van den leerling met deleeraren en den leider der school, die door 
het nauwere contact, dat zij met de leerlingen in de daltonuren 
krijgen, deze goed leeren kennen en hen daardoor met veel succes 
met raad en daad kunnen bijstaan. Den leerlingen is ook toege-
staan elkaar te helpen, hetgeen in allerlei vormen kan geschieden. 
Of men werkt met zijn tweeën, 6f in groepen, 6f men roept de 
hulp in van een leerling der hoogere klassen; dit laatste komt 
echter nog sporadisch voor. 

Met deze nieuwe onderwijsorganisatie wordt o.m. beoogd de 
leerlingen zoowel geestelijk, als moreel zelfstandiger en onafhan-
kelijker te maken. Moet de zelfwerkzaamheid leiden tot zelfstan-
digheid bij het werk in den meest uitgebreiden zin van het woord, 
van de vrijheid van bewegen, die den leerlingen gedurende de 
daltonuren is toegestaan, wordt verwacht, dat zij leiden zal tot 
zelfdiscipline, dat zij het accent zal verleggen van de gehoor-
zaamheid naar de zeiftucht. 

Wat heeft zich tot heden van het theoretisch wenschelijke ver-
wezenlijkt? Zeker nog lang niet alles, maar daarbij moet worden 
bedacht dat de daltonmethode nog verkeert in het stadium van het 
experiment en bovendien, dat ze werkt onder omstandigheden, die 
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nog te veel verband houden met het oude klassikale stelsel, om-
standigheden, die nu eenmaal niet in een handomdraaien zijn te 
veranderen. 

Houdt men hiermee rekening, dan kan met volle overtuiging, 
worden verklaard, dat zich van het theoretisch mogelijke en ge-
wenschte reeds zooveel verwezenlijkt heeft, dat wij in cle dalton-
methode een niet te miskennen correctief op het eenzijdige klassi-
kale stelsel hebben te begroeten. 

Het blijkt reeds, dat de voordeelen, die aan het klassikale stelsel 
niet kunnen worden ontzegd, juist door de afwisseling met de vrije 
uren, veel meer tot hun recht komen; het onderwijs-rendement wordt 
er door vergroot. Het valt dan ook niet te ontkennen, dat, wanneer 
kinderen eenige uren op school zich zelf kunnen zijn, het hun 
gedurende den overigen schooltijd minder moeite kost zich te 
voegen en te schikken, dan wanneer dit den geheelen schooldag 
van hen wordt gevergd. Gevoelens vanopstandigheid, die bij de 
jeugd in hare moeilijke overgangsjaren, wanneer zij zooveel met 
zich zelf heeft uit te vechten, naar boven komen, indien zij te sterk 
in het gareel wordt gehouden, worden door een zekere mate van 
vrijheid, die haar wordt toegestaan op natuurlijke wijze wegge-
reageerd, wat op het psysische evenwicht der leerlingen een heil-
zame uitwerking heeft. 

Tot hiertôe de voordeelen van algemeen paedagogisch-psycholo-
gischen aard; gaan wij thans over tot de vraag welke uitwerking 
de daltonmethode h&ft op den aard van het onderwijs in didactisch-
methodologischen zin. 

Dat er zulk een uitwerking zijn moet is reeds in abstracto duide-
lijk, omdat, door het nauwere contact dat de leeraren in de vrije 
uren met de leerlingen hebben, zij veel meer dan bij het klassikale 
stelsel in de gelegenheid zijn omzich op de hoogte te stellenvan 
hunfe werkwijzen, zoodat de didactiek, die zich tot heden in 
hoofdzaak naar de leerboeken richtte, meer en meer rekening zal 
gaan houden, met de geestelijke en psychische geaardheid der 
jeugd. Dit is niet alleen theorie, de praktijk, vooral van het wis-
kunde-onderwijs, wijst er ten duidelijkste op, dat het zich onder de 
daltonmethode naar psychologische gezichtspunten gaat richten en 
zich ontwikkelt in de lijn van het arbeidsonderwijs, een onderwijs-
methode, waarbij het initiatief, de spontaneïteit en de autonomie 
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van den leerling mede opgenomen zijn.onder de factoren, die den 
onderwijsgang hebben te bepalen. Het is een onderwijs, dat de 
kinderen animeert om zelf te denken en niet steeds te wachten 
tot de denkstooten van buiten komen. Het bevordert de zelfwerk-
zaamheid, d.i. het uit vrijen wil werken aan problemen, die men 
zich -zelf stelt, met zelf bedachte -hulpmiddelen. 

