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Zet bij het samenstellen van de taak en keuzewerk de vraag centraal van de 
leerling: “wat wil ik leren”? 
 

 
 
 

 
Bij de taak is er ruimte gekomen voor eigen inbreng van de kinderen.  

 Bij de kleuters staat regelmatig het vraagteken op het taak bord.  
De kinderen mogen dan zelf iets uit de kasten kiezen of een opdracht 
bedenken. 

 In groep 3 hebben de kinderen een vrije keuze opdracht als de verplichte 
inlooptaken en dagtaken af zijn. 

 Op de taak van de middenbouw mogen de kinderen als de dagtaken en  
de verplichte weektaken af zijn, aan de slag met de weektaakkeuze.  
Dit zijn opdrachten gemaakt door leerkracht en leerlingen, gebaseerd op 
meervoudige intelligentie. Ook is er een vakje bij de weektaakkeuze leeg 
gelaten. Hier mogen de kinderen zelf een opdracht bedenken, waarbij de 
kinderen zich laten leiden door hun interesse of talenten. 

 Bij de bovenbouwtaak mogen de kinderen als de dagtaken en de verplichte 
weektaken af zijn, aan de slag met de weektaakkeuze. Op de taak van de 
bovenbouw is niet genoeg ruimte, daarom hangt de weektaak keuze op 
een apart vel in de klas. Leerlingen mogen ook projectmatig aan de slag 
met een eigen gekozen onderwerp. 
 

Wat we merken is dat de kinderen nauwelijks gemotiveerd zijn om zelf iets te 
bedenken om te gaan doen, te leren of te onderzoeken. We willen gaan onder-
zoeken hoe dit komt, en daarnaast uitvinden hoe we dit bij kinderen kunnen 
stimuleren. Hiermee willen we de betrokkenheid en het gevoel van eigenaarschap 
vergroten voor de taak. 
 
Het keuzewerk hebben we op de volgende manier vorm gegeven (zie ook het 
daltonhandboek): 
Onderbouw keuzewerk:  
Kleuters hebben wekelijks een keuzewerkmiddag van ongeveer 1,5 uur met kisten 
waarin materiaal zit, gekozen vanuit de meervoudige intelligenties. Kinderen 
kiezen daaruit zelf. 
Groep 3 kiest vanaf februari een thema gerelateerd aan de methode Veilig Leren 
Lezen. Kinderen bedenken en kiezen samen met de leerkracht materialen en 
werkvormen. 
 
 

0. Realisering aanbevelingen vorige visitatie 

aanbeveling 1. 
1. 

evaluatie school 
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Middenbouw keuzewerk:  
Leerkrachten bieden verschillende thema’s aan. Kinderen kiezen een opdracht uit 
en bepalen of ze de opdracht alleen, samen of met een drietal willen maken. 
Ze bepalen zelf wanneer ze hun werk presenteren. Bij het keuzewerk hoort een 
logboek waarin de kinderen planmatig aangeven wat ze willen leren en hoe ze dat 
gaan aanpakken. De leerlingen kunnen ook een eigen opdracht aandragen. 
Bovenbouw keuzewerk:  
Leerkrachten bieden verschillende thema’s tegelijkertijd aan, kinderen kiezen daar 
opdrachten van. Tevens geven we de kinderen daarin volledige vrijheid, zij 
kunnen bijvoorbeeld een eigen leervraag aandragen. Bij het keuzewerk hoort een 
logboek waarin de kinderen planmatig aangeven wat ze willen leren en hoe ze dat 
gaan aanpakken. 
 
 
Aan het begin van het schooljaar is het keuzewerk geëvalueerd. Iedereen heeft 
zich positief over deze vorm van het keuzewerk uitgesproken, maar er zijn wel een 
aantal aanpassingen aan het logboek gedaan. De kinderen waren te veel tijd kwijt 
aan het invullen hiervan. 
 

 
 
 

 
We hebben vormen van eigen initiatief gezien bij de leerlingen. Het team heeft het 
keuzewerk positief geëvalueerd. Toch blijft de school zoeken naar meer mogelijk-
heden van de eigen inbreng van leerlingen. De leerkrachten kunnen samen met 
de leerlingen op zoek gaan naar de eigen leervragen. Dit is een proces waarbij  
het loslaten geleidelijk in stappen moet worden aangeleerd, zeker bij kinderen  
die minder durf hebben.  
 

 
 
 

 
Ontwikkel een doorgaande lijn voor reflectie waarbij zowel de “inhoud” (taakkaart) 
als het tot stand komen van de persoonlijke kenmerken en het proces hiervan aan 
bod komen. 
 

 
 
 

 
Tot het schooljaar 2012-2013 zijn er pilots uitgeprobeerd op het gebied van 
reflectie in verschillende bouwen. In het schooljaar 2012-2013 is de doorgaande 
lijn voor reflectie vastgesteld.  
 
 
 
 

bevindingen  visitatieteam 

aanbeveling 2. 
1. 

evaluatie school 
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Per groep zijn er op de gebieden: 

 zelfstandigheid 

 samenwerken  

 vrijheid, verantwoordelijkheid en vertrouwen  

 taakinhoudelijk 
doelen en werkvormen opgesteld. Dit zijn minimum doelen en voorbeelden van 
werkvormen, meer reflecteren mag en het gebruik van andere werkvormen ook. 
In het schooljaar 2013-2014 is de doorgaande lijn geïmplementeerd in alle 
groepen en wordt regelmatig geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. 
Daarnaast hebben we in het schooljaar 2013-2014 een overstap gemaakt naar 
digitale rapporten. Hierin zijn de verschillende daltonaspecten veel uitgebreider 
beschreven. Ook zijn er per leerjaar twee reflectiebladen voor de kinderen toe-
gevoegd. De kinderen vullen deze reflectiebladen zelf in, waarna de bladen bij  
het rapport worden gevoegd. 

