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niet van toepassing bij  1

e
 licentieaanvraag 

 
 
 

 
“Geef de kinderen meer vrijheid in de keuze van het moment van werken met 
keuzewerk en bij de invulling daarvan. Voeg plus- en keuzewerk samen”. 
 

 
 
 

 
We hebben ons nader bezonnen op de inhoud van het plus- en keuzewerk. Het 
keuzewerk is nu opgenomen in de taak en wordt niet meer aangeboden op een vast 
tijdstip. Dit betekent dat de leerlingen nu keuzevrijheid hebben wat betreft inhoud en 
tijdstip van het keuzewerk. Binnen de taak wordt nog wel onderscheid gemaakt 
tussen pluswerk (leerstofgebonden) en keuzewerk (niet leerstofgebonden), waarbij 
we bij keuzewerk de uitgangspunten van de Meervoudige Intelligentie hanteren. 

 
 
 

De school heeft het keuzewerk vorm gegeven door te kiezen voor een tweedeling, 
pluswerk op de taakbrief en een keuzekast per leerjaar, samengesteld op basis van 
de uitgangspunten van de Meervoudige Intelligentie. In de bovenbouw hangt 
daarnaast een poster, met activiteiten die de kinderen mogen kiezen. De kinderen 
mogen als hun taakwerk af is, vrij kiezen uit het keuze-aanbod. De kleuters hebben 
3 taakopdrachten per week en mogen de andere werkmomenten een keuze maken 
uit diverse opdrachten/activiteiten. In de groepen 3 en 4 is er naast tijd voor keuze 
na het taakwerk een vast moment per week voor taakwerk. Er is geen 
registratiesysteem voor het keuzewerk.  
Samengevat: 

- De school heeft een bewuste keuze gemaakt op welke wijze zij keuzewerk 
willen inzetten en dit in de praktijk gerealiseerd  

- Verbetering is mogelijk door aandacht te schenken aan: 
o De inbreng van de kinderen bij het keuzewerk: eigen initiatieven /  

eigen doelen. 
o De presentatie en het aanbod van het keuzewerk. 

 
  

0. Realisering aanbevelingen vorige visitatie 

aanbeveling 1. 
1. 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 
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“Instructie is niet voor ieder kind zinvol. Het moet (globaal) kunnen kiezen tussen 
meedoen of niet”. 
 

 
 
 

 
Wat betreft de instructie zijn we ons meer bewust van de verschillende 
instructiebehoeftes van kinderen. Naast het werken met korte instructies, verlengde 
instructies en instructiegroepen (groepsplannen) kunnen kinderen vanaf groep 5 bij 
een aantal vakken zelf de keuze maken of ze een instructie willen volgen. Echter 
wanneer blijkt dat ze duidelijk de instructie wel nodig hadden (ter verantwoording 
roepen), dan krijgen ze de volgende keer deze keuze niet meer. In het schooljaar 
2012-2013 hebben we ons als team nageschoold in het geven van het D.I.M. binnen 
de Daltonsetting. Dit heeft o.a. geresulteerd dat we meer werken met periodedoelen 
vanuit de methodes en het heeft ons meer zicht gegeven hoe we in kunnen spelen 
op de verschillende instructiebehoeftes van leerlingen. 
 

 
 
 

Er is sprake van gedifferentieerde instructie, zoals bij de schoolevaluatie is 
beschreven. De keuzemogelijkheid voor kinderen om deel te nemen aan instructie 
beperkt zich tot de kinderen met een ***taak. Dit zijn de kinderen met een 
plus/levelwerktaak. De kinderen met een ** of * taak, nemen verplicht deel aan alle 
instructies. Daarnaast is er verlengde instructie voor de kinderen met een *taak en 
kinderen die daar op grond van leerkrachtobservaties bij aan moeten sluiten.  

 
  

aanbeveling 2. 
1. 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 



 
 

Visitatieverslag op basis van 6 kernwaarden, september  2013 4 

 
 
 

 
“Neem tijd op in het dagrooster voor reflectie en evaluatie. Door de taakbrief 
wekelijks mee te geven verhoog je de kans op reflectie en evaluatie van het kind 
met de ouders”. 
 

 
 
 

 
Voor reflectie en evaluatie wordt nu dagelijks tijd gereserveerd in het dagrooster. 
Belangrijk hierbij is dat het kind zijn eigen doelen formuleert en evalueert, daarbij 
reflecteert op het eigen handelen en zo meer eigenaar wordt van het eigen 
leerproces. Daarnaast worden de taakbrieven frequent meegegeven naar huis, 
zodat er in de thuissituatie ook reflectie plaatsvindt op het werk van de kinderen. 
 

 
 
 

Er is sprake van reflectie in alle groepen. Dit is een korte klassikale evaluatie, waar 
de kinderen een oordeel geven over de dag/week. In de groepen 3 en 4 is er op de 
taakbrief een symbool aanwezig, dat de kinderen kunnen inkleuren en waarmee ze 
aangeven of de taak als gemakkelijk, normaal of moeilijk is ervaren. In de 
bovenbouw geven de kinderen op de taakbrief aan, wat ze van de 
moeilijkheidsgraad vonden van de taak en hoe ze de taak hebben gemaakt (g-v-o). 
Op de taakbrief van de bovenbouw staat een “doel van de week”, waarop in groep 5 
aan het eind van de taak wordt gereflecteerd en in groep 6/8 de week erna wordt 
gereflecteerd. De inhoud van de doelen is zeer divers, van een leerstofdoel: “ aan 
het eind van de week ken ik de tafel van 5” of “ik ga beter doorwerken” tot een doel 
buiten de school. Veel taakbrieven waren wat betreft de evaluatie niet ingevuld. Ook 
kwamen we taakbrieven tegen, die zeer beperkt waren gebruikt/ingevuld door de 
kinderen. De kinderen geven op een klassikale aftekenlijst aan wanneer ze een taak 
af hebben, van een planning voorafgaande aan de dag/weektaak is geen sprake, 
kinderen geven aan waarmee ze bezig zijn en kleuren het volgende vak als de taak 
af is. De taakbrieven worden tweewekelijks (gr. 3 en 4) of voor een vakantie (gr. 5 
t/m 8) meegegeven naar huis.  
Conclusie: de aanbeveling is uitgevoerd.  
Opmerking: Het doel van de taakbrief zal door het schoolteam onder de loep 
genomen moeten worden: is het een opdrachtenblad, planningsinstrument, 
weekschema, evaluatiemiddel, communicatiemiddel naar ouders of alles tegelijk. De 
rol van de leerkracht bij de taakbrief is een bespreekpunt: wanneer is de taak af en 
goedgekeurd door de leerkracht? Wij zien nu geen bemoeienis van de leerkracht 
met de taakbrief, nadat deze is uitgedeeld.  

 
 

 
 
  

aanbeveling 3. 
1. 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 
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1.1 De leerling neemt verantwoordelijkheid voor de verwerking van zijn taak.  

1.2 De leerling legt waar nodig verantwoording af aan zijn leraren,  
zijn medeleerlingen en zijn ouders over de verwerking van zijn taak. 

1.3 De leerling is actief betrokken bij zijn eigen (leer)werk. 

1.4 De leerling draagt zorg voor zijn leeromgeving. 
 

 
 
 

 
Leerlingen zich verantwoordelijk laten voelen voor hun eigen werk blijft een constant 
aandachtspunt binnen  onze school, omdat we hier veel belang aan hechten. Als 
leerkrachten proberen we de leerlingen het vertrouwen te geven. Door het 
formuleren van eigen doelen op de (week)taak zetten we duidelijk stappen in de 
goede richting. 
We roepen onze leerlingen ter verantwoording over het gemaakte werk en hebben 
ook algemene afspraken gemaakt met ouders over ev. consequenties. 
De zorg richting de eigen (leer)omgeving uit zich o.a. in de (huishoudelijke)taken die 
leerlingen hebben en het lopen van pleinwacht door lln. 
Ook het hebben van een leerlingenraad op elke locatie is hiervan een goed 
voorbeeld.  
Aangezien we werken met combinatiegroepen is de valkuil voor onze school dat we 
op sommige momenten soms toch weer terugvallen op een klassikale aanpak.  
Dit blijft wel punt van aandacht. 

