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niet van toepassing bij  1

e
 licentieaanvraag 

 
 
 

Creëer momenten waarin kinderen zelf sturing geven aan het ontwikkelen van 
verantwoordelijkheid en zelfstandigheid. B.v. door kinderen zelf het werk te laten 
corrigeren en daarna zelf laten beslissen over de vervolgstappen. 
 
 

 
 
 

Vanaf groep 1 vindt er een duidelijke opbouw plaats om uiteindelijk te komen tot 
verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en zelfsturing. 
In de groepen 1/2 leren de leerlingen zelf hun benodigdheden voor hun opdracht te 
pakken. Zij dragen met elkaar verantwoording voor het lokaal en enkele leerlingen 
krijgen de verantwoordelijkheid om de kasten ordelijk te houden.  
Zodra leerlingen niet verder kunnen, leggen zij eerst de hulpvraag bij de groeps-
genoten neer voordat zij naar de leerkracht gaan. Groep 0-ers krijgen een helper uit 
groep 2 toegewezen. Deze leerlingen, die zelf hebben aangegeven graag te willen 
helpen maken de groep 0-ers wegwijs.  
 
In groep 3/4 worden de vaardigheden zelfstandigheid en verantwoordelijkheid verder 
uitgewerkt. De materialen die ze nodig hebben, worden door hen zelf verzorgd. 
Stapsgewijs leren ze zelf hun werk na te kijken en indien nodig op eigen initiatief om 
extra uitleg te vragen. In deze groepen leren ze keuzewerk te kiezen en te plannen. 
De leerlingen nemen initiatieven om op de vrije werkplekken te gaan werken en evt. 
te gaan samenwerken. Besluit je om op de vrije werkplekken te gaan werken, dan 
bewaak jezelf d.m.v. het gebruik van een wekker je tijd. Heb je na je taakwerk tijd 
over, maak je zelf een keuze welk onderdeel je nog gaat oefenen.  
 
Deze lijn wordt in groep 5/6 verder uitgebreid. In deze groep maken ze ook kennis 
met het individueel leren inschrijven, om verlengde instructie te krijgen.  
De leerlingen hebben zelf een inbreng als ze in aanmerking komen voor verrijking 
en verdieping van de stof.  
 
In groep 7/8 worden de leerlingen uitgedaagd om zelfstandig  extra werk uit te 
zoeken en dat wordt dan vermeld op de taakbrief. Op welk onderdeel wil je nog 
extra oefenen, of wil je verdieping en waarmee ga je dat realiseren. 
Deze manier van werken wordt ook tijdens de computeruren gerealiseerd. 
 

 
 

 
 
 
 
 

0. Realisering aanbevelingen vorige visitatie 

aanbeveling 1. 
1. 

evaluatie school 
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Deze aanbeveling heeft de school gerealiseerd. 
Het bovenstaande hebben we ook daadwerkelijk gezien. 
De school heeft in groep 8 in het begin van het schooljaar gesprekken met de 
ouders en de kinderen om te kijken welke doelen er nog behaald moeten worden. 
Dit is een goede aanzet om deze aanbeveling nog verder uit te diepen. 

 

 
 
 
 

Geef structureel inhoud aan evalueren en reflecteren waardoor kinderen uiteindelijk 
meer eigenaar worden van hun eigen leerproces. Maak dit meetbaar door met de 
kinderen de doelstelling te bespreken. Doel bepalen = opbrengst kunnen meten! 

 
 
 

Er wordt in de groep 1/2 al een kleine stap gemaakt door aan het eind van de dag 
en de week terug te kijken op de afgelopen dag of week. 
 
Vanaf  groep 3 wordt er teruggekeken op de week met de volgende vraag; Waar zijn 
we tevreden over en waar willen we de komende week aanwerken en het met elkaar 
gekozen aandachtspunt wordt voor de volgende week boven aan de taakbrief 
geschreven. In de loop van hun schoolloopbaancarrière kiezen leerlingen meer 
individueel waar ze aan willen werken. 
 
Na de inzet van coöperatieve werkvormen wordt door de leerlingen ook de vorm 
geëvalueerd. Hebben we ons aan de daarvoor geldende afspraken gehouden en 
waar kunnen we het verbeteren.  
 
Op de taakbrief wordt d.m.v. smileys, door de leerlingen aangegeven of ze tevreden 
zijn over hun eigen functioneren t.a.v. het werk.  
De afgelopen periode zijn we samen met de leerlingen op zoek naar een betere 
vorm.  
Inmiddels hebben we in overleg met de leerlingen de taakbrief aangepast met: 
het aandachtspunt van de week en onder aan de taakbrief een item  “wat heb ik met 
mijn aandachtspunt gedaan”.  
 
In groep 8 wordt er aan het begin van het schooljaar, middels  gesprekken met 
ouders, leerlingen en leerkracht  door de leerlingen bepaald : “waar liggen mijn 
zwakke punten en waar ga ik aan werken”?  
 
Dit schooljaar is het team begonnen aan een training met als doel onszelf bewuster  
te maken van de rol die wij  als leerkracht innemen . Per situatie maak je gebruik 
van een andere rol. De ene keer ben je de coach, de volgende neem je meer een 
leidende rol aan  en op ander moment ben je meer de manager.  
 
Komend jaar willen wij deze training vertalen naar de groepen. O.a. door per periode 
een waarde centraal te stellen en hier met je groep extra aandacht aan te geven 

bevindingen  visitatieteam 

aanbeveling 2. 
1. 

evaluatie school 
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Het visitatieteam vindt dat de school met deze aanbeveling zich in voldoende mate 
heeft beziggehouden, doch de aanbeveling is nog niet gerealiseerd. 
Alle teamleden hebben het afgelopen jaar een organisatietraining gevolgd bij SAMI. 
Dit is een hele mooie start om  deze aanbeveling en andere daltonontwikkelingen 
over vijf jaar gerealiseerd te hebben. (aanbeveling1) 

 

 
 
 
 

Benut optimaal de mogelijkheden voor collegiale consultatie van de school. B.v. 
door gebruik te maken van de vakleerkracht gymnastiek 

 
 
 

Binnen de school vinden regelmatig overlegvormen plaats. De zgn. 
“parallelcollega’s” hebben intensief overleg met elkaar. Waar nodig wordt er ruimte 
gecreëerd om bij elkaar in de groep te kijken. 

