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Bijlage 3 

 

Visitatie lidscholen primair onderwijs 
Nederlandse Dalton Vereniging 

 

Visitatieverslag 
Zie handleiding visitatie lidscholen primair onderwijs 

(Gebaseerd op Toetsingskader Erkenning Daltoninstellingen) 

 

Naam school Daltonschool Het Lover 

Adres Biggekruid 7 

Postcode en plaats 5721 RB Asten 

E-mailadres school daltonschool@hetlover.nl 

Directeur Gabriëlla Buijs 

Adjunct-directeur - 

Daltoncoördinator   

Aantal groepen  8 

Aantal leerlingen 206 

Populatie    50% keuze Dalton/50% school nabij 

Aantal leraren 16 

In bezit van Daltoncertificaat 11 

Bezig met Daltoncursus  4 + 1 langdurige vervanging 

Nevenvestigingen  Nee 

Stand van zaken inspectie Basisarrangement 

Visitatieteam  

Voorzitter  

Lid 1.  

Datum visitatie  15  - 05  - 2014 

Soort visitatie  licentieaanvraag 

  2e licentieaanvraag 

  licentieverlenging 

 X versnelde visitatie licentieverlenging 

  visitatie na bezwaarprocedure 
 

Commissie Visitatie Primair Onderwijs 
Nederlandse Dalton Vereniging 

Bezuidenhoutseweg 251-253 
2594 AM Den Haag 
Tel. 070 - 331 52 52 

bestuursbureau@dalton.nl  
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  O M V G 

0 Realisering aanbevelingen vorige visitatie *    X  
 Aanbevelingen uit vorig visitatieverslag     Aanbeveling 
1 Ga uit van vertrouwen in de kinderen, geef meer ruimte voor plannen 

en doe een groter beroep op de zelfstandigheid (o.a. uitgestelde 
aandacht). Maak de leerlingen mede-eigenaar van hun 
leerontwikkeling. 

  X   

2 Leg duidelijk vast wat de regels en afspraken zijn, welke symbolen er 
schoolbreed gebruikt worden en hoe omgegaan wordt met uitgestelde 
aandacht. Zorg voor een doorgaande lijn van groep 1 tot en met 8 

  X   

3 Zet samenwerken structureel op taakbord/taakbrief. Benut de 
verschillende vormen van coöperatief leren en integreer waar dat 
mogelijk is dit binnen de onderwijsmethodes. Ga door op de reeds 
ingeslagen weg! 

  X   

* niet van toepassing bij  1
e
 licentieaanvraag 

 

  O M V G  

1 Vrijheid/ Verantwoordelijkheid    X  
 Indicator     Aanbeveling 

1.1 Er is sprake van diverse vormen van sturing van verantwoordelijkheid, 
(leerkrachtgestuurd, gedeelde sturing en leerlinggestuurd)  

  X  Nr. 

1.2 Leerlingen en leerkrachten stellen taak- en keuzewerk samen en 
hebben de vrijheid dit in te delen 

  X  Nr. 

1.3 Leerlingen en leerkrachten kunnen omgaan met vrijheden en 
verantwoordelijkheden  

 X   Nr. 

1.4 Op basis van vertrouwen wordt vrijheid vorm gegeven   X  Nr. 

1.5 Leerkrachten hebben mogelijkheden eigen initiatieven te nemen    X  Nr. 

1.6 Leerlingen zijn betrokken bij het beoordelen van het eigen werk    X Nr. 

1.7 Leerlingen kunnen vertellen waarom ze hun tijd zelf mogen indelen   X  Nr. 

1.8 Leerlingen hebben keuzevrijheid van werkplek    X Nr. 

1.9 Leerlingen mogen zelf hulpmiddelen pakken    X Nr. 

1.10 Leerkrachten leren strategieën aan voor denken en leren   X  Nr. 

1.11 Leerkrachten volgen systematisch de vorderingen van hun leerlingen   X  Nr. 

1.12 Leerkrachten hanteren een doelmatige instructie   X   Nr.1 

1.13 Leerkrachten dragen zorg voor gedifferentieerde opdrachten     X Nr. 

 

  O M V G  

2 Zelfstandigheid    X  
 Indicator     Aanbeveling 

2.1 Er is sprake van diverse vormen van zelfstandigheidsontwikkeling 
binnen de range van zelfstandig werken, zelfstandig leren, 
zelfverantwoordelijk leren en zelfsturend leren 

 X   Nr. 

