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Start een discussie over de verdere mogelijkheden van de Roncalli-methode en 
maak een Dalton Ontwikkel Plan. Het huidige onderwijsmodel komt soms erg 
statisch over. Stel een dalton ontwikkelgroep samen van docenten en 
schoolleidingsleden, die op basis van collegiale intervisie op bezoek gaan bij andere 
daltonscholen. De school kan o.i. de eigen (dalton)visie op onderwijs op een 
overtuigende wijze verantwoorden. 

 

 

 

2012 

Na de visitatie is een Dalton werkgroep opgestart met geïnteresseerde docenten (ca 
15). In eerste instantie op vrijwillige basis, later door de school gefaciliteerd. Deze 
groep docenten heeft inmiddels een aantal Daltonscholen bezocht. Allerlei facetten 
van deze scholen zijn bekeken, maar met name de inzet van de Daltonuren. Die 
inzet bleek heel divers. Wanneer onze ‘halve bel’ en/of de BB-uren ingeruild worden 
voor Daltonuren, dan moet er nagedacht worden over een aantal aspecten zoals 
bijvoorbeeld de hoeveelheid Daltonuren en de inzet van deze uren. Een ander 
belangrijk (organisatorisch) aspect is ook welke leerling zich waar bevindt, zodat er 
zicht is op de effectiviteit van de Daltonuren. 
 

2016 

Het Dalton Ontwikkel Plan is in ontwikkeling, klaar februari 2016. De Dalton 
werkgroep is teruggebracht tot een kerngroep bestaande uit 5 leden, om zo efficiënt 
mogelijk te werken. Op dit moment wordt de ontwikkeling van technologie gebruikt 
om de Roncalli visie in de werkwijze te verstevigen. Bezoek aan Daltonscholen vindt 
op frequente basis plaats. Roncalli neemt deel aan het Zuidwester overleg.   
 

 

 

Er is een aanzet tot een Dalton Ontwikkel Plan: er zijn speerpunten benoemd. De 
daltoncommissie is een kleine kerngroep die de teams in de school 
vertegenwoordigen. Deze aanbeveling is volgens ons inderdaad overgenomen en is 
nog vol in ontwikkeling. 
 

 
 

 

Het invoeren van een daltonzone in het rooster kan het onderwijs en de 
onderwijsorganisatie flexibeler maken en biedt leerlingen meer ruimte om zelf 
leerstrategieën  te ontwikkelen. De bewegingsvrijheid van de leerlingen en de 
gelegenheid om vrijelijk en natuurlijk met de taken aan de slag te gaan al dan niet in 
samenwerking met medeleerlingen wordt beperkt door de strakke structuur van het 
rooster. Het inroosteren van een daltonzone kan een oplossing bieden voor het 
vinden van een betere balans tussen begeleidingsvraag van de leerlingen en het 
begeleidingsaanbod van de docenten. Nu worden docenten in tussenuren 
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ingeroosterd in de mediatheek om leerlingen individueel of in groepjes te 
begeleiden. Ook de leerlingen moeten hun begeleidingsvraag afstemmen op hun 
eigen “tussenuren” en de op de momenten dat zij tijdens hun lesuren gebruik mogen 
maken van de mediatheek. Hoewel leerlingen de mogelijkheid hebben om in de 1e 
of 2e helft van het lesuur met toestemming van de docent naar de mediatheek te 
gaan is dit geen ideale situatie. Daltonuren als externe differentiatievorm zijn bij 
uitstek bedoeld om leerlingen meer gelegenheid te geven om zich in te zetten voor 
vakken die zij belangrijk vinden. Ook zijn daltonuren geschikt voor o.a. 
remediërende begeleidingslessen. Nu worden (door ouders betaalde) 
huiswerkbegeleidingsuren in de middag aangeboden. 

 

 

 

2012 

In de lessen op Roncalli is Daltontijd verwerkt. In de werkgroep wordt echter ook 
nog verder nagedacht over de inzet van Daltonuren (zie de toelichting bij 
aanbeveling 1). 
 

2016 

Er is principieel besloten geen Daltonuur in te voeren, omdat Daltontijd in de lessen 
is verweven. Na de ‘halve bel’ kunnen leerlingen zelfstandig aan de slag, onder 
begeleiding van de docent. Opgeteld per dag heeft de leerling meer dan één lesuur 
Daltontijd ter beschikking. 
 

 

 

De school heeft inderdaad geen daltonzone ingevoerd. We hebben gemerkt dat de 
tijd na de halve bel vooral wordt gebruikt voor zelfstandig werken. De 
daltonwerkwijze wordt slechts ten dele uitgevoerd via de Roncalli werkwijze. 
Samenwerken en vrijheid/verantwoordelijkheid (na de halve bel ergens anders 
naartoe gaan, een ander vak kiezen, etc.) komen slechts sporadisch voor. 
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De school heeft een start gemaakt met het beschrijven van de leerlijn 
zelfstandigheid.  Ook de ontwikkellijnen op het gebied van 
vrijheid/verantwoordelijkheid en samenwerken kunnen een stimulans zijn in het 
denken over daltononderwijs (zie ontwikkellijnen ‘binnen dalton’ van Dalton 
Deventer). 

 

 

 

2012 

Hier heeft nog geen verder ontwikkeling in plaatsgevonden. De invoering van 2 
vmbo-tl klassen is met ingang van komend schooljaar structureel. De leerlijn naar 
zelfstandigheid zal dan ook aangepast gaan worden op deze groepen. 
 

2016 

Het document Zelfstandigheid Roncalli waarin de leerlijn zelfstandigheid is 
beschreven is opgesteld in schooljaar 2014-2015. Het document is in de 
verschillende jaarteams en tijdens studiedagen met alle docenten besproken. In 
schooljaar 2015-2016 wordt de leerlijn zelfstandigheid geïmplementeerd en op 
verzoek van de docenten wordt een koppeling gemaakt naar een leerling 
instrument. Dit instrument wordt ontwikkeld door docenten tijdens 
werkbijeenkomsten van de jaarteams. Het instrument heeft als doel de groei naar 
zelfstandigheid van leerlingen inzichtelijk te maken voor zowel leerlingen, docent, 
mentor en ouders. De ontwikkellijnen vrijheid/verantwoordelijkheid worden/zitten 
verweven in het document Zelfstandigheid Roncalli en in het eigen-tempo systeem 
van Roncalli.  
Er is geen beschrijving van de ontwikkellijnen samenwerken. Samenwerken wordt 
wel op diverse fronten gestimuleerd zoals tijdens het zelfstandig werken na de 
‘halve bel’ en het werken aan projecten in de verschillende leerlagen. Uit de 
lesobservaties blijkt dat dit wel een ontwikkelpunt is. 
 

 

 

Zelfstandigheid is inderdaad uitgewerkt en met de leerlijnen vrijheid / 
verantwoordelijkheid en samenwerken moet nog gestart worden. 
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Tempodifferentiatie vanaf de 2e helft van klas 2 is voornamelijk afgestemd op de 
keuze van de leerling om meer tijd te nemen voor de verwerking van de minimum 
hoeveelheid leerstof van de taken. Leerlingen die qua begaafdheid of interesse 
sneller zouden willen werken, zouden in hun motivatie niet belemmerd mogen 
worden door de hindernis van de volle takenkaart. De school zou zich kunnen 
oriënteren op andere wettelijke mogelijkheden m.b.t. flexibele examinering zoals het 
vervroegd examen voor één of meer vakken of het afleggen van een examen voor 
een vak op een hoger niveau. Met andere woorden: bied meer uitdaging voor de 
goede leerling! Dit geldt ook voor de onderbouw: ook hier is het aanbod voor de 
meer begaafde leerlingen mager. Het betrekken van eigen leerdoelen van 
individuele leerlingen is een manier om de intrinsieke motivatie van leerlingen te 
bevorderen. 

 

 

 

2012 

De school heeft geïnvesteerd in zowel de zwakkere als de begaafdere leerling. 
Inmiddels zijn er in de tweede klas ook twee vmbo-t klassen ingezet. Verder zijn er 
intussen drie afgestudeerde RT-ers aan de slag. Voor de havo- en vwo-leerling 
bestaat de mogelijkheid om aan het vak Spaans als extra vak deel te nemen. In de 
bovenbouw wordt er vanaf 4 vwo Cambridge Engels aangeboden. Met ingang van 
het nieuwe schooljaar start Natuurplus voor de eerste, tweede en derde klas met 
keuzeprojecten. Vanaf 2012-2013 begint de school ook een Leonardo-afdeling voor 
hoogbegaafde leerlingen. 
Er wordt daarnaast nagedacht of er mogelijkheden zijn dergelijke extra’s aan te 
bieden in Daltonuren.  
 

De afgelopen jaren heeft Roncalli, samen met 14 andere scholen, geparticipeerd in 
de pilot ‘meerdere examenmomenten’. Dit hield in dat er voor onze leerlingen ook 
een examenmoment was in januari. Helaas is er aan het eind van de pilot besloten 
dat er geen landelijke invoering van het januari moment zal plaatsvinden en dit 
examenmoment is inmiddels dan ook weer vervallen.  
 

2016 

Vier jaar geleden is voor meer- en hoogbegaafde leerlingen de Roncalli Excellent 
klas gestart (groep 20). Dit gebeurt in samenwerking met Excentra, een 
expertisecentrum voor hoogbegaafdheid. Deze klas bestaat uit leerlingen van 
brugklas 1 en 2. Het onderwijs is afgestemd op de leerbehoefte van deze leerlingen.  
 

