Bijlage Zelfevaluatie & visitatieverslag
1 Zelfreflectie
1.0 Aanbevelingen vorige visitatie

Welke ontwikkeling heeft de school sinds de vorige
visitatie doorgemaakt? Karakteriseer daarin kort de
vertrekpositie en de huidige situatie.
(Neem in deze evaluatie de gedane aanbevelingen mee)

1.1 Vrijheid in gebondenheid / verantwoordelijkheid en vertrouwen

Eigenaarschap
Doelen stellen en behalen
Taakgericht
Taak op maat
Verantwoordelijkheid nemen, geven en verantwoording afleggen
Vertrouwen geven en krijgen
Loslaten
Groepsverantwoordelijkheid
lerende organisatie
Brede vorming
Talentontwikkeling
Ontwikkelen naar mogelijkheden
Ruimte voor eigen initiatief
Zelf (diagnostische) toetsen
Oog voor verschillen invulling taak, instructie en werkplek
Zorgdragen voor eigen leer- en werkomgeving

1.2 Zelfstandigheid

Eigen initiatief
Hulp vragen
Hulp geven
Zelf doen
Omgaan met uitgestelde aandacht
Zelf nakijken
Eigen tempo
Eigen niveau
Eigen keuzes
Zelf checken of doelen gehaald zijn
Talenten benutten
Initiatieven nemen
Zelf ontdekken
Zelf denken
Ruimte om te experimenteren
Eigen leerstijl
Maatwerk
Zelfstandig werken
Vrije werkplekken
Werken aan periodedoelen

1.3 Samenwerking

Samen leren
Samenwerkend leren
Respect voor elkaar
Oefenplek voor democratisering en socialisering
Maatjes Leerteams
Tutorleren
Collegiale consultatie / lesbezoek
Leef-, leer- en werk gemeenschap
Werkplezier
Coöperatieve samenwerkingsvormen
Wederzijds afhankelijk leren Elkaars talenten benutten
Veilig pedagogisch klimaat
Afstemming leerinhouden Afspreken en elkaar aanspreken
Coaching

1.4 Reflectie

Planning taakwerk
Planning bijsturen
Taak kritisch evalueren Feedback leerlingen onderling
Feedback leerlingen op docenten
Intervisie, collegiale visitatie en feedback
Reflecteren op leren en persoonlijke ontwikkeling
Zelfreflectie
Leerpunten
Portfolio
Reflectiemethoden
Reflectie op inhoud onderwijs Reflectie op schoolcultuur
Doorgaande lijn
Ontwikkelingsgerichte feedback
Reflecteren voor, tijdens en na
coaching/reflectiegesprekken (leerling – ouder – leerkracht)
Nakijk/ Reflectietafel
Reflectie op teamontwikkeling i.r.t. talenten

1.5 Effectiviteit / doelmatigheid

Haalbare concrete doelen stellen
Doelmatig werken
Organisatie dient Inhoud
Efficiënt benutten leertijd
Afwisseling leeractiviteiten
Het beste nastreven
Instructie afstemmen op doelgroep
Uitdagend werk
Onderwijs op maat
Opbrengstgericht
Differentiatie
Doelen evalueren
Ontwikkelingsgericht
Werken in units/ ateliers
Benutten van elkaars talenten
Inrichting organisatie school
Formatief toetsen

1.6 Borging als voorwaarde

Daltonbeleidsplan
Daltonhandboek
Monitoren van ontwikkelingen
Breed draagvlak dalton
Kwaliteitsonderzoek en professionaliseringbeleid
Dalton coördinator
Daltonwerkgroep Daltonscholing
Kwaliteitseisen
Daltonidentiteit zichtbaar
Gebruik algemene ruimten
Informatie aan ouders Planmatig werken
Betrokkenheid ouders
Communicatie
Deelname aan de regio
Leerlingenraad
Tevredenheidsonderzoeken
Rol en ruimte van schoolbestuur