2.2 Leerlingen en leerkrachten zijn in staat om te gaan met uitgestelde 
aandacht 

  X  Nr. 

2.3 Leerkrachten bieden instrumenten aan die de zelfstandigheid van 
leerlingen bevorderen, zoals taakbord, taakbrief, planbord etc 

  X  Nr. Tip 

2.4 Leerkrachten en leerlingen evalueren en reflecteren dagelijks   X   Nr. 2 

2.5 Leerkrachten en leerlingen zijn in staat om een planning te maken  X   Nr. 2 

2.6 Leerlingen kunnen zelfstandig met hulpmiddelen omgaan   X  Nr. 

2.7 De hoeveelheid tijd voor de leerlingen is toereikend om de doelstelling 
zelfstandigheid te bereiken 

  X  Nr. 

 



 
 

Visitatieverslag / handleiding visitatie PO, maart  2013 3 

 

  O M V G  

3 Samenwerking    X  
 Indicator     Aanbeveling 

3.1 Er is sprake van diverse vormen van samenwerking binnen de range 
van samenwerken, samenwerkend leren, coöperatief leren en 
interactief leren 

 X   Nr. 2 

3.2 Samenwerking van leerlingen vindt plaats op basis van wederzijds 
respect 

   X Nr. 

3.3 Samenwerking van leerkrachten vindt plaats op basis van wederzijds 
respect 

   X Nr. 

3.4 Leerkrachten stimuleren het samenwerken tussen leerlingen    X Nr. 

 
 

  O M V G  

4 Daltonontwikkeling   X  
 Indicator     Aanbeveling 

4.1 De school heeft de Daltonontwikkeling beschreven in het schoolplan of 
een ander plan, waaruit blijkt dat er structureel wordt gewerkt aan het 
ontwikkelen, borgen en evalueren van het beleid 

  X  Nr. 

4.2 De Daltonidentiteit is terug te vinden in de schoolgids, op de website en 
via ander informatiemateriaal 

   X Nr. 

4.3 De school stelt de leerkrachten in de gelegenheid elkaar te consulteren   X  Nr. 

4.4 In het schoolplan of een ander plan is Daltonscholing opgenomen    X Nr. 

4.5 Daltonontwikkeling wordt aangestuurd door bijv. een coördinator     X Nr. 

4.6 De Daltonmogelijkheden van het gebouw worden optimaal benut    X Nr. 

4.7 Er zijn middelen aanwezig om de Daltonwerkwijze ten dienste te staan, 
zoals dagkleuren, taakborden of andere middelen  

  X  Nr. 

4.8 Registratie van Daltonactiviteiten vindt voor iedereen op een 
herkenbare manier plaats 

  X  Nr. 

4.9 In de taakopdrachten wordt rekening gehouden met verschillen tussen 
leerlingen. 

  X  Nr. 

4.10 De methodes zijn Daltonvriendelijk   X  Nr. 

4.11 De Daltonregels zijn duidelijk voor alle betrokkenen   X  Nr. 

4.12 Er is een duidelijke doorgaande Daltonlijn binnen de school  X   Nr.1 

4.13 De school is betrokken bij Dalton-regioactiviteiten.    X Nr. 

4.14 De school volgt systematisch de vorderingen van haar leerlingen door 
middel van een leerlingvolgsysteem 

   X Nr.  

 

5 Houding  schoolbestuur  t.o.v. het Daltononderwijs O M V G Aanbeveling 
5.1 Het bestuur ondersteunt de Daltonontwikkeling van de school    X Nr. 

 

6 Houding van ouders t.o.v. het Daltononderwijs O M V G Aanbeveling 
6.1 De ouders ondersteunen de Daltonontwikkeling van deze school    X Nr. 