 
 
 
 
 

De teamleden geven de indruk veel samen te werken en te overleggen, met respect 
voor individuele vrijheid. Er heerst een prettige collegiale sfeer op de Rietakker. 
Momenteel heeft de school nog gekozen voor parallelle dakpanklassen, wat de 
collegiale consultatie bevordert. Met ingang van het komende  schooljaar wordt er 
met jaarklassen gewerkt. Het is dan goed om deze aanbeveling in gedachten te 
houden en ook eens een kijkje bij elkaar in de klas te nemen. De directeur en de 
dalton coördinator gaan met ingang van het komende schooljaar frequenter op 
klassenbezoek. 

 
 

 
 
 
 
 

Geef in de groepen 1/2 een eerste aanzet in het plannen. 

 
 
 

De leerlingen van groep 1/2  plannen met behulp van het werkbord zelf hun werk in. 
Groep 1 plant 3 taken en in groep 2 wordt dat naar 5 taken per week uitgebreid. 
Daarnaast hebben ze ook nog een kiesbord. Op dit bord maken ze een keuze wat 
ze willen gaan doen en dat wordt op hun kieskaart afgestempeld. 
 

bevindingen  visitatieteam 

aanbeveling 3. 
1. 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 

aanbeveling 4. 
1. 

evaluatie school 
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We hebben het planbord in werking gezien en daarmee is deze aanbeveling 
voldoende gerealiseerd. Het visitatieteam is van mening dat de planning in groep 1, 
2 en 3 verder uitgebreid kan worden waardoor er een ononderbroken doorgaande 
lijn plannen in de onderbouw kan worden gerealiseerd. (aanbeveling 2 en 4) 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 

 
 
 

Om leerlingen verantwoordelijkheid te gunnen, werken we er naar toe om leerlingen 
eigenaarschap te geven. De leerlingen worden steeds meer betrokken bij het 
verantwoording dragen voor hun eigen ontwikkeling en hun omgeving. Voorheen 
hingen de kleuters de taak af, zodra deze af was.  

bevindingen  visitatieteam 

aanbeveling 5. 
1. 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 

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

evaluatie school 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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Tijdens de kleuterperiode leren de leerlingen d.m.v. het werkbord taken te plannen 
en tijd in te delen. Naast de opdrachten op het werkbord hebben de kleuters ook nog 
de mogelijkheid om uit keuzeactiviteiten te kiezen. Deze activiteiten worden op een 
kieskaart afgestempeld.  
 
Halverwege groep 3 krijgen de leerlingen een taakbrief welke door de leerkracht. 
wordt ingevuld. 
In groep 4 leren de leerlingen stapsgewijs de weektaak in te plannen.  
 
Vanaf groep 5 leren de leerlingen gebruik te maken van de mogelijkheid om 
instructie te gaan halen. Op de taakbrief zijn de verplichte instructiemomenten dik 
gedrukt en de vrijwillige instructies hebben een gewone letterdikte.  
 
 In groep 3, gaan de leerlingen indien mogelijk zelfstandig nakijken. Op de taakbrief 
geven de leerlingen aan hoeveel fouten ze hebben gemaakt en of ze extra uitleg 
nodig hebben. Het gemaakte werk wordt nog wel aan de leerkracht aangeboden, 
maar de leerlingen heeft de verantwoording. Dagelijks wordt, nadat de leerlingen  
zijn taakbrief volledig heeft ingevuld, een groen kaartje (een teken van de voltooide 
werkzaamheden) in de boog gezet. De leerkracht zal aan het eind van de dag zijn/ 
haar paraaf op de taakbrief zetten.  
 
Wekelijks is er op woensdag een inloopkwartier voor de ouders. De leerlingen zijn 
dan in de gelegenheid om aan ouders te laten zien waar ze de afgelopen week mee 
bezig zijn geweest.  
 
Leerlingen dragen samen de verantwoording voor hun leeromgeving. Leermiddelen 
worden op een vaste plaats in het lokaal opgeruimd. In de kleutergroepen hebben 
de leerlingen een vaste taak die er toe bijdraagt dat de materialen netjes worden 
opgeruimd en verzorgd. Vanaf groep 3 worden deze taken door de klassenhulpen 
verzorgd. De aanvulling van handdoekjes en het wegbrengen van oud papier wordt 
door een aangewezen leerlingen verzorgd. De leerlingen van groep 7/8 dragen 
samen de verantwoording voor hun leeromgeving. 
 
Op deze wijze zorg dragen voor elkaar en de leefomgeving bevalt ons goed. 
 

 
 
 
 

De leerlingen op de Rietakker kunnen vrijheden aan en werken op basis van 
vertrouwen. Het visitatieteam heeft geconstateerd dat de bovenstaande, door de 
school omschreven evaluatie routine is. De leerlingen zijn naar de mening van het 
visitatieteam zelfs in staat om meer vrijheden/verantwoordelijkheden aan te kunnen! 
(aanbeveling 4). 

 
 
 
 
 

bevindingen  visitatieteam 
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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. 

 

 

 
 

We zijn momenteel bezig met het invoeren van groepsplannen. Op basis daarvan 
worden er op meerdere niveaus instructies gegeven. Tevens geven we de leerlingen 
ruimte om zelf keuzes in hun activiteiten te maken om het beoogde doel te bewerk-
stelligen. 
 
Door zelf bewust te kunnen wisselen tussen de petten van de leider, manager en 
coach kun je als leerkracht beter leiden waar nodig en begeleiden waar het kan. 
 
Iedere leerkracht maakt groepsplannen en de taken van de leerlingen worden daar-
op aangepast. De leerlingen krijgen indien nodig een aangepaste taak en daarbij 
passend de instructie die ze nodig hebben, verlengde instructie of de compacte 
instructie. Tevens wordt de leerlingen d.m.v. inschrijving in de gelegenheid gesteld 
om extra instructie te halen. Er zijn ook leerlingen binnen onze school die, gezien 
hun persoonlijke ontwikkeling, dagtaken aangeboden krijgen. 
We proberen met onze activiteiten zoveel mogelijk aan te sluiten bij de ideeën 
waarmee de leerlingen komen.   
 
Vanaf groep 3 worden de leerlingen gestimuleerd om de werktijd die ze op een dag 
over hebben te besteden aan extra oefening, met datgene wat ze moeilijk vinden,  
of de activiteiten die ze uitdagend vinden. De materialen staan in de daarvoor 
bestemde kast en ze mogen gebruik maken van de computers die in de klas staan.  
 
