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Visitatie lidscholen  

Nederlandse Dalton Vereniging 

 
 
 
 
 

Zie handleiding visitatie lidscholen 
(Gebaseerd op Toetsingskader Erkenning Daltoninstellingen) 

 
Naam school CDS De Klister 

Adres Verbindingsweg 4 

Postcode en plaats 9865 TE 
Opende 

 

E-mailadres school klister@quadraten.nl 

Telefoonnummer school 0594-659625 

Directeur Richard Knol 

Adjunct-directeur  

Daltoncoördinator  Marieke Folkers 

Aantal groepen (PO) 6 

Aantal leerlingen 119 

Populatie (PO)  

Aantal leraren 9 

In bezit van Daltoncertificaat 6 

Bezig met Daltoncursus  geen 

Nevenvestigingen Nee 

Stand van zaken inspectie Basisarrangement 

Visitatieteam  

Voorzitter  

Lid 1.  

  

  

Datum visitatie 17 - 10 - 19 

Soort visitatie  1e licentieaanvraag 

(besluit vorige visitatie)  2e licentieaanvraag 

 x licentieverlenging 

  versnelde visitatie licentieverlenging 

  Visitatie na bezwaarprocedure 
 

Commissies visitatie PO en VO 
Nederlandse Dalton Vereniging 

Binckhorstlaan 36, M 1.19  
2516 BE Den Haag 
Tel. 070 - 331 52 52 

V i s i t a t i e v e r s l a g PO 



 

 

Zelfevaluatie en visitatieverslag op basis van 5 kernwaarden, juli 2017 2 

bestuursbureau@dalton.nl  
 

 
 
 
niet van toepassing bij  1e licentieaanvraag 
 
 
 
Zorg voor afstemming m.b.t. de planning en opbouw in groep 1 t/m 8. 
Advies ga bij andere scholen kijken, er is hiaat in overgang groep 1 en 2 naar 
groep 3 t/m 6. 
 

 
 
 

Op dit moment wordt er bij de kleuters toegewerkt naar een planning per week. Het 
plannen per dag gaat heel goed. De kinderen willen dit zelf doen en jongere 
kinderen worden hierbij goed geholpen door de oudere. We werken in groep 2 toe 
naar het plannen per week. Dit kunnen ze aan het eind van groep 2 goed.  
Vorig schooljaar zijn we eerst gestopt met de weekplanning in groep 3-8, omdat we 
Snappet gebruiken in groep 5-8. Er is geen weektaak op papier meer. In groep 3 
wordt gewerkt met het keuzetaakbord, 3x per week. In groep 3/4 wordt met een 
dagtaak gewerkt op het bord.  
 
Voor groep 5-8 zijn we aan het onderzoeken wat het gebruik van Snappet betekent 
voor een weektaak. Ze moeten nu ook plannen, maar dat staat dan in Snappet. 
Werken met leerdoelen plannen de kinderen zelf. Groep 7 en 8 werken wel met 
een agenda. Vanuit hier is de weektaak duidelijk.  
 
Keuzetaak: groep 1/2 dagelijks, groep 3 3x per week, groep 4 1x per week, groep 
5/6 komt er niet (nauwelijks) aan toe, 7/8 kan worden ingepland afhankelijk van het 
afgemaakte werk (klaar-opdracht).  
 
Planning: 
*Hoe krijgen we een doorgaande lijn in de (week)planning en keuzetaak?  
*Onderzoeken welke systemen er zijn op Daltongebied (plannen etc.) 
*Samenhang vinden tussen kernwaarden en hoe dit in weektaak weg te zetten. 
M.a.w. kinderen stellen eigen doelen en hoe willen en kunnen ze dat halen.  
 

 
 
 
Het visitatieteam heeft gezien dat de school gewerkt heeft aan deze aanbeveling. 
Wij zien geen hiaat meer in de overgang van de kleuterbouw naar de onderbouw. 
Een taakbrief blijft uitgangspunt voor de kernwaarde 1 vrijheid in 
gebondenheid/verantwoordelijkheid en vertrouwen. Zie aanbeveling 2 
 

 
  

0. Realisering aanbevelingen vorige visitatie 

aanbeveling 1. 
1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

mailto:bestuursbureau@dalton.nl
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Zorg voor een gedifferentieerd aanbod binnen taakwerk en maak deze 
differentiatie zichtbaar. 
 

 
 
 

 
De differentiatie in groep 5 t/m 8 zit in Snappet. Groep 4 gebruikt met ingang van 
dit  schooljaar voor rekenen Pluspunt 4. De digitale verwerking zorgt ervoor dat er 
ook gedifferentieerd wordt. Elke groep hanteert een zorgzuil met de verschillende 
niveaus. In groep 1 t/m 4 worden kinderen uitgedaagd d.m.v. andere vraagstelling 
en verwerking. 3 en 4 met name in de keuzetaken. Bij de kleuters wordt er binnen 
dezelfde taak gedifferentieerd door andere eisen aan de taak te stellen. Daarnaast 
kunnen er verschillende taken voor de kinderen van groep 1 en 2 aangeboden 
worden, waarbij er soms een verplichtend karakter is. Er kan goed aangesloten 
worden bij het niveau van de kinderen: sterke kinderen van groep 1 mogen 
meedoen aan de taken van groep 2 en mindere sterke kinderen van groep 2 
kunnen meedoen aan de taken van groep 1, soms betreft dit een herhalingstaak 
(bv. als een doel de vorige keer niet behaald is).      
 
*Leerkrachten kunnen tijdens de lessen nog meer zichtbaar differentiatie 
aanbieden. Het DIM model kan nog beter ingezet worden en ook het 
samenwerkend differentiëren (clusteren) is een aandachtspunt.  
 

 
 
 
Door vragen te stellen aan leerlingen en leerkrachten hebben we het 
gedifferentieerd aanbod gezien. De leerlingen weten wat ze moeten doen en de 
leerkracht hanteert verschillende niveaus. Sommige leerlingen geven ook aan dat 
ze niet naar alle instructies hoeven te luisteren. 
Het visitatieteam heeft goede instructies van lesgedeelten gezien. Voorkennis 
activeren en het herhalen van de instructie door leerlingen zijn hiervan 
voorbeelden. 
 

 
  

aanbeveling 2. 
1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 
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Geef leerlingen de ruimte om zelf keuzes te maken binnen de verplichte taken 
op de taakbrief. In deze verplichtingen mag de leerling zelf bepalen wat en 
wanneer. Keuzes maken wie met welke instructie volgt. De schoolafspraak is 
dat alle leerlingen meedoen aan nieuwe instructie. 
 

 
 
 

In groep 1/2 kunnen de kinderen zelf bepalen welke taken ze maken. Per week 
worden er 4 opdrachten aangeboden waarvan groep 1 er twee maakt en groep 2, 
drie. Kinderen van de instroomgroep worden gestimuleerd om één taak te maken. 
Door meer opdrachten aan te bieden dan er gemaakt dient te worden, kunnen de 
kinderen hun eigen keuze maken. Tevens bepalen de kinderen zelf wanneer ze 
aan hun opdrachten gaan werken. Meestal zit er voor groep 2 een verplichte 
opdracht binnen de weektaak.  
Instructie (uitleg taken) wordt door elk kind gevolgd. Verlengde instructie voor 
kinderen die dat nodig hebben.  
In groep 3 en 4 worden de nieuwe dingen klassikaal aangeboden. Bij zelfstandige 
verwerking meer ruimte. Meer ruimte in groep 5 en 6 omdat het enkele groepen 
zijn geworden na de voorjaarsvakantie 2019. Instructie niet voor iedereen. In groep 
7/8 hebben de kinderen de mogelijkheid om veel zelfstandig te werken en te 
plannen.  
  
Een onderdeel van de weektaak is de keuzetaak. Er zit weinig vrijheid binnen de 
keuzetaak (zelf keuze binnen de keuzetaak, vrijheid van werkplek, vrijheid om te 
bepalen om alleen of samen aan een keuzetaak te werken). Visie: de leerling 
bepaalt samen met de lk./zelf wat hij nodig heeft m.b.t. de keuzetaak. Hiervoor 
moet een leerling zichzelf goed in kaart kunnen brengen: wat zijn mijn 
sterke/minder sterke kanten, waar wil ik aan werken, etc. Dit heeft te maken met 
reflectie en effectiviteit/doelmatigheid. Dit punt kan meegenomen worden tijdens de 
kindgesprekken en het werken met een portfolio 
 
*Hoe kunnen we meer vrijheid in de keuzetaak aanbieden en hoe geven we dit 
vorm? (Kindgesprekken, portfolio) 
 

 
 
 
 
Het visitatieteam heeft keuzewerk gezien en de vrijheid van werkplek en het volgen 
van instructie. Met verschillende leerkrachten is gesproken over de 
kindgesprekken. Zij voeren dit uit zoals in de handleiding van het daltonboek is 
beschreven. 