 
 
 

De kinderen hebben keuzevrijheid van werkplek. Dit verloopt gestructureerd en het 
systeem is de kinderen duidelijk. De kinderen mogen de volgorde waarin zij de 
onderdelen van hun taak uitvoeren zelf bepalen. Van een dag/weekplanning door de 
kinderen vooraf is geen sprake, behalve bij de kleutergroepen. De kinderen kiezen 
een huishoudelijke taak, waarvoor zij verantwoordelijk zijn, deze voeren zij met 
enthousiasme uit. De kinderen van de leerlingenraad voelen zich vertegenwoordiger 
van hun groep en betrokken bij de school. Inhoudelijk is er een verdiepingsslag 
mogelijk voor de leerlingenraad, door ze ook te betrekken bij schoolse 
ontwikkelingen. De eigen doelen die kinderen mogen formuleren, is een goede start 
voor het toewerken naar het bieden van meer vrijheid en verantwoordelijkheid aan 
de leerlingen. Op dit moment beperkt het doel zich, tot één doel voor de gehele taak 
(zie ook aanbeveling 3 - 2010). 

 
 
 
 
 

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

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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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. 

 

 
 
 

 
Leerkrachten op de Tamarisk proberen de onderwijsbehoefte van ieder kind voor 
ogen te houden en hun handelen is daarop gericht. Zoals al genoemd biedt de 
taakbrief mogelijkheden voor het formuleren van eigen leerdoelen. Op de taakbrief 
wordt er gedifferentieerd in leerstofaanbod. Zo zijn er 3 verschillende niveaus voor 
rekenen, taal en spelling. Om dit goed vorm te kunnen geven hebben we in het 
schooljaar 2011-2012 een nieuwe taakbrief ontwikkeld. 
Het handelen van de leerkracht vinden we wezenlijk binnen ons onderwijs. Daarom 
werken we met Kijkwijzers, waarbij dit handelen 2x per jaar wordt geëvalueerd, 
soms door intercollegiale consultatie, soms door de locatieleiders. 
We merken dat er veel op onze leerkrachten af komt. Met de invoering van de één-
zorgroute werken we nu met groepsplannen in elke groep voor de onderdelen 
spelling, rekenen, begrijpend lezen en technisch lezen. Dit vergt veel van het 
klassenmanagement, waarbij we wel proberen onze Daltonuitgangspunten steeds 
weer als leidraad te gebruiken. 
 

 
 
 

De school hanteert een Kijkwijzer, waarmee twee keer per schooljaar in elke groep 
wordt gekeken of de leerkrachten werken volgens de gemaakte (Dalton)afspraken. 
Er heeft binnen de drie locaties van de school een duidelijk zichtbare afstemming 
plaatsgevonden over de vormgeving en werkwijzen.  Zoals de school schrijft in de 
zelfevaluatie is de invoering van de één-zorgroute en het werken met groepsplannen 
veeleisend voor de leerkrachten. We zien de leerkrachten dan ook zoeken naar de 
balans tussen Daltonkernwaarden en de aandacht voor de opbrengsten van de 
kernvakken: vrijheid en zelfstandigheid versus de instructiebehoefte van de 
leerlingen is een dagelijkse uitdaging t.a.v. het klassenmanagement voor de 
leerkrachten.  

 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 

 
 
 

 
We proberen op school een cultuur te bewerkstellingen waarin we omzien naar 
elkaar, elkaar helpen en ondersteunen. Aangezien we werken met 3 locaties zijn we 
erg gericht op uniformiteit van de aanpak. Bij ons visitatiebezoek voor de 
certificering werd dit ook door de visitatiecommissie als zeer positief beoordeeld. 
Toch zijn  we ons ook bewust van de verschillen tussen de locaties. Dit betekent dat 
we in proberen te spelen op de specifieke onderwijsbehoeftes van kinderen uit de 
verschillende wijken. Voorbeeld: de bewegingsbehoefte van kinderen is erg 
verschillend. Daarop baseren wij per locatie ons aanbod. 
Naast de ontwikkeling van onze leerlingen hebben we ook aandacht voor de 
ontwikkeling van de leerkrachten. Bijna alle leerkrachten zijn Daltongecertificeerd. 
Tevens proberen we elk jaar een bepaald Daltonthema te kiezen, waarin we worden 
nageschoold. Vorig schooljaar was dit “D.I.M. onder Dalton”. 
Volgend schooljaar steken we in op onze Digitale Onderwijs Omgeving. 
 
Daltonboek blz. 7 
 
“Freedom and responsibility together perform the miracle” (Parkhurst) 

 
 

 
 
 

De school is duidelijk bezig om de Daltonkernwaarden vorm te geven en daar 
gericht deskundigen bij in te schakelen. Er zijn veel ontwikkelingen in gang gezet: 
VVE, Daltonkindcentrum, vormgeven aan de nieuwe kernwaarden, omgaan met 
moderne didactische inzichten en de inpassing daarvan in een Daltonschool. De 
school pakt hier haar verantwoordelijkheid in. Als visitatieteam willen wij de school 
meegeven dat Daltononderwijs de basis zal moeten zijn voor de implementatie van 
ontwikkelingen. 

 

 
  

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. 
 

 
 
 

 

Zoals al genoemd is het zelf formuleren van leerdoelen van leerlingen nog een 
aandachtspunt. Leerlingen komen vaak niet verder dan prestatieve, niet-inhoudelijke 
doelstellingen. bv. “Ik wil netter schrijven” of “Ik ga beter mijn best doen”. 
We hebben afgesproken dat we binnen de groepen hier meer aandacht aan willen 
besteden. Samen met de kinderen meer inhoudelijke doelen formuleren. Bv. “Ik wil 
de tafel van 8 kennen aan het einde van de week” of “Ik wil weten hoe een magneet 
werkt” 
We geven de leerlingen vrijheid van werkplek, waarbij de Daltonruimte en de 
gangen gebruikt kunnen worden. Hiervoor hanteren we wel duidelijke regels. 
De “boom” is ons symbool voor uitgestelde aandacht. Dit is voor onze leerlingen een 
vanzelfsprekendheid. 
Op de taakbrief staat aangegeven wanneer een leerling het eigen werk na mag 
kijken of ev. door een maatje. Ook hier is het structureel hanteren van de 
afgesproken regels hieromtrent een aandachtspunt. 
 

 
 
 

Wat beschreven staat bij de zelfevaluatie is zichtbaar in de school (op alle drie de 
locaties). De “Tamariskboom”, het symbool voor werken met uitgestelde aandacht 
wordt in alle groepen toegepast. De kinderen kennen de betekenis en gaan hier in 
vrijwel alle groepen conform de afspraken mee om. Ook de taakbrief is volgens de 
beschrijving terug te vinden in de groepen. Door de taakbrief veel zorgvuldiger en 
efficiënter samen te stellen kan de functie en het gebruik van de taakbrief sterk 
worden verbeterd. Er zitten nu veel nuanceverschillen in de werkwijzen, waardoor 
wij als visitatieteam de indruk hebben, dat de afspraken duidelijk zijn, maar de 
achtergronden van die afspraken niet bij alle leerkrachten bekend zijn. Het 
visitatieteam geeft de suggestie mee om per niveaugroep (1ster, 2sterren en 
3sterren) en/of per vakgebied/leerling een taakbrief samen te stellen.  