Vanaf groep 7 wordt er van de leerlingen verwacht dat ze op hun taakbrief een 
planning maken betreffende de computerprogramma’s die  ze extra gaan gebruiken 
voor hetzij  extra oefening of verdieping, tijdens de computer uren. Tevens wordt er 
door de leerlingen de gekozen activiteiten voor extra oefening binnen de taakuren in 
de groep een planning gemaakt. 
 
 
Leerlingen die meer uitdaging nodig hebben, wordt de gelegenheid geboden  om 
met de kisten van levelwerk te werken en met daarvoor bestemde computer-
programma’s. Jonge leerlingen krijgen gestuurde verdiepingsopdrachten en gaande 
het proces krijgen ze meer vrijheid om zelf aan te geven welke 
verdiepingsopdrachten zij willen gaan uitwerken.  
 
Leerlingen mogen een eigen werkplek binnen en indien mogelijk buiten het lokaal 
kiezen. 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 
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Samenwerken met elkaar en leren van elkaar wordt gestimuleerd. 
 
Wij maken op school gebruik van coöperatieve werkvormen, zodat de leerlingen 
verschillende werkvormen krijgt aangeboden om zich de stof eigen te maken en zo 
de leerdoelen te kunnen behalen. 
 
We zijn zeer tevreden over de ruimte die de leerlingen van de leerkracht krijgt, om 
initiatieven te nemen. De leerlingen heeft de mogelijkheid, om voor een oefenvorm 
te kiezen, die zij prettig vinden om de gestelde doelen te behalen. We willen dit de 
komende jaren continueren en waar mogelijk uit te breiden, structureler in alle 
groepen (rode lijn/opbouw). 
 

 
 
 

 
De kernwaarde vrijheid /verantwoordelijkheid is ook op leerkracht niveau voldoende. 
Door de training van SAMI zijn de leerkrachten zich bewust van de verschillende 
rollen die je als leerkracht kunt hebben. De leerling populatie kan veel verantwoor-
delijkheid/vrijheid aan. Door deze goede match ziet het visitatieteam veel kansen om 
deze kernwaarde verder te ontwikkelen, zodat de leerlingen meer verantwoordelijk-
heden krijgen (v.b.: eigen opdrachten op de taakbrief invullen) en de leerkrachten 
meer coachend kunnen worden. (aanbeveling 1, 3 en 4). 

 
 
 

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. 

 

 
 
 
 

De leerlingen hebben de mogelijkheid om naast hun taakwerk keuzes te maken en 
mogen zich daarvoor binnen en buiten de school (schooltuintjes vanaf groep 5) 
bewegen.  
 
Om in een lerende organisatie te functioneren moeten er afspraken zijn, die in 
overleg met elkaar zijn gemaakt en waaraan een ieder zich moet houden.  
Wij dragen samen de zorg voor elkaar, de school en de omgeving en we vertrouwen 
elkaar. 
 
Dit jaar is het team onder begeleiding van de medewerkers van Sami een traject 
ingegaan omtrent organisatieontwikkeling om o.a. afspraken en besluiten helder te 
krijgen. 
Er is een beslissingsprocedure ontwikkeld die voor iedereen duidelijk is. 

bevindingen  visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 
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Projecten worden volgens een helder  formulier voorbereid . Op deze wijze is het 
voor een ieder duidelijk, spreken we dezelfde taal en kan een ieder zijn feedback 
geven. 
De leerkrachten geven en gunnen elkaar de verantwoordelijkheden die d.m.v. deze 
manier van werken, mogelijk is. 
 
De manier waarop we als team dit jaar hebben leren functioneren willen  we het 
komend schooljaar vertalen naar de leerlingen in de groep.  
Met elkaar verantwoording (leerlingen) nemen schept een band en biedt  ons de 
mogelijkheid elkaar aan te spreken, want we zijn medeverantwoordelijk. 
Het spanningsveld tussen harmonie en conflict. Beide heb je nodig om je in een 
prettige, professionele omgeving verder te komen. 

 
 
 

 
De sfeer op schoolniveau is er een van een lerende organisatie op basis van 
vertrouwen en daarmee is deze kernwaarde zeker van voldoende niveau.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 

 
 
 

Leerlingen hebben (beperkte) oefenvrijheid. Er zijn ontwikkelingsmaterialen voor 
verschillende leergebieden voor handen. Deze materialen zijn door de leerlingen 
inzetbaar. 
Naast de verplichte instructie kan de leerlingen, aan de hand van het weekrooster, 
zelf een planning maken en de plaats bepalen waar hij/zij werkt. De timer wordt 
ingezet om op het gebied van tijdsbewaking een leidraad te zijn. 
 
In de kleutergroep wordt met zelfgekozen “hulpkinderen “gewerkt.  
Voor de samenwerking hebben ze  zelfgekozen maatjes.  
 

bevindingen  visitatieteam 

2. Zelfstandigheid  
 

evaluatie school 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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Vanaf groep 3 helpen willekeurige leerlingen elkaar waar nodig. We maken gebruik 
van het stoplicht. Rood houdt in dat de leerkracht niet beschikbaar is en mag je 
alleen je buurman/vrouw  een vraag stellen. Bij oranje mogen er vragen gesteld 
worden en mag je hulp zoeken bij een ander kind  in de klas.  
Een oranje kaartje in de boog betekent: ik heb een ander gevraagd om hulp, maar 
dat is niet afdoende geweest en ik heb hulp nodig van de leerkracht. 
 
Samenwerken is  mogelijk zowel  binnen als buiten de klas. 
 
De kleuters en de leerlingen van groep 3 krijgen d.m.v. het kruisje bij hun werk 
aangegeven dat het antwoord niet correct is. De leerlingen worden dan uitgedaagd 
om zelf de fout te herstellen. Mocht dat niet lukken, krijgen ze ondersteuning van 
een klasgenoot of van de leerkracht. 
Halverwege groep 3 gaan de leerlingen zelf nakijken en verwerken ze de uitslag op 
de taakbrief. 

 
 
 

De leerlingen op de Rietakker zijn zeer zelfstandig. Kunnen prima omgaan met 
uitgestelde aandacht. Op de school hangt een fijne werksfeer. 
Doelgerichter werken zou een aandachtspunt moeten zijn voor de komende jaren 
(aanbeveling 1,3 en 4). 