 
  

aanbeveling 3. 
1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 
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1.1 De leerling neemt verantwoordelijkheid voor de verwerking van zijn taak.  
1.2 De leerling legt waar nodig verantwoording af aan zijn leraren, zijn 

medeleerlingen en zijn ouders over de verwerking van zijn taak. 
1.3 De leerling is actief betrokken bij zijn eigen (leer)werk. 

1.4 De leerling draagt zorg voor zijn leeromgeving. 
 

 
 
 

Bij de kleuters zien we dat de meeste kinderen betrokken zij bij het werken aan de 
weektaak. De kinderen weten wat er van hen verwacht wordt en met name de 
kinderen van groep 2 kunnen goed benoemen waar de taak aan moet voldoen. Ze 
worden gestimuleerd om kritisch naar hun eigen werk en dat van klasgenoten te 
kijken. Voor de kinderen van groep 1 is dit lastiger. De kinderen plannen zelf of 
samen met de leerkracht hun taken (opdrachten).  
Bij de kleuters wordt er naast het werken met hulpjes (grote betrokkenheid en 
gevoel van verantwoordelijkheid) gewerkt met individuele opruimtaken (boekenkrat 
controleren, stoelen aanschuiven, kast controleren, etc.), deze hangen zichtbaar 
op het takenbord. Deze individuele taken rouleren per week. Sommige leerlingen 
doen deze taak vanuit zichzelf, de meeste kinderen moet je hier als leerkracht op 
attenderen. Op deze manier zorgen we als groep voor het netjes houden van onze 
leeromgeving.  
In groep 3 voelen de meeste kinderen zich verantwoordelijk en zijn kritisch op het 
werk. Ze steken elkaar (positief) aan. Een klein groepje heeft meer sturing en 
duidelijkheid nodig. 
Groep 4 wisselend, wel een positieve lijn door het jaar heen. 
 
Groep 5-8 gebruikt Snappet en de kinderen zijn er zelf verantwoordelijk voor dat 
hun doelen zijn behaald. In 5/6 mag er meer verantwoordelijk zijn voor het eigen 
werk. Is niet voor de leerkracht, maar voor het kind zelf. 
 
Groep 7/8 voelt zich over het algemeen erg verantwoordelijk. Kunnen doelen 
bijstellen en zijn kritisch op het werk. Ze vullen elkaar aan en denken mee.  
 
Kinderen krijgen steeds meer de vraag wat ze willen leren en dus welk doel ze 
willen halen. Een voorbeeld hiervan is dat ze een doelenmuur in de klas hebben 
hangen. Ze zijn dan zelf verantwoordelijk voor hoe ze dit gaan halen. Dit staat in 
de kinderschoenen.  
 
Klassendienst 
Met behulp van pictogrammen is het in alle groepen duidelijk wat er moet 
gebeuren. Leerkracht blijft het goede voorbeeld geven! 
 
Verantwoordelijkheid (speel)-leerpleinen 

1. Vrijheid in gebondenheid /      
 Verantwoordelijkheid en vertrouwen 
Realisering aanbevelingen vorige visitatie 

evaluatie school 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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Kinderen weten op welke manier ze moeten spelen en werken op het 
speelleerplein (zowel op het speel/leerplein beneden als het leerplein boven 
hangen de regels m.b.t. het spelen en werken in deze ruimte zichtbaar aan de 
muur). Deze regels moeten wel regelmatig besproken worden: weten we nog...? 
Ze hebben zelf de keuze of ze buiten de klas willen werken en alleen of samen.  
 
Een groot aandachtspunt is de zorg voor de toiletruimtes en de speelmaterialen 
voor buiten (grote plein). Materialen zijn vaak stuk, worden niet goed opgeruimd en 
de toiletruimte is vaak niet netjes. Het per dag aanstellen van een groep die 
verantwoordelijk is voor deze ruimte werkt redelijk.  
 

 
 
 
Het visitatieteam heeft dit waargenomen, de leerlingen hebben een grote mate van 
verantwoordelijkheid voor het plannen van taken en keuze van werkplek, 
samenwerken en volgorde van het te maken werk. 
Leerlingen zijn in de klas wat minder zichtbaar. Ze kwamen wat bedeesd over. 
Tijdens het atelieronderwijs kwamen ze wat meer los. 
 

 
 
 

1.5 De leraar kan loslaten en schenkt vertrouwen aan zijn leerlingen. Hij biedt 
hiervoor een kader waarbinnen de leerlingen hun eigen leerproces kunnen 
vormgeven.  

1.6 De leraar houdt rekening met verschillen en creëert maatwerk dat zichtbaar 
is in de taakinhoud.  

1.7 De leraar begeleidt zijn leerlingen en geeft waar nodig sturing, op zo'n 
manier dat de leerlingen zich vaardigheden eigen kunnen maken om de 
leerdoelen te behalen en de taak te kunnen volbrengen. 

 

 

 
 

Er wordt rekening gehouden met verschillen tussen kinderen, maar het is nog 
lastig om in de klas te differentiëren. De school is druk bezig met het werken aan 
doelen (zie ook borgingsdocument Kindgesprekken). Bij de kleuters werken we 
met name aan groepsdoelen, meestal op sociaal-emotioneel gebied en het 
groepsgebeuren. 
Binnen het taakwerk (zowel cognitief, creatief, sociaal-emotioneel) kan door de lk. 
makkelijk gedifferentieerd worden, dit door het stellen van andere eisen. Nu er 
gewerkt wordt met twee combinatiegroepen 1/2 gaat dit nog makkelijker. Een kind 
dat dit aankan, kan werken aan de taak van groep 2 en visa versa. 
 
Het werken aan individuele doelen is een proces. Het loslaten door de leerkracht 
hoort hier ook bij. Groep 3 vooral de eerste helft van het jaar veel klassikaal omdat 
er veel nieuwe stof is. Met Snappet (vanaf groep 5) wordt adaptief werken 
gemakkelijker. Vanaf groep 3 is er een Plusgroep (tweewekelijks) per bouw.  
  

 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 
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Het visitatieteam heeft het bovenstaande waargenomen, het loslaten van 
leerlingen is een onderdeel waarin het team nog kan doorgroeien. Door het gebruik 
van Snappet kan er per leerling goed gedifferentieerd worden. 
 

 
 
 
 

1.8 Op de school heerst een cultuur van vertrouwen.  

1.9 Leraren en overige medewerkers kunnen omgaan met verantwoordelijkheid 
en het aangeven van grenzen.  

1.10 Leraren en overige medewerkers komen de afspraken na. 

1.11 De brede algemene vorming van leerlingen is richtinggevend.  
1.12 Het onderwijs wordt gegeven in een lerende organisatie waar leerlingen en 

leerkrachten zich kunnen ontwikkelen naar hun mogelijkheden. 
 

 
 
 

Punt van verbetering (waar wat valt te halen): als team duidelijk aangeven wat we 
wel/niet doen op een specifiek moment. Volgens de visie werken: momenteel 
zweeft dit wat. Kritisch zijn t.a.v. de planning.  
Het geven en ontvangen van feedback blijft binnen het team een aandachtpunt. 
Voor de persoonlijke ontwikkeling is er genoeg ruimte. Leerkrachten wordt de 
mogelijk geboden om scholing te volgen. Daarnaast stimuleert de directeur ons om 
buiten je eigen groep te kijken (zowel binnen als buiten de eigen school).    
 

 
 
 
Het visitatieteam heeft een team gezien dat erg fijn met elkaar omgaat en elkaar 
wil helpen waar nodig. Een directeur die vrijheden geeft waar nodig. 
 

 
  

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 
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2.1 De leerling neemt zelf initiatieven om zijn leerdoelen te bereiken.  
2.2 De leerling vraagt hulp van anderen en helpt anderen als zij hem/haar om 

hulp vragen. 
2.3 De leerling bepaalt mede hoe (werkvorm, tempo, plaats, tijd) hij/zij werkt 

aan de gestelde doelen. 
2.4 De leerling kan omgaan met uitgestelde aandacht. 