Roncalli biedt leerlingen de mogelijkheid vervroegd examen te doen. Leerlingen die 
het Cambridge examen met goed gevolg hebben afgelegd, kunnen in 5 vwo 
deelnemen aan het Centraal Examen Engels. In opvolging van eerdere jaren waar 
de examens in de vakken Duits en Frans al eerder afgelegd zijn, worden dit 
schooljaar geschiedenis en Spaans door enkele leerlingen in 5 vwo afgesloten. 
Ook een vak op een hoger niveau afsluiten behoort op Roncalli tot de 
mogelijkheden. Dit schooljaar neemt één havo-leerling deel aan het vwo examen 
Engels. 
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Het Roncalli heeft hard gewerkt aan meer mogelijkheden voor leerlingen die een 
uitdaging nodig hebben: programma’s voor leerlingen die meer uitdaging nodig 
hebben en examen op verschillende niveaus. 

 

 

 
 

 

 

 

Leg de focus op meer variatie in instructie, didactiek, werk- en groeperingsvormen. 
In het Daltononderwijs is samenwerkend leren één van de pijlers van het didactisch 
handelen. Het inzetten van meer gevarieerde samenwerkingsvormen kan leerlingen 
actiever maken in het leerproces en leerlingen kunnen meer van elkaar leren. De 
individualisering van het leerproces door de tempodifferentiatie vormt nu een 
struikelblok voor deze samenwerkingsvormen in met name de bovenbouw. 

 

 

 

2012 

In de onderbouw wordt binnen het eigen team aan ontwikkeling van didactische 
vaardigheden gewerkt. Hierbij is ook gewerkt met allerlei vormen van 
samenwerkend leren.  
In de bovenbouw worden leerlingen gestimuleerd om meer samen te plannen 
waardoor het leren van elkaar en de samenwerking beter tot hun recht komt. De 
inzet van de school om te komen tot minder tempogroepen in een klas  biedt nieuwe 
mogelijkheden voor andere werkvormen en geeft leerlingen kansen om structureler 
samen te werken. 
Leerlingen die het Leonardo onderwijs volgen zijn gebaat bij een andere didactiek. 
De docenten die gaan lesgeven in de Leonardo-afdeling krijgen daarom ook 
scholing om op de behoefte van deze leerlingen in te kunnen spelen. Hier is een 
samenhang met andere werk- en groeperingsvormen. De verwachting en bedoeling 
is dat dit uitstraalt naar alle afdelingen in de school.  
Voor docenten is het van belang om meerdere ‘tools’ in handen te hebben zodat 
leerlingen nog beter begeleid kunnen worden binnen en buiten de klas. Dit is één 
van de punten die uit de lesobservaties naar voren is gekomen. Op dit moment 
worden de voorbereidingen getroffen om in schooljaar 2012-2013 een Roncalli 
Academie op te starten. Dit zal een coachingstraject zijn voor docenten op twee 
niveaus, afhankelijk van hun ontwikkeling en bekendheid met de school. In dit traject 
zijn didactiek, samenwerking en leren van elkaar door leerlingen enkele van de 
onderwerpen van gesprek. Geprobeerd wordt om de opleiding tot Daltondocenten 
van de NDV hierbij te betrekken. De huidige intervisie is uitgebreid met 
videointeractietraining, zodat het eigen handelen in de klas beter bekeken kan 
worden. 
 

2016 

In schooljaar 2015-2016 is een 18-tal docenten uit verschillende leerjaren gestart 
met de opleiding tot Dalton docent. Volgende schooljaar neemt een nieuwe groep 
docenten deel aan deze opleiding.  Daarnaast volgt een aantal leden van de 
werkgroep Dalton de training Leidinggeven aan goed Daltononderwijs, ook hiervoor 
geldt dat volgend schooljaar een aantal andere collega’s deze training gaan volgen. 
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Deze aanbeveling is niet gerealiseerd. Er is geen aanzet tot het ontwikkelen van 
schoolbeleid op samenwerkend leren. Zie ook aanbeveling 3 en de schoolreactie + 
de bevindingen van het visitatieteam. 

 

 
 

 

De relatie tussen het doel van de school (kansenschool, mogelijkheid tot opstromen 
o.a. met behulp van tempodifferentiatie) en de opbrengstenkaart van de Inspectie 
staan op gespannen voet met elkaar.  Hoewel er veel leerlingen met een lager 
basisschooladvies opstromen naar de VWO-afdeling, doen deze leerlingen er 
vervolgens langer over om de VWO-opleiding met succes af te ronden.  
Schoolleiding en team zouden de discussie aan moeten gaan of een aanpassing 
van het tempodifferentiatiesysyteem aan het leerstof-jaarklassensysteem gewenst is 
zonder afbreuk te doen aan de kansen die leerlingen geboden worden. In de 
onderbouw vindt er relatief veel afstroom plaats op basis van het gegeven dat deze 
leerlingen niet het minimum aantal voldoende takenkaarten (vier) halen.  De vraag 
hier is of een meer intensieve begeleiding van mentoren en/of een betere 
begeleidingsstructuur (remediërende uren) een oplossing kan bieden. 
 

 

 

2012 

Het afgelopen schooljaar is er veel ingezet om de opbrengstenkaart van de 
inspectie te verbeteren. Hierbij zijn de knelpunten van het 
tempodifferentiatiesysteem (nogmaals) duidelijk geworden. Die knelpunten zijn 
vooral zichtbaar in de bovenbouw. De discussie is intern al ingezet, over de 
(on)mogelijkheden en aanpassingen wordt op allerlei niveaus nagedacht. Een 
pasklare oplossing is er nog niet, maar verder uit te werken ideeën wel. Deze zijn 
weer onderwerp voor verdere discussie. 
In de onderbouw is er ingezet op het vormen van 2 vmbo-t klassen. Hier wordt door 
een speciaal team op een andere manier begeleid. Ook RT-ers worden ingezet om 
leerlingen te helpen. De uitstroom is intussen verminderd. 
 

2016 

Rendement in cijfers…  
Er is ingezet op het verminderen van het aantal verschillende tempo’s in de 
bovenbouw. In 4-havo en 4-atheneum is het klassendocentschap ingevoerd voor 
een consistentere begeleiding en vaste mentorlessen, meer aandacht voor 
studievaardigheden. Een digitaal planningsprogramma is ingevoerd zodat leerlingen 
beter kunnen plannen en deze planning ook zichtbaar is voor docent, mentor en 
ouders. Begeleiding van de leerling is hierdoor effectiever waardoor het aantal 
tempo’s is teruggedrongen. In overleg met de inspectie is ook een specifieke 
handelswijze afgesproken aangaande de doorstroom van leerlingen in relatie tot 
onze twee examenmomenten. 
 

 

 

De school heeft deze aanbeveling gerealiseerd en het aantal verschillende tempo’s 
beperkt. Ook heeft de school in overleg met de inspectie ervoor gezorgd dat de 
inspectie de Roncalli-werkwijze op de juiste manier beoordeelde. Het rendement is 
inderdaad verbeterd. 
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De gezamenlijke daltonscholen beschikken over een grote ”know how” op het 
gebied van differentiatievormen en organisatieniveau van het daltonuur.  Het 
verdient dan ook aanbeveling met groepen docenten oriëntatiebezoeken af te 
leggen op andere dalton-scholen. 

 

 

 

2012 

Er zijn ondertussen bezoeken afgelegd waarbij verschillende aspecten zijn bekeken. 
Duidelijk is dat scholen onderling altijd bereid zijn om mee te denken. Hier wordt 
zeker gebruik van gemaakt wanneer die behoefte er is. Op het moment dat formeel 
vastgesteld wordt dat Roncalli een Daltonschool is, zal dit nog structureler opgepakt 
worden.  
 

2016 

Bezoek aan Daltonscholen vindt op frequente basis plaats. Roncalli neemt deel aan 
het Zuidwester overleg. Scholenbezoek maakt ook deel uit van de training 
Leidinggeven aan goed Daltononderwijs. 
 

 

 

De school is inderdaad gestart met collegiale consultatie op andere daltonscholen 
en scholenbezoek. Vanuit de gesprekken blijkt, dat de blik van de school naar 
binnen gericht is. We hebben geconstateerd dat de intentie er is om met meer 
collega’s buiten de school inspiratie te vinden voor het verder ontwikkelen van de 
daltonwerkwijze in de school. 
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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 kunnen studiewijzers vinden voor de verschillende vakken op de ELO of 
in de Roncalliplanner. Daarmee weten zij wat er gedaan moet worden voor de kaart 
van het desbetreffende vak. Leerlingen krijgen binnen vastgestelde kaders de 
mogelijkheid om taken en toetsen in te plannen met docent en medeleerlingen, als 
het om tempogroepen in de bovenbouw gaat: daarmee kunnen zij op het eigen 
tempo de lesstof verwerken. Dit zorgt ervoor dat leerlingen het vertrouwen krijgen 
om met meer tijd toch een bepaald schoolniveau te bereiken (kansen bieden), maar 
ook dat er leerlingen zijn die minder tijd nemen om bepaalde vakken af te ronden en 
daar ook eerder examen in doen.  
 