 
 
 

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. 

 

 
 
 

Het klassenmanagement is door de leerkracht zo georganiseerd, dat de materialen 
die de leerlingen nodig hebben op de daarvoor bestemde plaatsen liggen.  
 
De kleuters werken aan een hun eigen tafel en indien nodig is er een werktafel 
beschikbaar.  
 
Vanaf groep 3 hebben de leerlingen de mogelijkheid om aan hun eigen tafel te 
werken of aan werkplekken buiten de groep . De leerlingen zetten een herkennings-
teken op de tafel wanneer  zij  buiten de klas gaan  werken, of vragen het aan de 
leerkracht. Om de tijd te kunnen bewaken zijn er timers voor handen. 
 
De dagindeling is in die mate georganiseerd dat de leerlingen voldoende ruimte 
krijgt om zelfstandig te werken. Bij de kleutergroep mogen de leerlingen meedenken 
met de indeling van de dag. 

bevindingen  visitatieteam 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 
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In de kleutergroepen worden de kleuters gestimuleerd om een object van huis mee 
te nemen. Vervolgens  mogen zij dan in een bepaalde werkvorm aan elkaar wat 
vertellen over het meegebrachte object . 
 
Vanaf groep 5 is er per groep een YURLS pagina beschikbaar. De leerkracht draagt 
er zorg voor dat deze pagina actueel blijft. De leerlingen kunnen  zelf oefenvormen 
kiezen die hen helpt om hun leerdoelen te bereiken. 
 
De leerkracht biedt zowel  de ruimte als de tijd voor het ontwikkelen van initiatief en 
interesses van de leerlingen op zowel cognitief, creatief en sociaal/ emotioneel 
niveau. 
 
De inzet vanaf groep 5 met een eigen YURLS pagina bevalt zo goed, dat we de 
komende jaren willen onderzoeken of deze manier van werken ook bij de groepen 3 
en 4 inzetbaar zijn. 
 

 
 
 

Vele voorwaarden om zelfstandig te kunnen werken zijn door de leraren gecreëerd. 
Bijna alle verwerkingen worden ingepland op de taakbrief. De voorwaarden om 
zelfstandig te werken zijn alom aanwezig. Toch geeft het visitatieteam een aan-
beveling op dit gebied. 
De leerkrachten maken per groep soms wel vijf of zes taakbrieven per week en alle 
opdrachten worden afgetekend met een paraaf. Dit kan effectiever door meer 
initiatieven bij de leerlingen neer te leggen (aanbevelingen 3 en 4). 
Het plannen in de onderbouw heeft een onderbroken leerlijn in het eerste deel van 
het schooljaar in groep 3. Het plannen bij de groepen 1 en 2 kan verder worden 
uitgebreid zodat er een ononderbroken leerlijn zelfstandig werken gaat ontstaan 
(aanbevelingen 2 en 3). 
 

 
 
 

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.  

 

 
 
 

Dit schooljaar volgt het gehele team een zgn.  SAMI training met als doel  een 
goede organisatie te ontwikkelen. Door lijnen helder te krijgen is er voor een ieder 
kans om zijn/haar talenten te laten zien en te ontwikkelen. Leerkrachten worden 
uitgedaagd deze talenten in te zetten voor de school als lerende organisatie. Binnen 
dit raamwerk zijn er voldoende mogelijkheden  om initiatieven te nemen. 
 
Deze manier van werken heeft het team zich eigen gemaakt. De komende jaren 
zullen we dit moeten gaan borgen en verder uitwerken. We streven naar eigenaar-
schap pakken en geven. 

bevindingen  visitatieteam 
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Bovenstaande evaluatie wordt door het visitatieteam herkend. Er is ruimte voor 
individuele eigenheid, tegelijkertijd is er ook sprake van een duidelijk doorgaande 
lijn. 

 
 
 
 
 
 
 

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. 

 

 
 
 

Binnen de  school zijn er voldoende momenten om groepsdoorbroken werk-
opdrachten of activiteiten te ondernemen. 
 
Om van elkaar te leren worden er regelmatig coöperatieve  werkvormen ingezet. 
 
In de kleutergroepen is een troostkoffer die door de leerlingen ingezet kan worden 
om zorg te dragen voor een leerlingen met verdriet. 
 
De leerlingen van de kleutergroepen maken gebruik van hoeken. Om tot goed 
functioneel spel te komen zijn afspraken noodzakelijk. 
 
Iedere  groep maakt met elkaar afspraken betreffende  de verwachtingen die we van 
elkaar hebben en hoe we elkaar daar op kunnen aanspreken. Bij het maken van de 
afspraken gaan we uit van de Rietakkerwaarden. We ondertekenen met elkaar de 
regels die door de groep zijn vastgesteld.  
 
Regelmatige inzet van coöperatieve werkvormen en groep doorbrekend werken 
(tutorlezen, crea+..) creëert een samenwerkende organisatie tussen de leerlingen 
onderling. 
 
Door regelmatig met de leerlingen naar hun eigen functioneren binnen de groep te 
kijken, willen we een omgeving scheppen waarin een ieder het waard is om gezien 
te worden. We geven positieve feedback zodat ieders goede kanten benadrukt 
worden. 
 
Binnen onze school hangt er een zeer goede sfeer t.a.v. het samenwerken binnen 
de groep en klas doorbroken.  
We zijn bijzonder trots op de manier waarop onze leerlingen zorg dragen voor elkaar 
en met elkaar samenwerken op basis van gelijkwaardigheid. 

 

bevindingen  visitatieteam 

3. Samenwerking  

evaluatie school 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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Samenwerken is op de Rietakker een vanzelfsprekendheid. Kinderen mogen bijna 
alles samen doen (behalve de toetsten) en doen dat ook. Ze zijn altijd vrij om te 
kiezen met wie ze samen werken en dat loopt perfect!  
Gestuurde samenwerking hebben we niet/nauwelijks gezien. Maatjes ben je voor 
langere tijd (soms een half jaar). Om kinderen te laten ervaren dat samenwerken 
niet altijd gemakkelijk is pleit het visitatieteam voor frequenter wisselen  
(aanbeveling 2). 
Met grote regelmaat worden er coöperatieve werkvormen gebruikt, waaraan in de 
diverse groepen, op verschillende manieren vorm en inhoud wordt gegeven.    