6.2 De ouders worden geïnformeerd over de Daltonwerkwijze    X Nr. 

6.3 Opmerkingen, suggesties m.b.t. Daltonwerkwijze door ouders worden 
door het team ter harte genomen 

   X Nr. 
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belangrijkste onderwerpen van het gesprek met (MR/OR) ouders 
Aanwezig waren drie ouders, twee van de OR en de voorzitter van de MR. 
De ouders gaven aan zeer tevreden te zijn over de school. Het gevoel bij binnenkomst was warm en 
omarmd. Het Lover is een school in beweging en vooral het taakgericht werken spreekt de ouders aan. Na 
een roerige periode hebben de ouders nu het gevoel dat het team er sterker uit gekomen is  en meer als een 
eenheid opereert. Ouders merken dat hun kinderen thuis ook beter plannen. Een ouder waarvan het oudste 
kind in de brugklas zit, vertelde dat het samenwerken en het plannen, na een wenperiode, aanmerkelijk beter 
ging vergeleken met de groepsgenoten. De ouderbetrokkenheid bestaat grotendeels uit het verlenen van 
hand- en spandiensten. De ouders voelen zich goed geïnformeerd door de school. Veel wordt via de mail 
gecommuniceerd, maar ook de Dalton-Express draagt hier goed aan bij. 
Als punt van aandacht meldden de ouders de wisseling van de Intern Begeleider. Informatie over zorg-
leerlingen is niet opgepakt door de nieuwe IB-er, waardoor het zorgtraject stil kwam te liggen. Dit is als 
bijzonder onwenselijk ervaren. Door de wisseling van een aantal leerkrachten vonden de ouders dat de 
begeleiding hier en daar wat “ weggezakt” was. Maar ouders hebben er nu het volste vertrouwen in dat  
alles weer goed opgepakt is.  
 

belangrijkste onderwerpen van het gesprek met vertegenwoordiger(s) bestuur 

naam bestuurslid: dhr Ghielen 
Dhr. Ghielen geeft aan erg blij te zijn met de Daltonschool. Het bestuur vindt diversiteit erg belangrijk.  
Wat betreft daltonschool Het Lover meldt dhr. Ghielen dat de school zeer actief bezig is het daltongehalte 
expliciet te maken. Er zijn goede stappen gezet. De wisseling van personeel was ingrijpend maar zeer nodig. 
Er heerste een moeilijk te doorbreken groepsdynamiek, waardoor de zo nodige ontwikkeling niet kon 
doorzetten. Dhr. Ghielen merkt op dat er een goed personeelsmanagement heeft plaats gevonden. Er zijn 
enthousiaste mensen aangetrokken die een duidelijke affiniteit met het daltononderwijs hebben. Het bestuur 
heeft, waar nodig, financieel bijgesprongen. Mevr. Buijs heeft als directrice een opleiding plus een 
herhalingsopleiding gevolgd en is ook actief als visiteur voor de NDV, waardoor expertise binnen gehaald 
wordt. Dhr. Ghielen spreekt zijn bewondering uit voor de daltoncoördinator. Door haar grote betrokkenheid 
en enthousiasme heeft zij een grote bijdrage geleverd aan de huidige ontwikkeling.  

 

gesprek met leerlingen 
Er is gesproken met de leerlingenraad; uit iedere groep, 5 t/m 8, twee vertegenwoordigers. De kinderen 
hebben het naar hun zin op school. Ze kunnen uitstekend verwoorden waarom ze in de leerlingenraad zitten 
en wat het doel hiervan is. Trots zijn ze op de door hen gekozen naam Rataplannen voor het groeps- 
doorbrekende samenwerken dat iedere week een half uur plaats vindt. Ook de extra dag vrij na de 
Sinterklaasviering en het initiatief om het dak van het fietsenhok te maken, wordt door de leerlingenraad als 
een eigen succes gemeld. De vergaderingen worden voorgezeten en genotuleerd door de directeur. Zij 
stuurt een mail naar alle groepen, zodat ook de onderbouw erbij betrokken wordt. De leerlingenraad wordt 
niet in alle groepen op dezelfde manier gekozen. Soms gebeurt dit door loting, soms door stemmen. De raad 
geeft aan dat het eigenlijk niet uitmaakt wie er in de raad zit, want in iedere groep hangt een ideeënposter 
waar ieder kind zijn of haar wensen/ideeën op kan schrijven. De leerlingenraad is trots op hun school: het 
rataplannen, de verantwoordelijkheden, het portfolio, het leren om goede keuzes te maken, het 
samenwerken, het zelfstandig werken, maar ook de gelegenheid om individueel te kunnen werken, worden 
genoemd als belangrijkste punten.  
 