 
 
 

In het daltonplan is dit prima beschreven ”Reflectie”. 
In de uitvoering mag het zorgvuldiger. We hebben niet in elke klas de reflectie 
gezien die is beschreven. 

 

 
 
 

 
Informeer ouders structureel via een nieuwsbrief en website over de actuele 
dalton ontwikkelingen (communicatie naar ouders die kinderen op school hebben). 
 

 
 
 

 
We zijn in het schooljaar 2009-2010 gestart met de daltonnieuwsflits. Iedere drie 
maanden verschijnt er een nieuwsbrief voor de ouders waarin actuele ontwikke-
lingen op daltongebied, veranderingen of vernieuwingen op het gebied van 
daltononderwijs of beschrijvingen dan daltonactiviteiten staan vermeld.  
Tijdens de daltondag in maart mogen ouders in de klassen komen, om een kijkje 
te nemen in onze “daltonkeuken”. 
‘s Ochtends bij binnenkomst hebben ouders de gelegenheid om te bekijken wat  
er op die dag gaat gebeuren en wat de kinderen de afgelopen dagen gedaan 
hebben. 
Op de website staat een uitleg over wat daltononderwijs inhoudt en een link naar 
een film over daltononderwijs. Ook kunnen ouders het daltonplan downloaden. 
Op de website staan foto’s van projecten en bijzondere activiteiten op het gebied 
van dalton. 
Voor elke vakantie geven we gebundelde weektaken mee naar huis. 
In het afgelopen jaar hebben wij een thema-avond gehouden over 
daltononderwijs, als afsluiting van ons daltonproject voor ouders, verzorgers en 
andere belangstellenden. 

 

bevindingen  visitatieteam 

aanbeveling 3. 
1. 

evaluatie school 
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De communicatie richting de ouders is sterk verbeterd. Dit is door de ouders ook 
uitgesproken. Daltonflits geeft ook een uitgebreide weergave van de informatie-
overdracht naar ouders. 
Mooi om te horen dat jullie tijdens de daltondag de ouders in jullie “daltonkeuken” 
laten kijken. Ouders hebben dit ook ervaren als zeer prettig. 
De website kan iets actueler. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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. 
 

 
 
 

 
We werken sinds dit schooljaar met een nieuwe takenbrief. Hierbij worden meer 
vaardigheden gevraagd op het gebied van plannen, registreren en reflecteren. Op 
de takenbrief is de differentiatie visueel voor de kinderen en het is duidelijk wat de 
kinderen kunnen doen, als ze klaar zijn met hun verplichte taken. 
Dit werkt goed. Er zijn kleine verschillen die nog gefinetuned moeten worden. 
Een probleem blijkt nog te zijn het goed nakijken van het werk De kinderen voelen 
zich onvoldoende verantwoordelijk voor het eigen werk. Leerlingen zijn zich nog te 
weinig bewust dat wat ze doen, belangrijk is voor de eigen ontwikkeling. Er wordt 
nog te veel voor de leerkracht/ouders gewerkt.  
In de komende 5 jaar willen we dat de kinderen meer eigenaar worden van hun werk 
en meer van hun fouten willen leren. 
 
Een ander middel om de verantwoordelijkheid van kinderen te bevorderen is het 
inzetten van gangsmileys. De opzet is dat de kinderen hiermee zorg dragen voor 
hun leeromgeving en hun gedrag op werkplekken buiten de klas. Het blijkt dat 
sommige leerlingen zonder toezicht buiten de groep minder goed werken. We 
moeten consequent blijven in het gebruik van de smileys. 
 
Kinderen blijken zich bij het keuzewerk meer betrokken te voelen, omdat daar meer 
eigenaarschap in verwerkt is. Door het gebruik van het logboek leggen kinderen 
verantwoording af over hun gestelde doel, plan van aanpak, werkwijze en 
vorderingen. De leerlingen presenteren hun eindproduct en reflecteren op het 
proces.  
 
Vanaf het schooljaar 2011-2012 organiseren we tutorleren. Hierbij geven we 
vertrouwen en verantwoordelijkheid aan kinderen in de bovenbouw om jonge 
kinderen te helpen bij hun leerproces. 
 
Daarnaast hebben kinderen uit de bovenbouw tijdens projectweken, het school-
theater en groep doorbroken workshops vaak een rol in de begeleiding van jongere 
kinderen. Deze verantwoordelijkheid kunnen de kinderen heel goed aan. 
 

 
 

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

evaluatie school 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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Leerlingen mogen zichzelf  zijn op Het Palet. 
Leerlingen werken al behoorlijk vanuit eigenaarschap en voelen zich , over het 
algemeen, verantwoordelijk voor hun eigen leerproces.  
Wanneer leerlingen meer aandacht besteden aan de uitvoering, aan het product, 
dan komt dat de balans tussen proces en product ten goede. 
 

 
 
 

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. 

 

 

 
 

Tijdens takentijd kunnen kinderen hun eigen werkschema indelen en afmaken.  
Als de leerkracht met een klein groepje werkt zijn de leerlingen gewend om elkaar  
te helpen. Het stoplicht en de dobbelsteen zijn hierbij handige hulpmiddelen. In 
bepaalde groepen worden ook hulpjuffen en hulpmeesters ingezet, dit zijn kinderen 
die het leuk vinden om andere kinderen te helpen op een  bepaald vakgebied. 
 