 
 
 

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. 

 

 
 
 

Het afgelopen jaar hebben we onze Rietakkerwaarden, visie en missie vastgesteld. 
Hierin zijn de kernwaarden van Dalton en de stichting ook meegenomen.   
Zie werkboek. 
 
Doordat we als school waarden en normen vaststellen zijn we ons ervan bewust dat 
we op een respectvolle manier met elkaar moeten omgaan. Door naar ons zelf en 
naar het handelen van een ander te kijken creëren we respect voor elkaar. 
 
De overlegmomenten op parallel-, bouw- en schoolniveau  zorgen er voor dat we 
vorm kunnen  geven aan de taken die zijn afgesproken binnen de  school.  
 
Binnen de  school kennen wij  in onze organisatie 3 manieren van omgaan met 
elkaar. De  uitgangspunten zijn de  Rietakkerwaarden, visie en missie 

1. de leiderspet (wat wordt er gedaan, welke opdracht). 
2. de managerspet ( richtlijnen geven waaraan de opdracht moet voldoen). 
3. de coachpet (begeleiding van de ontwikkeling). 

 
Dit en komend schooljaar willen we onze Rietakkerwaarden, visie en missie meer 
zichtbaar maken voor een ieder die onze school binnenkomt. Momenteel zijn we 
bezig met 2 wandschilderingen waarin we onze omgangsvormen zichtbaar maken. 
Tevens willen we de website aanpakken en ook daarin deze punten verwerken. 
En de vertaalslag naar de kinderen, ouders en omgeving maken. 
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Samen werken en samenwerken is ook op teamniveau van hoog niveau.  
De leerkrachten scheppen een omgeving waarin een ieder zich veilig voelt. 
 

 
 
 

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.   
 

 
 
 

  
Onze pas vastgestelde besluitvormingsprocedure zorgt ervoor dat iedereen de 
mogelijkheid krijgt om feedback te geven. 
Tevens hebben we met elkaar die waarden geformuleerd en vastgesteld waar wij  
als school belang aan hechten. 
 
Rietakkerwaarden 
Rietakkerwaarden. 
 
Veiligheid 
Wij hechten aan een omgeving waarin iedereen zich zelf kan zijn. Dit veronderstelt dat we zien dat 
iedereen verschillend en uniek is. Wij dragen betrokkenheid en interesse uit t.a.v. collega’s, ouders 
en leerlingen. Wij geven iedereen de ruimte zijn /haar talenten te ontwikkelen d.m.v. een positieve 
benadering. Wij zorgen met elkaar voor een overzichtelijke, stimulerende en uitdagende/ 
uitnodigende omgeving.  
 
Communicatie 
Wij verwachten van zowel leerkrachten, ouders en leerlingen dat zij tijdig met elkaar in gesprek gaan. 
Daarbij staan respect, inlevingsvermogen en wederzijds vertrouwen centraal. Wij leren de kinderen   
de communicatieve vaardigheid  om middels de dialoog op basis van gelijkwaardigheid  met elkaar  
in gesprek te gaan.   
 
Zelfstandigheid  
Zelfstandigheid is een van de zes kernwaarden van Daltononderwijs en een belangrijke waarde op 
De Rietakker. Dit bereiken wij bij ons op school door de betrokkenen ruimte te geven om zelf hun 
taken te plannen, verantwoordelijkheid te nemen en te geven en samen te werken in wederzijdse 
afhankelijkheid. Wij beseffen dat verantwoordelijkheid de succesfactor is voor zelfstandigheid en dat 
uiterst helder formuleren van meetlatten een must is. 
 
Vernieuwend  
Als lerende organisatie hebben we een actieve houding en benutten we elkaars talenten. We 
ondernemen, zijn vooruitstrevend en kijken vooruit. Tevens tonen we lef om nieuwe ontwikkelingen 
aan te kunnen gaan. Daarnaast reflecteren we voortdurend op wat we doen.  
We onderzoeken vernieuwende middelen om het optimale voor de leerlingen, ouders en het team  
te bereiken.  
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Christelijke identiteit 
We vertalen de normen en waarden uit de bijbel naar het dagelijks leven met een open en respect-
volle houding naar andere religies en culturen.  Dit doen we door zorgzaam, toegewijd, respectvol en 
inspirerend te zijn voor elkaar en saamhorigheid te bevorderen.  
 

De komende maanden willen we d.m.v. het ontwikkelen van symbolen deze 
Rietakkerwaarden herkenbaar gaan maken voor de leerlingen. 

 
 
 

 
Op schoolniveau zou de samenwerking met de ouders nog een punt van aandacht 
kunnen zijn. Men bezint zich momenteel om deze samenwerking naar een hoger 
level te tillen. 
De ouders zijn overigens bijzonder tevreden over de Rietakker!  
Deze kernwaarde is nog volop in ontwikkeling. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 

 
 
 

De leerling plant zijn taakwerk. Stuurt zijn planning bij indien nodig. 
Het gemaakte werk wordt door de leerling gecorrigeerd en verbeterpunten worden 
met de leerkracht of medeleerling gereflecteerd. 
 
In de school worden afspraken gemaakt omtrent gedrag en hier wordt regelmatig 
zowel binnen als  buiten de groep op gereflecteerd door medeleerlingen en leer-
krachten. 
 
Op de taakbrief plant de leerling het werk waarin hij/ zij zich wil verdiepen of waarin  
hij/ zij nog extra oefening nodig heeft. 
 
Dit schooljaar hebben we een start gemaakt met het reflecteren van de leerlingen op 
zijn/haar eigen werk. De komende jaren willen wij dit verder gaan uitwerken, dit is 
voor ons een ontwikkelpunt. 
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Zoals in het bovenstaande al is aangegeven blijft reflectie een ontwikkelpunt van de 
school (aanbeveling 1). 
 

 
 
 

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.  

 

 
 
 

De leerkracht reflecteert regelmatig het werk en de samenwerking van de leerlingen. 
Leerlingen krijgen van de leerkracht de ruimte om feedback te geven op hun werk 
en hun  functioneren in de klas 
 
Komend schooljaar willen we gaan onderzoeken welke reflectiemethode het beste 
bij onze school past. 
 
In de school/groep worden afspraken gemaakt omtrent gedrag en hier wordt 
regelmatig samen met de leerkrachten op gereflecteerd. 
 