2.5 De leerling krijgt de gelegenheid het gemaakte werk zelfstandig na te kijken. 
 

 
 
 

Bij de kleuters zien we een grote mate van zelfstandigheid, dit op het gebied van 
taakwerk (plannen, uitvoeren, registreren), redzaamheid t.a.v. het 
klassengebeuren, het werken met ontwikkelingsmateriaal en het werken achter de 
pc. Hier zijn we echt trots op. De leerlingen weten wat er van hen verwacht wordt, 
waar de materialen te vinden zijn, hoe deze te gebruiken en hoe om hulp te vragen 
en te geven. De oudere kinderen helpen de jongere kinderen (instroom) goed mee. 
Kinderen die instromen moeten dit allemaal nog leren en vinden dit vaak lastig: 
hoe hulp vragen, omgaan met uitgestelde aandacht, etc. 
In groep 2 werken we ernaar toe dat de kinderen hun taken plannen voor de hele 
week. Voor sommigen is dit lastig omdat ze op de maandag en dinsdag samen 
met hun maatje moeten kiezen: of spelen in een hoek of werken aan een taak? 
Maar juist door dit proces van frictie (ik wil dit en ik wil dat) leren kinderen heel 
veel: overleggen, een ander laten kiezen/zijn zin geven, een compromis sluiten.  
Sinds het schooljaar 2018 – 2019 werken we bij de kleuters met twee combinatie 
1/2-groepen. Doordat de leerkracht bij bepaalde vakgebieden gescheiden 
instructies geeft (groep 1-niveau, groep 2-niveau) worden de kinderen gedwongen 
om buiten de kring/instructietafel te spelen/werken, dus omgaan met uitgestelde 
aandacht. Dit kunnen ze goed aan.  
 
In schooljaar 2017 - 2018 is er een ontwikkelingslijn voor zelfstandigheid opgesteld 
(school-breed met ik-doelen). In eerste instantie was het de bedoeling om deze 
ontwikkelingslijn door kinderen in te laten vullen en/of op te nemen in het 
rapport/portfolio (laatstgenoemde is in ontwikkeling). In juni 2018 is besloten om 
hier eerst van af te zien en deze ontwikkelingslijn alleen op te nemen in de 
groepsmap.  
 
In groep 3 en 4 komt veel vanuit de leerkracht, keuzetaak en/of project/circuit geeft 
meer vrijheid aan de kinderen om te kiezen met bijhorende doelen. Kind-gesprek 
met doelen school-breed. Vanaf groep 5 werken kinderen meer aan de eigen 
doelen middels Snappet. De hulpblokjes worden vanaf groep 4 gebruikt, kinderen 
weten deze goed in te zetten. Inzet groep 3 wordt nog besproken (moment van 
inzet). Zelfstandigheid in groep 3 wordt steeds beter. Inzet Snappet in het 

2. Zelfstandigheid  
 

evaluatie school 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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Daltononderwijs is zoeken: we willen zelfstandigheid, maar hoe i.c.m. 
Snappet/methode zoals Estafette?   
 
In het borgingsdocument “zelfstandig werken” (versie december 2017) staat 
beschreven hoe we hier met de leerlingen aan werken. 
 

 
 
 

Het visitatieteam heeft het bovenstaande waargenomen en vindt het een goed idee 
om hulp te vragen bij de zelfstandigheid van leerlingen en gebruik van Snappet. 
De leerlingen kunnen goed omgaan met uitgestelde aandacht en hiervoor 
gebruiken alle leerkrachten duidelijke middelen in de klas. 
 

 
 
 

2.6 De leraar creëert de randvoorwaarden (taakgerichte werksfeer, organisatie, 
opdrachten/taken, materialen) die de leerlingen in staat stellen zelfstandig 
te kunnen werken, zodat zij in hun eigen tempo en op hun eigen wijze 
kunnen leren.  

2.7 De leraar stimuleert leerlingen initiatieven te nemen en te tonen. 

2.8 De leraar biedt ruim tijd aan leerlingen om zelfstandig te kunnen werken. 
2.9 De leraar creëert voor de leerlingen de ruimte om hun talenten te laten zien 

en te ontwikkelen. 
 

 
 
 

Kleuters: de kinderen kunnen zelf bepalen wanneer zij aan de taak willen werken.  
D.m.v. uitdagende taken, passend bij het thema waarover gewerkt wordt, 
stimuleert de leerkracht kinderen om zelf initiatief tot het werken aan de taak te 
nemen. Een aantal kinderen wil liever spelen dan werken. Zij worden door de 
leerkracht meer aan de hand genomen en hebben vaak meer hulp van de lk. of 
een klasgenoot nodig (veel positieve feedback en stimulans om door te zetten). 
Door kinderen meer los te laten, dit door zo nu en dan meer vrije taken aan te 
bieden, merken we dat ze vaker tot prachtige resultaten komen en vaak met hele 
creatieve oplossingen. Dit is prachtig om te zien. 
Door het bieden van een rijke speel/leeromgeving (rijke hoeken die aansluiten bij 
alle vakgebieden, de 8 intelligenties) willen we de kinderen de mogelijk bieden om 
zich optimaal en naar eigen interesses te kunnen ontwikkelen. We laten kinderen 
meedenken in het aanbod van thema’s en hoeken. Samen met de kinderen 
denken we na over de inrichting van de hoeken. Kinderen mogen materialen/ 
gebruiksvoorwerpen zelf maken of meenemen van huis.  
 
Vanaf groep 4 een uur per week atelieronderwijs (beeldende vorming), waarbij we 
aan proberen te sluiten bij de talenten van de kinderen, groeps-doorbrekend. 
Organisatie maakt dat leerkrachten meer bepalen over het onderwerp. Vanaf 
groep 5 kan op veel momenten niet buiten de klas worden gewerkt, i.v.m. enkele 
groepen/beschikbare ruimtes.   
 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 
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Vanaf het schooljaar 2019/2020 gaan we op maandagmiddag de kunstzinnige 
vakken (muziek/drama) groepsdoorbrekend (3 t/m 8) aanbieden. 
 
 

 
 
 
 
Het visitatieteam heeft het groepsdoorbrekend als heel positief ervaren en heeft in 
het nagesprek het atelieronderwijs benoemd als een parel van de school.  
 

 
 
 

2.10 De school creëert voor de leraren en overige medewerkers de ruimte om 
hun talenten te laten zien en te ontwikkelen. 

2.11 De school stimuleert leraren en overige medewerkers initiatieven te nemen 
en te tonen.  

 

 
 
 

Atelieronderwijs biedt leerkrachten de mogelijkheid om ateliers in te vullen naar 
eigen interesse en/of talent. Duo partners overleggen welke vakken hun voorkeur 
hebben. Ook mogelijkheden om eigen expertises in andere groepen in te zetten.   
Reflectiecirkel: werken aan de eigen ontwikkeling. 
 

 
 
 
Het visitatieteam heeft dit waargenomen en gezien bij het atelieronderwijs. De 
leerkrachten waren enthousiast en vertelden hoeveel plezier de leerlingen met 
elkaar en het onderwerp bezig waren. 
 

 
  

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 
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3.1 De leerling benut de gegeven tijd en gelegenheid om te oefenen en zich te 
bekwamen in samenwerkingsvaardigheden. 

3.2 De leerling werkt op respectvolle wijze samen met leraar en 
medeleerlingen. 

 

 
 
 

In het schooljaar 2016 – 2017 zijn we actief bezig geweest met de kernwaarde van 

samenwerken. Coöperatief leren werd toegepast, maar niet structureel en ook niet 

in alle groepen op hetzelfde niveau. We wilden heldere, school-brede afspraken 

over samenwerken vastleggen en deze jaarlijks borgen, c.q. bijstellen. Dit heeft 

geresulteerd in het borgingsdocument “Coöperatief werken en leren” (okt. 2017). 

In alle groepen wordt wekelijks minimaal 1 coöperatieve werkvorm toegepast. Lln. 

beheersen de aangeboden werkvormen goed. Vanaf groep 3 zitten de leerlingen in 

een team. Binnen deze teams wordt er gewerkt met een oog-en schoudermaatje. 

Dit wordt nog niet structureel toegepast, vanaf september nieuwe schooljaar wordt 

dit vanaf groep 3 wel ingezet.  

Aandachtspunt: voor de leerkrachten zou het goed zijn om te weten welke 

werkvormen er in de voorgaande groepen zijn aangeboden. Zo weet de lk. welke 

werkvormen er nog aan bod kunnen komen.  