Aan het arbeidsonderwijs is- het receptieve, reproductieve en 
nabootsende karakter, dat aan de doceermethode en haar.veelvul-
dig toegepaste variant, de heuristische methode, eigen is, ontnomen. 

Bij de doceermethode zoowel als- bij de heuristische methode 
ligt het initiatief in -hoofdzaak bij -den leeraar; deze denkt voor en 
dé leerlingen denken na, van een zelf veroveren van inzicht is 
weinig sprake, veeleer wordt kennis overgedragen;- de weg naar 
het door den leeraar gestelde doel wordt door dezen voor- den 
leerling gebaand en niet door den laatsten tastenderwijs gezocht.. 
Het vragen- en -  antwoordenspel der heuristische methode kan hierin 
geen wijziging brengen, omdat door het vragen van den leeraar de 
leerling niet -wordt gesteld voorde moeilijkheden, die hij bij zelf-
standige -  studie zou -ondervinden. Door het vragen van den leeraar 
worden de leerlingen afgeleid -van -  de problemen, die de leerstof 
hun zelf biedt, ook worden zij -  er door weerhouden om de dwaal-
wegen van het eigen denken in te-slaan; dit is echter voorwaarde 
voor het veroveren van een zelfstandig oordeel. - 

Heel -terecht merkt Jungbluth in een van zijn artikelen over het 
arbeidsonderwijs op,-. dat de voldoening van &n leerling, die met 
behulp van zijn leeraar een resultaat heeft bereikt, te vergelijken is 
met de vreugde van een kind, dat aan de hand van -zijn moeder. een 
verstopt paaschei gevonden heeft.  

De tekortkomingen der heuristische doceermethode zijn niet naar 
voren gebracht om er de onbruikbaarheid van te betoogen. Wij zijn 
er ons volkomen van bewust, dat er nu eenmaal- kennisstof is, die 
men niet uit zich zelf vinden kan en- die dûs op doceerende manier 
moet--worden overgedragen, ook ontveinzen wij ons niet, dat het-
volgen :  van den gedachtengang van een ander den leerling zeker 
een goede intellectueele training : géeft, maar het is noodig om 
zich goed bewust te worden, wat - een onderwijsmethode wel en wat 
ze niet geeft om te weten in welk opzicht ze aanvulling of verbéte-
ring behoeft. Deze aanvulling moet gezocht worden in het scheppen 
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van de mogelijkhêid, dat de geest zich meer in vrijheid kan ont-
plooien, ontwikkelen en vormen. 

De :groote beteekenis der daltonmethode is onder meer deze, 
dat zij het Onderwijs in deze richting leidt, hoofdzakelijk omdat 
het contact met de lèerlingen, dat door het klassikale stelsel ver-
loren was gegaan, door de nieuwe methode van onderwijs her-
wonnèn is. De geestelijke en psychische geaardheid der jeugd, 
haar wijze van werken, haar opvatting van wetenschap en be-
grijpen, haar meer of mindere vatbaarheid voor abstracte rede-
neering enz., van dit alles krijgt de leeraar in de daltonuren een 
helderder beeld dan gedurende de klassikale lessen. - 