 
 
 
 

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. 

 

 
 
 

We werken met een vast dagritme. Binnen dit dagritme zijn de momenten van 
vrijheid van keuze van werkplek en activiteit voor de leerlingen helder. Het dagritme 
is noodzakelijk, aangezien we werken met combinatiegroepen. Binnen de taak 
worden de momenten van instructie duidelijk aangegeven. 
Wel hebben we één moment de vrijheid ingeperkt. In het taakmoment voor de 
ochtendpauze ( 09.15 u. – 10.15 u.) beperken we de keuze tot rekenen, taal en 
spelling. Dit hebben we gedaan omdat we niet geheel tevreden waren over de 
resultaten op deze vakgebieden. Alle andere taakmomenten is de keuze wel vrij. 

 
 
 

Conform de evaluatie van de school gezien in de praktijk. Op dit moment is het de 
kinderen niet duidelijk in met name de lagere groepen hoeveel tijd er beschikbaar is 
voor taken van de taakbrief. Soms wordt er gebruik gemaakt van een time-timer, in 
andere groepen is het de leerkracht, die het einde van de takentijd aangeeft.  
Advies visitatieteam: Het aanbieden van een dag/weekschema met tijden, zou de 
leerlingen meer inzicht geven in de beschikbare tijd voor de taak. Een leerling leert 
echt plannen als hij/zij overzicht heeft over de inhoud van de taak in relatie tot de 
beschikbare tijd. Dit valt binnen aanbeveling 1 als bespreekpunt/ontwikkelpunt.  

 
  

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 
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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.  

 

 
 
 

 
 De school verplicht en faciliteert nieuwe collega’s om een Daltoncursus te volgen. 
Binnen onze organisatie wordt wel gekeken naar interesses en talenten van 
leerkrachten. Dit zien we o.a. terug bij de invulling van CKV-activiteiten. Echter door 
de complexe organisatie van 3 locaties is er letterlijk weinig ruimte op de talenten 
ook dagelijks in te zetten in b.v. een andere organisatievorm. Wanneer de 
nieuwbouw is gerealiseerd willen we hier duidelijk op in gaan zoomen. In het te 
realiseren Daltonkindcentrum zal dan ook een nauwe samenwerking plaats gaan 
vinden tussen de pedagogisch medewerkers van het COP/Kids First en de 
leerkrachten van de Tamarisk, zodat we een pedagogische taal spreken richting de 
kinderen. 
 
Daltonboek blz. 7. 
“Experience is the best and indeed the only real teacher” (Parkhurst). 

 

 
 
 

Het visitatieteam onderschrijft de evaluatie van de school. Wanneer de nieuwbouw 
is gerealiseerd, zijn er alsnog twee locaties en ook dan is het belangrijk zorg te 
blijven dragen voor de parallelle ontwikkeling en aanpak op beide locaties. 

 

 
  

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

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

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

 

 
 
 

 
In de groepen 1 t/m 4 wordt nog gewerkt met het z.g. “maatjessysteem”. Om de 2 
weken hebben ze een ander maatje, waarmee ze o.a. de samenwerkingsopdracht 
doen die op de taak staat vermeld. In de groepen 5 t/m 8 hebben we dit systeem 
grotendeels afgeschaft. We merkten dat leerlingen van nature groepen vormen met 
een smalle bandbreedte die graag met elkaar samenwerken en het om de 2 weken 
wisselen van maatje werd als onnatuurlijk ervaren. Vanaf groep 5 zitten we nu in 
“teams” en dit bevalt uitstekend. We merken dat de leerkracht minder wordt 
bevraagd en er meer wordt opgelost binnen de “teams”. 
Daarnaast krijgen leerlingen verantwoordelijkheden o.a. binnen de leerlingenraad en 
als pleinwacht.  

 
 
 

In de groepen 1 t/m 4 werken de kinderen met het “maatjessysteem”, de maatjes 
hebben één samenwerkingsopdracht per week. In de bovenbouwgroepen wordt 
gewerkt met teams. Het idee biedt o.i. veel kansen en mogelijkheden.  
In de praktijk zien we dat kinderen hulp vragen binnen hun team. Ook een 
samenwerkingsopdracht wordt wekelijks gegeven aan het team. Het woord “team” 
wordt door de kinderen niet gebruikt, zij gebruiken het woord “groepje”. Door de 
geringe grootte van de klassen is het niet altijd mogelijk om de teams samen te 
stellen volgens de doelstellingen voor het vormen van een team.  
Er zijn ook momenten, waarop de bovenbouwkinderen de jongere kinderen 
begeleiden (bv. voorleesmomenten). 

 
  

3. Samenwerking  

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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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. 

 

 
 
 

 
Hoewel de leerkracht in eerste instantie gericht is op de groep waarvoor het 
verantwoordelijk is, is hij/zij ook onderdeel van ons schoolteam. Binnen ons 
taaktoedelingsbeleid heeft een ieder zo de eigen taken. Daarnaast is iedereen lid 
van één of meerdere (onderwijsinhoudelijke) werkgroepen. Deze werkgroepen 
verzorgen regelmatig agendapunten op ons onderwijsinhoudelijke vergaderingen 
 (GEZO) Dit vergroot de betrokkenheid. 
Om de samenwerking binnen de groepen te stimuleren werken we met de map 
“Samenwerkingsvormen”. Daarbij wordt elke week een samenwerkingsvorm 
centraal gesteld. 
Een goed pedagogisch klimaat vinden we essentieel voor ons Daltononderwijs. 
Daarom zijn we ook “KIVA-school”. 
In een marketingonderzoek in schooljaar 2013-2014 uitgevoerd bleek dit ook bij de 
ouders zo te worden ervaren. 

 
 
 

Uit de sfeer in de school en de uit de gesprekken met de teamleden en de ouders 
valt op te maken, dat er een goede samenwerking is tussen de collega’s. Zowel de 
samenwerking op een locatie als binnen het gehele team is door de overlegstructuur 
goed te noemen. Door de jaarlijkse collegiale consultaties zijn de collega’s goed op 
de hoogte van elkaars werkwijze. KIVA is ondersteunend voor het gehele 
samenwerkingsproces: goede omgangsvormen ondersteunen een goed 
samenwerking, op alle niveaus. Ook tijdens de pauze zagen we de positieve invloed 
van KIVA. Kinderen en leerkrachten dragen KIVA-hesjes, zodat kinderen met 
problemen snel en duidelijk weten waar ze terecht kunnen. 

 
 
 

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.   
 

 
  

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 
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We willen graag een “lerende school” zijn. Van elkaar leren ( collegiale consultatie 
faciliteren) en we zijn ons ervan bewust dat we als leerkracht een belangrijk 
rolmodel zijn voor onze leerlingen. 
Hoewel we één team zijn, hebben we toch wel een duidelijke scheiding tussen de 3 
locaties. Daar heeft men toch een eigen cultuur, natuurlijk ook gevoed vanuit de 
bevolking vanuit de verschillende wijken. Dit is op zich geen enkel probleem, locatie 
moet ook passen binnen de wijk. Onderwijsinhoudelijk zijn de locaties identiek. 
Wel zijn we er ons van bewust dat we veel “vragen” van onze leerkrachten. Door het 
gegeven dat we 3 locaties hebben en we onderwijskundig één school zijn moet er 
veel worden overlegd. Dit vergt reistijd, waardoor de effectieve tijd minder groot 
wordt. 
Daltonboek blz. 7-8. 

 
“The school functions as a social community” (Parkhurst). 