In algemene zin hebben leerlingen van de eerste klas weinig verantwoordelijkheden 
qua tempo en plannen. Gaandeweg hun Roncalli loopbaan worden deze 
verantwoordelijkheden uitgebouwd. Hierbij is een onderscheid tussen vtl enerzijds 
en havo/vwo anderzijds. Bij vtl blijft een gedeelde verantwoordelijkheid aanwezig 
tussen docent en leerling. Bij havo en vwo ligt het zwaartepunt van de 
verantwoordelijkheid vanaf de vierde klas steeds meer bij de leerling. De groei in 
verantwoordelijkheid is gering in 3vbp. Aandachtspunt is dan ook om sterker in te 
zetten op de groei van verantwoordelijkheid in 3vbp. 
Naast deze diversiteit zijn er ook leerlingen die hun leertijd zodanig indelen dat ze in 
een uitgebreider pakket, dan wel op een hoger niveau examen doen. 
Leerlingen bespreken met vakdocenten en mentoren de gemaakte planning en 
worden waar nodig bijgestuurd.    
 

Behaalde resultaten worden in Magister en ook op de kaart ingevuld door de 
docenten. Ouders hebben toegang tot Magister en kunnen met zoon/dochter de 
kaart thuis bespreken. 
 

Leerlingen worden mede verantwoordelijk gemaakt voor het schoonhouden van de 
school door middel van het Schoolsteward project. Verder is er op school een 
leerlingenraad/feestcommissie, een interact-groep en nemen (oud-)leerlingen zitting 
in de jongerenraad van Bergen op Zoom. 
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Leerlingen nemen de verantwoordelijkheid om hun taken te plannen in de 

Roncalliplanner. Dit systeem biedt de leerling de kans om het werk te plannen op 

het moment dat hij er aan toe is. “Ik plan liever de te leren woordjes in één keer, dan 

het te spreiden”. Dit geeft de leerling ruimte.  

 

De leerling heeft veelal geen keuzemogelijkheid in de manier waarop de stof 

verwerkt moet worden of het aantal te maken opgaven. Op dit vlak zouden 

leerlingen gebaat kunnen zijn bij een keuze in de hoeveelheid te maken opgaven.  

 

In de bovenbouw wordt de verantwoordelijkheid hiervoor meer bij de leerlingen 

gelegd en controleert de docent dit niet structureel. In de overgang van 3 → 4 (bij 

Vwo en Havo) ervaren de leerlingen deze stap als te groot en hebben ze het idee 

losgelaten te worden. 

 

De leerlingen mogen tijdens de les (indien ze de stof beheersen) zelfstandig werken 

in plaats van de uitleg te volgen. Ook mogen ze na de tweede bel vaak zelfstandig 

aan het werk, eventueel in een nis. 

 
 

 

 

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. 

 

 

 

 

Het zwaartepunt van verantwoordelijkheid wordt opgebouwd voor de leerling. De 
docent is in de eerste klas verantwoordelijk voor het leerproces van de leerling 
terwijl gaandeweg de verantwoordelijkheid voor de leerling groeit. Aandachtspunt 
hierbij is de derde klas, zie indicator leerlingniveau.  
Er wordt naar de bovenbouw toe steeds meer maatwerk geboden.  
Het vertrouwen schenken aan de leerlingen door de docent uit zich in de 
mogelijkheid die leerlingen hebben om te werken in de nis of mediatheek en mede 
zelf te bepalen welk gedeelte van de lesstof ze verwerken.  
 

Er is ook een opbouw in verantwoordelijkheid en vertrouwen met betrekking tot 
individuele begeleiding (het mentoraat). Het initiatief voor de begeleiding in de 
hogere leerjaren wordt steeds meer bij de leerling gelegd. Zo mogen in de leerjaren 
4vtl, 5 havo en 5/6 atheneum de leerlingen zelf hun mentor mede bepalen.  
 

 

 

 

Docenten werken veel klassikaal. Leerlingen geven aan dat ze dit in sommige 
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gevallen fijn vinden zoals bijvoorbeeld een uitleg over grammatica. In de taakinhoud 

in de studiewijzer wordt rekening gehouden met de leerling doordat hij zijn taken zelf 

kan inplannen. De mentor heeft hier ook coachende rol in.  

 

In de taken komt het maatwerk niet tot uiting met betrekking tot te maken 

opdrachten, remediërende opdrachten of verdiepende/verbredende opdrachten. 

Leerlingen geven aan dat het lastig is om hulp van een docent te krijgen op het 

moment dat je een kaart nog niet hebt afgerond en de docent al verder is met de 

stof voor de rest.  

 

Tijdens de daltontijd na de tweede bel kan de leerling zelfstandig verder werken. In 

sommige gevallen mag een leerling naar een andere docent om vragen te stellen, of 

aan een ander vak werken op voorwaarde dat zijn werk af is. Soms mag het per 

definitie niet. De vrijheid in dit deel van de lessen blijft daartoe beperkt en wordt per 

docent verschillend ingevuld. Dat betekent dat er niet met een andere docent kan 

gesproken worden om eventueel een alternatieve vorm van instructie c.q. uitleg te 

krijgen en er kan niet met andere leerlingen gewerkt worden uit een andere klas. 

Deze keuze is dus blijkbaar inherent aan de Roncalli-werkwijze en dat beperkt de 

mogelijkheden van dalton. 

 

 

 

 

 

1.8 Op de school heerst een cultuur van vertrouwen.  

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

1.10 Leraren en overige medewerkers komen de afspraken na. 

1.11 De brede algemene vorming van leerlingen is richtinggevend.  

1.12 Het onderwijs wordt gegeven in een lerende organisatie waar leerlingen en 
leerkrachten zich kunnen ontwikkelen naar hun mogelijkheden. 

 

 

 

 

 

Binnen de schoolcultuur is het omgaan met feedback en aangesproken worden op 
verantwoordelijkheden een aandachtspunt. De school is bezig met een 
cultuuromslag. Deze cultuuromslag wordt vanuit de leiding (rector, conrectoren en 
coördinatoren) vorm gegeven door middel van scholing in onder andere het geven 
en ontvangen van feedback. Gekeken wordt hoe dit vorm gegeven kan worden 
binnen het docententeam, bijvoorbeeld door meer inzet op collegiale consultatie.   
 

Verder worden verantwoordelijkheden lager in de organisatie gelegd: zo worden 
coördinatoren ingezet bij het voeren van de pop-/functioneringsgesprekken en 
spelen vakgroepvoorzitters een grotere rol bij het aansturen van de vakgroep en 
het vormgeven van het onderwijsleerproces. Daarnaast zijn ook vakclusters 
ingevoerd om het interne overleg tussen de overeenkomstige vakken schoolbreed 
te bevorderen. Aandachtspunt hierbij is dat het doel van de vakclusters nog niet 
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helder genoeg is.  
 

In het verlengde hiervan worden de jaarteamvergaderingen nu anders vorm 
gegeven. Dit om de leden van een jaarteam meer verantwoordelijkheid en 
vertrouwen te geven in de te bespreken onderwerpen.  
 

Andere aanpak jaarteams; de jaarteambijeenkomsten worden werkbijeenkomsten 
zodat docenten meer verantwoordelijkheden krijgen bij het  mede vormgeven aan 
de daltonkernwaarden.  

 

 

 

 

Op de Roncalli Scholengemeenschap heerst een prettige en respectvolle omgang 

tussen leerlingen en docenten. Het steward-project is een voorbeeld van een 

initiatief, waarbij de leerling de verantwoordelijkheid krijgt om de school tijdens de 

pauze netjes te houden.  

 

De keuze voor een eigen mentor is positief; de coaching wordt zo individueel en het 
vertrouwen in elkaar is hoog. Daar valt goed uit op te merken dat er op de werkvloer 
wel degelijk volgens de uitgangspunten van Dalton gedacht en gehandeld wordt, 
maar dat de regels waaronder dit handelen plaatsvindt, teveel een strak keurslijf 
opleggen. Een voorbeeld hiervan luidt dat als de leerlingen te traag gewerkt hebben 
tijdens de dag dat er dan een sanctie getroffen kan worden dat ze de 
werkzaamheden na de les ’s middags meteen moeten inhalen. (top-down). 
 

Er zijn docenten gestart met de opleiding tot Daltondocent. De docenten die hieraan 

meedoen tonen zich enthousiast en betrokken bij de school en de ontwikkeling. De 

vraag is hoe deze kennis en initiatieven binnen de school breed draagvlak krijgen en 

zich zo verspreiden. Ook moet worden nagedacht welke verantwoordelijkheid 

overige docenten, OOP, daltonontwikkelgroep en management hierin hebben Dit 

staat nog niet beschreven.  

 

Op school is een leerlingenraad samengesteld. Het standpunt van de leerlingenraad 

wordt echter nog onvoldoende betrokken bij de initiatieven met betrekking tot 

onderwijsontwikkeling. Leerlingen geven het volgende aan: “hij (de leerlingenraad) is 

er wel maar doet niets”.   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 De leerling neemt zelf initiatieven om zijn leerdoelen te bereiken.  
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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 maken uiteindelijk (binnen de kaders van toetsing) zelf de planning om 
de leerdoelen per kaart te bereiken. Natuurlijk is hier overleg met vakdocenten en 
medeleerlingen nodig. 
 

Binnen de werkwijze van Roncalli is er een opbouw van leerjaar één tot zes in de 
mate van zelfstandigheid van de leerling. Het eigen initiatief van de leerling wordt 
gedurende de jaren steeds verder ontplooid en hij/zij kan er op worden 
aangesproken. In leerjaren één en twee zijn de lessen opgedeeld in een 
instructiegedeelte en een zelfstandig-werken gedeelte. Tijdens het zelfstandig 
werken worden leerlingen in de gelegenheid gesteld om hulp te vragen aan 
medeleerlingen of docent en daarmee ook om hulp te geven.  
 