Bij de bespreking van den invloed, dien de daltonmethode heeft 
op de methodiek vanhet onderwijs hebben wij met de volgende 
feiten rekening te houden. Om te beginnen leert de ervaring, dat 
de leerlingen graag zelfstandig bezig zijn. Leerlingen, die in de 
klassikale lessen tot de lastige en ongedürige behooren, leggen op 
de daltonurén vaak een grooten ijver aan den dag. Men kan gerust 
de stelling uitspreken, dât het tot de natuur der jeugd behoort 
om bezig te zijn. Maar zij willen ook graag den zin begrijpen van 
hetgeen zij doen. Dat van deze laatste neiging oogenschijnlijk 
zooweinig blijkt, komt doordat de leerling snel de ervaring op doet, 
dat zijn succès op school, uitgedrukt in de rapportcijfers, meer 
bevorderd wordt, wanneer hij gedwee aan den leiband van den 
leeraar loopt, dan wanneer hij voortdurend zijn kritiek laat spreken, 
zoo'n leerling is een lhstig element in de klassikale les. 

Sterk is ook de behoefte der jeugd om iets zelf te vinden of iets 
zelf te scheppen; de leerling mag gaarne het initiatief tot iets 
nemen en voelt zich overgelukkig, wanneer hem hiertoe de gelegen-
heid wordt gegeven. De leeraar nu, die bij zijn onderwijs de 
psychische structuur van zijn leerlingen als uitgangspunt neemt, 
zal dit dan ook zoo inrichten, dat hij ten eerste zoo min mogelijk 
voordenkt, ten tweede de richting, waarin zijn onderwijs moet 
voortschrijden mëer laat bepalen door de wijze, waarop de klasse 
reageert, dan door het leerboek, ten derde zooveel mogelijk de 
leerstof in persoonlijkcontact brengt met den leerling, ten vierde 
samenvattingen en formuleeringen van ervaringsfeiten aan den 
leerling overlaat, ten vijfde met de klasse gemeenschappelijk een 
doel opstelt en de leerlingen laat deelnemen aan den opbouw van 
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het te ontwikkelen systeem. Tenslotte zal hij zijn leerlingen niet be-
schouwen als recipienten, waarin leerstof moet worden ingebracht, 
doch veel meer als jeugdige zoekers, die hij behulpzaam heeft te 
zijn bij hun worsteling met eigen problemen. 

Wat nu het meetkunde onderwijs betreft, leert de praktijk, dat 
wij aldus ingesteld geenszins uitkomen met de onderwijsmethoden, 
zooals die in de verschillende leerboeken zijn neergelegd. Het begin 
is veel te abstract en staat in te weinig persoonlijk contact tot den 
leerling, zoodat er zoo goed als geen' aanknoopingspunten zijn voor 
zelfwerkzaamheid. Gelegenheid om mede te werken aan den op-
bouw van het meetkundige systeem is, er ook niet, omdat het hun 
kant en klaar wordt voorgezet. De vraagstukken,, die louter gegeven 
worden als toepassing der theorie en daarop zijn geconstrueerd, 
staan buiten de persoonlijke belangstelling van den leerling. De 
scheiding tusschen theorie en toepassingen wekt bij de leerlingen 
den verkeerden indruk, als z • u wiskundige aanleg alleen getoetst 
worden aan de vaardigheid, waarmee men problemen door anderen 
gesteld vermag op te lossen aan de hand van theorema's eveneens 
door anderen bedacht; aan de opvatting, dat wiskunde iets is dat 
in hen zelf leeft, komen de leerlingen niet toe. Om deze opvatting 
bij de leerlingen te wekken en levendig te iouden is het vooral bij 
den aanvang van het meetkundeonderwijs noodzakelijk, dat de 
leeraar tot hun standpunt afdaalt, hetgeen zeggen wil, dat hij 
begint met zich zakelijk in te stellen, van de aanschouwing uitgaat 
en de meetkunde opbouwt op even zoovele grondwaarheden, als 
door de aanschouwing zelve worden opgeleverd. 