 

Door te spelen en werken in de hoeken, buiten te spelen, te gymmen en werken 

aan de taken zien we dat de kinderen goed kunnen samenspelen, samenwerken 

en samen leren. Met name de kinderen in groep 2 kunnen dit heel goed, maar ook 

de kinderen van groep 1 kunnen dit gaandeweg het schooljaar steeds beter. We 

merken dat de jongere kinderen vaak nog egocentrisch zijn (maar dit mag). 

Op de maandag en dinsdag stimuleren we de kinderen om samen met hun maatje 

een keuze te maken: hoekenwerk of werken aan een taak. Hierbij wordt een 

beroep gedaan op de volgende samenwerkingsvaardigheden: elkaar aankijken, 

overleggen, komen tot een compromis, hulp vragen en/of bieden, evalueren en 

reflecteren. De meeste kinderen beheersen deze vaardigheden goed. Reflectie 

zou beter kunnen (wordt door de lk. minder tijd aan besteed). 

Binnen het taakwerk wordt ook een beroep gedaan op het samenwerken en 

samen-leren: de leerkrachten bieden maatjestaken aan.  

 

We zijn nu 2 jaar bezig met atelieronderwijs voor de groepen 4 t/m 8. De ateliers 

op De Klister bieden de leerlingen de mogelijkheid om groeps-overstijgend te 

werken. Hierbij komen de volgende vaardigheden aan bod: samenwerken, 

presenteren en reflecteren. Kinderen werken tijdens ateliers met opdrachten, maar 

binnen de opdrachten kan er nog meer samen gewerkt worden. Er is verschil 

tussen samen werken en samenwerken.  

3. Samenwerking  

evaluatie school 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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De vaardigheden sluiten aan bij de interesses van de leerkracht. Groeps-

doorbrekend, samenwerken en veel goede inzet. Komend schooljaar komen er 

kunstzinnige ateliers bij, zoals drama, muziek, programmeren, techniek etc. vanaf 

groep 3, op de maandagmiddag. Groeps-doorbrekend projectwerk (lampion, kerst, 

Daltondag etc.) bevalt goed, zet door.  

 
 
 
Het visitatieteam heeft het bovenstaande waargenomen. Niet alleen bij het 
atelieronderwijs, maar ook binnen de groepen zelf. Er is ruimte om met elkaar te 
werken en er is keuze van werkplek. 
De coöperatieve werkvormen die werden ingezet werden door de leerlingen als erg 
leuk ervaren. 
 

 
 
 

3.3 De leraar werkt op respectvolle wijze samen met collega’s en leerlingen. 
3.4 De leraar geeft samen met collega’s vorm aan de taak of leertaken, zoals 

deze in de school zijn afgesproken.  
3.5 De leraar kan verschillende vormen en niveaus van samenwerken 

toepassen. 
3.6 De leraar schept een pedagogisch veilig klimaat voor samenwerking met de 

leerlingen en tussen de leerlingen onderling. 
 

 
 
 

Dit is het tweede schooljaar dat er bij de kleuters gewerkt wordt met 2 
combinatiegroepen 1/2. Na jarenlang gewerkt te hebben met een losse groep 1 en 
2 was dit voor de leerkrachten best even wennen. We merken dat deze manier van 
werken veel voordelen en ook werkverlichting biedt: samen vormgeven van de 
lesinhoud, doelen, taken, kortom het gehele kleuteronderwijs. Er wordt constructief 
samengewerkt! Werkt werkdruk-verlagend. Actie volgend jaar: overleg 1-2-3 wat 
betreft nieuwe thema’s (dat groep 3 beter kan aansluiten). Ook in de midden-
bovenbouw wat betreft de doorgaande lijn (b.v. Snappet). Vanaf volgend jaar 
structureel bouwvergaderingen gepland, b.v. eens in de 3/4 weken.    
 
 

 
 
 

Het visitatieteam heeft het bovenstaande waargenomen en een team gezien dat 
met elkaar richting wil gaan geven aan het onderwijs. Er is overleg geweest over 
een doorgaande lijn van groep 1 t/m 3 en dat was goed te zien in groep 3 waar de 
kinderen ook in hoeken konden werken afwisselend met het werken in een groepje 
aan een taak.  
De opzet om bouwvergaderingen te plannen is hierin ook een mooi voorbeeld van 
ontwikkeling. 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 
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Er wordt gebruik gemaakt van leuke coöperatieve werkvormen, een doorgaande 
lijn wordt nog geïmplementeerd. 
 

 
 
 

3.7 De school is een leefgemeenschap waarbinnen leerlingen, leraren en 
overige medewerkers op een zichtbare wijze samenleven en werken. 

3.8 De school is een leerplek waar leerlingen en leraren al samenwerkend van 
en met elkaar leren. 

3.9 De school is een veilige oefenplek voor democratisering en socialisering.   
 

 
 
 
 

Nieuwe methode: Kwink, met coördinator. De speel-leerpleinen worden optimaal 
benut. Betrokken ouders.  
Door het inplannen van bouw overleggen kan er meer samengewerkt worden en 
afgestemd worden.   
 

 
 
 
Het visitatieteam heeft het bovenstaande waargenomen en de speel leerpleinen 
worden goed benut. Ouders zijn heel betrokken en tevreden over de school. 
Kwink is goed ingezet m.b.t. het sociaal gedrag van de leerlingen. Ook in het 
gesprek met de leerlingen vertelden ze over de stappen van Kwink. 
 

 
  

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 
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4.1 De leerling maakt een planning voor zijn taakwerk.   
4.2 De leerling stuurt zijn planning bij door de voortgang te overzien. 

4.3 De leerling beziet het behaalde eindresultaat kritisch en neemt leerpunten 
mee naar een volgende planning van zijn taak. 

4.4 De leerling reflecteert op zijn eigen gedrag en dat van zijn medeleerlingen. 
 

 
 
 

In groep 1 wordt er toegewerkt naar het plannen voor 2 à 3 dagen. In groep 2 
stimuleren we de kinderen om te plannen voor een hele week (en als het kan op 
de maandag en dinsdag met hun maatje). Dit laatste is vaak lastig omdat maatjes 
kunnen bestaan uit een kind van groep 2 en een kind van groep 1. Groep 2 maakt 
3 taken, groep 1 maakt er twee. Het plannen voor een week is hierbij best wel 
lastig en daarnaast zijn er kinderen die het moeilijk vinden om samen een keuze te 
maken.  
Het plannen in groep 1 en 2 gaat goed. Jongere kinderen worden hierbij goed 
geholpen door de oudere kinderen. De jongere kinderen moeten vaak meer 
gestimuleerd worden om vanuit zichzelf een taak te maken. Het overzien van een 
planning is voor hen heel lastig. Bij de oudere kleuters lukt dit veel beter. Zij 
hebben ook meer besef van tijd en begrijpen dat aan het eind van de week de taak 
klaar moet zijn (en niet alleen klaar, maar ook: het doel moet behaald zijn). Dit 
laatste zouden wij als leerkracht meer aandacht aan kunnen besteden/meer de tijd 
voor nemen: niet alleen maar evalueren, maar ook reflecteren, zowel op 
individueel als op groepsniveau. Het is niet dat de kinderen dit niet kunnen, maar 
dat ze er de mogelijkheid voor moeten krijgen. We reflecteren als groep veel op het 
gedrag en het groepsklimaat en minder op het taakwerk. Dit is een actiepunt, want 
dit doen we nog niet structureel. (reflecteren op taakwerk) 
 
Vanaf groep 5 geeft Snappet leerdoelen aan. In groep 5/6 worden doelen er nog 
door leerkracht zelf in gezet. Door middel van duimen wordt gereflecteerd op de 
les. Enkele lln in groep 6 kunnen zelf doelen aangeven. In groep 7/8 wordt 
gereflecteerd op leerdoelen: Hoe ver ben je?  
Er wordt meer gewerkt met methode doelen, dan met leerdoelen.  
In groep 5 kunnen leerlingen meestal reflecteren op gedrag en spreken elkaar 
hierop aan. In groep 6 wordt druk gewerkt aan het reflecteren op gedrag. Dit gaat 
steeds beter. Kwink en de kindgesprekken sluiten hier goed op aan. 
 
*leerkrachten mogen leerlingen nog vaker vragen om te reflecteren op hun werk, 
zodat het eigen gemaakt wordt. Ook voor aanvang van een les kan er gevraagd 
worden wat ze willen leren en hoe ze denken het doel te gaan halen.  