We differentiëren op 3 niveaus met rekenen, taal, lezen en spelling. Welk niveau 
een kind volgt hangt af van zijn toets resultaten, observaties en de inschatting van 
zijn of haar eigen mogelijkheden. Hiernaast kunnen kinderen die een goede 
inschatting maken van zijn of haar mogelijkheden, eigen keuzes maken: 

 wel/geen/verlengde instructie volgen 

 taken alleen maken of met een maatje maken 

 de meest geschikte werkplek zoeken 
  

Als team zijn we ons bewust van de valkuil te weinig durven loslaten. Hierin kunnen 
wij als team zeker nog groeien en blijft dit een aandachtspunt.  
 

 
 
 

 
De leerkrachten werken respectvol met de leerlingen en met de collega’s. 
Leerlingen worden goed begeleid in het proces van verantwoordelijkheid. 
Wanneer leerkrachten hogere eisen stellen aan het product en wanneer zij 
duidelijkere kaders meegeven aan de leerlingen kan dit de opbrengsten verhogen.  
 

 

bevindingen  visitatieteam 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 
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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. 

 

 
 
 

 
Binnen het team heerst een goede en vertrouwde sfeer, wel is een aandachtspunt 
dat wij ons houden aan de afspraken die wij samen hebben gemaakt en elkaar 
hierop durven aanspreken. 
Hierin is een duidelijke rol weggelegd voor de directie. 
 
We kunnen ook nog meer gebruik maken van de aanwezige talenten. We zijn  
op zoek naar een manier om goede ideeën met elkaar te delen op een meer 
gestructureerde wijze. 
 

 
 
 

 
De school werkt respectvol met elkaar op alle vlakken. De school ademt dalton. 
Wanneer de directie meer kaders een structuur aangeeft zal dat in de goede 
daltonsetting van Het Palet zeker zijn vruchten afwerpen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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. 
 

 
 
 

 
Wij hebben de zelfstandigheid proberen te vergroten door de takenkaart aan te 
passen, waardoor de kinderen meer worden uitgedaagd om te plannen, af te kleuren 
en te reflecteren op het gestelde doel. We werken met een dagtaak, verplichte 
weektaak en een keuzeweektaak. Zo is voor alle kinderen duidelijk wat ze na het 
verplichte werk kunnen doen, zonder hiervoor de leerkracht nodig te hebben.  
Door het gebruik van een vast dag- en weekritme, weten de kinderen hoeveel tijd  
ze kunnen besteden aan het zelfstandig werken. Dit ritme wordt voor de kinderen 
zichtbaar gemaakt op verschillende manieren. 
 
Vanaf groep 3 wordt er gestart met een actieve inloop. Zodra de kinderen op school 
komen, kunnen ze zonder hulp van de leerkracht aan het werk. Tot 8.45 uur hebben 
de kinderen nog de gelegenheid om bij te kletsen met hun klasgenoten, om 8.45 uur 
moeten de kinderen starten met de taken. Eerder mag natuurlijk ook. 
 
Uitgestelde aandacht is opnieuw onder de aandacht gebracht en de werking van 
dobbelsteen en stoplicht is aangepast.  
 
Bij het keuzewerk worden kinderen wel uitgenodigd om eigen initiatief te ontplooien 
wanneer een eigen leerdoel is gesteld. Dit gebeurt naar onze zin nog te weinig. 
 
Vanaf de kleuters worden elementaire vaardigheden aangeleerd ten aanzien van 
omgang en gebruik van materialen. Dit blijft een aandachtspunt in de school.  
Graag zien wij dat de kinderen zorgvuldiger met de materialen omgaan. 
 

 
 
 

 
De leerlingen tonen eigen initiatief en een onderzoekende houding. Zij laten hun 
talenten zien. Ze bedenken zelf lessen zoals het maken van armbandjes. 
De weektaak kan door de leerlingen nauwgezetter ingevuld worden. Dan wordt het 
middel waardevoller ingezet en helpt het de leerlingen bij een efficiënte planning van 
de taken. 

2. Zelfstandigheid  
 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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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. 

 

 
 
 

 
Mede door het invoeren van de nieuwe taal- , spelling- en rekenmethode worden 
vooraf de doelen van de leerstof benoemd en de verwachtingen duidelijk uit-
gesproken. Wij bieden structuur door het aanbieden van een duidelijke dag- en 
weekplanning. 
 
Binnen het keuzewerk en de keuzeweektaak krijgen de kinderen de mogelijkheid 
zelf initiatieven te nemen en hun talenten te ontplooien. Dit gebeurt nog weinig door 
de leerlingen. 
 
Onze missie is dat Het Palet een school wordt, waar elk kind zijn talenten kleur kan 
geven. Deze missie willen we de komende jaren gaan versterken en uitbreiden. 
Hierdoor kunnen we ons als daltonschool meer gaan onderscheiden van andere 
scholen. 

 
 
 
 

 
Het team stimuleert de leerlingen in het nemen van initiatieven en in het ontwikkelen 
van hun talenten. 
Wanneer er meer controle komt door de leerkrachten op de uitvoering van de 
weektaak zullen de kinderen beter inzicht verwerven in hun eigen prestaties en  
daardoor nog meer uitgedaagd worden om te werken in hun zone van de naaste 
ontwikkeling. 
 

 
 
 

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.  

 

 
 
 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 
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Er is ruimte om je professioneel te ontwikkelen. Ook is er ruimte om initiatieven uit te 
proberen. We zijn nog op zoek naar een manier om ideeën die mensen uitproberen 
met elkaar te bespreken en uit te wisselen. Doordat het nu niet op een structurele 
wijze gebeurt, maken we nog te weinig gebruik van elkaars talenten en initiatieven. 
 

 
 
 

 
De schoolleiding ondersteunt en stimuleert het team in een respectvolle setting om 
zich professioneel te ontwikkelen. Wanneer meer structuur geboden wordt aan de 
talentontwikkeling zal dat de praktische uitvoering zeker ten goede komen.  
 
