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Zie handleiding visitatie lidscholen 

(Gebaseerd op Toetsingskader Erkenning Daltoninstellingen) 

 
Naam school Topsport Talentschool Groningen 

Adres Melisseweg 2 

Postcode en plaats 9731BX Groningen 

E-mailadres school r.nieboer@o2g2.nl 

Telefoonnummer school 050-3210515 

Directeur W. Terpstra  

Adjunct-directeur R.Nieboer 

Daltoncoördinator  T.Pestman 

Aantal klassen 14 

Aantal leerlingen 330 

Schoolsoort/afdelingen KB1+2; TL1-4; H1-5; A1-6 

Aantal leraren 26 

In bezit van Daltoncertificaat 12 (waarvan één dalton-plus) 

Bezig met Daltoncursus  0 

Nevenvestigingen Ja/ nee 

Stand van zaken inspectie  

Visitatieteam  

Voorzitter  

Lid 1.  

Lid 2.  

Lid 3.  

Lid 4.  

Lid 5.  

Datum visitatie  28 - 03 - 2018 

Soort visitatie  1e licentieaanvraag 

(besluit vorige visitatie)  2e licentieaanvraag 
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  versnelde visitatie licentieverlenging 

  Visitatie na bezwaarprocedure 
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V i s i t a t i e v e r s l a g VO 

mailto:bestuursbureau@dalton.nl


 

2 
Visitatieverslag op basis van 6 kernwaarden, september 2016 

 
 

 
 

 

niet van toepassing bij 1e licentieaanvraag 
 

 
  
 

Vrijheid en verantwoordelijkheid 
Leerlingniveau: 
*Maak in de opzet van de taak en de benadering van de competenties onderscheid 
tussen onderbouw en bovenbouw. De lesstructuur is in deze fase van ontwikkeling 
begrijpelijk maar zou met een andere taakindeling (in bijv. grotere gehelen) voor de 
bovenbouw meer naar “verantwoordelijkheid door de leerling zelf” kunnen worden 
doorontwikkeld.  
*De leerlingen geven nu aan dat zij niet meer daltonuren willen (tenzij ze er nu geen 
drie hebben in het rooster). Er zou meer gestimuleerd kunnen worden zodat zij wel 
hun verantwoordelijkheid durven en willen nemen. *Stimuleren dat leerlingen die 
meer kunnen daar ook voor kiezen door bijv. bepaalde delen van een taak los te 
laten en ze taakvervangende opdrachten te laten doen (i.p.v. meer van hetzelfde). 
 
Leraarniveau: 
* De huidige ontwikkellijn uitbouwen naar meer vrijheid en verantwoordelijkheid 
voor de leerlingen. De mentoren zullen de leerlingen meer moeten trainen op de 
ontwikkeling van de indicatoren zodat de mentoruren en de hele begeleiding beter 
vorm krijgt.  
 *Een meer gestructureerde aanpak binnen de mentoren teams waardoor de 
mentoruren meer ingezet kunnen worden voor de ontwikkeling van de 
daltoncompetenties bij de leerlingen. 
 
Schoolniveau: 
*Omdat er maar drie daltonuren in de week zijn kan er een ‘mismatch’ ontstaan 
tussen vraag en aanbod in de daltonuren. Daarnaast is er een duidelijke vraag naar 
de meerwaarde van de daltonuren: zijn het alleen uren waarin het (huis)werk 
gemaakt wordt of kunnen deze uren ook ingezet worden voor masterclasses 
(gegeven door leerlingen!), projecten of tutoraat (leerlingen uit de bovenbouw 
helpen leerlingen uit de onderbouw). 

 

 
 
 

De school is ondertussen een Topsport Talentschool geworden 
 
Leerlingniveau 
We werken nu met digitale taken. Leerlingen in de onderbouw hebben taken op 
onderwerp per toets. De periode voor de bovenbouwleerlingen is veel langer. Voor 
leerlingen is het duidelijk wat er in de les behandeld wordt. Als ze door hun sport 
een les/lessen missen dan kunnen ze in de daltonuren bij de leraar langs. Ze 
kunnen zelf plannen. Docenten geven aan wat de sleutelopdrachten zijn.  

0. Realisering aanbevelingen vorige visitatie 

aanbeveling 1.  

evaluatie school 
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Dit zijn de opdrachten aan de hand waarvan je kunt zien of je de stof goed 
beheerst. 
 
De lengte van de lessen is 30 minuten en er zijn nu veel meer daltonuren. 
Leerlingen kunnen kiezen of ze zelf willen werken in de stilteruimte, samenwerken 
in de samenwerkruimte of in een traditioneler daltonlokaal hulp willen van een 
leraar. Bovenbouwleerlingen kunnen ook een practicum inplannen. Veel leerlingen 
kiezen goed en zijn blij met de vrijheid die geboden wordt, maar we willen toch nog 
een keer kritisch kijken naar de effectiviteit van de daltonuren. Daarom gaat een 
van onze gezamenlijke studiedagen over de effectiviteit van de daltonuren. Bieden 
we de leerlingen genoeg keuzes? Bovenbouwleerlingen zijn duidelijk assertiever: 
als ze een leraar nodig hebben kijken ze of die leraar uitleg geeft aan een klas of 
dat de leraar tijd heeft om snel iets uit te leggen. 
 
Leerlingen helpen elkaar, maar er is geen tutoraat. Onze leerlingen zijn erg gericht 
op efficiency, omdat ze naast school een veeleisende sportcarrière hebben. 
 
Lerarenniveau 
De taken zijn zo ingedeeld dat duidelijk is wat gevraagd wordt en welke kennis 
wordt vereist. Leerlingen kunnen met de leraar overleggen over het aantal 
opdrachten. 
In de onderbouw wordt elke dag gestart met coaching. Leerlingen vullen de 
daltonuren van die dag in. Welk vak gaat goed en bij welk vak kan een daltonuur 
iets toevoegen? 
 
Schoolniveau 
Er zijn veel meer daltonuren waardoor leerlingen meer keuze hebben. Leerlingen 
kunnen zelf bepalen waaraan ze behoefte hebben. In de bovenbouw zijn er drie 
coachingsuren. Deze leerlingen zijn gewend om te kiezen. Ze geven ook dingen als 
een practicum op. Er is ook ruimte om de fysiotherapeut te bezoeken 
 

 

 
 
 

Drie jaar geleden zijn de Topsport Talentschool en het Werkman College uit elkaar 
gegaan om vervolgens verder te gaan als twee aparte scholen. De Topsport 
Talentschool kreeg zodoende een eigen gebouw, een eigen team, een eigen 
schoolleiding. 
De eerste prioriteit was om een eigen koers te kunnen varen, de school financieel 
gezond krijgen en de sporttalenten onderwijs op maatwerk te geven. 
De aandacht en prioriteit lag niet bij het vorm en inhoud geven aan de 
aanbevelingen van de vorige visitatie. 
We hebben dit onderwerp uitvoerig besproken in de visitatiecommissie, de 
visitatiecommissie begrijpt dat de aandacht is gegaan naar andere zaken en heeft 
tegelijkertijd geconstateerd dat er voor dit onderwerp geen voldoende kan worden 
gegeven.  