 
  

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 

4. Reflectie  
 

evaluatie school 
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Het visitatieteam heeft gezien dat leerlingen zelf de volgorde bepalen van het te  
maken werk en hun doelen bijstellen. Mooi voorbeeld van een leerling in groep 8 
die het streefniveau graag omhoog wilde en de leerkracht hierin met haar in 
gesprek is gegaan en het niveau samen met de leerling heeft bepaald. Mondeling 
reflecteren op taakwerk gebeurt wel maar een structurele inzet zou de leerlingen 
meer regie over hun eigen leerproces geven. Reflectie zichtbaar maken op een 
taakbrief kan veel hulp geven. Zie aanbeveling 2 
 

 
 
 
 

4.5 De leraar zet verschillende reflectiemethoden in. 
4.6 De leraar laat leerlingen reflecteren op de samenwerking. 

4.7 De leraar laat leerlingen feedback geven op zijn eigen functioneren. 

4.8 De leraar is in staat om kritisch naar zijn werk te kijken en gebruikt 
evaluatie, reflectie en feedback van anderen om zich verder te ontwikkelen.  

 

 
 
 

In de tweede helft van het schooljaar 2018 – 2019 hebben we als team een start 
gemaakt met deze kernwaarde. We hebben met elkaar besproken wat we doen 
aan reflectie op leerling-niveau en ons daarnaast de vraag gesteld waarom we 
reflectie bij onze leerlingen zo belangrijk vinden. We willen dat onze leerlingen zich 
bewust worden van hun eigen leerproces, ze hier eigenaar van maken. Een goed 
pedagogisch klimaat is hierbij een voorwaarde.  
 
In april 2014 is er een ontwikkelingslijn reflectie opgesteld. Het komende schooljaar 
zal deze ontwikkelingslijn kritisch onder de loep worden genomen en daar waar 
nodig bijgesteld worden (beschrijven van ik-doelen). De wijze waarop we hieraan 
gaan werken en de middelen die we daarvoor nodig hebben worden dan ook 
beschreven.  
 
Schoolbreed wordt er veel aandacht besteed aan het reflecteren op de 
samenwerking door de leerlingen. We zijn ons ervan bewust dat we op 
groepsniveau meer evalueren i.p.v reflecteren. Individueel (leerkracht en leerling) 
gaat het reflecteren beter en kunnen met name de leerlingen in de bovenbouw 
goed aangeven wat hun leerpunten zijn.  
Als leerkrachten onderling zouden we dit meer willen en moeten doen.  
 
Reflectievragen is iets waar we als leerkrachten aan kunnen werken om dit elke 
dag te doen. Reflectiemethoden kunnen hierbij goed ondersteunen.  
Reflectie komt terug binnen kindgesprekken en ook binnen het portfolio. 
 
In groep 7/8 wordt gereflecteerd op de samenwerking i.p.v. evalueren. 
In groep 5/6 kan er nog beter gereflecteerd worden. 
  

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 
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Het visitatieteam vindt dat de doorgaande lijn van reflecteren nog aandacht behoeft 
en meer verdiepend. Het portfolio en de kindgesprekken kunnen hierin 
meegenomen worden. 
Evaluatiegesprekken over de inhoud van het taakwerk en reflecteren op het eigen 
handelen kunnen goed samen gaan. Zie aanbeveling 2 

 
 
 

4.9 De school stelt leraren en overige medewerkers in de gelegenheid van en 
met elkaar te leren. 

4.10 De school hanteert een doorgaande lijn m.b.t. reflectie op leerlingniveau. 
 

 
 
 
 

Een doorgaande lijn op het gebied van reflectie wordt schoolbreed gehanteerd, 
maar: per groep zijn er aandachtspunten. Zo is er een verschil te zien in het 
reflecteren vooraf, tijdens en na. In de bovenbouw gebeurt dit veelvuldig. 
4.9: deze mogelijk is er in voldoende mate, zowel binnen de eigen school als 
daarbuiten. We zijn een reflectief team dat gezamenlijk nadenkt over de 
schoolpraktijk. We proberen samen van onze school een lerende organisatie te 
maken, waar ernaar gestreefd wordt bekwaam te zijn en de blijven.  
Heel belangrijk hierbij is dat we met elkaar kritisch zijn en blijven, dat gemaakte 
afspraken geëvalueerd, bijgesteld en geborgd worden. Hier moeten we met z’n 
allen op toezien. De laatste 2 jaar is dit in mindere mate gebeurd: op daltongebied 
zijn er meerder dingen in gang gezet, maar hebben we in mindere mate het hier 
met elkaar over gehad en minder tijd genomen om dingen te implementeren, 
nieuwe collega’s hierin mee te nemen en afspraken te borgen en evalueren. De 
focus op dalton was er minder. We zijn ons ervan bewust dat dit weer anders moet 
en kan, met daarbij de kanttekening welke koers we als school willen gaan varen: 
wel/niet dalton, wat is onze visie op goed onderwijs?           
 

 
 
 
Het visitatieteam heeft het bovenstaande waargenomen en hoopt dat de directeur 
en daltoncoördinator het initiatief gaan nemen om de juiste richting te geven aan 
het team met betrekking tot het onderwijs en de visie van de school. Zie 
aanbeveling 1 
 

 
 
 
  

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 
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5.1 De leerling behaalt zijn leerdoelen die passen bij zijn persoonlijke 
ontwikkeling. 

5.2 De leerling gaat op een efficiënte en verantwoorde wijze om met zijn 
leertijd. 

5.3 De leerling is actief bezig met de taak en maakt efficiënt gebruik van zijn 
keuzemogelijkheden. 

 

 
 
 

Wij zijn een Daltonschool en pijlers van Daltononderwijs zijn o.a. effectiviteit, 
doelmatigheid en reflectie. Dit betekent dat we het belangrijk vinden dat kinderen 
leren naar zichzelf te kijken en zelf doelen durven te stellen om te leren. In 
schooljaar 2016 – 2017 hebben we als team scholing gevolgd rondom 
kindgesprekken. De afgelopen 2 jaar zijn we bezig geweest met de implementatie 
van de kindgesprekken (zie borgingsdocument “kindgesprekken”, okt. 2017) 
 

We zijn ons aan het buigen over een portfolio. Het door onze gehanteerde 
leerlingrapport vinden we niet meer/minder van deze tijd. Een portfolio zou deze 
goed kunnen vervangen en meer tegemoet komen aan het idee dat een rapport 
niet van de leerkracht moet zijn, maar van het kind. Onze LIO-stagiaire heeft in de 
tweede helft van schooljaar 2018 – 2019 een onderzoek gedaan over het digitale 
portfolio. Hierbij heeft zij geïnventariseerd wat de individuele meningen, eisen, 
voorwaarden en behoeften zijn.  
N.a.v. dit onderzoek zijn we het als team erover eens dat:  

• Deels schriftelijk, deels digitaal. 

• De leerling is samen met de leerkracht mede-eigenaar van het portfolio 

• Leerlingen eigenaar maken van hun leerproces 

• Leerlingen die zichzelf doelen stellen 

 

Kleuters: 

Hoewel sommige kinderen gestimuleerd moeten worden om te werken aan hun 

weektaak, merken we dat de meesten als ze eenmaal aan het werk zijn, betrokken 

zijn en taakgericht (passend bij het niveau). Taken zijn over het algemeen binnen 

de gestelde tijd klaar, voldoen aan de eisen, met name de oudere kleuter maakt 

goed gebruik van de materialen, durft om hulp te vragen en kan deze bieden. Het 

samenwerken binnen de taken blijft voor veel kinderen lastig, ze zijn vaak op hun 

eigen werk gericht. We stimuleren de oudere kleuters om verbale hulp te geven 

i.p.v. het voor de ander te doen: laten verwoorden en voordoen. Hier leert een 

jongere kleuter van.    

 
 
 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 

5. Effectiviteit / doelmatigheid  
 

evaluatie school 
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Leerlingen gaan efficiënt om met hun tijd. Een time-timer geeft ondersteuning.  
Wanneer leerlingen worden losgelaten (zelf plannen – 12:00 uur moet het af), zijn 
er kinderen die het lastig vinden om het om die tijd af te hebben.  
Groep 7/8 krijgen ze alles op maandag op programma. Eventueel wordt instructie 
ingepland om bepaalde momenten. 
Vanuit VO krijgen we terug dat de leerlingen goed kunnen plannen en dat de 
leerlingen zelfstandig zijn. 
 
*Kinderen moeten aan doelen werken i.p.v. aan taken, doelen halen i.p.v. 
weektaak afhebben. 