De leerkracht is in staat om kritisch naar zijn werk te kijken en gebruikt evaluatie, 
reflectie en feedback van anderen om zich verder te ontwikkelen. In deze maken wij 
gebruik van onze organisatiestructuur, die gebaseerd is op ons interne kompas 
waarin de Rietakkerwaarden, visie en missie vertegenwoordigd zijn. 
Leerkracht nemen initiatief bij het vragen om hulp en maken gebruik van elkaars 
kwaliteiten. 
 

 
 
 

Zoals in het bovenstaande al is aangegeven blijft reflectie een ontwikkelpunt van de 
school  (aanbeveling 1). 
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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. 
 

 
 
 
 

Afgelopen jaar zijn we druk geweest met organisatieontwikkeling. Scholing 
gekoppeld aan ervaringen van de afgelopen jaren hebben gezorgd voor een enorme 
sprong, zowel m.b.t. tot visie en waarden als communicatielijnen, ouder-
betrokkenheid, als besluitprocedure. Wat nu zorgt voor meer duidelijkheid en 
transparantie. 
 
Door regelmatig werkvormen te kiezen waarin uit iedere geleding een vertegen-
woordiger plaats heeft , leren we van en met elkaar. We maken gebruik van onze 
verschillende petten (leidinggeven, managen, coachen). 
 
Deze manier van reflecteren op leerlingniveau moet nog worden ontwikkeld, of 
ingezet. 
 

 
 
 

Zoals in het bovenstaande al is aangegeven blijft reflectie een ontwikkelpunt van de 
school (aanbeveling 1).  
 
Het visitatieteam heeft gemeend de aanbeveling (2) van het vorige visitatieteam 
betreffende reflectie toch als voldoende te beschouwen omdat er op schoolniveau  
ontwikkelingen zijn ingezet om tot beter reflecteren te komen, waarmee die aan-
beveling voldoende was. Het resultaat is echter nog niet van een voldoende niveau, 
vandaar dat er nu een nagenoeg zelfde aanbeveling volgt (aanbeveling 1). 
De basis is gelegd (bewustwording, SAMI) nu moet de uitwerking nog vorm gaan 
krijgen. 
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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. 

 

 
 
 

Er worden situaties gecreëerd waarin de leerlingen de mogelijkheid heeft om zijn 
leerdoel te behalen. (extra mogelijkheden om op een andere manier te oefenen 
m.b.v. de inzet van levelbakken).   
Wat is jouw aandachtspunt/ leerdoel van deze week. Momenteel zijn wij op zoek om 
de juiste vorm om bovenstaande te bewerkstelligen en te documenteren. 
 
Door leerlingen mee te laten denken op welke wijze zij/hij zijn doel wil bereiken, 
worden ze medeverantwoordelijk gemaakt, wat zeer stimulerend werkt. Zij kunnen 
instructie halen wanneer nodig? 
 
 
De leerlingen van groep 8 overleggen met ouders en leerkracht welke leergebieden 
door de leerlingen nog intensiever benaderd moeten worden om het gestelde doel te 
behalen. 
Deze manier van overleg tussen leerlingen, ouders en leerkracht wordt door een 
ieder als positief ervaren. We willen onderzoeken of dit overleg ook voor lagere 
groepen inzetbaar is.  
 

 
 
 

 
Op de Rietakker wordt door de leerlingen bijzonder effectief gewerkt. De leerlingen 
zijn zeer betrokken en taakgericht. 
 

 
 
 
 
 
 
 

5. Effectiviteit/ doelmatigheid  
 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 
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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. 

 

 
 
 

Doordat we in het traject van SAMI ons bewust worden van ons eigen functioneren 
als leerkracht, biedt dat goede mogelijkheden om onze persoonlijke leerdoelen te 
behalen. Je wordt je bewust van je coachende, managende en leidende activiteiten. 
 
Door directe instructie, de juiste werkvormen te kiezen en de tijd te bewaken gaan 
we efficiënt met de lestijd om. 
 
D.m.v. coöperatieve werkvormen, inspelen op actuele situaties (b.v. nieuwsbegrip) 
en afwisselende activiteiten spelen wij in op verschillende leeractiviteiten. 
De leerlingen in de kleutergroepen zijn drukdoende hun omgeving te ontdekken.  
De leerkracht springen in op de ingebrachte vragen. B.v. ”Waarom vliegen wij niet 
van de wereld af als de aarde ronddraait?”.  
 
D.m.v. groepsplannen en interesses te inventariseren, stemmen we onze activiteiten 
daar, indien mogelijk op af. 
 
We streven er naar een omgeving te scheppen die leerlingen stimuleert steeds een 
stapje meer van zichzelf te eisen. Wat heb je nodig om dat te bereiken wat je wilt. 
 
Door de toetsen te analyseren, te observeren en in gesprek te gaan met de leer-
lingen en zijn/haar ouders maken we een plan om de gestelde doelen alsnog te 
kunnen behalen.  
 
We willen meer opbrengstgericht gaan werken door gebruik te maken van boven-
staande. 

 
 
 

Er kunnen nog veel meer verantwoordelijkheden en initiatieven bij de leerlingen 
worden neergelegd waardoor er nog veel efficiënter kan worden gewerkt. Dit 
impliceert tegelijkertijd dat jullie op leerkrachtniveau moeten bekijken waar jullie de 
leerlingen durven los te laten. (aanbeveling 1) 
In alle groepen heerst een zeer plezierige werksfeer en dat is een verdienste van  
de competente leerkrachten. 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 
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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.  

 

 
 
 

Momenteel zijn we als school bezig, de voor ons noodzakelijke opbrengsten in kaart 
te brengen, zodat we ons onderwijs daar passend op aan kunnen laten sluiten. 
 
Door op leeftijdsniveau een opbouw van de Daltoncompetenties te verzorgen ont-
staat er een doorgaande lijn, zodat we onze visie op onderwijs kunnen waarborgen. 
 
Zodra de leerdoelen van de leerlingen ondanks de inspanning van leerlingen, 
ouders en leerkracht niet worden behaald wordt de rt-er ingeschakeld. De leerlingen, 
ouders, leerkracht, ib-er en rt-er stellen een plan op om met elkaar de zorg te bieden 
die de leerlingen nodig heeft. 
 