 

 
 
 

Door de goede samenwerking van de leerkrachten en het KIVA programma ontstaat 
er op alle locaties een goede sfeer. Deze sfeer straalt af op de leerlingen. Er heerst 
rust en vertrouwen op alle drie de locaties. Dat de populatie op de drie locaties 
verschilt, maakt niet dat de pedagogische aanpak verschilt, de naleving van de 
omgangsregels is voor allen even belangrijk.  

 
 

 
 
  

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. 
 

 
 
 

 
De planning van het werk wordt binnen de groepen gestimuleerd en ook 
gecontroleerd. Aan het einde van de taak behoort de leerling zijn werk te evalueren 
en te reflecteren op zijn eigen handelen. Dit gebeurt zowel individueel als in 
groepsverband. 
We merken dat leerlingen en ook een aantal leerkrachten dit niet van nature doen. 
Dit betekent dat er vanuit de directie veel moet worden aangestuurd en gestimuleerd 
om reflecteren een natuurlijk onderdeel van het lesprogramma te laten worden.  

 
 
 

Zie ook de beschrijving bij “aanbeveling 3”. 
Reflectie is een nieuwe kernwaarde en stond ook vermeld in aanbeveling 3. De 
school heeft de reflectiewijze uitgebreid beschreven in het Daltonboek, de praktijk 
laat zien dat de constatering van de school bij de evaluatie een juiste conclusie is.  
De directie/Daltoncoördinator moeten het reflecteren stimuleren en als uitgangspunt 
van vervolg handelen nemen. Dit is een goede link naar het werken met doelen. Een 
kans voor de school om het Daltononderwijs verder vorm te geven.  

 
  

4. Reflectie  
 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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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.  

 

 
 
 

 
Dit schooljaar hebben we reflectie en evaluatie nog eens weer duidelijk onder de 
aandacht gebracht van de leerkrachten. Hoewel het vermeld staat op de taak 
merken we dat het nog niet echt prioriteit had bij de collega’s. We hebben verplicht 
gesteld dat het elke dag wordt opgenomen in het lesrooster. Daarnaast is er aan het 
einde van de week extra tijd gereserveerd om de taak te evalueren, doelen bij te 
stellen en de nieuwe doel(en) voor de nieuwe week te formuleren.  

 
 
 
 

De beschrijving van de schoolevaluatie is terug te vinden in de school.  

 
 
 

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. 
 

 
 
 

 
Binnen de groepsbezoeken middels de Kijkwijzer is het punt reflectie en evaluatie 
een duidelijk aandachtspunt. De wijze van reflecteren hebben we duidelijk 
beschreven in ons Daltonboek. Tevens wordt collegiale consultatie gestimuleerd en 
soms gefaciliteerd. 
 
Daltonboek blz. 8. 

 
“I would be the first to hear welcome criticism” (Parkhurst). 
 
 
 

De gehanteerde “Kijkwijzer” biedt goede mogelijkheden om op teamniveau te 
reflecteren en een nieuw startpunt te bepalen. Het gebruik van dit instrument is ook 
op schoolniveau zeer waardevol.  

 
 

 
 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

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

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

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

 

 
 
 

 
De doelen die we stellen voor onze leerlingen passen bij de persoonlijke 
ontwikkeling en het niveau van de leerling. Natuurlijk is het niet zo dat alle leerlingen 
al efficiënt omgaan met hun leertijd. Ook dat is een leerproces waarvan je mag 
verwachten dat leerlingen van groep 8 dit beter kunnen dan leerlingen in b.v. groep 
4. Alle leerlingen werken met een taak, waarbij het best mogelijk is dat een leerling 
in groep 7 nog een dagtaak heeft. Dit vinden wij ook “Dalton”. Het onderwijsaanbod 
aanpassen aan de behoefte, maar ook de mogelijkheden van het kind. 
We willen een effectieve school zijn die opbrengsten genereert. Dit betekent dat we 
in nauw overleg met de I.B. regelmatig trendanalyses op basis van toetsing 
uitvoeren en we faciliteren ook groepsbesprekingen door de I.B. met de individuele 
leerkracht, dit alles is erop gericht ons onderwijs nog doelmatiger te laten zijn. Deze 
aanpak wordt zeer gewaardeerd door de leerkrachten. 
Probleem is hierbij wel dat we creatief moeten zijn in het faciliteren, aangezien 
hiervoor in wezen geen extra uren beschikbaar zijn. 

 
 
 

De leerdoelen worden op drie niveaus aangeboden. De kinderen zijn betrokken 
bezig met hun taak. Zij werken op een bij hun leeftijdsniveau passend werktempo en 
tijdsspanne.  De werksfeer is rustig. Uit de taakbrief is voor het visitatieteam niet af 
te leiden of een bovenbouw leerling werkt met een dag/weektaak. De leerlingen met 
een levelwerktaak worden met een extra/vervangend uitgedaagd om hun 
mogelijkheden verder ter ontwikkelen. De kinderen met een lager niveau wordt via 
de keuzekasten/pluswerk extra oefenstof aangeboden. 
We treffen in vrijwel alle groepen een rustige werksfeer aan.  
Uit de taakbrief is voor het visitatieteam niet af te leiden of een bovenbouw leerling 
werkt met een dag/weektaak. De leerlingen met een levelwerktaak worden met 
extra/vervangend taakwerk uitgedaagd om hun mogelijkheden verder te 
ontwikkelen. De kinderen met een lager niveau wordt via de keuzekasten pluswerk / 
extra oefenstof aangeboden. De samenstelling van de keuzematerialen/kasten is 
gebaseerd op het principe van Meervoudige Intelligentie.  
Opmerking visitatieteam: Een doorgaande, opbouwende lijn in het keuzewerk 
realiseren, is een uitdaging voor de komende jaren.  

 

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. 

 

 
 
 

 
Tweemaal per jaar evalueren we onze tussendoelen en de einddoelen middels 
trendanalyses CITO. Aan de hand van de uitkomsten worden er ev. zaken 
bijgesteld. In functionerings- en beoordelingsgesprekken zijn de resultaten van de 
groep onderwerp van gesprek. 
Door het Passend Onderwijs en de invoering van de één-zorgroute en de daaruit 
voortvloeiende consequentie dat we werken met groepsoverzichten en 
groepsplannen voor 4 ontwikkelingsgebieden. Dat betekent dat we nog beter in 
kunnen spelen op de onderwijsbehoeftes van kinderen en dit ook vaker evalueren. 
Ook hebben we dit schooljaar “Levelwerk” ingevoerd en daar nascholing in gevolgd, 
om zo de meer begaafde leerlingen te kunnen bedienen. 
Binnen de taak zorgt de leerkracht voor voldoende afwisseling en opdrachten op 
niveau van de leerling. 
Zie ook de opmerkingen bij “leerlingenniveau”. 

 
 
 

De taak wordt aangeboden op drie niveaus, op basis van de leerstofdoelen van het 
betreffende leerjaar. Door middel van Pluswerk en Keuzewerk hebben de kinderen 
de mogelijkheid nog extra doelen te behalen. De ontwikkeling van het stellen van 
doelen op kindniveau, een ontwikkeling die de school in gang heeft gezet, zal ook de 
effectiviteit van het leerproces bevorderen.   

 
  

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 
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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.  

 

 
 
 

 
We proberen ons onderwijs zo efficiënt mogelijk in te richten waarbij ons 
uitgangspunt is dat de Daltonkernwaarden ondersteunend zijn bij het behalen van 
de onderwijsresultaten. In onze visie zouden we binnen Dalton eigenlijk moeten 
spreken van 5 kernwaarden. Die kernwaarden staan in onze optiek allemaal ten 
dienste van de effectiviteit. 
Er is veel aandacht voor de doorgaande lijn in afspraken en werkwijze. De 
verantwoordelijkheid en controle hierop ligt in eerste instantie bij de locatieleiders. 
Ook hier is het Daltonboek weer leidend.  
 