De leerling krijgt meer zelfstandigheid naarmate hij meer verantwoordelijkheid 
neemt. 
 

Wanneer een leerling in de bovenbouw zit, mag hij/zij de docent ook vragen om in 
de nis of mediatheek gezamenlijk aan de leerstof te werken.  
In de roosters van docenten zijn bovenbouwuren opgenomen. Leerlingen kunnen in 
deze uren afspraken maken met docenten om zo (extra) individuele uitleg over de 
lesstof te krijgen. 
 

Inherent aan het Roncalli-systeem met de eigen-tempo werkwijze, ontstaan in de 
bovenbouw groepen waarin meerdere tempo’s bij elkaar zitten. Dat betekent dat de 
docent tijdens de les ook uitleg geeft over lesstof die maar voor één tempogroep 
bedoeld is. Op dat moment zal de leerling van een andere tempogroep dus 
zelfstandig aan het werk gaan: dat kan zijn door lesstof te verwerken, huiswerk te 
maken of het gemaakte werk zelfstandig na te kijken. 
 

Een aandachtspunt is dat er naar leerlingen toe duidelijk moet zijn wat er van hen 
verwacht wordt en wat dus de opbouw van zelfstandigheid is. Hier zijn we dan ook 
mee bezig. 
 

 

 

 

De leerlingen zijn eigenaar van het leerproces en vertonen, binnen de “Roncalli-

werkwijze”, op goede wijze zelfstandigheid. Alle leerlingen proberen binnen het hen 
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aangeboden kader hun kansen te grijpen en worden hierin gestimuleerd.  

 

 

 

 

 

 

2.6 De leraar creëert de randvoorwaarden (taakgerichte werksfeer, organisatie, 
opdrachten/taken, materialen) die de leerlingen in staat stelt 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. 

 

 

 

 

Zie de leerlijn van zelfstandigheid. De docent ontwikkelt per periode een 
studiewijzer. Deze kan de leerling zelfstandig doorlopen. In de onderbouw wordt er 
gewerkt met een d-toets. De leerling kan nav de d-toets zelfstandig herhaling of 
verdieping maken. De docent biedt meerdere toetsmomenten aan waaruit de 
leerling kan kiezen. Na de halve bel biedt de docent de gelegenheid aan de 
leerlingen om de lesstof zelfstandig te werken. 
  

 

 

 

De leraren leren de leerlingen vanuit het concept te denken en te handelen (zie 

bijvoorbeeld de toetskaart, keuzemogelijkheden, verschillende examenmomenten). 

 

 

 

 

 

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 afgelopen twee jaar is de gesprekkencyclus geïntensiveerd. In deze gesprekken 
hebben de medewerkers de mogelijkheid om aan te geven welke taken zij binnen 
school op zich zouden willen nemen. Dit schooljaar gaan pop-gesprekken van start 
waarbij docenten initiatieven met betrekking tot de persoonlijke ontwikkeling aan 
kunnen geven en nader toe kunnen lichten. Om de ontwikkeling van de 
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medewerkers nog meer te stimuleren is er een professionaliseringsbeleid opgesteld.  
  
De veranderde aanpak van de jaarteambijeenkomsten en andere vergaderingen 
nodigt de docenten uit om meer initiatief te tonen en daardoor meer 
verantwoordelijkheid te nemen.  
Recente initiatieven die door docenten ingebracht zijn en vastere vorm gekregen 
hebben zijn OLT, Taalkunde en, in de begeleiding: schoolcoach en snel leren=leuk 
leren 
  
Aandachtspunt is het blijven stimuleren van eigen initiatieven door medewerkers en 
aandacht te hebben voor initiatieven vanuit de vakgroepen. Belangrijk hierbij is het 
blijven zoeken naar mogelijkheden binnen de organisatie in plaats van 
onmogelijkheden te benoemen. 

 

 

 

De school vindt zelfstandigheid erg belangrijk. De school heeft voor de kernwaarde  

zelfstandigheid de leerlijn helemaal tot in detail uitgewerkt, waarbij aangetekend 

wordt dat de onderbouw een andere vorm van zelfstandigheid kent dan de 

bovenbouw. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 het Roncalli-systeem is samenwerking tussen leerlingen onderling en 
leerling-docent onvermijdelijk. Dit gebeurt eerder onbewust dan bewust. 
Aandachtspunt is juist die bewustwording van leerlingen daarbij. Denk hierbij aan de 
keuze die leerlingen maken om elkaar te helpen bij het zich eigen maken van de 
lesstof en het op een nauwe manier samenwerken van een leerling en docent bij het 
doen van een vervroegd examen (planning en uitleg).   
 

Gerichte samenwerkingsvormen komen aan bod bij projecten, specifieke 
(praktische) opdrachten, presentaties en sector- en profielwerkstukken.  
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Leerlingen kiezen ervoor om in sommige gevallen samen te werken bij de uitvoering 

van de Roncalliplanner. Op die manier helpen leerlingen elkaar bij het zich eigen 

maken van de lesstof. Leerlingen geven aan hier wel de meerwaarde van in te zien. 

Toch staat de Roncalli-werkwijze op gespannen voet met het samenwerken omdat 

deze manier van werken erg gericht is op individueel werken en leren met 

mogelijkheden voor tempodifferentiatie. 

 

Daarnaast zijn er voorbeelden van samenwerkingsopdrachten gedurende projecten 

e.d.  

 

Leerlingen worden niet ‘geschoold’ in het aanleren van de vaardigheid van 

samenwerken. In de mentorlessen komt dit niet expliciet aan bod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

Docenten op Roncalli herkennen zich in de genoemde indicatoren. Wel is er vraag 
naar het duidelijker in kaart brengen van de niveaus van samenwerken zoals eerder 
is gedaan met de pijler zelfstandigheid, met als doel het bewuster zijn van de 
samenwerking. 
 

 

 

Tijdens de lesbezoeken hebben wij geconstateerd dat sommige docenten gericht 

werken aan samenwerkingsopdrachten. Er zijn ook wel voorbeelden gezien van een 

samenwerkingsrubric waarin verschillende vormen van samenwerken benoemd 

worden. In praktijk hebben wij hoofdzakelijk samen werken gezien en geen 

voorbeelden van bijvoorbeeld coöperatief leren.  

 

Docenten werken onderling samen in clusters. De samenwerking binnen de clusters 

zou uitgebouwd moeten worden volgens de zelfevaluatie. Aan te raden is om dit in 

een concreet plan te beschrijven. 

 

In het lesobservatieformulier staat wel nadrukkelijk een item vermeld over het 

samenwerken: ‘de docent stimuleert leerlingen om samen te werken / bevordert 
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situaties waarin de leerlingen van en met elkaar leren’. Het is ons niet duidelijk 

geworden of er bijvoorbeeld op schoolniveau een analyse is gemaakt van dit 

specifieke item zodat daar conclusies uit getrokken kunnen worden m.b.t. het 

samenwerken op school. Het viel op dat de daltontijd na de tweede bel veelal 

gebruikt wordt om de leerlingen zelfstandig te laten werken. Deze tijd leent zich ook 

uitstekend om samenwerking te stimuleren tussen leerlingen, maar ook tussen 

leerlingen en docenten van verschillende clusters en vakken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.   
 

 

 

 

In het Roncalli-systeem met de verschillende werkeenheden en tempo’s van 
leerlingen, is het van belang dat (vak-)docenten en leerlingen goed samenwerken in 
planning en organisatie. Het ontwikkelen van steeds meer maatwerktrajecten 
(vervroegd examen, examen op een hoger niveau, een breder examenpakket) voor 
leerlingen heeft geleid tot nog meer leren van elkaar en met elkaar.  
 

Samenwerking tussen docenten vindt plaats binnen jaarteams, vakgroepen en 
clusters. Samenwerking binnen de clusters zou verder uitgebouwd mogen worden.  
 

Het samenwerkend leren krijgt ook aandacht binnen de scholing tot daltondocent en 
zal van daaruit verder vorm krijgen.   

 

 

 

Op de Roncalli Scholengemeenschap heerst een prettige en respectvolle omgang 

tussen leerlingen en docenten. Je zou dit een vorm van ‘samenwerken’ kunnen 

noemen die meer impliciet dan expliciet is.  

 

Er zijn op school verschillende groepen docenten die met elkaar samenwerken 

(jaarteams, vakgroepen en clusters). Hoe deze samenwerking tot stand komt en wat 

hiervan de opbrengsten zijn is ons niet duidelijk geworden. De daltonwerkgroep 

heeft erkend dat zij geen duidelijke opdracht van de schoolleiding hebben gekregen 

en dat het daardoor voor hun onduidelijk is wat er van hen verwacht wordt.  

 

In de POP/functioneringsgesprekken is de samenwerking met de vakgroep en 

overige collega’s en vast gespreksonderwerp. 
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De ouders hebben aangegeven dat zij de samenwerking met de school als erg 

plezierig ervaren. De ouderraad wordt bij veel (inhoudelijke) zaken betrokken en er 

zijn ook thema-avonden waarin aan de ouders wordt gevraagd om mee te denken 

met inhoudelijke schoolse zaken. 

 

In het Daltonontwikkelplan staat als doelstelling geformuleerd: “duidelijk in kaart 

brengen niveaus van samenwerken (leerlingen en docenten)”. Het ontwikkelplan 

geeft (nog) niet aan hoe en wanneer de school denkt deze doelstelling te gaan 

realiseren 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 De leerling maakt een planning voor zijn taakwerk.   