Dat de som van twee zijden van een driehoek grooter is dan de 
derde zijde wordt dus niet bewezen, omdat het evident is, dat de 
rechte weg korter is dan een omweg. Ook brengt de opvatting, dat 
wij aan de leerlingen het woord moeten laten, mee, dat wij ons heel 
bewust de meetkundige figuren bij den aanvang van het onderwijs 
materieel denken, zoodat ruim gebruik wordt gemaakt van op elkaar 
leggen, vouwen, omklappen en draaien, terwijl bij de bewijzen ook 
van constructieve eigenschappen wordt gebruik gemaakt. Als voor-
beeld geef ik de congruentie van twee driehoeken, die de drie zijden 
gelijk hebben. 

In de leerboeken gaat men gewoonlijk zoo te werk, dat men 
' PQR tegen A ABC aanlegt en het geval terugbrengt tot Z.H.Z. 
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Dit is een kunstje, dat geen der leerlingen zelf vindt, het moet hun 
voorgedaan worden. Het nadoen is een kwestie van onthouden 
en geeft weinig of geen oefening in het wiskundig denken. 

B 

A C P 	V 	R 

119,1  

Het ligt geheel in de lijn der zelfwerkzaamheid om de leer-
lingen zelfstandig met dit probleem te laten worstelen. De 
leerlingen zullen, evenals bij de vorige congruentiegevallen de 
driehoeken op elkaar leggen bijv. PR op AC. De vraag rijst nu: 
waar komt het punt Q? Het behandelen van deze kwestie in den 
vorm van een klassegesprek, waarbij de voorstellen der leerlingen 
door hun overige klasgenooten worden becritiseerd, is niet alleen 
voor de leerlingen maar ook voor den leeraar zeer instructief. Hij 
krijgt een indruk van de wijze, waarop zij denken, wanneer hij zelf 
de richting niet aangeeft en zal ervaren, dat dat vaak zeer uiteen-
loopt. Zoo zijn er leerlingen, die uit de wijze waarop een driehoek 
met drie gegeven zijden met passer en lineaal wordt geconstrueerd, 
de congruentie als een vanzelfsprekendheid aanvaarden. 

Om aan het gevaar te ontkomen, dat de leerlingen de gevonden 
stellingen alleen beschouwen als noodzakelijke hulpmiddelen bij 
de oplossing van de opgegeven vraagstukken, zooals zoo vaak 
door de indeeling der leerboeken wordt gesuggereerd, worden 
nieuwe congruentiegevallen opgegeven of door de leerlingen zelf 
gezocht zonder dat eenige aanwijzing wordt gegeven in welke 
richting de oplossing moet worden gezocht en, wanneer men dan 
de vaak origineele, soms zeer verrassende, oplossingen ziet, begrijpt 
men welk een gelegenheid tot zelfwerkzaamheid men den leerlingen 
beneemt, indien men hen door een aanwijzing dé oplossing 
suggereert. 

Er zijn verschillende vraagstukken, wier oplossing veel natuur- 
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lijker verloopt, wanneer men zich bedient van de methode van op 
elkaar leggen, dan wanneer men ze tot een der vijf congruentie 
gevallen terugbrengt. Een treffend voorbeeld 'is wel de congruentie 
van twee driehoeken, die de hoeken en den omtrek gelijk hebben. 
Men kan dit voorbeeld met vele vermeerderen. Het voorschrift, dat 
de vraagstukken over congruentie moeten worden teruggebracht 
tot de vijf congruentiegevallen leidt er van zelf toe, dat in vele ge-
vallen door den leeraar een aanwijzing zal moeten worden gegeven, 
zooals bijvoorbeeld bij het boven aangehaalde vraagstuk. De leer-
ling heeft dus een bepaald maniertje na te doen; dit leert echter 
minder wiskunde dan het zelfstandig vinden van den weg tot de 
oplossing bij eenvoudige problemen. 

Na de theorie van de congrueritie volgt in de leerboeken de 
theorie van de veelhoeken, het parallelogram en het trapezium. De 
stellingen worden eerst afgeleid en dienen weer als kapstok voor 
de op dit hoofdstuk geconstrueerde vraagstukken. Veel instructiever 
is het echter de leerlingen voor het probleem te zetten om zelf eèn 
onderzoek in te stellen naar dé éigenschappen van genoemde 
figuren en ze te bewijzen. 