 
 
 

Het visitatieteam heeft gezien dat leerlingen minder initiatief nemen tot hun eigen 
leerdoelen. Naast de leerdoelen voor de elementaire vaardigheden zoals, lezen, 
rekenen en spelling zien wij deze niet terug voor de zaakvakken. 
Het visitatieteam adviseert een vorm van taakbrief waardoor de effectiviteit en 
doelmatigheid van het leren wordt vergroot. 
Leerlingen zijn in de klas wat minder zichtbaar. Ze kwamen wat bedeesd over. 
Tijdens het atelieronderwijs kwamen ze meer los. Zie aanbeveling 1 
 

 
 
 

5.4 De leraar behaalt zijn leerdoelen. 

5.5 De leraar gaat op een efficiënte en verantwoorde wijze om met zijn lestijd. 

5.6 De leraar zorgt voor afwisseling van leeractiviteiten tijdens de les. 
5.7 De leraar stemt de instructie en het leerstofaanbod af op de leerbehoeften 

en leermogelijkheden van zijn leerlingen. 
5.8 De leraar daagt leerlingen uit het beste uit zichzelf te halen.  

5.9 De leraar geeft leerlingen een uitdagende motiverende taak die past bij het 
niveau, de interesse en het (werk)tempo van de individuele leerling. 

5.10 De leraar analyseert de leerproblemen van leerlingen die de leerdoelen niet 
halen. 

 

 
 
 

 

Kleuters: Sinds vorig schooljaar zijn we gestart met het werken in de kleine kring. 
Dit heeft ook te maken met het feit dat we destijds zijn gaan werken met twee 
combi-groepen. Op het gebied van rekenen en fonemisch bewustzijn wordt de 
leerstof in de kleine kring aangeboden. Dit schooljaar willen we meer differentiëren 
op kind- niveau. Heeft een kind een instructie wel of niet nodig? Kinderen die de 
lesdoelen al beheersen mogen buiten de kring werken op eigen niveau.  
Effectiviteit/doelmatigheid op leraarniveau is een sterk punt!  
 
Aandachtspunten/verbeterpunten voor de komende jaren: 

• Leerkrachten op De klister gaan zich verdiepen in de weektaak, hierbij 
rekening houden met Snappet, eigen persoonlijke leerdoelen (voorkomend 
uit de kindgesprekken) met als doel het creëren van eigenaarschap.  

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 
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Eventueel kan de weektaak worden vervangen door reflectiemomenten 
(individueel met een kind of leerlingen in groepjes). 
Vragenlijsten geven hier antwoord op. 
*Leerkrachten kunnen zich nog scholen/verdiepen in het stellen van 
onderzoekende en reflecterende vragen stellen. 

 
 
 
 
Het visitatieteam mist een taakbrief als middel om te komen tot de eigen 
leerontwikkeling van elk individueel kind. De keuze van een eigen taak kan 
weggezet worden op een taakbrief waarin geëvalueerd en gereflecteerd kan 
worden op het product en het proces van het eigen leren. 
Taakbrief en reflectiemomenten kunnen nog beter worden ingezet. 
 

 
 
 

5.11 Het onderwijs is door een efficiënte inrichting van tijd, ruimte en middelen 
doelmatig en gericht op het behalen van de noodzakelijke opbrengsten. 

5.12 De school hanteert een doorgaande lijn van de daltoncompetenties van 
leerlingen en personeel. 

5.13 De school biedt leerlingen ondersteuning en/of passende zorg als zij de 
leerdoelen niet halen.  

 

 
 
 

Leerlijnen op het gebied van reflectie (de leerling kan...) en zelfstandigheid (ik-
doelen) zijn opgesteld en worden door de leerkracht gehanteerd. Leerlijnen m.b.t. 
de overige kernwaarden zijn er niet. In 2013 is er een leerlijn op het gebied van de 
keuzetaak opgesteld. Deze leerlijn zal kritisch onder de loep moeten worden 
genomen om zo een doorgaande lijn te kunnen waarborgen. In de groepen 1 t/m 4, 
7 en 8 krijgen de leerlingen voldoende gelegenheid (ruimte en tijd) om te werken 
aan hun keuzetaak. In de groepen 5 en 6 wordt hier weinig tot niet aan 
toegekomen (kieswerk komt in deze groepen wel aan bod), dit vanwege een vol 
lesprogramma. 
 

 
 
 
Het visitatieteam adviseert om de actiepunten goed te  borgen en van daaruit 
planmatig te handelen in de uitvoering daarvan. In het aanbod van het 
lesprogramma kunnen er onderdelen zijn die vallen onder keuzetaken omdat niet 
de oefeningen het leren bepaald maar de leerdoelen. Kijk kritisch naar je methode 
voor lesaanbod. Snappet zet de lijn uit maar kijk daar ook kritisch naar. Zie 
aanbeveling 1 
 

 
  

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 
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6.1 De school werkt planmatig aan de daltonontwikkeling en beschrijft dit in een 
daltonbeleidsplan. 

6.2 De school geeft aan hoe de daltonontwikkeling wordt aangestuurd, bv. door 
een daltoncoördinator. 

6.3 De school draagt haar daltonidentiteit uit. (schoolgids, website, folders etc). 
6.4 De school heeft daltonscholing in het scholingsplan opgenomen. 

6.5 De school benut de daltonmogelijkheden van het gebouw.  

6.6 De school enquêteert regelmatig de leraren, de ouders en de leerlingen 
over de daltonontwikkeling en de kwaliteit van het daltononderwijs. 

6.7 De school is actief betrokken bij dalton-regioactiviteiten, waarbinnen zij 
vertegenwoordigd is. 

6.8 De leerlingen worden betrokken bij de daltonontwikkeling van de school. 
6.9 De ouders worden betrokken bij het ondersteunen van de dalton-

ontwikkeling van de school. 
6.10 Het schoolbestuur ondersteunt de school in haar daltonontwikkeling. 

 

 
 
 

In ons daltonboek staat beschreven hoe onze school vormgeeft aan 
daltononderwijs. Naast dit boek wordt er gewerkt met het 
DaltonOntwikkelingsPLan (DOP). Hierin staat beschreven waar onze school voor 
een periode van vijf jaar zich in wil ontwikkelen. Het tot stand komen van het DOP 
gebeurt tijdens een teamoverleg waarbij de daltoncoördinator (daco) punten voor 
verbetering/ ontwikkeling naar voren brengt. Het team heeft hierbij een grote 
inbreng. Jaarlijks legt de daco groepsbezoeken af waarbij er gekeken worden naar 
het daltongehalte binnen de groep. In een nagesprek wordt besproken wat de daco 
(niet)heeft gezien, worden eerder gemaakte afspraken geëvalueerd (zie 
afsprakenlijst opgesteld aan het begin van een nieuw schooljaar) en worden 
verbeter-/ ontwikkelpunten opgesteld. N.a.v. deze gesprekken geeft de daco 
tijdens een teamoverleg een korte samenvatting van deze gesprekken en worden 
gezamenlijke actiepunten opgesteld (zie actielijst, opgesteld aan het begin van een 
nieuw schooljaar). Het werken met Snappet in combinatie met de weektaakbrief is 
hier een voorbeeld van.  
De daco neemt actief deel aan de regio- en intervisiebijeenkomsten. Daarnaast 
bezoeken de  daco en de directeur de landelijke bijeenkomsten in Deventer. Het 
team participeert actief in de tweejaarlijkse bijeenkomsten van de regio Noord. 
De school benut daar waar kan de daltonmogelijkheden van het gebouw: speel-
/leerplein beneden, atelieronderwijs. De keuze om de groepen 3 en 4 , 5 en 6 uit 
elkaar te halen vanwege te grote groepen heeft als nadeel dat het leerplein boven 
niet ingezet kan worden als ruimte om zelfstandig of samen te kunnen werken 
buiten de eigen groep.  
 

Borging als voorwaarde 
 

evaluatie school 

Indicatoren op schoolniveau 
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De school vraagt eens per vier jaar ouders, leerkrachten en leerlingen  wat ze van 
de school vinden hier komen ook vragen over het daltononderwijs aan bod. 
Kinderen van de leerlingenraad vertegenwoordigen alle kinderen en tijdens deze 
vergaderingen denken ze mee over ons onderwijs. Ouders worden ook in de 
gelegenheid gesteld om ongeveer zeswekelijks over onze school te praten. 
 

 
 
 

Het visitatieverslag heeft veel beschreven wat de stand van zaken is op dit 
moment van de school. Het duidelijkste was de evaluatie van de kleuterbouw. 
 
Hoofdstuk 3 van het Daltonboek is mooi omschreven: “Waar staan we voor”. 
 