4.2 De leerling stuurt zijn planning bij door de voortgang te overzien. 

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

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

 

 

 

In gesprekken reflecteert de leerling met zijn mentor of klassendocent over zijn 
kaartplanning en studievoortgang. De vakdocent reflecteert inhoudelijk met de 
leerling. De Roncalliplanner is hier een hulpmiddel bij voor klassendocent/mentor, 
vakdocent, leerling en ouders. 
Op dit moment zijn verschillende manieren van reflectie voor de leerling niet 
beschreven: dit is wel een doel dat we in het schooljaar 2016-2017 willen bereiken. 
 

In leerjaar één en twee is er een begin gemaakt met OLT bij wiskunde en 
Nederlands.  

 

 

 

Het reflecteren op planning en studieresultaten is wel zichtbaar en merkbaar. 
Andere vormen van reflecteren zullen als instrument meer inzicht kunnen geven 
voor de totale ontwikkeling van de leerling. De beloofde ontwikkeling (verschillende 
manieren van reflectie) moet wel in 2016-2017 in gang gezet worden.  
 

 

 

4. Reflectie  
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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.  

 

 

 

 

 

Zowel docent als mentor gebruiken verschillende methoden om te reflecteren: 
groepsreflectie/individueel, mondeling/schriftelijk, foutenanalyse en rubrics. 
Bij projecten wordt zichtbaarder gereflecteerd dan bij de ‘gewone’ vaklessen, 
doordat leerlingen een reflectie opstellen.  
 

Docenten vragen regelmatig tijdens lessen om feedback te geven. Structureel 
gebeurt dit ook door middel van het afnemen van leerlingenquêtes die gebruikt 
worden in de gesprekkencyclus. De POP-, functionerings-, en 
beoordelingsgesprekken zijn natuurlijk ook reflectiesmomenten voor de docent.  
Docenten die behoefte hebben aan ondersteuning bij de reflectie, hebben de 
mogelijkheid om de Roncalli Academie of de video-interactie training in te zetten. 
 

Uit het medewerkers onderzoek is gebleken dat men open staat voor feedback op 
het functioneren, maar het moeilijk vind feedback te geven. Hoe dit opvolging te 
geven wordt nog verder bekeken.   
 

 

 

Reflectie komt voor in de gesprekkencyclus en leerlingenquêtes. Er wordt een begin 
gemaakt met video-interactie. Reflectie zou een integraal onderdeel moeten zijn van 
het functioneren van docenten in de breedste zin van het woord. Hierbij zal feedback 
geven en ontvangen onderling tussen collega’s onderdeel van de professionele 
cultuur moeten worden. 

 

 

 

 

 

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. 
 

 

 

 

 

Enkele jaren geleden is de Roncalli Academie opgericht. In eerste instantie vijf 
docenten die hun kennis en kunde hebben aangewend om collega’s die zich willen 
ontwikkelen bij te staan. Gebleken is dat hier weinig gebruik van gemaakt wordt. Het 
lijkt erop dat binnen de schoolcultuur het niet gewoon is naast sterke punten ook 
zwakke punten te benoemen en gericht op verbetering in te willen zetten. Dit is 
moeilijk om te doorbreken. Gekeken wordt nu hoe de Roncalli Academie in te zetten 
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is in de begeleiding van nieuwe collega’s en daarmee ook de drempel hiernaartoe te 
verlagen voor zittende collega’s. Dit schooljaar zijn er wel twee intervisiegroepen 
opgestart. 
Collega’s die onderzoek hebben gedaan, willen we de gelegenheid bieden hun 
resultaten te presenteren. Dit is in een beginstadium: komend schooljaar willen we 
daar een definitieve vorm aan gaan geven. 
 

De doorgaande lijn van reflectie op leerlingniveau is de volgende kernwaarde waar 
we actief mee aan de slag gaan. Een eerste input is al gegeven tijdens de 
studiedag.  
 

Een aandachtspunt is de behoefte van collega’s om de mogelijkheid te krijgen bij 
elkaar in de les te kijken. Om dit praktisch uit te voeren blijkt lastig gezien het 
rooster.   

 

 

 

Reflectie staat nog in de kinderschoenen en er is een begin gemaakt met 
intervisiegroepen.  Ook de Roncalli Academie is opgericht, maar deze speelt nog 
een bescheiden rol. Breid de leerlijn van reflectie uit op alle niveaus en betrek alle 
groeperingen hierbij en ook m.n. leerlingen. 
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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 leerling is mede verantwoordelijk voor zijn leerproces en daarmee ook voor de 
wijze waarop hij/zij met de leertijd omgaat. De docent omschrijft de doelen en de 
leerstof en biedt keuzemogelijkheden aan (bijvoorbeeld in de vorm van 
toetsmomenten). De leerling bepaalt binnen kaders zijn tempo en waar mogelijk de 
vorm van of het aantal opdrachten. Leerlingen zijn zich bewust van het tempo 
waarop zij werken. 
 

 

 

Het kaartensysteem maakt dat de leerling weet wat er van hem verwacht wordt. De 
inzet van de Roncalliplanner blijkt niet overal te werken c.q. consequent door 
docenten te worden ingezet. Veel leerlingen ook in de bovenbouw ervaren hier 
enige vrijblijvendheid van de kant van docenten. 
 

Leerlingen geven aan dat de aanpak in de onderbouwklassen vrij streng en sturend 
is, waarna de teugels, in de bovenbouw, weer gevierd worden. Daarentegen hebben 
leerlingen dan moeite met de grotere hoeveelheden stof.  

 

 

 

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. 

 

 

 

 

De docent heeft zijn lesplanning gemaakt met een instructieschema. Vanaf tweede 
helft tweede klas stemt hij met behulp van de Roncalliplanner ook de les af op de 

5. Effectiviteit/ doelmatigheid  
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behoeften van de leerlingen.  
 

Docenten, mentoren en coördinatoren analyseren behaalde resultaten van 
leerlingen en bespreken die in vakgroepen, docentenvergaderingen of 
groepsbesprekingen. 

 

 

 

Determinatie en wat er mee te doen is een punt van overweging op deze school. De 
vtl-groepering in de onderbouw vraagt een eigen aandacht. In klas 3 hebben deze 
leerlingen moeite met het feit dat ze afgestroomd zijn.  
 

De zelfevaluatie geeft aan dat leerlingen ondersteuning en passende zorg krijgen op 
het moment dat zij leerdoelen niet halen. Toch horen we van leerlingen geluiden dat 
in de praktijk er laat gereageerd wordt en voor sommige leerlingen te laat. 
 

 

 

 

 

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.  

 

 

 

 

Het Roncalli heeft een eigen onderwijssysteem:  
Op Roncalli wordt de leerstof van alle leerjaren per jaar en per vak in zes min of 
meer gelijke delen verdeeld. Dit zijn werkeenheden (W). De leerlingen verwerken 
de leerstof van een werkeenheid (W) in gemiddeld zes weken. Zij sluiten de 
werkeenheid vervolgens af met een toets. In de eerste anderhalf jaar (W1 t/m W9) 
verwerken de leerlingen een werkeenheid in ongeveer zes weken. In de tweede 
klas gaan de leerlingen na de kerstvakantie (vanaf W10) met een eigen planning 
werken. Dit biedt hen de mogelijkheid om korter of langer over de leerstof te doen. 
Afhankelijk van de capaciteiten en/of persoonlijke omstandigheden kan een 
leerling dan bijvoorbeeld vijf of zeven weken doen over de bestudering van de stof. 
Daarna vindt altijd een toetsing plaats. Uiteraard is de eigen-tempo-werkwijze geen 
vrijbrief voor de leerlingen. Roncalli werkt met een ‘minimumtempo’ waaraan 
iedere leerling moet voldoen. Het tempo vanaf kaart 10 wordt onder andere 
bijgehouden in de tempografiek die te vinden is in de roncalliplanner. 
 

De resultaten worden bijgehouden op kaarten. Deze kaarten zijn vergelijkbaar met 
een rapport dat dagelijks is in te zien door ouder(s) en docenten. Daarnaast 
kunnen ouder(s) en leerlingen de cijfers van de kaarten inzien op Magister via de 
website van Roncalli.  
 

Naast de reguliere ondersteuning van docenten in de vaklessen en 
bovenbouwuren, zijn er ook andere middelen die ingezet worden voor 
ondersteuning en/of passende zorg voor leerlingen om hun (leer-)doelen te 
behalen. Kenmerkend voor Roncalli is een uitgebreid RT aanbod, schoolcoach, 
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rots en watertraining, snel leren=leuk leren.  
 

Tijdens lesuren, tussenuren en na schooltijd kunnen leerlingen gebruik maken van 
studienissen en mediatheek, om individueel of samen te werken. 
In de mediatheek zijn tijdens de zogenaamde bovenbouwuren, docenten 
beschikbaar om vragen te beantwoorden en uitleg te geven aan de individuele 
leerling. Dit schooljaar is ingezet om digitale technologie breder toe te passen als 
ondersteuning van de eigen-tempo-werkwijzein de school. Een aantal stappen is 
reeds gezet, waaronder collega’s die bij andere scholen gaan kijken waar ICT 
veelvuldig wordt ingezet als onderdeel van de lessen.   

 

 

 

In zijn algemeenheid schenkt de school veel aandacht aan deze kernwaarde 
hetgeen ook blijkt uit de goede resultaten die in de inspectiecijfers te zien zijn. Het 
feit dat de taken eenvormig zijn, maakt dat de taken niet toegespitst zijn op de 
individuele leerling.  
 