De schoolleiding kan meer structuur en kaders aanbieden in de basiseisen die 
gesteld worden aan de ontwikkeling van de zelfstandigheid en planning door de 
leerlingen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 mede-
leerlingen. 

 

 
 
 

 
Op dit moment zitten wij op het niveau samen leren. Met verschillende werkvormen 
werken we naar coöperatief leren toe. Leerlingen krijgen voldoende tijd en mogelijk-
heden om zich te bekwamen in het samenwerken en samen leren.  
Er is een doorgaande lijn voor het samenwerken beschreven in het daltonhandboek. 
De onderstaande werkvormen worden toegepast: 
Tutor leren 
Maatjes werk 
Rollenkaartjes 
Coöperatieve werkvormen (zie handboek) 
 
Groepsdoorbroken activiteiten zijn nu het tutor leren, de leerlingenraad, het school-
theater, activiteiten tijdens projectweken en workshops. 
We willen de groepsdoorbroken activiteiten uit gaan breiden en structureren de 
komende jaren. 
 
Door het invoeren van de Kanjertraining proberen wij de vaardigheden die kinderen 
nodig hebben om samen te werken aan te leren en verder te ontwikkelen. 
 
In de nieuwe taalmethode zijn coöperatieve werkvormen structureel opgenomen.  
Volgend schooljaar wordt een nieuwe methode uitgekozen voor de zaakvakken.  
Bij deze keuze willen we ook rekening houden met coöperatieve werkvormen. 
 

 
 
 

 
Het visitatieteam heeft een goed pedagogisch klimaat waargenomen in de school. 
De kinderen waarderen en respecteren elkaar. Deze veilige basis komt ten goede  
in het samenwerken. Op alle taken zijn samenwerkopdrachten te vinden. Ook in de 
groepsbezoeken hebben wij diverse samenwerkingsvormen waargenomen met als 
pareltje het Tutorleren. 
 
Wij geven het team graag mee om op de uitvoering van het samenwerken, samen 
met de leerlingen te evalueren en aan te sturen waar nodig. Leerkrachten en leer-
lingen hebben zo meer zicht op het behaalde resultaat.  
 

3. Samenwerking  

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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Een voorbeeld hierin is het logboek bij het tutorleren. De kinderen zijn geheel vrij in  
wat ze willen gaan leren en hoe ze dat in samenwerking gaan doen. Ze leggen 
hierover verantwoording af in het logboek. Het logboek wordt door de leerkrachten 
weinig besproken met de leerlingen waardoor er minder zicht is op het resultaat van 
het samenwerken, het proces en het product. Eisen stellen aan proces en product. 
 

 
 
 

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. 

 

 
 
 

 
Door het hanteren van de leerlijn samen werken komen verschillende vormen en 
niveaus van samenwerken aan bod (zie bijlage 2 daltonhandboek). Deze leerlijn is 
twee jaar geleden geëvalueerd en werkvormen zijn aangepast. Bij deze doorgaande 
lijn zijn doelen en werkvormen genoemd die minimaal aan bod komen per groep. 
Meer mag altijd, andere werkvormen ook. Door middel van de Kanjer methode wordt 
er een veilig pedagogisch klimaat in samenwerking met de leerlingen geschept.  
De doorgaande lijn en de methode Kanjertraining worden aankomend schooljaar 
opnieuw geëvalueerd en waar nodig aangepast. 
 
Het samen werken van leerkrachten gebeurt op respectvolle wijze. Hier zien wij ook 
een valkuil; door de grote mate van respect vindt men het moeilijk om elkaar aan te 
spreken op afspraken die niet nagekomen worden. Net als bij de kinderen zien we 
bij collega’s verschillen in de mate waarop er samengewerkt wordt en samenwerken 
tussen kinderen wordt bevorderd. 
Op dit moment zien we samen werken met de collega’s en leren van elkaar door 
collegiale consultatie en collegiale werkgroepen. 
In de toekomst is het onze wens om na de collegiale consultatie, intercollegiale 
reflectie toe te passen, zodat er een meer professionele samenwerking tot stand 
komt. 
 

 
 
 

 
Leraren gaan respectvol met elkaar en de leerlingen om. De sfeer in de school geeft 
de leerkracht,  leerling en ouders vertrouwen in elkaar. Een stevige basis voor 
goede samenwerking.  
De leerlingenraad maakt een mooie verbinding tussen het team en de leerlingen.  
Er worden hier gezamenlijke afspraken gemaakt en uitgevoerd.  
 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 
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Het discofeest door en voor de leerlingen is een mooi voorbeeld waarin alle dalton-
kernwaarden terug te vinden zijn. 
Het visitatieteam heeft waargenomen dat de wijze van omgaan met verantwoording 
en vertrouwen niet in iedere groep op dezelfde manier gestuurd wordt. Teamleden 
kunnen de verschillen door collegiale consulatie in kaart brengen en zo de resultaten 
op teamniveau verhogen. 
In jullie toekomstvisie geven jullie een prachtige ambitie weer. 
 

 
 
 

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

 
 
 

  
Sinds vier jaar is er een leerlingenraad actief binnen de school. Deze vergadert 
eenmaal in de maand en onderneemt diverse activiteiten op daltonwijze. Ideeën 
vanuit de leerlingenraad worden in alle redelijkheid serieus genomen. Onder leiding 
van twee leerkrachten wordt groep doorbroken samenwerken tussen leerlingen 
onderling bevorderd. Op respectvolle wijze worden onderwerpen tussen leer-
krachten, schoolleiding en leerlingen besproken.  
 