Men moet zulk een opdracht gegeven hebben om te weten met 
welk een animo de leerlingen zich hierbij aan het werk zetten en 
men vergete Ôok niet, dat de vreugde over de zelf ontdekte en 
bewezen eigenschap steeds weer terugkeert, wanneer de leerling 
haar bij een nieuw geval gebruikt. Op deze manier wordt de meet-
kunde een deel van de leerlingen zelf en werken zij mede aan den 
opbouw van het systeem. 

Wanneer men op natuurlijke wijze voortschrijdt, waarmee ik 
bedoel, dat men'den voortgang van het onderwijs meer door de 
leerlingen zelf laat bepalen dan door het leerboek, dan is er inder-
daad niet veel üit de theorie der meetkunde, dat niet door de leer-
lingen zelf kan worden gevonden. 

De ervaring gedurende den vrijen arbeid in de daltonuren leert, 
dat de kinderen graag hun oogen en hun handen gebruiken. Con-
strueeren, teekenen, vouwen, iets in elkaar zetten doen zij graag en 
goed. Dit feit heeft ôns voor de vraag gesteld hoe wij het ontdekken 
van mathematisch verband zullen kunnen bevorderen aan de hand 
van visueele en motorische indrukken. Een onderlinge bespreking 
van deze kwestie met de betrokken wiskunde-docenten heeft tot 
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resultaat gehad, dat na de congruentie en de veelhoeken, de stereo-
metrie in het. meetkundeonderwijs wordt opgenomen, waarbij het 
uitgangspunt vormt het construeeren van eenvoudige lichamen als 
de kubus, de tetraëder en combinaties daarvan. Het algemeene 
probleem is om van die lichamen alles te weten te komen. Vanzelf 
komen dan ter sprake kwesties als kruisende lijnen, standhoek, de 
stand van een lijn ten opzichte van een vlak. Begrippen die weer 
niet van boven af worden geformuleerd, maar dié zooveel mogelijk 
door de leerlingen zelf moeten worden ontwikkeld. 

Aangezien hiermee eerst na de Paaschvacantie zal worden be-
gonnen, kan ik nog niets meedeelen over de resultaten. Het staat 
echter bij ons reeds van te voren vast, dat het opnemen van de 
stereometrie in de eerste klasse niet alleen geen moeilijkheden met 
zich zal meebrengen, maar dat het ziçh als zeer natuurlijk en 
vanzelfsprekend zal uitwijzen; Alle problemen van constructieven 
aard kunnen door de leerlingen zonder moeite zelf gevoiden wor-
den; wil men grootheden berekenen, zooals bijvoorbëeld de hoofd-
diagonaal van den kubus, dan moeten de leerlingen beschikken 
over de stelling van Pythagoras en er is niets tegen van deze stelling 
ad hoc.een. eenvoudig bewijs.te geven. 

Dames en Heeren 1  Ik wil het hierbij laten, ik hoop U een vol-
doenden indruk te hebben gegeven van het feit, dat de dalton-
methode, door het nauwerecontact dat zij legt tuschen leeraar 
en leerling, er van zelf toe leidt den gang van het onderwijs mèer 
te richten naar de psychische structuur der jeugd dan dit tot heden 
toe met het klassikale stelsel is niôgelijk gebleken. Ik wil nog be-
sluiten met de opmerking dat een gedaltoniseerde H.B.S. het pro-
bleem van de opleiding van den toekomstigen leeraar nader tot de 
oplossing brengt Alle commissies, die zich met deze materie bezig 