Er is op papier weinig ruimte voor eigen invulling /aanpak van de taken anders dan 
een verschil in tijd/tempo. Differentiatie wordt hiermee in beperkte mate ingezet. In 
de lessen constateren we dat docenten ook andere differentiatievormen toepassen.  
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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. 
 

 

 

 

Daltonbeleidsplan is niet aanwezig in school. De vernieuwingen en ontwikkelingen 
staan beschreven in het schoolplan. Daltonscholing is opgenomen is in het 
scholingsbeleid. Op dit moment zijn er 20 collega’s bezig met Daltonscholing. Wel is 
er nu een begin gemaakt met een Daltonontwikkelplan. Roncalli heeft een 
daltonwerkgroep, deze stuurt de daltonontwikkeling aan.  
 

De Daltonidentiteit krijgt steeds meer aandacht en wordt steeds nadrukkelijker 
(zichtbaar) benoemd. Dit heeft ook te maken met het feit dat de Roncalli werkwijze 
mede bepalend is en blijft voor de school. Het gebouw leent zich voor 
Daltononderwijs door bijvoorbeeld de studienissen en studieruimtes van de 
leerlingen. 
 

Medewerkers, leerlingen en ouders worden regelmatig bevraagd over het onderwijs 
op de kwaliteit van het onderwijs op Roncalli. Speciale aandacht in de enquêtes is 
dan ook het systeem en de daltonwerkwijze.     
Ouders nemen deel via enquêtes aan de ontwikkeling van het onderwijs, maar ook 
via de ouderraad en de klankbordgroep bijeenkomsten. De leerlingenraad is de 
afgelopen jaren minder actief geworden.   
 

Roncalli valt onder het bestuur van Ons Middelbaar Onderwijs. Binnen de visie van 
de vereniging OMO kunnen scholen een eigen richting en visie bepalen. Het 
onderwijs op Roncalli, de eigen-tempo-werkwijze en de Daltonidentiteit, wordt door 
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het bestuur als een waardevolle aanvulling gezien in het onderwijsaanbod in de 
regio.  
 

De school is actief betrokken bij de regio bijeenkomsten van de NDV en de 
bijeenkomsten van de Zuidwester. 

 

 

 

 

We zien het en horen het ook terug van het personeel dat het dalton gedachtegoed 
nog in ontwikkeling is. Docenten merken op dat er de afgelopen tijd hernieuwde 
aandacht is voor dalton. De zelfevaluatie bevestigt eveneens dat de school in een 
ontwikkelings- en denkfase zit en ook het dalton ontwikkelplan, nog beperkt tot 
speerpunten, laat dat zien. 
 

Anders gezegd, er is nog geen borging. Er is een voornemen om Dalton te worden 
of te zijn, maar alleen op het gebied van de kernwaarde zelfstandigheid is het 
daltonconcept uitgewerkt. 
 

We zien wel vele mooie voorbeelden van reflectie, samenwerken, nemen van 
verantwoordelijk, etc. maar die zijn nog niet breed in de school gedeeld en geborgd 
vanuit een duidelijke visie. 
 

We zien de intentie maar nog niet de consistente en breed gedragen manifestatie in 
de school voor de daltonwerkwijze. Nu lopen de Roncalliwerkwijze en de 
daltonaanpak nog diffuus door elkaar in de school.  
 
Borgen is de enige kernwaarde die we als onvoldoende beoordelen. Het 
daltongedachtegoed is nog in ontwikkeling. Het personeel merkt op dat er meer 
aandacht is voor dalton en zelfevaluatie. Het is nodig dat de school een heldere 
keuze voor daltononderwijs maakt  en die keuze ook intern en extern uitdraagt 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Over de rol van tempodifferentiatie hebben we uit veel leerlinggroepen consistente 
feedback gekregen die zich als volgt laat samenvatten: mentoren en vakdocenten: grijp 
tijdig in als leerlingen achterblijven in prestaties en geef meer mogelijkheden om de 
achterstand in te halen als er eenmaal een achterstand is: 
 

● In het gesprek met de leerlingen geven ze aan dat als leerlingen slechte cijfers 
halen er vaak te laat wordt ingegrepen.  

● V6-leerlingen kijken nu terug op een schoolcarrière die hen gebracht heeft waar ze 
wilden zijn. De mogelijkheden werden niet altijd benut en ook in deze groep geven 
ze aan dat sommige leerlingen het achteraf jammer vinden dat ze niet eerder 
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aangespoord zijn om te werken. Nu zal de tweede termijn van het examen wellicht 
pas in augustus kunnen worden afgelegd. Respons van de docenten hierop was 
dat de leerlingen allemaal besproken worden in teambijeenkomsten en tijdig de 
signalen krijgen dat ze vertragen c.q. achter lopen! 

● Leerlingen in 5havo: gesprek met leerlingen die in augustus examen gaan doen. 
De augustus leerlingen hebben last van lesuitval door de mei-examenleerlingen  
(alleen ne, wi en gs zijn bij. De keuzevakken hebben teveel uitval gehad) en 
hebben het gevoel dat ze langs de zijlijn worden gezet. En ze lopen al achter. Fijn 
aan deze school is dat je je planning kunt aanpassen. Je hebt regelrecht, maar dat 
moet je wel aankunnen. Zodra je gaat uitstellen loop je op achterstand die bijna 
niet meer kan worden ingehaald. De leerlingen zouden wel na schooltijd of in 
vakantie inhaalprogramma's willen hebben. Leerlingen missen herkansingen in de 
bb. Dat hebben ze wel in de ob. Een leerling mag niet door naar 5havo want zijn 
cijfers zijn te laag. Eerst zou hij in augustus examen doen. Toen kreeg hij twee 
zware onvoldoendes. Toen is er een gesprek geweest met de mentor en de 
coördinator die zeiden: óf een jaar langer óf naar het mbo. Hij gaat naar het mbo. 
Hij is met een vmbo-tl advies binnen gekomen. Hij mag niet blijven zitten want hij 
heeft alle stof gedaan. Zijn stof komt pas aan het eind van het schooljaar aan de 
orde. Hij zou nog drie kaarten moeten doen. Opnieuw dezelfde stof doen is niet 
aan de orde. Hij wil na het mbo naar het hbo. 

 

Er is een groot verschil in aanpak door docenten. Er zijn veel goede docenten maar 
ook mindere. Er is een voorbeeld van een drukke klas. Dat wordt gesignaleerd, maar de 
mentor onderneemt geen actie. Problemen met zwakke docenten worden niet opgepikt. 
Onderbouw lijkt het moeilijk te hebben en is zoekende.  
 

Over de kaart: Leerlingen leggen uit hoe de kaart werkt. Is planner en magister in een. Er 
staan de toetsen en de opdrachten op + een plannertje. De leerlingen vinden dat het 
makkelijk in magister zou kunnen. De leerlingen vinden de kaart een beetje uit de tijd. 
Alles is digitaal behalve die kaart. Volgens de leerlingen kan het een stuk efficiënter voor 
ouders, leerlingen en docenten als magister zowel het cijfersysteem als de studiewijzer 
bevat. De leerlingen vermoeden dat een knelpunt de digivaardigheid van sommige 
docenten is.  En dan ook nog: als je de kaart kwijt bent dan moet je een duplicaat halen. 
De kaart is voor iedereen dubbel werk. Wel fijn dat er met planners wordt gewerkt en dat 
je zelf kunt indelen. Zo leer je wel plannen.  
 

Daltonparels: 
Een groep meisjes brugklas zit in de kantine voor muziek een poster te maken met alle 
vijf elementen. Drie meisjes. 1h 1 hv en 1 v.  Het vwo-meisje heeft gekozen voor de ze 
school omdat ze vooruit en zelfstandig kan werken. Het hv-meisje voor de sfeer en het 
havo-meisje is zelfstandig werken gewend van de basisschool en ze vindt het fijn om haar 
eigen tempo te bepalen.  
 
Een meisje heeft haar posterspullen niet mee en werkt nu aan opdracht 2. Je kan altijd 
door. Het is afhankelijk van de docent of je ergens anders mag werken en van de 
stemming van de klas. De sfeer is goed omdat het een mooie school is met kleurtjes. En 
ik voelde me gelijk thuis, je hoort erbij. De conciërges zijn heel aardig. Ze zeggen er wel 
wat van, maar niet gelijk op een heel boze manier. Ze geven ons de kans om het goed te 
doen en om te werken op je eigen manier. De docenten staan best dicht bij de leerlingen. 
Ik sta een beetje voor en dan krijg ik de ruimte. Als je op een andere manier wilt werken 
dan kan dat. De docenten passen zich aan wat de leerlingen fijn vinden. Daar vragen ze 
ook vaak naar.  
 



 

 

Alle drie de dames hebben meegewerkt met de open dagen. Heel terecht. Goeie 
ambassadrices! Ze hebben nog een goeie voor de PR van de school: Het klinkt alsof het 
hier heel vrij is, maar je wordt wel in de gaten gehouden. Op het Rijks zitten ze echt op je 
lip. Hier word je meer vrij gelaten. We noemen het geen dalton omdat we het normaal 
vinden hoe het hier is. Als je raar doet word je wel aangepakt. 

 

 

 

 

 

OOP geeft aan goed contact te hebben met leerlingen/ personeel/directie.    
 

Het OOP geeft als verbeterpunt aan: zorg voor meer professionele cultuur. Advies aan 
docenten “: durf meer feedback te geven. Met dit punt is het OOP sterk bezig. 10 jaar 
geleden ging je via de leiding als je problemen had met een docent. De leiding stuurt je nu 
terug. Je moet het zelf oplossen. 
 