Daltonboek blz. 8 

 
“Efficiency measure” a simple and economic reorganization of the school” (Parkhurst). 

 

 
 
 

Conform de evaluatie van de school aangetroffen.  

 

 
 
 
  

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 
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6.1 De school werkt planmatig aan de Daltonontwikkeling en beschrijft dit in een 
Daltonbeleidsplan. 

6.2 De school geeft aan hoe de Daltonontwikkeling wordt aangestuurd, bv. door 
een Daltoncoördinator. 

6.3 De school draagt haar Daltonidentiteit uit. (schoolgids, website, folders etc.). 

6.4 De school heeft Daltonscholing in het scholingsplan opgenomen. 

6.5 De school benut de Daltonmogelijkheden van het gebouw.  

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

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

6.8 De leerlingen worden betrokken bij de Daltonontwikkeling van de school. 

6.9 De ouders worden betrokken bij het ondersteunen van de 
Daltonontwikkeling van de school. 

6.10 Het schoolbestuur ondersteunt de school in haar Daltonontwikkeling. 
 

 
 
 

 
“Om de kwaliteit van ons Daltononderwijs te borgen doen we aan planmatige 
zelfevaluatie en worden we als Daltonschool elke 5 jaar gevisiteerd. 
Een Daltonschool is een lerende organisatie, die haar leerkrachten ondersteunt bij 
het zich permanent scholen en bij het experimenteren in en het reflecteren op hun 
praktijk. Teamleren heeft bij ons op school hoge prioriteit. Verantwoordelijkheden 
voor Dalton liggen in het team van leerkrachten.  
Binnen onze schoolorganisatie werken we met Kijkwijzers. Twee maal per jaar 
worden de groepen met deze kijkwijzers bezocht om gemaakte afspraken te 
implementeren. Deze groepsbezoeken worden zowel door de locatieleiders als 
middels collegiale consultatie gedaan. Ook buiten de school participeren we in het 
Daltonnetwerk Noord-Nederland om zo ook van elkaar te leren. De directeur is lid 
van het regiobestuur en is tevens visiteur voor de NDV, daarnaast participeren we in 
pas opgezette netwerk “Daltonkindcentra” van Saxion Deventer.. 
De Nederlandse Dalton Vereniging geeft licenties af aan scholen als zij blijk geven 
de kernwaarden op goede wijze in de praktijk vorm en inhoud te hebben gegeven. 
Wij hebben deze licentie in 2009 ontvangen.” 
 
Daltonboek blz. 8. 
 
“Door verschillen te delen, vermenigvuldigt de kwaliteit” (Parkhurst). 
 
 

 
 

6. Borging  
 

evaluatie school 

Indicatoren op schoolniveau 
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De Daltonkernwaarden en de uitvoering daarvan op cbs de Tamarisk staan 
uitgebreid beschreven op de website, in de schoolgids en het Daltonhandboek.  
De Kijkwijzer, die twee keer per jaar door de locatieleiders bij een klassenbezoek 
wordt gehanteerd, moet zorgen voor de borging. Wat wij als visitatieteam zien is dat 
de afspraken zijn geborgd en worden uitgevoerd. De afspraken zijn bij de 
leerkrachten gewoonte geworden en de reden/gedachte achter de afspraak lijkt 
weggezakt, waardoor de scherpte op de Daltonuitgangspunten is weggeëbd. Het is  
dan ook zeer belangrijk dat de afspraken opnieuw (inhoudelijk en uitvoerend) 
worden afgestemd en geborgd (zie aanbeveling 1). 

 

 
 
  

bevindingen visitatieteam 
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Zoals al aangegeven willen we in het schooljaar 2016-2017 een nieuwe locatie betrekken 
met de locaties Helpman en De Wijert. Deze locatie valt binnen de afspraken “Nieuwe 
Impuls Vensterschool””, zoals die door de gemeente Groningen zijn geformuleerd. Hierbij 
wordt de school leidend. Binnen dit kader heeft de Tamarisk het plan opgevat een  
samenwerkingspartner te zoeken binnen de kinderopvang om een Daltonkindcentrum te 
kunnen starten. Deze partner is gevonden in COP/Kids First. Daarnaast zal de bibliotheek 
participeren en zal er een grote sportvoorziening worden gerealiseerd. 
Op dit moment is de architect geselecteerd en de visie op het ontwerp gereed. 
Kenmerkend binnen dit ontwerp is de nauwe samenwerking tussen school en 
kinderopvang. ( pedagogisch medewerkers worden op dit moment Daltongeschoold) 
Tevens wordt de school gebouwd met inachtneming van de Daltonkernwaarden, dus veel 
werkruimtes, flexibele werkplekken, een Daltonplein, ruimte voor naschools aanbod etc. 
De locaties Helpman en de Wijert zullen dan worden afgestoten. 
Tijdens de visitatie zullen we graag hieromtrent een korte presentatie vertonen. 

 
 
 
 

Gesprek met de leerlingenraad van locatie de Wijert  
(organisatorisch was het niet mogelijk om met leerlingen van alle locaties te spreken) 

 Hoe zijn jullie in de leerlingenraad gekozen?  
Door vinger op te steken als je wel wou en daarna werd er gestemd. 

 Hoe merk je dat je op een Daltonschool zit? 
De leerlingen merken dat ze een Daltonschool zijn door het samenwerken, de 
Tamariskboom en de vragenkaartjes. Ze vinden het leuk dat de ruimtes zo mooi 
zijn, dat er spelletjes op de weektaak staan en dat ze pluswerk mogen doen als de 
taken klaar zijn. 

 Wat willen de leerlingen nog graag veranderen? 
Ze willen nog graag een grasveldje om op te voetballen en zitzakken in de 
Daltonruimte 

 Dit vinden de leerlingen van de school:  
De Tamarisk is een leuke school met hele leuke werkruimtes. Je hebt er veel 
plezier. Het is een Daltonschool en daarom mag je veel samenwerken. De 
leerlingen zijn heel aardig. KIVA: Hierover zijn de leerlingen heel positief. Niemand 
wordt meer buitengesloten en er is nu minder ruzie. Samen spelen, samen leren. 

 Wat wordt er besproken in de leerlingenraad en zijn er activiteiten die de 
leerlingenraad organiseert?  
Er is een ideeënbus op school. Wie een idee heeft kan dat in de bus doen en dan 
gaat de leerlingenraad het bespreken. Als de begeleidende leerkracht 
mogelijkheden ziet om het plan uit te voeren, wordt dit opgepakt door het team.  
De leerlingenraad gaat de laatste schooldag organiseren. 

 Complimenten door de leerlingen aan school:  
Goed gedaan om meer kinderen op deze school te krijgen. De kleuren van het 
gebouw zijn mooi en de leerkrachten zijn sociaal. 

 
 

Uit de gesprekken met leerlingen 

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

 De leerkracht van groep 1 / 2 vertelde enthousiast en veel over de school. Ze 
vertelde dat alles van groep 1 en 2 goed is kortgesloten met alle drie locaties. Ze 
gaf aan dat een aantal dingen voor haar kleine groep niet noodzakelijk zijn, maar 
toch hanteert ze alle afspraken duidelijk om de uniformiteit van alle locaties te 
waarborgen.  

 Leerkracht groep 7/8 gaf aan dat er in het verleden een Dalton VO-school in 
Groningen was, maar dat die er volgens haar niet meer is. 