Ouders hebben een actieve rol in de school. Vooral de ouders van de ouderraad  
zijn vaak te vinden in de school en betrokken bij tal van activiteiten. Bij de mede-
zeggenschapsraad zijn de afgelopen jaren een aantal nieuwe ouders gekomen.  
De professionaliteit van de MR is gegroeid.  
Verder proberen wij naar ouders uit te stralen dat we open staan, ouders welkom 
zijn en serieus worden genomen. Alle ouders zijn welkom om hun kind in de klas te 
brengen, te kijken naar het werk dat hun kind de afgelopen dagen heeft gedaan of 
de opdrachten van de actieve inloop te bekijken. 
 
Als team zijn wij op zoek naar een klimaat waarbinnen wij elkaar kunnen 
aanspreken op het naleven van de gemaakte afspraken. 
 

 
 
 

 
De afspraken over samenwerken zijn duidelijk terug te vinden in de school.  
De school staat open voor samenwerking met diverse geledingen in en buiten de 
school. Goede afspraken voor collegiale consultatie zullen het  gezamenlijke 
resultaat verhogen. 
Dat ouders in de klas welkom zijn bij de actieve inloop wordt enorm gewaardeerd. 
We hebben mooie gesprekken gehoord. 
 

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. 
 

 
 
 

 
Tot het schooljaar 2012-2013 zijn er pilots uitgeprobeerd op het gebied van reflectie. 
In het schooljaar 2012-2013 is de doorgaande lijn voor reflectie vastgesteld.  
Per groep zijn er op de gebieden: 

 zelfstandigheid 

 samenwerken  

 vrijheid, verantwoordelijkheid en vertrouwen  

 taakinhoudelijk 
doelen en werkvormen opgesteld. 
 
In het schooljaar 2013-2014 is de doorgaande lijn geïmplementeerd in alle groepen 
en wordt regelmatig geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. 
 
In de meeste groepen is er sprake van een weekdoel. Dit wordt dagelijks op de taak 
gereflecteerd. 
In de lagere groepen worden mondeling de tips en tops van de dag besproken. 
 
De basisvakken geven een doel per les aan. Doel is dat de kinderen hierop meer 
gaan reflecteren.  
 
Reflectie heeft ook een belangrijke plaats gekregen binnen de rapporten. 
 
Door de huidige nieuwe methodes is de dagtaak moeilijk te plannen. De weektaak 
echter gaat goed. 
 
Om goed te kunnen reflecteren is het ook belangrijk dat er door de kinderen reële 
doelen gesteld worden. Op dit moment zijn de doelen nog te ruim en daardoor niet 
haalbaar. 
 
De mogelijkheden om te gaan werken met een portfolio willen wij de komende jaren 
gaan onderzoeken. Binnen de school is er een groep die een pilot hiervoor is 
gestart.  
 

 

4. Reflectie  
 

evaluatie school 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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Reflectie wordt structureel ingezet. De leerlingen in alle groepen kunnen op 
verschillende wijze reflecteren.  
De leerpunten zijn terug te vinden in de taakbrieven.  
 
De efficiëntie van de leerdoelen kunnen nog beter gesteld worden door de 
leerlingen. De juiste ondersteunende rol van de leerkracht is hierin belangrijk. 
 

 
 
 

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.  

 

 
 
 

 
Leerkrachten moeten zich het dagelijks reflecteren met de kinderen meer eigen 
maken, dit is nog een ontwikkelpunt. 
 
We maken af en toe gebruik van collegiale consultaties. We zien dit als kracht.  
In de toekomst willen we daar meer gebruik van gaan maken. Een kijkwijzer is 
hierbij een handig hulpmiddel. 
 
Door het gebruik van een tweejaarlijks persoonlijk ontwikkelplan (POP), wordt de 
ontwikkeling van elke leerkracht in kaart gebracht. Dit is nog een ontwikkelpunt. 
 

 
 
 

 
De kinderen krijgen gelegenheid om te reflecteren en evalueren. De controle op  
de reflectie van de leerling in samenspraak met reflectie op het eigen handelen  
resulteren in nieuwe effectieve leerdoelen zowel voor de leerling als voor de 
leerkracht. 
Blijf ook aandacht houden voor de behaalde resultaten. 
 

 
 
 
 
 

bevindingen  visitatieteam 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 
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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. 
 

 
 
 
 

 
Collegiale consultatie willen we een structurele plaats geven, zie boven. 
 
De komende 5 jaar willen we blijven werken aan de doorgaande lijn, met betrekking 
tot reflectie op leerlingenniveau.  
 
We zouden graag meer praktische werkwijzen, tips, ideeën, successen met elkaar 
op structurele wijze willen delen. Om te profiteren van elkaars sterke kanten en 
creativiteit.  
 

 
 
 

 
Er is een doorgaande lijn in het reflecteren waargenomen.  
Collegiale consultatie met  duidelijke teamafspraken waaraan een goede reflectie 
voldoet en de moed om elkaar hierop leerzame feedback te geven verhoogt het 
resultaat.  
Interscolaire consultatie kan een mooi voorbeeld zijn in de scholengroep SOPOH. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 

 
 
 

 
De effectieve leertijd van de leerlingen kan beter worden benut. Doel is dat de leer-
lingen in de toekomst zich beter bewust worden van hun kwaliteiten en leerpunten. 
Het vergroten van het gevoel van eigen verantwoordelijkheid voor het leerproces, 
zal de leerlingen ook helpen om effectiever met de takentijd om te gaan. 
Net als het splitsen van de taak in een dagtaak, verplichte weektaak en een keuze-
weektaak. 
 