•houden, zijn het er over, eens, dat de aanstâande leeraar,' alvorens 
zijn loopbaan aan te vangen, zich eerst eenigen tijd onder de leiding 
van een ervaren docent moet, stellen. Hiervoor leent de gedaltoni-
seerde H.B.S. zich bij uitnemendheid, omdat de toekomstige leeraar 
in de vrije uren ruimschoots de gelegenheid krijgt zich te oefenen 
in de kunst van uitleggen, hetzij aan een enkelen leerling, hetzij aan 
een kleinere groep; 'hij is niet gedoemd om alleen passief de lessen 
van zijn mentor aan te hooren. Moet hij eens invallen, dan heeft 
hij het voordeel, dat hij komt te staan voor een klasse, waarvan hij 
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de leerlingen reeds door het daitonwerk kent. Bovendien heeft hij 
gedurende de daltonuren vaak gelegenheid om met de docenten 
van gedachten te wisselen, wat zelfs aanleiding kan geven tot 
geregelde samenkomsten, waar kwesties van didactiek en methödiek 
worden besproken.. Veel van hetgeen ik in deze rede naar voren heb 
gebracht is dan ook het resultaat van besprekingen, die eens per 
week door, leeraren en hospitanten van onze H.B.S. worden ge-
houden. . 

DISCUSSIE. 

Een levendig debat volgt op de lezing van den heer de Groot. 
De heer Droste vraagt inlichtingen omtrent de taak. Wordt aan 

eiken leerling een taak opgegeven of is deze voor groepjes vân 
leerlingen of de geheele klas dezelfde? Verder vraagt spreker of het 
klassikaal onderwijs niet hinderlijk is voor het Daltononderwijs en 
wenscht hij inlichtingen over de verhouding tusschen de uren voor 
het klassikaal Onderwijs en het Daltononderwijs. 

De heer de Groot antwoordt, dat gewoonlijk de geheele klas 
dezelfde taak opkrijgt. In de klassikale uren wordt gewoon les 
gegeven. Geheel zonder klassikaal onUerwijs gaat het niet. De ver-
houding tusschen klassikaal en Daltononderwijs hangt af van het 
vak. Het eene vak is meer gedaltoniseerd dan het andere. 

De heer Dijksterhuis doet de volgende vragen: Hoe kan men de 
klas op peil houden, wanneer men het afhebben van een taak niet 
verplicht stelt? Wordt de vervaardigde taak in de klassikale of in 
de vrije uren besproken? Wordt bij de stereometrie over den kubus, 
die in de eerste klas behandeld wordt, bijvoorbeeld de loodrechte 
stand als vanzelfsprekend aangenomen? Bedoelt spreker met con-
structies, die hij in verband met de stereometrie noemde, model, 
neerslag of teekening? 

De heer de Groot antwoordt, dat het peil van de klas behouden 
wordt door proefwerken, die ongeveer om de drie weken worden 
gegeven. Een leerling, die achter geraakt is, heeft voldoende 
gelegenheid gedurende de volgende periode om weer bij te komen. 
Op de tweede vraag antwoordt spreker dat de bespreking van de 
taken zoowel in de gewone lesuren als in de vrije uren plaats heeft. 
Hebben vele leerlingen dezelfde fout gemaakt, dan wordt deze 
klassikaal besproken; individueele fouten worden met den leerling 



persoonlijk in het Daltonuur behandeld. De derde vraag kan spreker 
slechts onder voorbehoud beantwoorden, daar de proef practisch 
nog niet gedaan is. Hij stelt het zich echter als volgt voor. Men 
ziet aan den kubus twee vlakken, welke elkaar snijden. Snijdende 
vlakken kunnen dichter en minder dicht bij elkaar staan, welk 
inzicht leidt tot het begrip ,,standhoek". Van hieruit komt men van 
zelf tot den loodrechten stand. Onder constructie verstaat spreker 
zoowel netwerk en model als tèekening. Bijzonder instructief lijkt 
hem het plakkén van d& modellen en het aanbrengen van de plak-
strookjes. Hiervoor is veel inzicht noodig. 

Mej. Portengén maakt de opmerking, dat de mededeeling van 
den heer de Groot omtrent de 12 Daltonuren haar heeft doen be-
rekenen, dat, indien mën ongeveer 200 leerlingen heeft, men voor 
individueél contact met de leerlingen slechts 3 minuten per leerling 
heeft, wat haar te weinig voorkomt. Voorts ziet spreekster bijvoor-
beeld in het geval van dë côngruentie van driehoeken het bijzondere 
van het Daltononderwijs niet in; deze verandering is toch op 
andere scholen ook in te voeren. 