 
 
 
 

bevindingen visitatieteam 
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Samenwerking 
Leerlingniveau: 
*Een opbouwende lijn ontwikkelen, schoolbreed, zodat de leerlingen echt kunnen 
zien dat zij een ontwikkeling doormaken en weten waar zij nog aandacht aan 
moeten schenken. Hierin moet wel onderscheid gemaakt worden tussen een 1e 
klas BB-leerling en een 6-Atheneum leerling. Leerlingen uit de 4e,5e en 6e klas 
geven aan dat zij geen ontwikkelingslijn zien in wat er van hun gevraagd wordt.  
 
Leraarniveau: 
*Het ontwikkelen van een doorlopende leerlijn in samenwerken, daarin verschil 
maken tussen 1e klas BB-leerlingen en 6-Atheneumleerlingen. In de taken kunnen 
meer samenwerkingsopdrachten opgenomen worden. * De mentorenteams kunnen 
per leerjaar ontwikkellijnen, eventueel door de dop-groep ontwikkeld, uitvoeren in 
de mentoruren. *Meer begeleiding voor leraren waarvoor de ontwikkeling te snel 
gaat. Leg de focus de komende jaren op intervisie en collegiaal lesbezoek.  
                                                                      
Schoolniveau: 
*Een groot deel van de leerlingen lijkt niet echt betrokken bij de school. Misschien 
zou vanuit het mentoraat daarin meer gestimuleerd kunnen worden. Leerlingen 
leunen nu erg op de leraren en vinden dat wel prima.  

 
 
 
 
 

Leerlingniveau 
Samenwerken is soms lastig voor leerlingen met andere trainingstijden. In klas 1 tot 
en met 3 hebben we projecten waar leerlingen goed kunnen en moeten 
samenwerken. Hierin verwerken we ook de 21st century skills. Er zit een 
opbouwende lijn in, zodat er elk jaar iets meer vaardigheid gevraagd wordt. 
Daarnaast zijn er bij de lessen samenwerkingsopdrachten waarbij het niet nodig is 
om buitenschools uitgebreid samen te werken. 
Het samenwerkingsproject in klas 3 bestaat al een jaar of vijf en behelst ook 
samenwerking tussen de vakken en de collega’s. Met ingang van dit schooljaar 
wordt het project in klas een en twee professioneler opgezet. Tijdens de ict-werktijd 
bereiden de docenten dit project voor. 
 
Leraarniveau 
In het mentoraat is er een verschuiving naar de coachende rol. We verwachten veel 
initiatief van onze leerlingen. Wij weten niet altijd hoe druk een leerling het heeft 
met de sportcarrière, want dat verschilt per sport per periode. De leerling moet dus 
zelf aangeven op welk gebied er maatwerk nodig is. 
Naar aanleiding van onze eigen evaluatie in mei 2017 hebben we besloten om al 
ons materiaal voor de mentoren digitaal op een plek vast te leggen. Hierin worden 
ook de periodeplanningen vastgelegd. Op dit moment zijn we aan het 
inventariseren, waarna de plaatsing plaats kan vinden. 
 

aanbeveling 2. 

evaluatie school 
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Schoolniveau 
Waar leerlingen zich de vorige keer niet betrokken voelden bij de school is de 
emotie nu heel anders. De school is volledig gericht op de sporters: de lestijden,  
het verplaatsen van toetsen en waar nodig maatwerk. Leerlingen zijn erg gebaat bij 
goede planners: hapklare brokken per week is voor een leerling met de focus  
vooral buiten school noodzakelijk om alles te kunnen combineren. 
Bij de open dag worden ’s ochtends leerlingen van a4 ingezet. Zij begeleiden de 
groep acht leerlingen, beantwoorden vragen en staan ouders te woord. Het is 
duidelijk merkbaar dat ze trots zijn op de school en dat ze goed kunnen verwoorden 
waar de school voor staat. 
Dit is ook terug te zien op de voorlichtingsfilm die op verzoek van de ouders is 
gemaakt. 

 

 
 
 
 

Zie opmerking bij aanbeveling 1. 

 
 
 
 

Reflectie 
*Maak een duidelijke vertaling van het concept ‘reflectie’ naar de praktijk. Wat is 
reflectie? Vooraf, tijdens en na? 
*Versterk de reflectie op het (leer)proces door de ontwikkelde instrumenten (o.a. de 
ontwikkellijnen) breed in te zetten. 
*Overweeg het inzetten van een portfolio als verzameling van bewijsmateriaal bij de 
ontwikkellijnen. 

 

 
  
 

Reflectie is in de sport vrij normaal. Wij proberen hierbij aan te sluiten. De mentor is 
meer een coach die de leerling begeleidt in zijn leerproces. 
Tijdens de coachingsgesprekken is reflectie een belangrijk onderdeel. In periode C 
wordt de focus hierop verhoogd met het oog op de overgang. 
Reflectie gebruiken we in periode c ook voor de gesprekken met ouders, leerlingen 
en de mentoren (coaches). 
Twee jaar geleden hebben we in het mentoraat bovenbouw gewerkt met de 
reflectieformulieren en dat is goed bevallen. Ook ouders reageerden positief. Dit 
jaar wordt dit middel weer ingezet. 

 

 
 
 
 

Zie opmerking bij aanbeveling 1 

 
 
 
 
 

aanbeveling 3.  

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

bevindingen visitatieteam 
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Effectiviteit 
De school heeft veel ervaring opgedaan met maatwerk voor leerlingen. Een advies 
zou zijn om ook de versnelde leerlijn aan te bieden in het voorexamentraject in de 
vorm van de regeling vervroegd examen uit het Eindexamenbesluit. 

 

 
 
 

Leerlingen met een loot-status mogen het examenjaar over twee jaar uitsmeren. Dit 
schooljaar hebben we voor het eerst een leerling die vervroegd examen doet. Voor 
een andere leerling zijn we bezig om een versneld traject in te zetten. 
 
Ook in de voorexamenklassen kunnen leerlingen vakken uit twee leerjaren volgen. 
 