We werken op drie niveaus in de groepsplannen en in de uitvoering, waardoor de 
leerlingen in staat zijn de leerdoelen te behalen die passen bij de persoonlijke ont-
wikkeling. We zijn gestart met reflecteren, o.a. door het reflecteren van een doel op 
de taak. We willen naar een cyclus toe waarbij leerlingen kennis nemen van hun 
resultaten, eventuele aandachtspunten hieruit halen en daarop hun nieuwe doelen 
realiseren. In de toekomst willen we bij de leerlingen meer bewustzijn kweken ten 
aanzien van de leerdoelen. Om zo te bereiken dat ze zich verantwoordelijker voelen 
en (nog) meer het gevoel krijgen dat ze voor zichzelf werken. 
 
Bij het effectiever maken van het onderwijs willen we ook aandacht besteden aan 
een uitdagende leeromgeving. Het vernieuwen van de kleuterborden, het werken 
met een doelenmuur, werken met handelingswijzers en dergelijke willen we ge-
realiseerd hebben in het schooljaar 2015/2016. 
 

 
 
 

 
Goede ambitie neergezet wat betreft de verantwoordelijkheid door de leerlingen.  
Het visitatieteam deelt de mening dat het meer bewustzijn kweken ten aanzien van 
de leerdoelen en dit door leerlingen laten vastleggen, de leerresultaten en 
opbrengsten zal verbeteren. 
 

 
 

5. Effectiviteit/ doelmatigheid  
 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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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. 

 

 
 
 

 
We volgen steeds meer de ontwikkeling van de leerlingen en analyseren die.  
Dit geeft meer inzicht in de groep en is daardoor waardevol voor de opbrengsten. 
Door het hanteren van een groepsoverzicht en groepsplan wordt inzichtelijk 
gemaakt welke leerbehoeften leerlingen hebben. In de komende jaren gaan we daar 
meer gebruik van maken. 
 
Belangrijk is dat ook de talenten van de leerlingen meer aandacht krijgen. Hierbij is 
het loslaten van methoden in bepaalde gevallen ook belangrijk. De methode kan ook 
wel verstikkend werken in dit verband. 
 

 
 
 

 
Wij hebben waargenomen dat het team zich realiseert dat er gekeken moet worden 
naar de effectiviteit van ieders inspanning. Hierbij blijven kartrekkers een rol spelen. 
Ook hierin is opbouw en nauwgezet planmatig werken belangrijk. 
 

 
 
 

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.  

 

 
 
 
 
 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 
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Talenten van leerkrachten worden nu enigszins benut en in de komende 5 jaar 
willen we daar meer gebruik van maken. 
 
Indien mogelijk worden leerlingen uitgedaagd zelf een les voor te bereiden en ook te 
geven aan de groep. 
 
Binnen het team willen we de ontwikkelingen in het daltononderwijs actueel houden 
en blijven verbeteren. Na de visitatie wordt een nieuw beleidsplan geschreven voor 
de komende vijf jaar, waarin de ontwikkelingen die Het Palet wil doormaken 
beschreven worden. 
 

 
 
 

 
Deze ontwikkelingen zijn belangrijk om goed te volgen. In het beleidsplan kunnen de 
nieuwe voornemens uitgesproken worden die door het hele team worden gedragen. 
Voor de daltoncommissie is het zaak om de collega’s te bevragen. Het is belangrijk 
dat elke collega goed tot zijn recht komt.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 

 
 
 

 
Binnen de school is er een daltoncoördinator aangesteld. Deze heeft regelmatig 
overleg met de daltoncommissie en is samen met deze commissie verantwoordelijk 
voor de borging van de daltonontwikkeling. Ieder jaar wordt tevens de doorgaande 
lijn geëvalueerd van alle indicatoren en afspraken die beschreven staan in het 
daltonhandboek. 
 
De nieuwe kernwaarden zijn opgenomen in de schoolgids en op de website, zodat 
ouders ook op de hoogte zijn van de nieuwe ontwikkelingen op Daltongebied.  
 
Nieuwe leerkrachten, de daltoncoördinator en de directeur hebben dalton-nascholing 
gevolgd dit schooljaar.  
 
De komende jaren willen we ons toeleggen om structurele collegiale consultatie 
vorm te geven met behulp van een daltonkijkwijzer.  
 
In augustus 2014 wordt het strategisch huisvestingsplan uitgevoerd om de 
mogelijkheden van het gebouw optimaal te benutten voor daltononderwijs.  
 
Tijdens functioneringsgesprekken wordt een formulier gebruikt van de stichting, 
hierin is voor de daltonscholen een deel toegevoegd waarop daltonvaardigheden 
van leerkrachten staan beschreven. De komende tijd worden deze formulieren 
binnen de stichting geëvalueerd en aangepast. 
 

6. Borging  
 

evaluatie school 

Indicatoren op schoolniveau 
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De documenten DOP en Schoolplan  zijn prima beschreven. Het DOP is een mooi 
document geworden waarin voor elke kernwaarde doelen zijn omschreven.  
Er is een prachtige visie ontwikkeld wat betreft Reflectie. 
Er zijn veel aandachtspunten : Kanjertraining, Pestprotocol, Daltonflits, Koersplan, 
Huisvestingsplan en daltonformatie. De school blijft duidelijk in ontwikkeling. 
De borging is goed beschreven.  
Daarnaast wordt de PR goed vormgegeven  doordat de school een mooie flyer 
uitgeeft. 
 
Voor Talentontwikkeling kunnen kerndoelen omschreven worden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

bevindingen visitatieteam 
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De leerlingen kunnen de daltonkernwaarden benoemen. De inhoud van de vier 
kernwaarden: zelfstandigheid, samenwerken, verantwoordelijkheid en reflecteren 
omschrijven zij uitvoerig.  Ze geven aan dat de leerkrachten luisteren naar de 
ideeën die zij inbrengen en sturen aan waar nodig. De kinderen vertellen trots over 
de activiteiten die zij in het kader van de themaweken gedaan hebben. Ze komen  
op het visitatieteam zeer betrokken over. 