De heer de Groot geeft toe, dat het groote aantal leerlingen wel 
een bezwaar is en dat het inderdaad voor sommige leeraren zeer 
moeilijk is om alle leerlingen te helpen. De ondervinding leert 
echter, dat het met wat routine op den'duur wel in orde komt. De 
tweede opinerking van de spreekster is zeker juist. De Dalton-
methode is echter zoo gèschikt om dergelijke minder logische 
gevallen uit het wiskûndeonderwijs aan het licht te brengen. 

Mej. Kramer merkt op, dat"het voor.den leeraar wel moeilijk 
moet zijn, dat hij in de Daltonuren leerlingen van verschillende 
klassen moet helpen. Voorts vraagt zij of het niet dikwijls voor-
komt, dat een leerling lang moet wachten, voordat de leeraar hem 
kan helpen. 

De heer de Groot.had, voor hij zich aan. het Daltononderwijs 
ging wijden, dit ook als een bezwaar gevoelt. Het is hem echter 
gebleken dat de praktijk erg meevalt en dat zich alles heel een-
voudig van zelf regelt. 

De heer Wieringa staat eenigszins sceptisch tegenover het op-
geven en het maken van de taak. Een der voorbeelden door den 
inleider gegeven, was het zoeken van bijzondere vierhöeken en het 
nagaan van de eigenschappen, welke deze bezitten. Kunnen nu 
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werkelijk de leerlingen deze taak tot een goed einde brengen? 
Welken waarborg heeft men, dat ze het gevondene zelf ontdekt 
hebben en dat ze elkaar niet geholpen hebben of leerboeken hebben 
gebruikt? Ook wenscht sj3reker te weten of de behandeling van 
een onderwerp besloten wordt dooreen klassikale bespreking, opdat 
alle leerlingen een samenvatting van het in de. Daitonuren gevon-
dene ontvangen. 

De heer de Groot antwoordt, dat een dergelijke waarborg niet 
bestaat, maar dat, daar bij eiken leerling 'de drang tot eigen onder-
zoek aanwezig is, de leerlingen ook ongetwijfeld zelf zullen zoeken. 

'Doen ze dit niet, dan zijn ze reeds vôér het Daltononderwijs be-
dorven. 

De heer Sedee wenscht te weten welke leerlingen het meest van 
het Daltononderwijs profiteeren, de zwakke, de middelmatige of 

'de begaafde. 
De heer de Groot antwoordt, dat hierin geen verschil ,tusschen 

het Daltononderwijs en het gewone onderwijs bestaat. Op elke 
H.B.S.' is een 'categorie leerlingen, die er niet behoort en dus 
mislukt, zoowel bij gewoon als bif Daltononderwijs. 

Mej. Graftdijk merkt op, dat men in het begin te' veel tijd be-
steedt aan leerlingen, die niet op de school thuis 'hooren. : 

De hèer Veld/wis begrijpt niet goed hoe de. verhouding Is tus-
schen de uren; wélke als Daltonuren en die,, welke als klassikale 
uren voor eenzelfde vak zijn uitgetrokken. Het kan bijvoorbeeld 
voorkomen, dat men éen onderwerp behandelt; dat buitengewoon 
geschikt is voor een taak, terwijl er ook wel weken zullen voor-
komen, dat het geven van een taak onmogelijk is. Spreekt men in 
dit opzicht met collega's af, zoodat een ruil van uren mogelijk is? 
Zijn verder de Vrije uren op school eigenlijk geen uren, waarin het 
huiswerk gemaakt wordt? Voorts is het spréker niet duidelijk, hoe 
men de grootte van de taak regelt. De hoeveelheid huiswerk voor 
één avond geeft al moeilijkheden, hoe krijgt men nu voldoende 
samenwerking onder de leeraren om tot een behoorlijke verdeeling 
te komen van werk voor een geheele week? Kan men de kinderen 
de inhouden van lichamen zelf laten vinden? 