In klas ha3 kijken we na periode c of de leerling op overgaan staat en of alle vakken 
zijn afgerond. Dan gaan we verdiepen met de vakken uit het gekozen profiel. De 
leerling kan meteen uitproberen of dit profiel echt bij hem/haar past. De andere 
vakken worden afgesloten. Leerlingen die nog niet op overgaan staan moeten 
tijdens de daltonlessen hun achterstand wegwerken. Met ingang van 2017-2018 
hebben we dit formeel ingevoerd. 
 
In de onderbouw wordt gewerkt met lessonup. Leerlingen die een les gemist 
hebben of het nog niet zo goed begrijpen, kunnen deze lessen terug kijken. Verder 
gebruiken we veel uitlegfilmpjes waarvan we de link in de taak plaatsen. 
 

 

 
 
 

Zie opmerking bij aanbeveling 1. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

  

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

aanbeveling 4.  

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

aanbeveling 5.  
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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. 

 

 

 

De leerling weet precies wat er per week van hem/haar gevraagd wordt. De taken 
worden er per periode opgezet daardoor kunnen de leerlingen ook over een langere 
periode plannen. Per periode is er een toetsoverzicht. Leerlingen weten precies 
wanneer voor welk vak wat wordt getoetst. Als ze vanwege de sport in de knel 
komen dan kan de toets in overleg worden verplaatst. 
 
Sporters moeten veel drinken en af en toe hebben ze eten nodig. Ze mogen bewust 
eten tijdens lessen, maar er mag geen overlast worden veroorzaakt. 

 

 
 
 
 

De Topsport Talentschool heeft het onderwijs efficiënt ingericht. De leerlingen 
weten wat van ze verwacht wordt. Toetsen worden duidelijk gecommuniceerd en 
leerlingen mogen in overleg toetsen verplaatsen vanwege hun sportactiviteiten. 
 
Het visitatieteam ziet dat de school en diens lerarenteam de talenten van de 
leerlingen optimaal probeert te benutten. Behalve het flexibel omspringen met 
toetsmomenten is er ook meer efficiëntie winst te behalen met het daltonwerk en 
zelfs de lessen.  

 
 
 
 
 
 
 
 

evaluatie school 

1.      Vrijheid in gebondenheid /      
 Verantwoordelijkheid en vertrouwen 

 

Indicatoren op leerlingniveau 

 

bevindingen visitatieteam 
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1.5 De leraar kan loslaten en schenkt vertrouwen aan zijn leerlingen. Hij biedt 
hiervoor een kader waarbinnen de leerlingen hun eigen leerproces kunnen 
vormgeven.  

1.6 De leraar houdt rekening met verschillen en creëert maatwerk dat zichtbaar 
is in de taakinhoud.  

1.7 De leraar begeleidt zijn leerlingen en geeft waar nodig sturing, op zo'n 
manier dat de leerlingen zich vaardigheden eigen kunnen maken om de 
leerdoelen te behalen en de taak te kunnen volbrengen. 

 

 

 

Met alleen sportleerlingen zijn we een school die gericht is op efficiency. Als een 
leerling een taak af heeft dan start hij of zij met de taak van een ander vak. Alleen 
zo kan de leerling school en sport combineren. Hierin zit al een behoorlijk stuk 
maatwerk. Toch zijn er leerlingen die nog meer maatwerk nodig hebben. Dit gaat op 
individuele basis en in overleg. 
Leerlingen die meer uitleg of hulp nodig hebben kunnen gebruik maken van de 
daltonuren/ de leraar kan dit ook adviseren. 
 
Met lessonup en uitlegfimpjes van YouTube kunnen leerlingen instructie buiten de 
lessen om volgen. Soms maken leerlingen een individuele afspraak met een leraar 
in de lerarenwerktijd tussen 9:00 en 10:45. 
 
We experimenteren voorzichtig met flexibele toetsing. Individuele leraren mogen dit 
naar eigen inzicht uitproberen. Voor leerlingen in de in de knel komen met het 
vastgelegde toetsmoment bestaat de mogelijkheid om in overleg de toets te 
verplaatsen. 
 
Een van onze scholingsdagen gaat over de effectiviteit van het daltonuur. We willen 
daar meer winst maken door de leerling gerichter te laten kiezen dan ze nu doen. In 
de daltonuren wordt veel werk verzet, maar het kan effectiever door meer vragen te 
stellen aan de leraar. We willen graag werken met een inschrijfsysteem van 
Magister. We hebben goede ervaringen met de daltonplaza-app die een collega 
heeft ontworpen, maar daar zitten een paar dingen in die nog niet zo goed werken. 
Zo kost het inschrijven te veel klikken. We hopen dit via Magister te verbeteren. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Indicatoren op leraarniveau 

 

evaluatie school 
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Er is een stevige basis van vertrouwen waargenomen door het visitatieteam. Het 
maatwerk dat door het lerarenteam wordt geleverd om sport en school te 
combineren is een enorme opgave die door het lerarenteam op een echte  
‘dalton manier’ wordt aangepakt. De zelfstandigheid van leerlingen wordt 
aangesproken en leraren schenken veel vertrouwen. 

 

 

 
 

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. 

 

 
 

Leerlingen en medewerkers werken in onderling vertrouwen. Leerlingen krijgen 
ruimte voor hun sport, maar daar staat tegenover dat er wel doelen op school 
moeten worden gehaald. 
Als een leerling een afspraak maakt met een medewerker dan moet hij/zij zich daar 
ook aan houden. Ze beseffen heel goed dat de leraren veel voor hen doen en dat 
dit alleen kan door wederzijdse flexibiliteit en vertrouwen. Andersom moet de leraar 
ook zorgen voor zijn/haar kant van de afspraak. 

 

 
 
 

De leerlingen werken doelgericht. De docenten zijn goed benaderbaar. Afspraken 
worden gemakkelijk gemaakt. De opzet van lessen, daltonuren, stiltelokaal, 
samenwerklokaal en persoonlijke afspraken zorgen voor veel mogelijkheden.  
De leerlingen leren bewust te kiezen. ze worden daarbij goed geholpen door it’s 
Learning, de digitale omgeving. dit zal nog verder ontwikkeld worden waardoor 
leerlingen nog beter hun planning voor de dag kunnen maken. 

 
 
 
 

Indicatoren op schoolniveau 

 

bevindingen visitatieteam 

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. 

 
Deze onderdelen zijn vooral terug te vinden in de daltonuren. Leerlingen kunnen 
dan de een vakleraar uitkiezen bij wie ze gaan werken. Tijdens de daltonuren 
helpen leerlingen elkaar. 
 
Antwoorden van opdrachten zijn terug te vinden op It’s learning. Dat kan niet altijd, 
want bij een vaardigheden opdracht is individuele terugkoppeling nodig.  