 
 
 
 
 

 
De leerkrachten voelen zich zeer betrokken in het geven van goed daltononderwijs. 
Het visitatieteam heeft een open houding ervaren en zich zeer welkom gevoeld.  
De school heeft zich goed voorbereid op de visitatiedag. 
De daltoncommissie heeft een belangrijke taak en wordt gesteund door de 
collega’s. 
Op het Palet wordt de inzet van de OOP-er als een belangrijke en waardevolle taak 
gezien. 

 
 
 
 
 

 
De directie is trots op het keuzewerk en op de sociale omgang van de leerlingen 
met elkaar. Het visitatieteam onderschrijft deze visie. 
Ter sprake komen ook; passend onderwijs, groepsplannen en overzichten en de 
groepsgrootte.  
Met passend onderwijs is differentiatie in lesstof en ook in daltongehalte belangrijk. 
Hierdoor komt ieder kind toe aan zijn eigen onderwijsbehoefte. 
 
De directie zoekt naar stappen om de opbrengsten te verhogen. Het visitatieteam 
noemt de verhoging van de aandacht voor het product als mogelijke oplossing. 
 

Uit de gesprekken met leerlingen 

Overige opmerkingen school 
 (nog niet in zelfevaluatie opgenomen, maar wel relevant) 

 

Uit de gesprekken met leraren en ondersteunend personeel 

Uit de gesprekken met de schoolleiding 
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De ouders spreken zich zeer positief uit over de sfeer op school. Er wordt weinig 
gepest,  de openheid en de rust in de school worden meerdere keren genoemd.  
De ouders ervaren het team als zeer betrokken. Ouders geven ook aan dat het 
bevorderen van eigenaarschap zichtbaar is. De leerlingen mogen zelf keuzes maken 
in wat ze willen leren en ook als er iets is met een leerling wordt er door de leer-
krachten in samenwerking met de leerling gekeken hoe de leerling de leertijd nuttig 
in kan zetten. 
De keerzijde aan de vrijheid die de leerlingen gegeven wordt,  is dat een leerling 
niet voldoende bagage meekrijgt, vooral als het een leerling met zorg betreft.  
Dit is door één ouder genoemd. 
 

 
 
 
 
 

naam bestuurslid: Dhr. Peter Schreuders 

 
Dhr. Schreuders verwacht van de scholen binnen zijn bestuur dat zij kunnen 
voldoen aan het basisarrangement. 
Om de professionalisering en de gezamenlijke visie gestalte te geven werkt het 
bestuur samen met de scholen aan het ‘Koersplan’. 
 
Het Palet ziet dhr. Schreuders als een ‘constante waarde’. Ook de kind gerichtheid 
valt positief op. Het visitatieteam deelt deze mening. 
 
De balans tussen proces en product kan wellicht de opbrengsten in de toekomst 
verhogen. Het bestuur onderschrijft deze optie. 
 
Dhr. Schreuders wil graag dat Het Palet nog duidelijker naar buiten treedt met het 
onderscheidend vermogen als Daltonschool t.o.v. de andere scholen in de 
omgeving.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uit de gesprekken met ouders 

Uit de gesprekken met het bestuur 
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  ontwikkeling 

nr kernwaarden 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 
6 Borging   x 

 

 
 

 

 

 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 

x Licentie voor vijf jaar verlengen 
 

Maximaal één onvoldoende kernwaarde inclusief 
realisering aanbevelingen vorige visitatie  

 Over twee jaar versnelde visitatie  
(bij de vijfjaarlijkse visitatie) 

Twee of meer onvoldoende kernwaarden inclusief 
realisering aanbevelingen vorige visitatie 

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

 
  

Advies aan het bestuur van de NDV 
 

beoordeling 
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Aanbeveling Omschrijving 

Nr. 1 Er kan meer feedback op de producten worden gegeven zodat er een 
optimale zone van de naaste ontwikkeling ten doel wordt gesteld.  
De leerkrachten moeten duidelijker zijn in het geven van grenzen en eisen 
stellen aan het product. Hierdoor kan de differentiatie beter worden uit-
gevoerd.  

Nr. 2 Er kan meer sturend gewerkt worden in opbrengsten op leerling, 
leerkracht en schoolniveau. 
De controle op het uitvoeren van vrijheid in verantwoordelijkheid mag 
groter zodat de opbrengsten verbeteren.  
Beschrijf in het nieuwe beleidsplan waarom de school de dingen doet  
die ze doen en willen doen. 

 
 
 
 
 
 

 
Het visitatieteam heeft een waardevolle visitatiedag beleefd. We hebben de enorme 
Inzet van het team en de daltoncoördinator in het bijzonder sterk gevoeld. 
De parels waar de school terecht trots op kan zijn: 
Actieve Inloop, themadagen, daltoncommissie en eindportfolio. 
De school heeft de daltonbedoelingen ruim voldoende uitgevoerd.  
 
De school is actief in de regio. Het Palet is gastschool geweest tijdens regiodagen. 
De school is altijd aanwezig op regiodagen en zijn zeer positief. Het Palet draagt bij 
aan de versterking van het daltongehalte in de regio.  
 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 

naam handtekening datum 

   

 

 

 

 

Aanbevelingen die met een plan van aanpak opgenomen 
worden in de schoolreactie 

 

slotopmerkingen 
 

Ondertekening voorzitter visitatieteam 
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De visitatiedag was op 26 juni, al weer enige tijd geleden, dus we hopen nog een goede 
indruk te kunnen beschrijven. 
 
We hebben als school de visitatiedag, als een bijzondere dag beleefd.  
Natuurlijk was de bijbehorende spanning onder alle teamleden aanwezig.  
De open en positieve houding van de visiteurs hebben de teamleden snel op het gemak 
gesteld. Hierdoor ontstond een sfeer waarin een ieder vol trots de parels van Het Palet 
wilde tonen. 
 