De heer de Groot antwoordt, dat voor elk vak de verhouding 
tusschen de klassikale uren en de uren voor de taak is vastge-
steld, zoodat iedere leeraar weet voor hoeveel tijd hij een taak 
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mag opgeven. Verder is het altijd mogelijk een taak op te geven; 
voor wiskunde mag een taak bijvoorbeeld ook uit vraagstukken 
bestaan. Huiswerk wordt ook opgegeven, maar dat is niet hetzelfde 
als het werk voor de Vrije uren: Over het huiswerkprobleem kan 
inleider niet spreken, daar het op zijn school niet bestaat. Ook 
de laatste vraag kan hij niet beantwoorden, daar dit onderwerp 
nog bestudeerd moet worden. 

De heer Kruijswijk voelt het alseen onbillijkheid, dat de leer-
lingen met eenzelfde proefwerk verrast worden, terwijl de indivi-
dualiteit van den leerling bij het Daltononderwijs in het, centrum 
staat. Waarom geeft men niet een taak, die voor den leerling per-
soonlijk geschikt is, als verplicht proefwerk? 

De heer de Groot antwoordt,'dat het noodzakelijk is een norm 
te stellen, welke gericht is op het gemiddelde van de klas. 

De heer Sc'hre.k vraagt of de wettelijke regelingen het Dalton-
onderwijs wel toelaten. Bij' Koninklijk besluit is •toch voor, elk 
'vak een bepaald aantal uren vastgesteld. . 

De heer de Groot antwoordt, dat bij de. Daltonmethode' aan de 
wet voldaan is. Het rooster van. de school is in overeenstemming 
met het Koninklijk besluit. . . 

De heer Bakker vraagt of de Daltonmethode wel voor, alle ,  leer-
lingen geschikt is en of er wel eens overgang plaats heeft van leer-
lingen van het Daltononderwijs .naar gewoon onderwijs en . om-
gekeerd.' . 

De heer de Groot antwoordt hierop, dat er leerlingen zijn, die 
zoo passief zijn, dat de Daltonmethode voor hen ongeschikt is. 
Zulken leerlingen wordt aangeraden naar een niet gedaltoniseerde 
school te gaan. Dit geval komt echter uiterst zelden voor. 

De heer Theling merkt op, dat er leerlingen zijn, die voort-
durend moeten worden nagezeten. Hoe handelt men bij het Dalton-
onderwijs met dergelijke leerlingen? 

De heer de Groot zegt, dat, indien er leerlingen zijn, die misbruik 
maken van de Daltonmethode, zij gedurende eenigen tijd. aan 
strenger toezicht worden onderworpen en niet vrij mogen rond-
loopen.gedurende de Daltonuren. 

De heer Droste 'vraagt nog of bij het klassikaal onderwijs elke 
leerling zijn eigen bewijs van een stelling houdt of dat het bewijs 
van het leerboek voorop wordt gesteld. 
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Hierop antwoordt de heer de Groot, dat iedere leerling zijn 
zeifgevonden bewijs houdt. Het is echter de vraag of men dit zal 
kunnen volhoudèn. 

Ten slotte stelt de heer Buzeman nog eenige vragen: Wat wordt 
van de leerlingen gevergd, dat ze onthouden? Wat moeten ze tot 
hun beschikking hebben en wat moeten ze telkens afleiden? Wordt 
daarbij leiding gegeven of wordt het aan de leerlingen overgelaten? 

De heer de Groot zegt, dat dit van den leeraar afhangt. Naar zijn 
meening moet men de leerlingen zoo weinig mogelijk laten ont-
houden. 

Daar niemand meer het woord verlangt, bedankt de Voorzitter 
den spreker voor zijn boeiende en leerzame voordrâcht. Hierna 
wordt ongeveer 15 minuten gepauzeerd. 

Na de pauze draagt de heer, Tiddens het presidium over aan 
den heer Verrijp. 

De tweede voordracht wordt nu gehouden over: 