 Er is veel overleg tussen de drie locaties. Locatie aan de van Ketwich 
Verschuurlaan is de locatie waar meestal de vergaderingen gehouden worden 

Locatie de Wijert  

 De leerkracht van groep 1 en 2 heeft een groep van 28 kinderen, met veel 
verschillende culturele achtergronden/nationaliteiten. Zij geeft aan veel aandacht te 
besteden aan de afgesproken Daltonwerkwijzen. De kinderen weten hoe het 
planbord werkt, zijn zelfstandig en de inrichting van de beschikbare ruimte (veel) is 
efficiënt.  Zij besteedt hier veel aandacht aan.  

 De leerkracht van groep 3 en 4 geeft aan, dat zij Daltononderwijs ziet als een 
uitstekende mogelijkheid om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van 
de kinderen. De kinderen zijn gestructureerd bezig en weten hoe de gang van 
zaken is. Reflectie op de week vindt plaats bij de duo-collega op vrijdag.  

 In groep 5/6 zie ik (Paul) een klassikale les Nieuwsbegrip. Op enig moment gaan 
de kinderen in groepjes aan het werk en geeft de leerkracht meer begeleiding aan 
een groep aan de instructietafel. 

 In groep 7/8 zijn de leerlingen zeer divers bezig. Ik spreek kort met twee leerlingen 
die een meerweekse (4) samenwerkingstaak hebben. Zij moeten zich doelen 
stellen, informatie zoeken, bepalen welke informatie opgenomen wordt in het 
werkstuk enz. Ze krijgen voldoende vrijheid om hun taak uit te voeren. 

Locatie Corpus den Hoorn 

 De combinatiegroep 1/2 werkt goed samen. De leerkracht heeft door het taakbord 
de planning goed in beeld. De kinderen kunnen ook prima uitleggen hoe het bord 
werkt. De leerkracht van groep 1/2 heeft een duidelijke visie over de onderbouw, ze 
vertelt er open en enthousiast over.  

 De lio-stagiaire van groep 3/4 laat de indeling van de groep en de werkplekken 
zien. De groep is overzichtelijk. Tijdens het zelfstandig werken laat ze zien hoe er 
gewerkt wordt met de Tamariskboom. Dit is een effectief systeem.  

 De leerkracht van groep 5/6 is tevens de locatieleider. Er heerst een zeer 
ontspannen en gezellige sfeer in zijn groep. De leerkracht heeft de groep goed in 
beeld. Het werken met drie niveaus is hier goed zichtbaar. Het verloopt heel 
soepel, de kinderen weten precies wat ze moeten doen. De planning staat op het 
bord en wordt er zo nu en dan nog weer even bij gepakt. De kinderen kunnen goed 
uitleggen hoe de taakbrief werkt. De leerkracht geeft aan dat hij het zeer plezierig 
vindt werken als leerkracht en locatieleider. Door de combinatie blijf je sterk 
betrokken bij het lesgeven.  

 In groep 7/8 gaan de kinderen zelfstandig aan het werk. De leerkracht van groep 
7/8 heeft een vooruitziende blik. Hij ziet graag dat er meer gewerkt wordt vanuit 
doelen, zodat kinderen ook meer hun eigen leerroute en leerstijl kunnen bepalen. 

Uit de gesprekken met leraren en ondersteunend personeel 
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Het inleidende gesprek met de directeur en de locatieleider van locatie de Wijert levert 
het volgende verslag op: 

1. N.a.v. de aanbevelingen van de vorige visitatie heeft de school zich gericht op:  
o De implementatie van keuzewerk als onderdeel van de taak 
o Het eigenaarschap van de leerling t.a.v. de taak: het kind stelt zich doelen 
o Er is structureel tijd ingeruimd in de dagplanning voor evaluatie en reflectie, 

ook ouders kunnen reflecteren op de taak, omdat de taakbrieven mee naar 
huis worden gegeven 

2. De doorgaande Daltonlijn 
Citaat uit schoolgids: “We dragen als Tamarisk er zorg voor dat de 
Daltonontwikkeling op alle 3 locaties synchroon verloopt.” Hoe zien we dat?  

a. De drie locaties en de verschillen in onderwijsbehoeften?  
b. Waar ligt de grens van de doorgaande (Dalton) lijn en komen de identiteiten 

van verschillende wijken hun intrede doen?  
c. Hoe ziet de school dit straks wanneer de twee locaties Wijert en Helpman 

samen gaan? 
Reactie directie: 
We hebben de scholing DIM (directe instructiemodel) onder Dalton, van Hans 
Wolthuis (Saxion, Deventer) met het team gevolgd. Er is een gemeenschappelijke 
doelenkaart, digitale handelingswijzers zijn in ontwikkeling en de digitale 
onderwijsomgeving die we in de toekomst willen realiseren zal leiden tot een 
toegankelijke wijze van afstemming en samenwerken. Op de verschillende locaties 
zullen nuanceverschillen in werkwijzen en aanpak te zien zijn, de rode draad is 
duidelijk zichtbaar, zeker wat betreft de Daltonwerkwijzen. 

3. Kernwaarden 
In het visitatierapport op blz. 14 spreekt men de voorkeur voor 5 i.p.v. 6 
kernwaarden, reden? 
reactie directie: de school heeft de visie dat effectiviteit ten dienste staat van de 
andere kernwaarden. 
Kernwaarde Vrijheid: Visie op keuzewerk: In het Daltonboek staat dat bewust 
gekozen is voor een vast tijdstip voor keuzewerk. In het visitatieverslag staat dat 
het niet meer aangeboden wordt op een vast tijdstip. Hoe gaat het nu en wat zijn 
de huidige ervaringen?  
Reactie directie: In de kleutergroepen zijn er veel keuzemomenten, in de groepen 
3 en 4 is er naast keuzewerk als de taak af is, een vast moment voor keuzewerk in 
de week en de bovenbouw mag keuzewerk doen als de taak af is. 
Kernwaarde Reflectie: Hoe verloopt de invulling daarvan en wat zijn de 
ontwikkelingsplannen? 
Reactie directie: het is een ontwikkelpunt van de school, op dit moment is reflectie 
een vast onderdeel binnen de dag, wij willen in ontwikkeling in gang zetten richting 
coachende gesprekken met de leerlingen binnen de weektaak.   
 
 
 
 
 

Uit de gesprekken met de schoolleiding 
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Kernwaarde Borging: Hoe vindt dit plaats binnen de school en hoe vindt de 
afstemming plaats tussen de drie locaties? 
Er is een Daltonwerkgroep die elke teamvergadering een agendapunt verzorgt 
t.a.v. de borging van de Daltonafspraken. De collegiale consultatie die plaatsvindt, 
maakt dat leerkrachten van elkaar weten wat er speelt in de school en op de 
verschillende locaties. Collegiale consultatie levert veel rendement wat betreft de 
doorgaande lijn en borging van de afspraken. Leerkrachten vinden de afstemming 
en borging van de afspraken belangrijk en zijn bereid daar veel tijd en energie in te 
steken. 

4. Onderwijsinhoudelijk/organisatie:  
Hoe realiseren jullie instructie op maat in relatie tot de planning van de taak en wat 
vraagt één-zorgroute/passend onderwijs van jullie? 
reactie directie:  

           Reflectie binnen het team maakt dat de inpassing van 1-zorgroute soepel verloopt. 
            Steeds wordt er overlegd en van elkaar geleerd hoe er tegemoet gekomen kan                             

worden aan de onderwijs/zorgbehoefte van de leerlingen. Dit heeft o.a. geleid tot 
de keuze van leerlingen om instructie te volgen en tegelijkertijd ook de inperking 
van de keuzevrijheid van de kinderen die (verlengde) instructie nodig hebben. Het 
“loslaten” op basis van vertrouwen blijft een aandachtspunt. Het borgen van de 
ontwikkelingen in de onderbouw is ook een speerpunt, zeker met de 
toekomstplannen richting Daltonkindcentrum.  