Met betrekking tot de kernwaarden merkt het OOP op: de theatergroep die techniek en 
zo regelt bestaat wel, maar er mag geen snoer aangesloten worden zonder dat er een 
OOP’er bij is. Dalton is nog niet geborgd. Zit nog niet in het DNA van allen. Er moet nu 
echt iets gebeuren met de vorige daltonkernwaarden. De kanteling tussen Roncalli-
systeem en dalton moet nu plaats vinden. Mensen spreken niet dezelfde taal. Dalton 
wordt smal neergezet. De goede sfeer heeft met dalton te maken. Leerlingen en docenten 
hebben elkaar nodig. Er is hier geen wij en zij, maar samen.  
 

Er zijn gesprekken over de pedagogische aanpak en elkaars ervaringen. Ze werken met 
leerlingstewards. Daardoor krijgen de leerlingen meer verantwoordelijkheid voor de 
rotzooi. Dat bevordert ook het contact met de leerlingen. Leerlingen worden zo 
verantwoordelijk gemaakt voor hun eigen omgeving.  
 
Het OP geeft aan dat determinatie in de onderbouw een pijnpunt is. MHV zit bij elkaar 
in de brugklas. De school voert de discussie over de mavo als ‘afvoerputje’. De keuze 
voor MHV bij elkaar in de brugklas is de overgang van po naar vo. De school werkt met 
herhaling en verrijking. Er zijn weinig leerlingen met vwo-advies. De school is bezig met 
het gesprek over het stimuleren van hv-leerlingen. In de derde klassen worden de lln op 
perspectieven gezet. 
 
Dalton in relatie tot Roncalli is duidelijk een ontwikkelpunt. Docenten geven aan wel 
meer richting dalton te willen opschuiven. De Roncalli werkwijze zit in het DNA van 
iedereen. Dalton niet. Een nieuwe docente zegt: dat is in ontwikkeling. Er is verschil 
inderdaad. Andere collega’s: Er is vaak discussie geweest over het lidmaatschap van de 
daltonclub met het idee van wij zijn daltonplus. Daar zit de school nu anders in. De 
daltonpijlers zijn altijd toegepast. Je vult het op een andere manier in. Dalton is 
ondersteunend voor de ontwikkeling van het onderwijs. Dalton staat op de 
studiedagenagenda. Ook in de Roncalli academie zit ook feedback en reflectie. Ook naar 
buiten toe is bij het open dagenschema dalton een item. Er is een duidelijke ontwikkeling 
in de laatste twee, drie jaar. Dalton is ook onderdeel van lesbezoeken, pop gesprekken. 
Het wordt steeds mee benadrukt. Er is een flinke verschuiving naar meer. 
 
Tempodifferentiatie biedt kansen. Je komt wel leerlingen tegen die sneller zouden 
kunnen. Ook leerlingen die het tempo niet kunnen bijhouden. Leerlingen zijn 
gewaarschuwd voor achterstanden. Leerlingen die achterblijven krijgen hulp. Leerlingen 
worden weer de les gehaald door de mentoren. Uiteindelijk moeten de leerlingen het zelf 

Uit de gesprekken met leraren en ondersteunend personeel 



 

 

doen. De leerlingen bekijken met de mentoren de planningen. Docenten kunnen 
leerlingen verplichten om aan toetsen mee te doen. Alle herkansingen hebben een 
keerzijde: heel veel werk. 
 

De kaart is een discussie. In de bb heeft de kaart een belang. In de ob niet meer. Daar is 
het administratieve rompslomp. Het werkdruk verhaal speelt. In hoeverre past de kaart bij 
de daltonwaarden? 
 
De ervaringen met de MR: sommige geledingen ervaren de MR als rem. In de 
docentengeleding (die de visitatiecommissie spreekt) zit een aantal MR-leden. Die  geven 
aan dat de MR toetst bij docenten via enquêtes of de belangen worden behartigd. De 
docenten ervaren geen rem. De docenten noemen als verbeterpunt 
informatievoorziening.  
 

Daltonparel: mavo wiskunde 
De docent geeft aan dat de leerlingen stof moeten bekijken. Dan kunnen de leerlingen 
kiezen voor zelfstandig werken of extra uitleg. De docent toetst met de leerlingen of ze de 
stof begrepen hebben of niet, zodat ze een afgewogen keuze kunnen maken. De klas is 
heel stil en gefocust als de docente de introductie van de les geeft en de opzet van de les 
uitlegt. Een leerling stelt een vraag. Ze zegt dat ze erop terug komt als de leerlingen aan 
het werk gaan. 
 
Een jongen midden in de klas krijgt een aparte behandeling. Hij mag zelfstandig werken 
met zijn oortjes in.  
 
De juf neemt de leerlingen stap voor stap mee. Ze doet een heleboel sommetjes. Ze 
vraagt of iedereen het snapt. Ze vraagt waar je de formule voor gebruikt. Voor de 
berekening van de top. Ze vraagt wie er aan de slag kan. Een aantal mensen had vragen 
over de paragraaf ervoor. Die gaat ze nu langs. Die mogen bij haar aan tafel komen 
zitten, De les is een kwartier verder. De leerlingen hadden geen kans om af te dwalen. het 
ging supersnel. Er zitten 6 leerlingen rond de tafel. De rest gaat zelfstandig verder. Het 
ziet er zo uit: 
 



 

 

En de rest van 
de klas werkt 
geconcentreerd 
verder (we 
hebben veel 
meer schatten 
gevonden, maar 
van deze hebben 
we een foto!) 
 

 

 

 

 

 

Daltonontwikkeling:  
De daltonevaluatie is als volgt tot stand gekomen: eerst was er een evaluatie met de 
daltonwerkgroep. Daarna is een voorzet gemaakt die is voorgelegd aan personeel op een 
studiedag. En er werd een enquête uitgezet door de kwaliteitsmedewerker over dalton. 
Aanbevelingen vanuit personeel waren:  

 collegiale consultatie, 

 meer daltonbewustzijn bij leerlingen  

 Meer ouderparticipatie (vanuit de ouders!). 
 
De DC bestond uit 20 man. Nu uit 5 man met verbinding naar de teams. Het draagvlak 
voor dalton wordt vergroot door de daltontraining. 
 
Het daltonontwikkelplan (DOP) is klein gehouden. Alleen hoofdpunten die vanuit de 
evaluatie kwamen. Het DOP zit in de school. De professionalisering zit in de vakgroepen, 
de betrekking met de leerlingen zit in het jaarteam. Dalton staat nog niet op de kaart. 

Uit de gesprekken met de schoolleiding 



 

 

Daar wil de schoolleiding de leerlingen bij betrekken. Dalton is constant onderwerp van 
gesprek. 
 
Er zijn drie identiteiten: Omo, rk en dalton. De schoolleiding constateert dat dalton niet 
goed gelabeld is in het schoolplan. De school: zoekt naar de verbinding met de 
daltonwerkwijze. 
 

Professionalisering: 
Er is een coherente groep die gemotiveerd is voor de Roncalli-werkwijze. De groep was 
heel erg intern gericht. De schoolleiding wil een blik naar buiten. De kernwaarde reflectie 
is opgepakt omdat feedback geven in een ‘familierelatie’ heel moeilijk is. 
 
Scholing is heel belangrijk. De scholingsgroep van 17 man heeft zich vrijwillig aangemeld. 
Ook vanuit de bb. Ook een nieuwe groep wil van start. 
 
Tempodifferentiatie: 
De Roncalli-werkwijze is moeilijk uit te leggen aan de inspectie en past niet in het 
waarderingssysteem van de inspectie. De inspectie is er inmiddels van overtuigd dat de 
school niet meer rood is. Op sociale cohesie is de school excellent. In de berekeningen 
van de inspectie zat een fout. Leerlingen kunnen in augustus examen doen. Leerlingen 
kunnen in december nog overgaan naar het mbo en in vier jaar het diploma halen. De 
inspectie rekende die leerlingen als zittenblijvers. De opbrengstenkaart 2016 is nu goed. 
In het verleden was er afstroom. Dat is nu niet meer het geval. De uitdaging is eruit te 
halen wat erin zit. Er is opstroom. Maar er zijn ook afstromers. De eigen tempo werkwijze 
levert vooral voor de bb heel veel werk op. Het is bijna individueel onderwijs,  
 
De markt en de positionering van de school: 
De concurrentie op vwo is groot in de regio. Roncalli-excellent trekt. Ook Spaans is 
gekozen. Niet klassieke talen. De Vwo-afdeling is niet zo groot met dubbele vwo-
adviezen of gemengd advies. De gemengde adviezen doen het goed. Leerlingen komen 
met de juiste motieven naar school. Vooroordeel is dat homogeen vwo-advies hier tekort 
komt. Er zijn voldoende uitdagingen. 
 

Dalton is in de markt een trekker. De omgeving is zich nog niet bewust van dalton. Dalton 
is wel  een ‘unique selling point’. Er is krimp in de regio, maar de aanmelding voor het 
Roncalli is constant.  
 

 

 

 

Een ouder vindt de school goed omdat de kinderen eigenaar zijn. Er wordt goed naar de 

ouders geluisterd en kinderen voelen zich hier veilig. Andere ouders noemen sfeer en 

jezelf kunnen zijn. Eigenaarschap hangt samen met tempo-systeem. 