 
 
 
 
 

De leerlingen kunnen kiezen met wie ze werken, waar, op welk tijdstip en in welk 
tempo. Mede hierdoor is er een voldoende mate van zelfstandigheid waargenomen 
door het visitatieteam. Topsporters worden door het intensieve trainingsprogramma 
binnen en buiten school aangesproken op hun zelfstandigheid.  
Leerlingen kunnen, voor de school begint, gebruik maken van de optie om onder 
begeleiding zelfstandig te werken. 
 
Leerlingen mogen opdrachten over slaan wanneer het niet nuttig is, een verkorte 
leerroute is dus mogelijk. Ook is het mogelijk om tijdens een vak les met een ander 
vak bezig te gaan wanneer dit belangrijker is.  
 
Een toets mag eerder worden gemaakt in verband met een wedstrijd. Er is een 
sterke wens voor leerlingen om de mogelijkheid te krijgen om vaker toetsen eerder 
te kunnen maken.  

 
 
 
 
 
 
 

Indicatoren op leerlingniveau 

 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 
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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. 
 

 

 

 
 

 
 

It’s Learning is het middel voor leerlingen om het werk te kunnen vinden. Leerlingen 
plannen zelf zo veel mogelijk hun eigen tijd in. Leerlingen kunnen een verkorte 
leerroute kiezen en kunnen op It’s Learning vinden welke opdrachten het 
belangrijkst zijn om te doen.  
 
Er is overleg tussen de docenten en de trainer wat betreft een gepersonaliseerd 
rooster voor de leerling. Wanneer een trainingsschema verandert kan het rooster 
ook weer worden aangepast. Het is aan de leerling om te zorgen dat er genoeg 
uren worden gemaakt per week. Ook kiest de leerling zelf welke daltonuren er 
worden gedaan.  
 
Er is dus een grote mate aan zelfstandigheid te zien op de school. Leerlingen 
vinden dat ze worden vertrouwd en maken zelfstandige keuzes in hun eigen 
leerroute richting een diploma naast hun topsport.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iedere leraar zet de taken in It’s learning. De structuur is voor elk vak gelijk. 
Leerlingen kunnen per week zien of ze bij zijn met de taak. 
De zelfstandige werktijd is vooral terug te vinden in de daltonuren. 
Voor leerlingen gaat het vooral om tijd en aandacht voor hun sporttalent. Wij geven 
hiervoor de tijd en leerlingen die zelf initiatief tonen en overleggen met de leraar die 
krijgen veel ruimte. Dat stimuleert andere leerlingen ook om eigen initiatief te tonen. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op leraarniveau 
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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.  

 

 
 

 

Elke week is er een ict-ochtend. Docenten krijgen hulp van collega’s die al verder 
zijn. Er wordt samengewerkt. 
We hebben in mei 2017 gezamenlijk geëvalueerd en aan de hand daarvan zijn er 
bijscholingsdagen ingepland. Deze dagen worden door collega’s voorbereid. 

 

 
 
 

De docenten hebben veel ruimte om zichzelf te zijn. De één springt eruit op ICT-
gebied, de ander in zijn planningen en weer een ander in haar coachende rol naar 
leerlingen toe. De school geeft ze deze ruimte. regelmatig zitten de docenten bij 
elkaar en werken ook zij samen aan hun doelen die ontzettend Dalton zijn maar niet 
zozeer Dalton genoemd worden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicatoren op schoolniveau 
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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. 

 

 
 
 

Tijdens de daltonuren is er een lokaal speciaal voor leerlingen die willen 
samenwerken. Daar kunnen ze overleggen zonder andere leerlingen te storen. 
Ook tijdens instructielessen kunnen leerlingen samenwerken. 

 
 
 
 

Het visitatieteam heeft waargenomen dat er op verschillende niveaus wordt 
samengewerkt. Leerlingen werken samen aan opdrachten, schoolwerk en 
daltonwerk. De vrijdagmiddag wordt vaak benut om samen te werken aan 
samenwerkingsopdrachten. Doordat Topsport leerlingen veel trainen en/of 
deelnemen aan toernooien (al dan niet in het buitenland) wordt er ook veel  
‘digitaal samengewerkt’.  

 
 
 
 

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. 

 

 

 
 
 

We gebruiken allemaal hetzelfde format voor de taken in It’s Learning. Voor 
leerlingen levert dat een prettige voorspelbaarheid op. 
We horen van leerlingen dat ze het gemakkelijk vinden om de medewerkers aan te 
spreken om te overleggen. 
Verschillende samenwerkingsvormen worden bij de vakken gebruikt. Om tegemoet 
te komen aan de sporters die vrijwel geen tijd hebben om buiten de lestijden 
uitgebreid samen te werken hebben we bewust grotere samenwerkingsmomenten 
aan het eind van het schooljaar voor klas 1, 2 en 3 ingericht. 

3. Samenwerking  

Indicatoren op leerlingniveau 

 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op leraarniveau 

 

evaluatie school 
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Door de enorme hoeveelheid maatwerk en de relatief kleine omvang van de school 
heeft het visitatieteam gezien dat er op documentniveau intensief wordt 
samengewerkt. Docenten krijgen veel autonomie en vertrouwen om initiatieven te 
ontplooien en uit te werken. Er wordt gebouwd op de talenten en kwaliteiten van het 
lerarenteam wat zijn uitwerking heeft in alle niveaus van de school. De studiedagen 
worden door leraren geïnitieerd en opgezet. 
 
De focus op de ontwikkeling van Dalton binnen de Topsport Talentschool kan 
geïntensiveerd worden door een ‘daltoncommissie’ op te richten die zich richt op 
het ontwikkelen en uitbreiden van de daltonuitgangspunten binnen de school.  

 

 
 

 

 

 
 
 

Door het bijzondere karakter van de school is er (topsporters, maatwerk, lessen van 
30 minuten) veel vluchtigheid. Leerlingen komen en gaan en door het intensieve 
sportprogramma van de leerlingen stroomt de school snel leeg na de laatste lessen. 
Ondanks dat heeft het visitatieteam bij de leerlingen toch een bepaalde behoefte 
van een ‘gemeenschapsgevoel’ waargenomen. Leerlingen vinden het jammer dat 
er geen gezamenlijke schoolfeesten zijn of vak/leerlaag overstijgende activiteiten 
die gericht zijn op de sociale samenhang van de school als geheel. De projecten 
aan het einde van klas 1, 2 en 3 bieden hiervoor ook mogelijkheden. 