5. Welke ontwikkelingen heeft de school als speerpunt in de nabije toekomst? 
Reactie directie:  
De verdere ontwikkeling van leerdoelen op kindniveau. 
De implementatie van KIVA. 
De ontwikkeling van een digitale leeromgeving. 

6. Welke “parels” moeten we vandaag zeker zien of ontdekken? 
Reactie directie:  
Niet alle parels zijn direct zichtbaar, maar wel in gang gezet: 
De aanpak binnen het KIVA-programma kan ervaren worden in de omgangssfeer 
B-slim, een naschools programma, waar de kinderen aan deel kunnen nemen, 
levert goede resultaten op voor kinderen die meer bewegingslessen nodig hebben 
Het VVE programma op locatie de Wijert werkt zeer positief op de leerresultaten. 
Er wordt Engelse les gegeven in alle groepen. 
De keuzekasten gebaseerd op MI. 
Het doelenboek op kindniveau, dat in ontwikkeling is. 
De start van het creëren van een digitale onderwijsomgeving, gebaseerd op de  
21-century skills. 
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Verslag gesprek met 5 ouders (afkomstig van alle drie de locaties) 
 
1 Waarom kiest u voor Daltononderwijs/de Tamarisk? 

Argumenten: sfeer, opvoedkundige aanpak(zelfstandigheid) , Christelijk onderwijs 
(is voor het merendeel van de ouders een belangrijke reden) Voor locatie Corpus 
geldt: kleine dorpsschool in de grote stad, gemoedelijk, overzichtelijk, voor 2 
locaties geldt: veel ouderbetrokkenheid. 

2 Wat ervaart u / merkt u thuis van Dalton? 
T.a.v. knutselen: kinderen maken op geheel eigen wijze hun werkstuk: de school 
stimuleert dat bij de creatieve vakken, er wordt veel samengewerkt op school en 
dat merk je ook thuis, kinderen vertellen ouders veel over hoe de dingen op 
school gaan / zijn (ook t.a.v. Dalton). De taakbrief gaat af en toe mee naar huis. 
Sommige ouders praten er over met hun kind. 

3 Tops van de Tamarisk: 
- het ‘samen-gevoel’ dat de school uitstraalt naar kinderen en ouders.                                                                     
-   laagdrempeligheid/aanspreekbaarheid van team/directeur. 
-   kinderen leren elkaar helpen (oudsten helpen jongsten). 
-   gezinnen van andere culturen zijn en voelen zich welkom. 

4 Tips van ouders 
-   de Tamarisk zou zich nog wel beter mogen profileren in de wijk: maak rustig 
    meer reclame!  Ouders geven aan, daar graag bij te helpen. Ook de MR wil 
    daar best een rol in spelen. 
-   de MR wil ook graag onderwijskundige informatie vanuit de school.                                                                                                                                                            

 
 

 
 
 
 
 

naam bestuurslid: Mevrouw Bieny Bolt 

Het bestuur van de stichting kent een tijdelijk vacuüm. De directeur / bestuurder heeft een 
andere baan aanvaard en de nieuwe functionaris treedt per 1 augustus a.s. aan. Mevrouw 
Bolt is onderwijskundig medewerker en secretaris van het bestuur. Zij neemt de honneurs 
waar. 
De stichting stuurt 10 scholen aan. De meeste in de stad Groningen en 1 in Hoogkerk, dat 
tegen de stad aan ligt. Het zijn middelgrote scholen (200 tot 600 leerlingen) Onder het 
bestuur ressorteert nog een tweede daltonschool, t.w. de Heerdstee.  
De visie en het daaruit voortkomende beleid van het bestuur is beslissingen zo laag 
mogelijk in de organisatie te leggen als kan. Dat betekent dat een keuze voor een 
onderwijsprofiel een schoolkeuze is. Die moet de school dan waarmaken en 
verantwoorden. 
Het bestuur is tevreden met de ontwikkelingen op De Tamarisk. Het bestuur vroeg zich af 
of de invoering van de 1-zorgroute en Dalton elkaar mogelijk zouden in de weg zouden 
zitten. Maar eventuele bezorgdheid bleek niet nodig.  

Uit de gesprekken met ouders 

Uit de gesprekken met het bestuur 
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De Tamarisk had de implementatie snel op orde. Kennelijk bewezen de 
Daltonkernwaarden zich. 
Het bestuur monitort de school jaarlijks op resultaten, reflecteert op het schoolplan en 
jaarverslag als ook het School Ondersteunings Plan. Het moet een verantwoorde 
beoordeling zijn. 
Momenteel wordt de school enigszins extra gefaciliteerd in personeel. Er zijn nu nog 3 
locaties. Twee daarvan zullen over twee jaar samengaan in een nieuw te bouwen MFA 
waarin een IKC komt. De derde locatie staat in een voedingsgebied met een andere 
populatie. Deze vestiging blijft onderdeel van de school. 
We hebben gesproken over vrijwillige mobiliteit van het personeel. Die komt niet of 
nauwelijks voor. Bij instroom van personeel op De Tamarisk eist het bestuur wel dat 
leerkrachten Dalton gecertificeerd worden. (Uiteraard niet voor kort-tijdelijk personeel)  
Het bestuur is goed te spreken over de manier waarop de school collegiale consultatie 
regelt door voor de verschillende locaties verschillende studiemomenten te plannen zodat  
men op een andere locatie met kijkwijzers kan gaan kijken. 
Mevrouw Bolt geeft spontaan aan, aan het eind van het gesprek, dat er volgens haar 
weinig of geen samenwerking op het gebied van Dalton is met De Heerdstee. Dat zou 
wellicht ook mooie ontwikkelingen kunnen op leveren. 

 
 
 
 

  ontwikkeling 

nr kernwaarden O V 
0 Realisering aanbevelingen vorige visitatie *  V 
1 Vrijheid in gebondenheid / Verantwoordelijkheid en 

vertrouwen 
 V 

2 Zelfstandigheid  V 
3 Samenwerking  V 
4 Reflectie  V 
5 Effectiviteit- doelmatigheid  V 
6 Borging  O  
* niet van toepassing bij licentieverlening 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 Borging: Bespreek met het team de visie op de Daltonkernwaarden en de 
gevolgen daarvan voor jullie onderwijs en werkvormen. De uitkomsten 
van deze gesprekken zullen leiden tot afspraken. De borging en naleving, 
op basis van de onderliggende visie, van deze afspraken is essentieel. 
Denk hierbij in de uitvoerende zin aan: de functie van de taakbrief, de 
inhoud van de leerdoelen (van de kinderen), het doel en de vorm van 
reflecteren.  
 

Nr. 2 De school krijgt over twee jaar een nieuw gebouw. Een 
Daltonkindcentrum wordt ontwikkeld. Houd gedurende de komende jaren 
(nieuwbouwfase en de twee locaties daarna) aandacht voor de 
Daltonkernwaarden en Daltonontwikkelingen bij het onderwijsleerproces. 
Een Daltoncommissie of een taak voor de locatieleiders zou de 
mogelijkheid scheppen voor de directeur om zich te richten op de 
ontwikkeling van het Daltonkindcentrum.   