 

Ook de ouders merken op wat de brugklassers ook al signaleerden: Het beeld is dat 

kinderen heel vrij worden gelaten. Dit is juist een school met structuur. Het is er maar het 

wordt niet opgedrongen. Leerlingen leren zich vrij te bewegen binnen de structuur. Een 

dochter die op de uni zit merkt het verschil. Als er iets is wordt het snel opgepakt. 

 

 

 

Uit de gesprekken met ouders 

Uit de gesprekken met het bestuur 



 

 

 

 

 

naam bestuurslid: Eugène Bernard (voorzitter) 

Het bestuur heeft schriftelijk gereageerd op het verzoek om feedback. We citeren uit de 
brief: 
 

Wij ondersteunen het daltonprofiel van Roncalli van harte. Wij waarderen de brede 
ontwikkeling die via daltononderwijs wordt ingezet. Het gegeven dat Roncalli een 
daltonschool is, maakt de keuzemogelijkheden voor leerlingen en ouders in Bergen op 
Zoom groter.  
 

Net als bij onze andere scholen volgen wij de school kritisch en verwachten we dat 
Roncalli Scholengemeenschap zijn expertise en ervaring met de andere scholen van Ons 
Middelbaar Onderwijs deelt. 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

  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 
 

 

 

 

 

 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 

V Licentie voor vier 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 Voer het gesprek over de inrichting van je onderbouw met als insteek: de 
leerling centraal. Voer een open gesprek over de (dalton)visie achter de 
inrichting van de onderbouw. 

Nr. 2 Voer ook een open gesprek over de visie achter de inzet van de kaart. Wij 
hebben de indruk dat de kaart meer een doel is geworden i.p.v. een 
middel. Pak de kans om naar ouders en leerlingen een heel duidelijk en 
evenwichtig verhaal neer te zetten. Wij hebben de indruk dat er verschil 
van mening in de school is over de bruikbaarheid van de kaart (in 
hoeverre heeft de huidige techniek de inzet van de kaart achterhaald?). 

beoordeling 

Advies aan het algemeen bestuur van de NDV 

 

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

 



 

 

Nr. 3 Bouw dalton uit en borg de daltonontwikkeling. Zorg ervoor dat naast de 
kernwaarde zelfstandigheid, ook samenwerken, 
vrijheid/verantwoordelijkheid, reflectie en effectiviteit/doelmatigheid een 
plek krijgen in de school. Geef hierbij alle geldingen een rol: dus ook 
ouders en leerlingen. 
 
We zien dat Roncalli grondig werkt (zie de gedetailleerde leerlijn 
zelfstandigheid). Dat is fijn, maar het duurt ook voordat je iets voor elkaar 
hebt. Een aanzet tot ontwikkeling van de overige daltonwaarden kan het 
onderwijsgevend personeel ook de ruimte geven om zelf invulling te 
geven aan een daltonkernwaarde.  

Nr. 4 Organiseer je interne visitatie (dus niet officieel) over twee jaar zodat je 
over vier jaar echt uit het beginnersstadium bent. 

Nr. 5 Zorg ervoor dat de medezeggenschapsraad de gehele school en alle 
geledingen (ook de leerlingen!) vertegenwoordigt. Niet iedereen voelt zich 
gehoord. 

 

 

 

 

De ouders, OOP en leerlingen signaleren dat het beeld buiten de school is dat de 
leerlingen op school heel erg (te) vrij zijn. Dat beeld klopt volgens ouders, OOP en 
leerlingen niet: de school is juist gestructureerd en helpt de leerlingen de vrijheid 
aan te kunnen.  
 

En van alle visiteurs hebben we gehoord: wat een ontzettende schatten zijn die 
leerlingen van jullie! 
 

 

 

 

 

 

 

naam handtekening datum 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aanbeveling 1. 
(letterlijk overnemen uit 
visitatieverslag) 

Voer het gesprek over de inrichting van je onderbouw met als 
insteek: de leerling centraal. Voer een open gesprek over de 
(dalton)visie achter de inrichting van de onderbouw. 

actie Het personeel wordt de komende drie jaar in Dalton geschoold. 
Thema bijeenkomsten worden elk jaar georganiseerd voor alle 
docenten over de vijf pijlers van Dalton. 

Plan van aanpak m.b.t. uitwerking aanbevelingen  



 

 

uitvoerenden Werkgroep Dalton en “werkgroep motivatie”, daarna hele 
schoolteam. 

tijdvak Tot en met schooljaar 2018-2019 voor de scholing. Schooljaar 
2016-2017 en 2017-2018 als het gaat om motivatie en reflectie 
afronden 

scholing/ externe 
ondersteuning 

Dalton scholing en training door externen als het gaat om motivatie 
(onderpresteren) en reflectie. 

toelichting De inrichting van alle leerjaren wordt dan natuurlijk besproken en 
mogelijke veranderingen meegenomen. Voor schooljaar 2016-
2017 staat motivatie centraal, een onderwerp dat gelinkt wordt met 
de pijlers reflectie, zelfstandigheid en effectiviteit. In het gesprek 
zal zeker ruimte zijn om te bekijken hoe samenwerking binnen 
onze werkwijze beter vorm gegeven kan worden. 

 

 

 

 

aanbeveling 2. 
(letterlijk overnemen uit 
visitatieverslag) 

Voer ook een open gesprek over de visie achter de inzet van de 
kaart. Wij hebben de indruk dat de kaart meer een doel is 
geworden i.p.v. een middel. Pak de kans om naar ouders en 
leerlingen een heel duidelijk en evenwichtig verhaal neer te zetten. 
Wij hebben de indruk dat er verschil van mening in de school is 
over de bruikbaarheid van de kaart (in hoeverre heeft de huidige 
techniek de inzet van de kaart achterhaald?). 

actie Gesprek  tijdens de thema bijeenkomsten zal ook gaan over de 
inzet van de kaart. 

uitvoerenden Hele schoolteam. 

tijdvak Schooljaar 2016-2017 

scholing/ externe 
ondersteuning 

---- 

toelichting De kaart is een complex onderwerp. Hij heeft voor vele docenten 
ook een nostalgische betekenis en is zeker voor hen onlosmakelijk 
verbonden met de werkwijze. Echter, digitale hulpmiddelen zijn 
voor andere docenten zodanig zodat zij over de inzet van de kaart 
als hulpmiddel (soms op zijn minst) twijfelen. Heeft de kaart als 
hulpmiddel nog meerwaarde en heeft Roncalli dit middel nog (lang) 
nodig in dit (digitale) tijdperk? 

 

 

aanbeveling 3. 
(letterlijk overnemen uit 
visitatieverslag) 

Bouw dalton uit en borg de daltonontwikkeling. Zorg ervoor dat 
naast de kernwaarde zelfstandigheid, ook samenwerken, 
vrijheid/verantwoordelijkheid, reflectie en effectiviteit/doelmatigheid 
een plek krijgen in de school. Geef hierbij alle geldingen een rol: 
dus ook ouders en leerlingen. 
 
We zien dat Roncalli grondig werkt (zie de gedetailleerde leerlijn 
zelfstandigheid). Dat is fijn, maar het duurt ook voordat je iets voor 
elkaar hebt. Een aanzet tot ontwikkeling van de overige 
daltonwaarden kan het onderwijsgevend personeel ook de ruimte 
geven om zelf invulling te geven aan een daltonkernwaarde. 

actie In de thema bijeenkomsten zijn reflectie en samenwerking de 
pijlers die als eerste tijdens dit schooljaar mee genomen worden. 



 

 

Deze onderwerpen zullen ook aan de orde komen in de leerling 
panels en de klankbordbijeenkomsten voor ouders. 

uitvoerenden Jaarteams, leerling panels, ouders in  klankbijeenkomsten. 

tijdvak Schooljaar 2016-2017 

scholing/ externe 
ondersteuning 

----------------- 

toelichting Scholing, het gesprek over Dalton en de invulling daarvan op 
Roncalli staan centraal in 2016-2017. Er was tot op dit moment een 
cultuur van je mening laten horen in gesprekken, maar vanaf nu 
moet er doelgerichter gewerkt worden naar een actie na het 
gesprek. Dit proces zal nog steeds tijd vergen. In 2017-2018 zullen 
dan de overige pijlers extra aandacht krijgen. 

 

 

 

 

aanbeveling 4. 
(letterlijk overnemen uit 
visitatieverslag) 

Organiseer je interne visitatie (dus niet officieel) over twee jaar 
zodat je over vier jaar echt uit het beginnersstadium bent. 

actie Interne visitatie met Zuidwester, aangevuld met ouders en 
leerlingen. Docenten zijn in ontwikkeling en er gebeurt (gelukkig) 
veel. 

uitvoerenden Het hele schoolteam, werkgroep Dalton, vertegenwoordiging 
ouders en leerlingen 

tijdvak Eind 2017-2018 of begin 2018-2019 

scholing/ externe 
ondersteuning 

--------------------------- 

toelichting  

 

 

 

 

aanbeveling 5. 
(letterlijk overnemen uit 
visitatieverslag) 

Zorg ervoor dat de medezeggenschapsraad de gehele school en 
alle geledingen (ook de leerlingen!) vertegenwoordigt. Niet 
iedereen voelt zich gehoord. 

actie Deze aanbevelingen worden weggelegd bij de MR. 

uitvoerenden MR 

tijdvak 2016-2017 

scholing/ externe 
ondersteuning 

 

toelichting  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

naam functie handtekening datum 

 

 
directeur   

Ondertekening  school en 
visitatievoorzitter voor gezien 



 

 

 

 
visitatievoorzitter    

 
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. 
 

 