Daltonoverleg is nodig om de ten doel gestelde plannen goed in te voeren. 
Het team vraagt om beleidsvoornemens te concretiseren en gezamenlijk in te 
voeren zodat er uniformiteit is van de daltonkernwaarden. Zie aanbeveling 1 
 

 
 
 
 
 

Eind schooljaar 2014-2015 is een nieuw DaltonOntwikkelingsPlan opgesteld. Hierin staat 
voor een periode van 5 jaar beschreven waarin wij ons als school op het gebied van 
dalton willen ontwikkelen. Met name de laatste twee schooljaren hebben we minder tijd 
besteed aan onze daltonontwikkeling en meer in “de overlevingsstand” gezeten. (door 
langdurige ziekte, nieuwe, tijdelijke leerkrachten, een directeur die aan heeft gegeven het 
dalton wat los te hebben gelaten/minder gestimuleerd en levend gehouden, het enigszins 
uit het oog verliezen van de schoolvisie en daarbij de visie op goed daltonderwijs).  
Op dit moment zijn we wat zoekende/zwevende. De vraag of we nog wel daltonschool 
willen en kunnen blijven is hierbij ook om de hoek gekomen. We zijn heel benieuwd wat 
jullie als visitatiecommissie bij ons op school zien en of dat wat jullie zien overeenkomt 
met wat er beschreven staat in ons Daltonboek. 
De komende schooljaren gaan we m.b.v. externen ons bezig houden met het inhoud 
geven aan onze visie en missie. Veel onderdelen zijn in gang gezet, maar deze moeten 
de komende jaren goed samen komen. Van groot belang hierbij is dat alles door het team 
gedragen wordt en ook uitgevoerd. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

bevindingen visitatieteam 

Overige opmerkingen school 
 (nog niet in zelfevaluatie opgenomen, maar wel relevant) 
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De leerlingenraad bestaat uit 6 leerlingen van de groepen 6,7 en 8. 
De leerlingenraad komt  ongeveer 6 x bij elkaar onder leiding van meester Richard. 
De leerlingen vinden het prettig om met elkaar te praten over de leuke dingen die ze op 
school willen doen. 
Er is gesproken over: 

• Wat is dalton; 

• Hoe kom je in de leerlingenraad; 

• Wat wil de leerlingenraad nog bereiken dit schooljaar; 

• Waardoor kan het nog leuker worden op school; 

• Kwink en Pesten; 

• Wat ze graag nog willen veranderen op school. 
De leerlingen waren open en konden heel goed vertellen over de school. Zij kwamen niet 
bedeesd over. Ze zijn allemaal blij dat ze op een daltonschool zitten. Ze vinden dat je de 
vrijheid hebt om veel te kiezen. Je hoeft niet alle instructie te volgen. Ze zijn blij met de 
keuzes die ze zelf mogen maken met betrekking tot het werk. Ze mogen veel taken 
zelfstandig doen. Leerkrachten zijn er ook om te helpen. In de leerlingenraad wordt er 
gesproken over de materialen op het schoolplein, bepaalde leuke dagen ( tosti-dag ed.), 
het behoud van themakisten. Als tip hebben alle kinderen genoemd dat er aandacht moet 
blijven om het pestgedrag te voorkomen. 
 

 
 
 
 

Er is gesproken over: 

• Het daltononderwijs en visie van de school; 

• Kindgericht werken; 

• Atelieronderwijs; 

• Ontwikkelingen die nog gaan volgen  

• Leerkrachten willen graag meer richting en sturing krijgen; 

• Het fijne schoolklimaat; 
 
Het visitatieteam heeft in het eerste gesprek duidelijk gemaakt hoe zij de visitatie hebben 
voorbereid. Er is gevraagd of wij vragen mochten stellen in de lessen ter duidelijking. Hier 
hebben de collega’s gehoor aan gegeven. Het visitatieteam heeft deze gesprekjes 
ervaren als waardevol en zeer open. Ook bij het doorvragen naar de kernwaarden hebben 
wij bemerkt dat het team heel goed weet waar zij krachtig in is en waar nog winst te 
behalen valt. Wij hebben mooie voorbeelden van didactisch handelen gezien; gr 1-2, 
leerplein vol leer-speelmateriaal ( vervoer), gr 3 overgang hoekwerk, gr 4 groepswerk bij 
spelling, gr 5-6 circuitvorm bij tafels, gr 7-8 extra aanbod of oefening bij  het rekenen. 
 

 
  

Uit de gesprekken met leerlingen 

Uit de gesprekken met leraren en ondersteunend personeel 
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Er is gesproken met Bettina vd Wal, Lutske Depenbrock en Andre Ruijtenberg over: 

• Wat vinden ze van de Klister; 

• Moet dalton zichtbaar zijn voor mensen in het dorp; 

• Wat is daltononderwijs; 

• Sterke punten van de Klister; 

• Tips voor de Klister; 

• Komt dalton terug bij vergaderingen MR/OR; 
 

B.vd Wal heeft goed contact met de leerkrachten. Zij vindt dat alles bespreekbaar is. Er 
wordt altijd gezocht naar oplossingen. 
L. Depenbrock heeft bewust gekozen voor het daltononderwijs. Zij kan zich vinden in de 
kernwaarden. 
A. Ruijtenberg is voorzitter MR en ervaart zelfstandigheid van leerlingen en plannen als 
waardevolle onderdelen van het onderwijs aan de Klister. Dalton komt niet expliciet aan 
de orde bij vergaderingen van de MR. De kernwaarden en de concretisering daarvan 
worden wel vaak benoemd. 
De ouders vinden dat er samenwerking gezocht mag worden met het Kompas , de 
buurschool. De groei van de school heeft gezorgd voor minder werkplek. Bij de 
nieuwbouw is er misschien onvoldoende rekening mee gehouden?  
Een sterk punt van de school vinden ze dat er serieus omgegaan wordt met problemen, 

Er is gesproken over: 

• Wat er de afgelopen 5 jaar is gerealiseerd; 

• Waar ze trots op zijn; 

• Wat we gaan zien in de groepen; 

• Scholing: niet alle leerkrachten zijn gecertificeerd en de directeur ook nog niet; 

• Kindgericht en groepsdoorbrekend werken; 

• Richting geven aan het onderwijs; 

• Daltonscholen binnen Quadraten; 

• Intervisie met andere directies van Daltonscholen; 

• Kernwaarden van Dalton; 

• Hulp die NDV kan bieden bij ontwikkeling op scholen. 
 
Het gesprek met de directeur en daltoncoördinator verliep plezierig. Op alle voorbereide 
vragen werd duidelijk antwoord gegeven. De directeur en daltoncoördinator hebben zicht 
op de kwaliteit en daltonontwikkeling van het team. Het team is trots op het nieuwe 
schoolgebouw. De directeur zoekt samenwerking met daltonscholen en de clusterscholen 
van de organisatie. De daltoncoördinator vertelt over de proeftuintjes die zijn ontstaan na 
daltonscholingen. Nu is het zaak om de daltonontwikkeling vast te houden. Het 
implementeren van de vastgestelde doelen in de actielijst 2019-2020 heeft prioriteit. 
De directeur geeft aan dat ze de komende periode richting gaan geven aan het onderwijs 
en de visie van de school. 
 

Uit de gesprekken met ouders 

Uit de gesprekken met de schoolleiding 
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de methode Kwink wordt ingezet tegen pestgedrag en digitalisering van het onderwijs. 
Ouders zijn heel tevreden en benoemen de laagdrempeligheid van directie en team als 
heel fijn! Ouders herkennen zich als ambassadeur van de school. 
 

 
 
 
 
naam bestuurslid: Adrie Oosterhof 
Er is gesproken met mevrouw Adrie Oosterhof over: 

• Wat het visitatieteam deze dag gaat doen; 

• Standpunt van het bestuur m.b.t. dalton 

• Tevreden over inzet en kwaliteit van onderwijs door het team; 

• Integraal kindcentra en positie van dalton hierin; 

• Gedeeld eigenaarschap directie daltonscholen; 

• Kwaliteitsonderwijs hoe zichtbaar te maken en hoe uit te voeren; 

• Onderwijsconcepten binnen het bestuur: Nautilus onderwijs zonder klassen, dalton, 
groepsdoorbrekend onderwijs; 

 
A. Oosterhof geeft aan dat ze de samenwerking binnen het team heel groot vindt. Ze 
noemt het team heel hecht. Het team wil werken aan het groepsdoorbrekend onderwijs. 
Dit juicht ze van harte toe. Ondanks dat de Klister behoort tot het traditionele 
vernieuwingsonderwijs proberen ze innovatief te zijn waar het kan. Elke school mag bij 
Quadraten haar eigen identiteit bepalen. De samenwerking binnen de directeuren 
daltonscholen mag de eigen keuze zijn. Het visitatieteam hoopt op een verbinding tussen 
de daltonscholen binnen de scholengroep waardoor de daltonidentiteit kan worden 
versterkt. 
 