 
 
 
 
 
 

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 de tweede klassen gaan we met ingang van dit schooljaar een project opzetten 
rondom de politiek, We laten de leerlingen een politieke partij opzetten. Hierdoor 
leren ze iets over maatschappelijke belangen, ze moeten samenwerken en ze 
werken aan hun 21st century skills. 
Er is een enthousiaste leerlingenraad. 
In a6 en h5 hebben de vakken Nederlands en geschiedenis dit jaar het historisch 
debat ingevoerd.  

 

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 leerlingen starten de dag met een mentoruur waarin de leerlingen hun 
daltonurenplanning maken op de stempelkaart. Dit formulier wordt voornamelijk 
gebruikt om de aanwezigheid van de leerlingen te controleren. 
  
Mentoren zijn hard bezig om voor de leerlingen een zo efficiënt mogelijk route te 
vinden. Ook aandacht voor de algemene ontwikkeling van de leerlingen; extra 
belangrijk omdat sporters hun puberteit missen (niet roken, drinken,..). Dit is nog 
erg mentor afhankelijk. 
  
De weektaken staan op de ELO; dit zijn handige spoorboekjes voor de leerlingen. 
Veel te kiezen lijkt er niet. Voornamelijk tempo differentiatie. 
  
Onder de toetsen staan reflectievragen voor de leerlingen (“hoe was je 
voorbereiding”). 
  
In de OB krijgen de leerlingen na een aantal weken een reflectieformulier (“wat gaat 
goed, wat nog niet”). Later volgt een formulier met rubrics over daltonvaardigheden. 
Gebruik hiervan is mentorafhankelijk. 
  
In de BB wordt in periode C en D een reflectieformulier gebruikt; deze hebben we 
niet gezien. 
  
Reflectie op leerling gedrag ontbreekt. Reflectie lijkt erg gericht op leerlingen waar 
het niet goed meegaat en wordt ingezet om zo efficiënt mogelijk maatwerk te 
kunnen leveren. 

 

Tijdens de ingeplande coachingsuren plannen leerlingen hun dag met namen hun 
daltonuren. De tussentijdse rapportages worden gebruikt om te reflecteren en te 
kijken wat goed gaat en wat beter kan. 
In periode C zet de bovenbouw in op concrete reflectie m.b.v. een formulier. 

4. Reflectie  
 

Indicatoren op leerlingniveau 
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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.  

 

 
 

Er wordt gebruik gemaakt van verschillenden reflectiemanieren. In de onderbouw 
wordt gebruik gemaakt van reflectievragen onderaan de toets. 
Leerlingen ook spontaan geven tips over de taak: hoe kan een leraar de taak zo 
inrichten dat een onderdeel bij de bronnen gemakkelijker te vinden is. 
Er zijn reflectiemomenten bij de coach waarbij de leerling zelf aangeeft wat goed 
gaat en wat beter kan. 
Dit levert voor de leraar weer inzichten op voor het aanpassen/verbeteren van de 
toets en de taak. 

 

 
 
 

Reflectie activiteiten aan het eind van een les hebben we niet waargenomen. In het 
mentoruur wordt wel gereflecteerd op voorgaande week (aan de hand van de 
stempelkaart). 

Feedback van leerlingen op functioneren leraren is voornamelijk ad hoc en niet 
structureel. Leerlingen zowel als ouders zijn erg positief over leraren en hun 
bereidheid om maatwerk te leveren. 

 
 
 
 

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. 

 

 
 

Dit schooljaar hebben we gezamenlijke ict-ochtenden om eenzelfde opzet van de 
taak te realiseren en om de digitale vaardigheden te vergroten. We willen zo veel 
mogelijk tijd en plaats onafhankelijk les kunnen geven en daar hebben we de 
digitale hulpmiddelen bij nodig. Deze ochtenden worden door een collega 
georganiseerd. 
Daarnaast hebben we ook studiedagen waar we de visie en ict, mentoraat, regels 
effectiviteit van de daltonuren centraal hebben staan. Voor deze bijeenkomsten 
hebben we een externe deskundige ingehuurd, maar de inbreng komt vanuit het 
personeel. 

Indicatoren op leraarniveau 

 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 
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In de werktijd van 9:00 tot 10:45 wordt vaak met elkaar overlegd of vragen we hulp 
aan elkaar. 
In elk leerjaar is reflectie een onderdeel van de coaching. 

 

 
 
 

Reflectie activiteiten lijken nog erg mentorafhankelijk en een algemene lijn 
ontbreekt. Gezamenlijke scholing op coaching zou hier een bijdrage aan kunnen 
leveren. 
  
Tijdens de lerarenwerktijd is er een mooie samenwerking tussen de leraren. De 
school is hierbij wel erg naar “binnen gericht” en voor veel zaken zelf het wiel 
opnieuw aan het uitvinden (voorbeeld: inschrijven daltonuur via Magister). Maak 
meer gebruik maken van de kennis en ervaring die op andere daltonscholen 
aanwezig is door meer te participeren in de “dalton-familie”. 
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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 leerlingen moeten hun sport kunnen combineren met de school. In de 
bovenbouw waar de leerlingen steeds meer de top van hun sport bereiken, moeten 
ze efficiënt met hun tijd omgaan. De keuze voor het juiste daltonuur is daarom erg 
belangrijk. Leerlingen die echt meedraaien in de top vragen om maatwerk.  

 
 

Op de Topsport Talent School staat de behoefte van de sportende leerling centraal. 
Het rooster is hierop aangepast. Er is een grote mate van flexibiliteit ingebouwd. Er 
is ruimte gecreëerd aan het begin van de dag. Via hun persoonlijke week 
stempelkaart wordt bijgehouden hoeveel uren de leerlingen aan het einde van de 
week heeft gemaakt. Vanuit gesprekken die we met leerlingen hadden bleek 
duidelijk dat de leerlingen zo effectief mogelijk onderwijs willen om zodoende 
optimaal te kunnen sporten. De leerlingen zijn duidelijk resultaatgericht en hebben 
goed inzicht in wat ze moeten doen voor de verschillende vakken. Het inplannen 
van schoolwerk gebeurt over korte perioden.  
Leerlingen geven aan het prettig te vinden langer tijdens de daltonuren op een plek 
te kunnen blijven zitten. Dit komt mede door een lange opstarttijd (7 minuten) aan 
het begin van de zelfwerktijd omdat de ELO (It’s Learning) veel tijd vraagt om op te 
starten.  
Leerlingen kunnen toetsen op een ander moment of een andere locatie maken als 
ze tijdens de voorgeschreven datum niet aanwezig zijn door een trainingskamp in 
het buitenland of een wedstrijd. Deze ruimte die wordt geboden wordt zeer 
gewaardeerd. De richting die hiermee ingeslagen is zou nog verder versterkt 
kunnen worden zodat bijvoorbeeld ook de periodisering is trainingsarbeid 
meegenomen kan worden in het plannen van werk en toetsen. Op het moment dat 
een (duur)sporter aan supercompensatie werkt is er een periode van zware 
trainingsarbeid. Dat heeft weerslag op prestaties tijdens toetsen. Het is het 
overwegen waard om voor een aantal sporten met sportcoaches te kijken naar een 
optimale indeling van toetsen.  