 
 
 

Er is een profielschets Daltonleerkracht aanwezig. Volgend schooljaar wordt deze 
gebruikt bij de functioneringsgesprekken. 
Op het rapport worden de leerlingen beoordeeld op hun daltoncompetenties.  
Daar waar nodig worden de leerlingen individueel uitgedaagd of krijgen ze passende 
zorg. 
School heeft een start gemaakt met het werken met groepsplannen, In de komende 
jaren wordt dit verder uitgebreid. 
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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. 
 

 
 
 
 

De competenties van Daltonleerkrachten  komen als agendapunt regelmatig terug in 
zowel de overlegmomenten van het MT als  in de bouw- en plenaire vergadering.  
De waarden van de Rietakker zijn getoetst aan de kernwaarden van Dalton. 
 
Indien mogelijk nemen wij  deel aan de nationale Daltondag, om op deze wijze onze 
Daltonidentiteit uit te dragen. 
 
Als Rietakker zijnde hebben we een overzicht opgesteld van de taken van de 
Daltoncoördinator. 
De Daltoncoördinator heeft o.a. als taak deel te nemen aan de regioactiviteiten en  
zij draagt er aan bij om het team op de hoogte te brengen van de nieuwe 
ontwikkelingen. 
 
De directeur neemt deel aan de regiobijeenkomsten voor Daltondirecteuren. 
 
Nieuwe leerkrachten nemen deel aan de Daltoncursus. 
 
Tijdens rondleidingen van de directeur met ouders die overwegen hun kind als 
leerling op onze school in te schrijven worden de verschillende aspecten van Dalton 
toegelicht. 
 

 
 
 

6. Borging  
 

evaluatie school 

Indicatoren op schoolniveau 
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De Rietakker is een ontwikkelingsgerichte daltonschool waar borging een vanzelf-
sprekendheid is. Ze zijn betrokken bij de regioactiviteiten. 
Ouders geven aan  goed te zijn voorgelicht over dalton bij de aanmelding van hun 
kind. 
De website wordt binnenkort vernieuwd, dalton zal daarop zeker een plek krijgen. 
De Rietakker beschikt over een bijzonder daltonvriendelijk gebouw. 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

- Voorstellen en uitleg. 
- Kijkochtend op woensdag voor de ouders (opa/oma/tante) 
- Samenwerken: zelf maatje kiezen. 
- Verschil met andere scholen: plannen, verrijking, keuzewerk. 
- Drie keer per jaar: crea-plus voor groep 5 t/m 8. 
- Stoplicht. 
- Regels in alle groepen bijna hetzelfde. 
- Hoge cijfers voor de Rietakker (gemiddeld een 9). 

 
 
 
 
 

- Impact SAMI training. 
- Werkdruk. 
- Werksfeer. 
- Initiatieven van de leerlingen stimuleren. (leerlingenraad/groepsvergaderingen) 
- Taakbrief en aanpassingen. 
- Doorgaande lijn. 
- Samenwerking collega’s onderling. 
- Keuzewerk, wat is ‘goed’ keuze werk? 
- Yurls.  
- Reflectie. 
- Doelgericht werken. 
- Gezamenlijk invullen visitatieverslag. 

bevindingen visitatieteam 

Uit de gesprekken met leerlingen 

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

 

Uit de gesprekken met leraren en ondersteunend personeel 
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- Voorstellen en uitleg. 
- Waarom kiezen voor de Rietakker? 
- Bij eerste afspraak enthousiast geworden door rondleiding en enthousiasme. 
- Jongste kleuters krijgen nu een infofolder mee.  
- Heel goede individuele begeleiding. 
- Samenwerking/ eigen verantwoordelijkheid. 
- Communicatie: ouders vaak laat op de hoogte van onverwachte dingen. 
- Gezellige/gemoedelijke sfeer, straalt heel veel rust uit. 
- Enthousiasme over Daltononderwijs. 
- Zelf taken inplannen. 
- In groep 3 en 4 begint Dalton pas echt. 
- Leerkracht bij wie een ouder zelf heeft gezeten is opvallend veranderd. 
- School doet heel veel op Daltongebied, maar het is niet altijd zichtbaar. 
- Woensdagochtend kijkochtend: hier wordt veel gebruik van gemaakt. 
- Taakbrieven in groep 3 en 4 mee naar huis geven, voorzien van commentaar. 
- Huiswerk: dan taak niet af. 
- Leerkrachten zijn goed te benaderen/ open communicatie. 
- Daltonaspecten worden ook beoordeeld op het rapport. 
- In groep 8 is men nu heel goed bezig met de zwakke punten van elk kind. 
- Neem ouders mee in de daltonontwikkeling. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
- SAMI training en de impact daarvan. 
- Parels van de school: de groep doorbroken activiteiten, samenwerking en 

zelfstandigheid van de leerlingen, het veilige leerklimaat. 
- Ontwikkelpunten van de school: implementeren van de kennis opgedaan in de 

SAMI training (Rietakker waarden) en daarmee reflectie. 
- Enquêtes  en de plek van dalton daarin. 
- Visie op de samenstelling van de groepen. Met ingang van het komende 

schooljaar wordt er gewerkt in jaargroepen. 
- Faciliteren daltoncoördinator. 
- Visitatie nieuwe kader. Het invullen van het verslag is veelomvattend. 

 

Uit de gesprekken met ouders 

Uit de gesprekken met de schoolleiding 
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naam bestuurslid: Martin Veelen 

 
- Voorstellen 
- Uitleg nieuw visitatiekader. 
- Stichting Delta zes jaar geleden opgericht, tot die tijd was Dhr. Veelen directeur 

van de Rietakker. 
- Bestuur met 9 scholen, waarvan alleen de Rietakker een daltonschool is. 
- Bestuur is blij met daltonconcept, dat is ontstaan vanuit de fusie. 
- Beginperiode van daltonconcept verliep moeizaam, nu loopt het prima. 
- Speciale faciliteiten zijn nu niet aan de orde. 
- Tevredenheidsonderzoek: standaardlijst, maar er kunnen school specifieke vragen 

aan toegevoegd worden. 
- Heel plezierige samenwerking tussen school, ouders en kinderen. 
- Advies aan NDV: blijf dalton ook landelijk promoten. 