 
  

Uit de gesprekken met het bestuur 
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  ontwikkeling 
nr Beoordelingskader O V 
0 Realisering aanbevelingen vorige visitatie*  x 
1 Vrijheid in gebondenheid / Verantwoordelijkheid en 

vertrouwen 
 x 

2 Zelfstandigheid  x 
3 Samenwerking  x 
4 Reflectie x  
5 Effectiviteit - doelmatigheid x  

* niet van toepassing bij licentieverlening 

 
 
 

 

 Advies Criteria 

 Licentie verlenen 
 

Maximaal één onvoldoende kernwaarde. 

 Over twee jaar versnelde visitatie 
voor licentieverlening 

Twee of meer onvoldoende kernwaarden 

 Geen licentie verlenen Na versnelde visitatie licentieverlening twee of meer 
onvoldoende kernwaarden 

 Licentie voor vijf jaar verlengen 
 

Maximaal één onvoldoende kernwaarde inclusief 
realisering aanbevelingen vorige visitatie + borging 

x Over twee jaar versnelde visitatie  
(bij de vijfjaarlijkse visitatie) 

Twee of meer onvoldoende kernwaarden inclusief 
realisering aanbevelingen vorige visitatie + borging 

 Licentie intrekken Na versnelde visitatie twee of meer onvoldoende 
kernwaarden inclusief realisering aanbevelingen 
vorige visitatie + borging 

 
 
 
 
 

Aanbeveling Omschrijving 
Nr.1 Zorg voor een doorgaande lijn in de school van de daltoncompetenties 

van leerlingen en personeel. Maak zichtbaar voor iedereen en leg vast 
wat de daltonkwaliteit is van leerlingen en het team. 

Nr.2 Het zou goed zijn dat de kernwaarde reflectie meer zichtbaar en 
verdiepend is op de school waarbij de taakbrief als planmiddel, 
differentiatiemiddel en reflectiemiddel ingezet wordt. De school kiest zelf 
voor de manier en wijze waarop deze wordt ingezet. 

 
 
 

Advies aan het bestuur van de NDV 
 

beoordeling 

Aanbevelingen die met een plan van aanpak opgenomen 
worden in de schoolreactie 
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Het visitatieteam bedankt de school voor de prettige wijze waarop zij is ontvangen. 
We hebben een prachtig dalton schoolgebouw gezien met bevlogen leerkrachten die 
didactisch sterk zijn. Het DNA van dalton is voelbaar in de school. 
We hebben bemerkt in de gesprekken met de directeur, daltoncoördinator en het overige  
team , de ouders, de leerlingen en de teamcoördinator onderwijs dat zij open durfden te 
zijn en antwoord gaven op alle vragen van het visitatieteam. Het visitatieteam heeft 
verbinding gezien tussen de gesprekken, de klassenbezoeken en het visitatieverslag. 
Extra dank gaat uit naar de directeur die zich flexibel heeft opgesteld naar het 
visitatieteam. We willen de school meegeven dat de NDV uitgenodigd kan worden voor 
teambijeenkomsten om voorlichting en informatie te geven.  
We wensen het team heel veel succes met de school en de focus op dalton. 
 

 
 
 
 
 

naam handtekening datum 

   

 

  

slotopmerkingen 
 

Ondertekening voorzitter visitatieteam 
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Reactie van leerkrachten op visitatie en het verslag: 

• In groep 3 is er best veel keuze in keuzetaak, dit geldt ook voor groep 4; 

• Enthousiaste visiteurs. Kwamen met bruikbare tips en opmerkingen waardoor je 
zelf ook weer even op scherp wordt gesteld. Nagesprek heb ik als prettig ervaren. 
Fijn dat de dagplanning is aangehouden. 

 
Reactie van directeur en Daco: 
Fijne open gesprekken gevoerd over Dalton en de persoonlijke visie. Ook tips gekregen 
hoe verder te gaan met Dalton.  
 
Vraag die blijft hangen: Wat zou het advies geweest zijn als we niet zo open geweest 
waren over hoe we nu staan ten opzichte van Daltononderwijs. Dan ook advies twee jaar 
of weer voor vijf jaar? 
 
Overige opmerkingen: 
Wij kunnen ons prima vinden in de aanbevelingen. Er staan geen nieuwe dingen in. Een 
bevestiging gekregen dat we op de goede weg zijn en dat we een goed beeld hebben van 
ons Daltononderwijs. 
 

 

 

 

 

 
aanbeveling 1. 
(letterlijk overnemen uit 
visitatieverslag) 

Zorg voor een doorgaande lijn in de school van de 
daltoncompetenties van leerlingen en personeel. Maak 
zichtbaar voor iedereen en leg vast wat de daltonkwaliteit is 
van leerlingen en het team. 

actie Voor alle kernwaarden staat een duidelijke doorgaande lijn op 
papier en deze wordt toegepast. Per kernwaarde kunnen kinderen 
en leerkrachten aangeven wat ze beheersen.  

uitvoerenden Team 

tijdvak 2019-2020 kernwaarde zelfstandigheid en reflectie 
2020-2021 kernwaarde samenwerken en verantwoordelijkheid 
2021-2022 kernwaarde effectiviteit en doelmatigheid 

scholing/ externe 
ondersteuning 

Kijken op welke manier we als team hierin ondersteund kunnen 
worden. Een “informatieve” scholing of een “actieve” scholing. 
 

Schoolreactie op de visitatie 
 
Overige opmerkingen en ervaringen m.b.t. het verloop van de visitatie. hierbij valt te denken aan: 
opstelling visiteurs, dagrooster, gevoerde gesprekken, etc.  
N.B. Dit zijn opmerkingen van de school zèlf. Deze opmerkingen kunnen dus afwijken van de 
“slotopmerkingen” genoemd in het visitatieverslag. 

Plan van aanpak m.b.t. uitwerking aanbevelingen  
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Kijken op andere Daltonscholen door leerkrachten en/of informeren 
bij andere scholen hoe er gewerkt wordt met doorgaande lijnen. 

toelichting  
 
 

aanbeveling 2. 
(letterlijk overnemen uit 
visitatieverslag) 

Het zou goed zijn dat de kernwaarde reflectie meer zichtbaar 
en verdiepend is op de school waarbij de taakbrief als 
planmiddel, differentiatiemiddel en reflectiemiddel ingezet 
wordt. De school kiest zelf voor de manier en wijze waarop 
deze wordt ingezet. 

actie 1. Het ontwikkelen van een “taakbrief” per groep (op papier, 
digitaal, in agenda, planbord etc. welke vakken staan erop 
en hoe kunnen ze plannen); 

2. Bespreken en vastleggen hoe er op de taakbrief wordt 
gereflecteerd; 

3. Wekelijks een half uur tijd besteden aan plannen en/of 
reflecteren; 

4. Het ontwikkelen van een portfolio, zodat kinderen meer 
zeggenschap hebben over hun eigen ontwikkeling en 
kunnen laten zien waar ze trots op zijn.  

uitvoerenden Team 

tijdvak  

scholing/ externe 
ondersteuning 

2019-2020; scholing van Klassewijzer om kindgesprekken meer 
vorm te geven en een start te maken met het ontwikkelen van een 
portfolio, hierdoor leren kinderen meer naar zichzelf kijken en 
krijgen ouders meer inzicht in de (persoonlijke) ontwikkeling van 
hun kind; 
2020-2021: scholing op het gebied van plannen en taakbrieven 
bekijken van andere scholen.  

toelichting Kinderen moeten eerst leren plannen, daarna kunnen ze pas 
reflecteren op het plannen. Ze kunnen dan kijken naar het proces 
en het resultaat. 

 

 
 
 
 
 
 

naam functie handtekening datum 

    

    

 
Dit verslag wordt binnen drie weken na ontvangst (het liefst per e-mail als Wordbestand) opgestuurd naar de 
visitatievoorzitter, die dit  binnen vijf weken na de visitatie opstuurt naar de inhoudelijk medewerker visitaties van 
de NDV. 

Ondertekening school en 
visitatievoorzitter voor gezien 