 
 
 

5. Effectiviteit / doelmatigheid  
 

Indicatoren op leerlingniveau 
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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. 

 

 
 
 

Door de instructie in een half uur te geven, moet de leraar efficiënt omgaan met de 
tijd. Leerlingen die nog ervaring hebben met de zestig minuten lessen willen niet 
terug naar het oude systeem. 
Ook in halve uren is er tijd voor onderwijsleergesprekken en maakwerk. 
Verschillende vaardigheden vragen om verschillende werkvormen. 
Taaldorp, gespreksvaardigheid, wordt door de talen gecombineerd. 
Leerlingen kunnen altijd overleggen over de lesstof en in daltonuren kunnen ze 
extra hulp krijgen, vragen stellen, samenwerken of overleggen.  
De leraar nodigt leerlingen uit voor een daltonuur om een toets te bespreken of om 
te helpen. 
Effectiviteit is voor de leerling van belang en zodoende ook voor de leraar. Dat hoor 
je terug in het gesprek van de leraren, ze zoeken voortdurend naar verbetering van 
de effectiviteit van het onderwijs zodat de leerling sport en onderwijs kunnen 
combineren. 

 
 
 
 

Er is in het lerarenteam veel aandacht voor het voor de leerling zo effectief en 
efficiënt mogelijk aanbieden van de stof. Leerlingen krijgen zo echt de kans zich zo 
veel mogelijk op hun sport te richten. Een aantal leraren werkt al duidelijk vanuit 
leerdoelen die voor de leerlingen helder zijn. Leerlingen kunnen bij een enkele 
leraar zelf kiezen met welke route naar het behalen van de leerdoelen wordt 
toegewerkt. Het zou heel mooi zijn voor de leerlingen als deze manier van werken 
zich verder verspreidt in de school. Er zijn onder leraren een aantal voorlopers die 
met hun successen de collega’s mee kunnen nemen naar een nog effectievere 
manier van werken.  
De docenten zijn voor leerlingen goed benaderbaar. Voor individuele begeleiding is 
veel gelegenheid; tijdens de eerste uren van de dag of tijdens daltontijd. Er vinden 
veel coachgesprekken plaats zodat de leerling kan reflecteren op hoe het gaat en 
op wat de meest effectieve aanpak is.  
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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.  

 
 

 
 

Efficiëntie is voor ons heel belangrijk. De taak is toegespitst op efficiëntie, maar 
daarnaast is maatwerk mogelijk. 
In periode D willen we in de onderbouw nog efficiënter werken door een aanpassing 
in de roosters. 
We vinden het belangrijk dat leerlingen eigen keuzes maken en dat ze leren 
omgaan met vrijheid. Omgekeerd moeten wij ook leren los te laten. In onze 
studiedagen over visie komt dat ook terug. 
In mentorenoverleg en lerarenbesprekingen worden leerlingen die hun leerdoelen 
nog niet halen besproken. De mentor kan overgaan tot het inzetten van een plan 
van aanpak en als dat nog niet werkt dan wordt het thuisfront uitgenodigd om de 
rollen goed te verdelen. We proberen de trainers hierbij te betrekken. 
Leerlingen die zorg nodig hebben komen terecht bij het zorgteam. 

 
 
 
 

Zelden kom je zo vaak het woord effectiviteit tegen in een zelfevaluatie en zelden 
hoor je zoveel het woord effectiviteit dan op de Topsport Talentschool in Groningen. 
Alles is gericht op de effectiviteit van het onderwijs en dat is ook de vraag van de 
leerling. Hoe kunnen we het onderwijs effectief maken zodat de leerlingen optimaal 
kunnen sporten. Hier ontstaat volgens de visitatiecommissie een interessante vraag 
voor de school; is de effectiviteit het doel of is daltononderwijs in den brede zin het 
doel? 
 
Er wordt goed naar de leerlingen geluisterd en zo wordt het rooster tegen het licht 
gehouden om te zien hoe het beter kan. Het inrichten van een stilteruimte en het 
organiseren van blokken van 3 aaneengesloten uren voor examentraining zijn hier 
goede voorbeelden van.  

 
  

Indicatoren op schoolniveau 

 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 



 

21 
Visitatieverslag op basis van 6 kernwaarden, september 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 

 

 
 
 

Onze hele manier van werken is gebaseerd op Dalton. Alleen hierdoor kunnen 
leerlingen keuzes maken en hun eigen weg vinden. Ook bij het inzetten van ict 
willen we het mogelijk maken om keuzes te maken.  
We hebben een managementshandboek voor de kwaliteit waarin alle doelen van 
het openbaar Onderwijs Groningen, de Stichting LOOT en Dalton staan. Aan de 
hand daarvan richten we een digitaal systeem in om alles goed vast te leggen en 
terug te vinden. Daar zijn we dit schooljaar druk mee bezig, want we willen een plek 
waar we alles kunnen vinden. 
We waren tot vorig schooljaar een onderdeel van 20EM en dat betekende dat we 
alles gezamenlijk moesten doen. Door de scholenconfiguratie heeft er een 
ontvlechting plaatsgevonden. We zijn nu een eigen school met een eigen MR en 
eigen ontwikkelingen. Het oude schoolplan is nog gericht op de combinatie van 
scholen. Dat willen we versneld aanpakken, want we kunnen ons nu op onze eigen 
ontwikkeling richten. 
De ouders hebben een daltonfilm van de school laten maken. Deze film wordt nu 
gebruikt bij de voorlichtingsdagen. Hierin wordt duidelijk hoe we in deze school de 
daltonpijlers inzetten. 