Tijdens de gesprekken werd er voldoende ruimte gegeven om onze kijk op Dalton weer te 
geven, waarbij de nadruk op doelmatigheid en efficiëntie van het lesgeven en de 
opbrengsten lag. 
 
Bij het nagesprek werd met een heldere kijk op de zaken uiteengezet waar Het Palet de 
komende jaren nog winst kan behalen. Daarnaast werden ook zeker de positieve punten 
en de parels van Het Palet verteld.  
 
Voor ons is het nu zaak om dit niveau vast te houden en de aanbevelingen naast onze 
eigen aandachtspunten te verwerken in een nieuw beleidsplan. 
 
 
 
 
 
 

 

  

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. 
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aanbeveling 1. 
(letterlijk overnemen uit 
visitatieverslag) 

Er kan meer feedback op de producten worden gegeven zodat er 
een optimale zone van de naaste ontwikkeling ten doel wordt 
gesteld.  
De leerkrachten moeten duidelijker zijn in het geven van grenzen 
en eisen stellen aan het product. Hierdoor kan de differentiatie 
beter worden uitgevoerd.  

actie 1. Afspraken maken in het team 
2. Uitvoeren van collegiale consultaties  
3. Goede feedback leren geven 
4. Zinvolle en effectieve taken zoeken  
 

uitvoerenden Team, directeur, daltoncommissie 
 

tijdvak Oktober 2014 – januari 2016 
 

scholing/ externe 
ondersteuning 

Het team gaat een cursus volgen in het geven van feedback, 
zodat we elkaar en de kinderen op de juiste wijze kunnen 
aanspreken. Daarnaast staat er in oktober een scholing 
gepland hoe we op een effectieve en doelmatige manier de 
groepsoverzichten en –plannen om kunnen zetten in de 
praktijk.  

Toelichting 1. Het team gaat met elkaar de eisen en grenzen vast-
stellen die we aan een bepaald product willen stellen. 
Deze afspraken worden opgenomen in het Dalton-
handboek.  

2. Via collegiale consultaties kijken we bij elkaar of de 
gemaakte afspraken bij iedereen zijn waar te nemen in 
de klassen. Hiervoor ontwikkelen de daltoncoördinator 
en –commissie een kijkwijzer. Van de resultaten van de 
collegiale consultaties wordt verslag gedaan in de 
teamvergaderingen. 

3. Wij hebben als team behoefte om te leren hoe we op een 
goede manier feedback kunnen geven en ontvangen. 
Hiervoor willen we een scholing met het hele team 
volgen op het gebied van feedback geven en ontvangen. 
Zodat we elkaar als team, maar ook de kinderen op een 
goede wijze kunnen aanspreken op de gemaakte 
afspraken. 

4. Via het maken van degelijke groepsoverzichten en 
groepsplannen, willen we een goede kijk ontwikkelen  

5. op de onderwijsbehoeftes van de leerlingen.  
Deze onderwijsbehoeften moeten omgezet worden  
in effectieve instructies en taken die nauw bij die 
onderwijsbehoeftes aansluiten. Hiervoor wordt in 
oktober scholing gevolgd. 

Plan van aanpak m.b.t. uitwerking aanbevelingen  



 
 

Visitatieverslag op basis van 6 kernwaarden, september  2013 29 

 
 

aanbeveling 2. 
(letterlijk overnemen uit 
visitatieverslag) 

Er kan meer sturend gewerkt worden in opbrengsten op leerling, 
leerkracht en schoolniveau. 
De controle op het uitvoeren van vrijheid in verantwoordelijkheid 
mag groter zodat de opbrengsten verbeteren.  
Beschrijf in het nieuwe beleidsplan waarom de school de dingen 
doet die ze doen en willen doen. 
 

actie 1. Beleidsplan maken 
2. Evaluatie en reflectie van de opbrengsten 
3. Afspraken maken in het team 

 

uitvoerenden Team, directeur, daltoncommissie 
 

tijdvak oktober 2014 – januari 2017 
 

scholing/ externe 
ondersteuning 

Zie vorige aanbeveling 

toelichting 1. Het maken van een nieuw beleidsplan start met het 
opnieuw bepalen van de missie en de visie van Het 
Palet. De daltoncommissie zal hiervoor een plan 
opstellen. Naast de input van dit verslag, zal dat de 
nieuwe basis vormen van het beleidsplan voor de 
komende vijf jaar. 

2. Wanneer er meer sturend gewerkt moet gaan worden in 
de opbrengsten, moet het eerst duidelijk worden waar-
door de opbrengsten niet zo hoog zijn als we willen. 
Naast het stellen van strengere eisen aan het product, 
willen we de opbrengsten van de gebruikte toetsen gaan 
analyseren. Hierna kunnen we een plan opstellen om  
de opbrengsten te verhogen. De afspraken die hieruit 
volgen zullen beschreven worden in het Dalton-
handboek. Voor de borging zullen zowel de directie, de 
ib-er en het team collegiale consultaties gaan uitvoeren. 

3. De beschreven doelen en de gemaakte afspraken op het 
gebied van vrijheid en verantwoordelijkheid zullen op-
nieuw geëvalueerd worden en waar nodig aangescherpt 
en aangepast. Dit onderwerp zal in een aantal team-
vergaderingen op de agenda komen. Ook moeten er 
consequenties afgesproken worden wanneer bepaalde 
vrijheden en verantwoordelijkheden niet (goed) 
nageleefd worden.  Via feedback geven en collegiale 
consultatie zullen we met elkaar toezien op de borging 
van deze gemaakte afspraken. 
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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 