Tip: deze groep kinderen is zeer bewust van het doel van de leerlingenraad. Tijd om ze meer verantwoor-
delijkheid en vrijheid te gunnen: leer ze voorzitten, notuleren. Laat ze zichzelf presenteren in de andere 
groepen en geef ze eventueel een budget.  
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Advies aan het bestuur van de NDV:     
 

 Advies Criteria 
 Licentie verlenen Gearceerde onderdelen 1,2,3 en 4 voldoende of goed 

 Over twee jaar versnelde visitatie voor 
licentieverlening 

Gearceerde onderdelen 1,2,3 of 4 matig of onvoldoende 

 Geen licentie verlenen Na versnelde visitatie matig of onvoldoende bij één of 
meerdere gearceerde onderdelen 0,1,2,3 of 4 

X Licentie voor vijf jaar verlengen Gearceerde onderdelen 0,1,2,3 en 4 voldoende of goed 

 Over twee jaar versnelde visitatie  
(bij de vijfjaarlijkse visitatie) 

Gearceerde onderdelen 0,1,2,3 of 4 matig of 
onvoldoende 

 Licentie intrekken Na versnelde visitatie matig of onvoldoende bij één of 
meerdere gearceerde onderdelen 0,1,2,3 of 4 

 
Aanbevelingen die met een plan van aanpak opgenomen worden in het 
Schoolverslag visitatie: 
 

Aanbeveling Omschrijving 
Nr. 1 Zorg ervoor dat leerlingen zich bewust worden van de daltondoelen. Door kennis van het doel 

worden kinderen gemotiveerd en zullen ze inzicht krijgen in hun eigen leerproces, waardoor 
ze verdieping kunnen aanbrengen in het reflecteren en meer vrijheid aan kunnen in het 
plannen. Breng structuur aan wat betreft afspraken en regels waardoor instructie effectiever 
wordt en zorg ervoor dat de doorgaande lijn consequent verder uitgewerkt wordt. 

Nr. 2 Jullie zijn goed op weg betreffende het samenwerken. Bouw het coöperatief werken nu uit 
naar coöperatief leren. Maak gebruik van de verschillende werkvormen en zet symbolen voor 
de verschillende geluidsniveaus in. Zet een leerlijn uit van de groepen 1 t/m 8. 

 

Slotopmerkingen: 
Tops: 

Jullie hebben het schoolgebouw op een kleurrijke, warme manier een duidelijke daltonuitstraling gegeven. De 

sfeer en de betrokken houding van het team en de kinderen maakt Het Lover een fijne school waar iedereen zich 
geborgen voelt. 
Het Rataplannen en het tutorlezen met de goed uitgewerkte en doordachte handleiding voor de tutor leveren een 
bijzondere bijdrage aan het daltononderwijs van jullie school. 
Tips: 
De hal en de gangen zijn verzorgd en doordacht. Laat dit ook doorlopen in de klaslokalen. Zorg dat de hulp-
middelen die het daltononderwijs ondersteunen, zoals het planbord, foto’s en de naamkaartjes netjes en duidelijk 
zijn. 
Voor een goede praktische borging is het een must dat de daltoncoördinator tijd krijgt om o.a. groepsbezoeken af 
te nemen. Hierdoor ontstaat een goed beeld van de doorgaande lijn en kan er indien nodig begeleiding gegeven 
worden. 
Laat eerder de dagplanning los!!! Kinderen zijn veel en veel eerder in staat om een zelfstandige weekplanning te 
maken. Gebruik eventueel een opbouw van dagtaak naar meerdaagse taak naar weektaak. 
 
Wij hebben een bijzonder fijne visitatiedag beleefd en wij danken het team van Het Lover voor de warme 
ontvangst en de gastvrijheid. Het team van Het Lover heeft heel veel in huis en wij zijn er van overtuigd dat dit 
ingezet kan worden om verder te groeien. Wij wensen jullie heel veel succes met de verdere ontwikkeling!  

 
 

Ondertekening voorzitter visitatieteam: 
 

naam handtekening datum 

   

 