 
 
 
 
 

Indicatoren op schoolniveau 
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Er is een schoolplan waarin richting wordt gegeven naar de toekomst, vanuit 
daltononderwijs naar gepersonaliseerd leren. Verschillende taken zijn onder de 
leraren verdeeld en er is iemand verantwoordelijk voor Dalton, de 
daltoncoördinator. De visitatiecommissie heeft het advies om een sterke 
gepositioneerde daltoncommissie te benoemen. Met bevoegdheden kan deze 
commissie o.l.v. de coördinator de motor zijn voor Dalton ontwikkeling in de 
komende jaren. 
Starten met een Dalton ontwikkelplan voor de Topsport Talentschool is een 
mogelijkheid, er zijn binnen de daltonwereld genoeg inspirerende voorbeelden te 
vinden. 
De school is een mooi voorbeeld van de kracht van ons daltononderwijs. Deze 
identiteit is nu nog niet goed zichtbaar naar buiten toe. De website van de school 
kan nog veel sterker de daltonidentiteit uitdragen. Ouders hebben een mooie 
voorlichtingsfilm gemaakt en aan de site is wel te zien dat de school er goed in 
slaagt zich te profileren. Draag met trots jullie daltonidentiteit uit. 
Het is soms zoeken naar Dalton in de stukken en op de site. 
Binnen de regio VO Dalton gebeurt er veel, kennis en ervaringen worden hier 
gedeeld, je bent onderdeel van een groter geheel. Door contacten te onderhouden 
met andere daltonscholen kan er meer kennis worden uitgewisseld en kunnen we 
als daltonscholen meer van elkaar profiteren. Het maakt ons tot een bloeiende 
gemeenschap. Er valt veel te halen en te brengen voor jullie 
Er lopen sporttalenten school, vaak leerlingen die gedreven zijn en eigen mening 
hebben. De kritische kracht van de leerlingen kan meer gebruikt worden, ze wijzen 
je met hun ervaringen de weg. 
In de afgelopen jaren is er heel veel werk verzet om de school tot een sterke 
zelfstandige school te maken. Nu dat is gelukt is er tijd en ruimte om weer meer 
aandacht te geven aan daltonscholing voor docenten. Zo wordt de aanwezige 
kennis versterkt en ontstaat er weer meer ruimte om na te denken over het waarom 
van onderwijsontwikkelingen op school. 
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Uit het gesprek met de leerlingen blijkt dat er veel ruimte is voor zelfstandigheid en 
verantwoordelijkheid, zo mogen leerlingen toetsen eerder of later maken wanneer dit beter 
uit komt met hun wedstrijden, toetsen mogen eventueel ook online in het buitenland 
worden gemaakt onder toezicht van de trainer.  
 
De leerlingen moeten een bepaald aantal uren per week naar school, maar de school is 
hierin wel flexibel. De trainer zou in hierin nog wel een grotere rol kunnen krijgen volgens 
de leerlingen. Ze zouden het prettig vinden wanneer de planning tussen trainer en 
docenten zou worden besproken. 
 
Ook geven leerlingen aan dat er samengewerkt moet worden, “Als je niet samenwerkt haal 
je het niet” wordt er gezegd. Samenwerken gebeurt veel online en in tweetallen. Ook wordt 
er samengewerkt in groepen tijdens projecten.  
 
Het verantwoordelijkheidsgevoel onder de leerlingen is erg groot. Docenten checken 
vrijwel niet of de opdrachten gemaakt worden. Ook mag je opdrachten overslaan als de 
opdrachten niet nuttig zijn. Veel docenten doen aan convergente differentiatie om de 
leerlingen vrijheid in gebondenheid te bieden. De docenten geven de leerlingen het gevoel 
dat ze worden vertrouwd.  
 
Leerlingen geven aan dat er wel ruimte is voor verbetering, als het aan hen zou liggen dan 
zouden ze graag een Dalton lokaal willen. Het is niet altijd duidelijk waar de Dalton uren 
plaats vinden. Ook zouden ze graag een stilte ruimte willen met tijd om examens te 
oefenen, deze tijd is op dit moment te kort.  
 
Er is na de toets een evaluatie door middel van een evaluatieformulier. Er is hierin ook 
ruimte om feedback te geven aan de docent.  
 
Al het werk wordt op school gemaakt, daar wordt ruimte voor gemaakt in de les. Thuis 
moet er niets meer worden gemaakt, leerlingen hebben daar ook geen tijd voor, hierdoor is 
dit extra belangrijk voor de leerlingen.  
 
Het programma om Dalton uren in te plannen is “Dalton plaza”, dit programma wordt 
weinig tot niet gebruikt, hierin is dus ook verbetering mogelijk volgens de leerlingen.  

 
 
 
 

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

Uit de gesprekken met leerlingen 
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Uit de gesprekken met docenten en OOP bleek hoe trots ze zijn op hoe er met korte 
lijntjes hard gewerkt wordt. Er is daarnaast ook veel lol samen. Er is oog voor leerlingen. 
Docenten voelen zich als een vis in het water.  
 
De school is altijd bezig met het kijken naar hoe het onderwijs op de leerlingen aangepast 
kan worden. Het er voor zorgen dat leerlingen zelf een leerroute bepalen vergt veel 
overleg.  
 
Dalton blijkt heel goed bij onze leerlingen te passen. Topsport vraag een gepersonaliseerd 
programma. Naarmate de leerlingen verder komen is de afwijking van het standaard 
programma steeds groter. De voorspelbaarheid is groot voor de leerlingen zodat ze alle 
aandacht bij de sport kunnen houden.  
Een daltonuur is effectief als de leerlingen alle lesdoelen heeft behaald.  
Samenwerken vindt niet zelden plaats over grote afstand. Samenwerking vindt vaak via 
de Cloud plaats; plaats en tijdsonafhankelijk. Er is in de projecten een doorlopende leerlijn 
voor het gebruiken van de mogelijkheden van het werken via de Cloud. Een pragmatische 
houding is hierbij uitgangspunt. Naast de projecten vindt er ook samenwerking plaats, 
maar minder gestructureerd. Er zijn docenten die coöperatieve leerstrategieën toepassen.  
 
Doordat er veel variatie is in niveaus van de leerlingen is maatwerk nodig. Met behulp van 
de leerdoelen bepaald een leerling wat er gedaan moet worden. Daarbij kan de leerling 
zich beperken tot de kern (sleutelopdrachten) als het goed gaat, of meer opdrachten 
maken als het lastiger is.  
 

Leerlingen hebben 1 keer per periode altijd bij elk vak een gesprekje. Het verschilt bij 
leerlingen hoeveel sturing er op reflectie nodig is. Per sport verschilt er hoeveel leerlingen 
al aangeboden krijgen reflectie tijdens de trainingen. Het verbinden van reflectie en 
doelen behalen geeft raakvlak met sport. De link tussen school en sport wordt vaak 
gelegd.  
 
Op het gebied van persoonsvorming zijn dingen die voor normale leerlingen logisch zijn 
minder gebruikelijk. Uitgaan, puberen, verliefdheden, maatschappelijke ontwikkelingen 
krijgen minder ruimte. Wie je bent zonder sport is een vraag die, zeker als het in de sport 
niet goed gaat, heel relevant is. Er zijn docenten die hier via de vakles aandacht aan 
geven. Zo worden bij het vak Nederlands onderwerpen gekozen die hierover gaan. Het 
docent afhankelijk.  
 