 
 
 
 
 
 
 
 

Advies aan het bestuur van de NDV 
 

Aanbevelingen die met een plan van aanpak opgenomen 
worden in de schoolreactie 
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Het visitatieteam dankt de school voor de hartelijke ontvangst en de open houding van 
de teamleden. De fijne sfeer in de school maakte, dat wij ons overal welkom voelden en 
werden gezien als de “critical friends”, die de school weer stof tot nadenken geven voor 
de komende jaren.   
De voorzitter van het visitatieteam en de schooldirecteur hebben voor de visitatie prettig 
samengewerkt. Deze visitatie was voor beiden een eerste visitatie nieuwe stijl. Ook de 
samenwerking binnen het visitatieteam was prettig, zowel voor, tijdens als na de visitatie. 
Het komen tot een eensluidende beschrijving van de bevindingen en het advies aan het 
bestuur over de verlenging van de licentie, heeft binnen het visitatieteam tot een pittige, 
constructieve discussie geleid. De verschillende bevindingen van de visiteurs op de drie 
locaties waren daar debet aan.  
De school staat voor een enorme uitdaging door de bouw en ontwikkeling van een 
Daltonkindcentrum (helaas was er geen tijd voor een presentatie van de plannen). 
Onze conclusie is, dat we de school voordragen voor een verlenging van de licentie voor 
vijf jaar. Wij hebben er alle vertrouwen in, dat de school de komende twee jaar gebruikt 
voor de Daltonafstemming, ontwikkeling en borging van het onderwijs. De school kan 
dan binnen het kindcentrum een spilfunctie, wat betreft de uitdraging van de Dalton-
kernwaarden vervullen. Wij wensen de school hierbij heel veel succes.   
 
 
 
 
 
 
 

naam handtekening datum 

   

 
 
 

 
  

slotopmerkingen 
 

Ondertekening voorzitter visitatieteam 



 
 

Visitatieverslag op basis van 6 kernwaarden, september  2013 29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
We hebben als team van de Tamarisk de visitatie door dit visitatieteam als erg plezierig 
ervaren. Ook het vooroverleg met de voorzitter van het visitatieteam is waardevol 
geweest, zodat we wisten wat we binnen dit nieuwe visitatiekader van elkaar konden 
verwachten. 
We vinden het visitatieverslag degelijk, goed onderbouwd en uitstekend geschikt om onze 
doelen en acties voor de komende jaren mee te kunnen formuleren en organiseren.  
De visitatie binnen dit nieuwe kader hebben we als intensief ervaren, maar zeer 
waardevol. De feedback die het visitatieteam geeft op de uitwerking van de kernwaarden 
door de school vinden we een duidelijke meerwaarde van dit visitatiekader. 
Naast de genoemde aanbevelingen zullen we ook aandacht gaan besteden aan de 
volgende punten: 

 De eigen inbreng van kinderen in het keuzewerk. 

 Differentiatie in instructie. 

 Er moet duidelijkheid zijn over het doel van de taakbrief. 

 De dag/weekplanning door de kinderen. 

 Bij nieuwe ontwikkelingen staat dalton aan de basis. 

 Stimuleren van reflectie en dit uitgangspunt laten zijn van de doelstelling. 

 De afspraken in het Daltonboek moeten meer gaan ‘leven” bij de leerkrachten. 
 
Door de wijze waarop de het visitatieteam de visitatie heeft georganiseerd (het opsplitsen 
van de leden over de verschillende locaties) heeft er in onze optiek mede voor gezorgd 
dat men een goed beeld heeft gekregen van de organisatie en werkwijze van de gehele 
Tamarisk. 
De visiteurs hebben we als betrokken ervaren en ter zake kundig. Wel was de tijd die het 
visitatieteam beschikbaar had voor het formuleren van de aanbevelingen en de reacties 
op de wijze waarop wij de kernwaarden hadden ingevuld eigenlijk te krap. Des te meer 
waardering voor het visitatieverslag. 
 
De aanbevelingen zijn helder en we herkennen ons erin. We beseffen dat we t.a.v. de 
taakbrief en het evalueren/reflecteren nog stappen moeten en kunnen maken. Ook willen 
we met het team opnieuw de visie op ons Daltononderwijs tegen het licht houden, zodat 
er weer gewerkt wordt vanuit “de bron”. 
 
We zijn blij dat het visitatieteam alle vertrouwen heeft in onze Daltonontwikkeling en wij 
zullen er zorg voor dragen, dat ook tijdens en na de nieuwbouw de aandacht voor de 
Daltonkernwaarden en Daltonontwikkelingen bij het onderwijsleerproces geborgd blijft. 
 
 

 

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. 



 
 

Visitatieverslag op basis van 6 kernwaarden, september  2013 30 

 
 
 
 
 

aanbeveling 1. 
(letterlijk overnemen uit 
visitatieverslag) 

Borging: Bespreek met het team de visie op de Daltonkernwaarden 
en de gevolgen daarvan voor jullie onderwijs en werkvormen. De 
uitkomsten van deze gesprekken zullen leiden tot afspraken. De 
borging en naleving, op basis van de onderliggende visie, van deze 
afspraken is essentieel. Denk hierbij in de uitvoerende zin aan: de 
functie van de taakbrief, de inhoud van de leerdoelen (van de 
kinderen), het doel en de vorm van reflecteren. 

actie In de schooljaren 2014-2016 zullen we de kernwaarden en de 
gevolgen voor de inrichting van ons onderwijs opnieuw op de 
agenda zetten ( bureau Wencke). Vanuit de gedeelde visie op de 
uitvoering van de kernwaarden zal de Daltonwerkgroep o.l.v. de 
DaCo de afspraken formuleren en de vertaling maken naar de 
werkvormen. De nadruk zal hierbij liggen op de taakbrief (en hoe 
we hier mee om gaan), de leerdoelen van de kinderen en het 
reflecteren zal een nieuwe impuls moeten krijgen. Deze vertaling 
van de werkgroep zal opnieuw worden voorgelegd aan het team, 
waarna besluitvorming plaatsvindt. Dan zal ons Daltonboek worden 
aangepast, alzo ook de bijbehorende Kijkwijzers.  

uitvoerenden Directie/Daltonwerkgroep/team. 

tijdvak 2014-2016. 

scholing/ externe 
ondersteuning 

Nascholing bureau Wencke. Inspiratiedag. Daarnaast bezoek met 
gehele team aan Daltonregioconferentie te Veendam. 

toelichting  
 
 

aanbeveling 2. 
(letterlijk overnemen uit 
visitatieverslag) 

De school krijgt over twee jaar een nieuw gebouw. Een 
Daltonkindcentrum wordt ontwikkeld. Houd gedurende de komende 
jaren (nieuwbouwfase en de twee locaties daarna) aandacht voor 
de Daltonkernwaarden en Daltonontwikkelingen bij het 
onderwijsleerproces. Een Daltoncommissie of een taak voor de 
locatieleiders zou de mogelijkheid scheppen voor de directeur om 
zich te richten op de ontwikkeling van het Daltonkindcentrum.   

actie Bij de uitvoering van aanbeveling 1 blijft de focus op de 
Daltonontwikkeling binnen de Tamarisk. We zullen de 
taakverdeling binnen onze school en de 3 locaties opnieuw tegen 
het licht houden, waarbij er een grotere rol zal worden toebedeeld 
aan de Daltoncoördinator en de Daltonwerkgroep. De directeur zal 
zich meer bezig gaan houden met zaken omtrent de nieuwbouw en 
de inhoudelijke inrichting van het nieuwe Daltonkindcentrum. Een 
parallel proces waarin we zullen werken met gedelegeerde 
verantwoordelijkheden. Hierbij blijven de groepsbezoeken door de 
locatieleiders met de Kijkwijzers gehandhaafd en zal collegiale 
consultatie worden gefaciliteerd. 
 

  

Plan van aanpak m.b.t. uitwerking aanbevelingen  
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uitvoerenden 

 
Directie/Daltonwerkgroep/ Daltoncoördinator. 

tijdvak 2014-2016 

scholing/ externe 
ondersteuning 

Ondersteuning vanuit Saxion Deventer. Deelname aan netwerk 
(Integrale) Dalton Kindcentra. 

toelichting  
 

 
 
 
 
 
 

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 