 

 
 
 
 
 

  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 

* niet van toepassing bij licentieverlening 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uit de gesprekken met het bestuur 

beoordeling 
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 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 

 
 
 
 
 
 
 

Aanbeveling Omschrijving 

Nr. 1 Maak een plan om reflectie en evaluatie met behulp van doelgericht 
werken, met behulp van de kennis opgedaan in de SAMI training, te 
implementeren in het team, bij ouders en vooral ook bij de kinderen. 

Nr. 2 Maak de doorgaande lijn in de onderbouw sterker door na te denken  
over plannen, het maken van taken, samenwerken met maatjes. 

Nr. 3 Maak de taakbrief en het keuzewerk doelmatiger en effectiever. 

Nr. 4 Maak een plan hoe je meer de informatie uit de kinderen kunt halen. 

 
 
 
 

De Rietakker is een ontwikkelingsgerichte daltonschool met een evenwichtig, 
gemotiveerd team, fijne leerlingen en tevreden ouders. 
De school is een echte daltonschool, waar zelfstandige kinderen zijn, die heel goed 
kunnen samenwerken.  
Als visitatieteam hebben wij ons de gehele dag bijzonder welkom gevoeld. De uitstekend 
verzorgde lunch, ook een stukje samenwerking van de teamleden, was een goed 
moment om op informele wijze kennis te delen. Dank daarvoor. 
Wij wensen jullie veel succes bij de uitwerking en uitvoering van onze aanbevelingen,  
op weg naar een nog betere daltonschool. 
 
 

Advies aan het bestuur van de NDV 
 

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

 

slotopmerkingen 
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naam handtekening datum 

   
8 juni 2014 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Het team van de Rietakker heeft de visitatie als waardevol ervaren. 
 
Voorafgaand aan deze dag hebben we als team onze invulling van de kernwaarden van 
het daltononderwijs, kritisch tegen het licht gehouden.  
 
We zijn dan ook bijzonder blij dat het visitatieteam datgene wat voor ons van belang is 
heeft kunnen signaleren. 
Het was waardevol om met de visiteurs van gedachten te wisselen. 
Er heerste een open prettige sfeer. 
 
Met de opmerkingen, reacties en aanbevelingen kunnen we de komende 5 jaar weer aan 
de slag om het Daltononderwijs binnen onze school verder te verbeteren. 
 
We bedanken het visitatieteam voor de prettige samenwerking. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ondertekening voorzitter visitatieteam 

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) 

Maak een plan om reflectie en evaluatie met behulp van doel-
gericht werken, met behulp van de kennis opgedaan in de SAMI 
training, te implementeren in het team, bij ouders en vooral ook bij 
de kinderen. 

actie a. Doelen van de week kenbaar maken bij leerlingen en 
ouders en deze doelen reflecteren met de leerlingen.  

b. Een 2 jaarlijkse enquête met vragen gericht op ons 
Daltononderwijs. 

uitvoerenden Team  

tijdvak a. 2014-2015 
b. 2015-2016 

scholing/ externe 
ondersteuning 

Studiedag met ondersteuning van Paul Bruijn KPZ Zwolle 

toelichting Werkgroep maakt een voorstel voor de vragen die in een 
enquête worden verwerkt. 

 
 

aanbeveling 2. 
(letterlijk overnemen uit 
visitatieverslag) 

Maak de doorgaande lijn in de onderbouw sterker door na te 
denken over plannen, het maken van taken, samenwerken met 
maatjes. 

actie De kinderen van groep 1 en 2 plannen op maandag hun 
weektaak in op het planbord.  
Aan het begin van het schooljaar 2014-2015 gaan we aan de 
slag met het afhangen van de taken in de groepen 1/2. We 
gaan dit met elkaar in de onderbouwvergadering bespreken. 
De kinderen hangen na het spelen en werken hun taak af met 
bijvoorbeeld een smiley magneetje. We moeten hiervoor nog 
geschikte magneetjes zoeken. We gebruiken dit moment gelijk 
om het werken te evalueren.  
 
Aan het begin van het schooljaar 2014/2015 gaan we onder-
zoeken in de onderbouw hoe we het werken met de maatjes 
meer kunnen vormgeven. We gaan afspraken maken over hoe 
vaak we gaan wisselen van maatjes,  wie bepaalt wie met wie 
samenwerkt en hoe we dat bepalen.  
We gaan afspraken maken over hoe vaak en wanneer de 
kinderen met hun maatje samenwerken.   
 
 

uitvoerenden Onderbouw en daltoncoördinator  

tijdvak 2014-2015 

scholing/ externe 
ondersteuning 

 

toelichting De leerkrachten van de groepen 1, 2 en 3 maken een plan van 
aanpak om bovenstaande te realiseren. 

Plan van aanpak m.b.t. uitwerking aanbevelingen  
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aanbeveling 3. 
(letterlijk overnemen uit 
visitatieverslag) 

Maak de taakbrief en het keuzewerk doelmatiger en effectiever. 

actie We maken een basistaakbrief voor alle leerlingen.  
Leerlingen die op enige wijze afwijken van de opdrachten op 
deze basistaakbrief passen de taakbrief zelf aan. Zij worden 
zelf verantwoordelijk. 

uitvoerenden Leerkrachten van groep 3 t/m 8 

tijdvak 2014-2015 

scholing/ externe 
ondersteuning 

 

toelichting De taakbrief vanaf groep 3 wordt zodanig aangepast, dat het 
een document voor de leerlingen wordt, waarop zij zelf 
aangeven wat ze nodig hebben om hun leerdoelen te behalen. 
Denk aan de yurlspagina, leerspellen, extra oefeningen, 
leskompas. 
Het keuzewerk wordt in overleg met de leerlingen vastgesteld 
en vermeld op de taakbrief. 

 
 

aanbeveling 4. 
(letterlijk overnemen uit 
visitatieverslag) 

Maak een plan hoe je meer de informatie uit de kinderen kunt 
halen. 

actie In combinatie met aanbeveling 1 willen we 3x per jaar een 
gesprek aangaan met ouders en leerlingen. Tijdens dit 
gesprek willen we in goed overleg doelen stellen voor de 
komende periode.  

uitvoerenden team 

tijdvak 2014-2016 

scholing/ externe 
ondersteuning 

 

toelichting In groep 7/8vinden deze gesprekken al plaats en dat willen we 
uitbreiden naar de overige groepen 

 

 
 
 
 
 
 
 

naam functie handtekening datum 

    

    

 

Ondertekening  school en 

visitatievoorzitter voor gezien 