Doordat de verantwoordelijk sterk bij de docent wordt gelegd voelen docenten zich zeer 
betrokken bij hun onderwijs. Ze zijn in kleine verbanden continu bezig met het verbeteren 
hiervan. Het ontwikkelen van Dalton vindt in deze groepjes plaats, zei het niet expliciet. 
Het team zelf bepaald de inhoud van de studiedagen. De schoolleiding heeft een 
faciliterende rol. De school heeft een klein docententeam, de schoolleiding is onderdeel 
van het docententeam.  
 

Andere LOOT scholen zijn zeer geïnteresseerd hoe wij onze leerlingen begeleiden. Keuze 
voor Dalton is voortgekomen vanuit de ervaring dat het werkt voor leerlingen. Het maakt 

Uit de gesprekken met leraren en ondersteunend personeel 
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leerlingen zelfstandig en daardoor ook na de middelbare school succesvol kunnen zijn in 
hun studie. De basishouding is hier: doe het maar, je kunt het best. Mocht het niet lukken, 
staan wij voor je klaar. 

 
De mogelijkheden van de It’s Learning portal worden nog onderzocht. Het biedt de 
leerlingen een plaats waar (bijna) alle lesmaterialen samenkomen. Het is een middel om 
de leerlingen meer zelfsturend te leren zijn.  
 
In de afgelopen vier jaar heeft maatwerk een veel grotere rol gekregen. De taak is nu 
meer hulpmiddel geworden dan een doel op zich.  
Het is te vergelijken met koken. Waar er eerst gekookt werd zoals in het recept stond, 
wordt nu veel meer de vraag waarom er bepaalde ingrediënten in het gerecht staan 
gesteld. Nu begrijpen we steeds meer als school waarom we iets doen. Bij veel collega’s 
zie je ontstaan dat er steeds duidelijker een beeld is van wat er nodig is voor de leerling. 
Door de inrichting van de school hebben de leerlingen veel keuzes. met uren van 30 
minuten zijn er veel momenten op een dag en kun je veel kanten op. instructieles, 
daltonuur (wel of niet gekoppeld), stiltelokaal, samenwerklokaal of een persoonlijke 
afspraak met een docent. aan het begin van de dag maakt de leerling zijn of haar 
planning. leerlingen leren bewust te kiezen. ze zijn hier goed in. dit past heel goed bij het 
maatwerk dat de school deze sporters wil bieden. maar het gaat verder dan dat. doordat 
ze leren kiezen en dit dus ook durven gaan ze als verantwoordelijke mensen onbevreesd 
de wereld in na hun diploma. ook de samenwerkprojecten aan het eind van het jaar 
maken de leerlingen completere mensen.  
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De schoolleiding heeft aangegeven dat drie jaar geleden zijn de Topsport Talentschool en 
het Werkman college uit elkaar gegaan om vervolgens verder te gaan als twee aparte 
scholen. Voor de Topsportschool kreeg zodoende een eigen gebouw, een eigen team, 
een eigen schoolleiding. Een eerste opdracht voor de school was om de financiën op 
orde te krijgen en vervolgens op zoek te gaan naar een eigen koers en op basis van de 
daltonkernwaarden onderwijskundig maatwerk voor de sporttalenten. 
De zelfevaluatie is grotendeels geschreven door de daltoncoördinator.  
Effectiviteit is een kernbegrip voor de school, hoe kunnen we het onderwijs zo effectief 
mogelijk maken zodat de leerlingen zich zoveel mogelijk kunnen focussen op hun sport. 
De school wil de komende jaren hier verdere stappen in maken. 

 

 
 
 
 

De ouders zijn trots op de faciliteiten (maatwerk, flexibiliteit) van de school en de 
kleinschaligheid.  
Dalton is zichtbaar in de daltonuren; daarin is er volgens de ouders: 
-tijd voor samenwerken (“elkaar helpen met huiswerk”) 
-groepswerk 
-zijn docenten gemakkelijk te vinden 
-tijd voor projecten 
  
De mentor is het eerste aanspreekpunt voor de ouders; elke dag een mentoruur voor de 
leerlingen is zinvol. De leerlingen moeten hun aanwezigheid bij de daltonuren bewijzen 
door stempels te halen. 
Er is verschil tussen de leraren en hun taken: soms veel en soms erg weinig documenten 
op de ELO. In de taken is niet veel te kiezen; soms is de vorm van verwerking vrij. De 
ouders zijn tevreden over de ruimte die leerlingen krijgen om toetsen op een ander 
moment te maken als dat voor wedstrijden of stages nodig is. 
  
De afsplitsing van de LOOT school tot aparte TTS is goed verlopen; jammer dat de VMBO 
apart zit. Indeling van het gebouw met OB, MB en BB vleugels is handig. 
De ouderraad wordt geïnformeerd over de ontwikkelingen en er is een goede nieuwsbrief 
voor de ouders. Door de ouderraad is een PR film gemaakt. 
Er is geen behoefte aan grote veranderingen maar voornamelijk aan continuering. 
Duidelijkheid en helderheid is voor topsporters belangrijk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uit de gesprekken met de schoolleiding 

Uit de gesprekken met ouders 



 

27 
Visitatieverslag op basis van 6 kernwaarden, september 2016 

 
 
 
 

naam bestuurslid: 

Het bestuur vindt het belangrijkste dat er goed voor het personeel wordt gezorgd. Er is een 
bijzondere constructie. Een grote organisatie en maar 1 CvB lid. Met drie vervangers 
waaronder de heer Terpstra. Theo Damen doet heel veel landelijk. Bij het ROC van 
Amsterdam heeft hij alles met luchtveiligheid gedaan. 
 
De heer Terpstra zegt dat de docenten wat meer arrogante en trotser moeten worden. De 
opdracht voor het bestuur is dat de school zijn identiteit waarmaakt. Onne heeft Montessori 
en Dalton. De heer Terpstra ziet Dalton in zelfstandigheid van leerlingen en personeel. En 
verantwoordelijkheid durven nemen. Als er op de tts of het werkman een probleem is geeft 
de directeur het terug aan het personeel en die lossen het op. Op de andere vo scholen is 
het veel meer top-down. 
 
Onne heeft zijn management moeten wisselen. Alles is nieuw. Soms hebben docenten de 
neiging om extern te attribueren. De jonge docenten zijn positief naar Dalton. Dhr. Terpstra 
is bezig met een vernieuwingsslag binnen het docententeam, zodat degenen die er zitten 
de daltonontwikkeling ondersteunen. Dat betekent dat sommige docenten werden 
uitgenodigd om naar een andere school te komen. Hij ondersteunt heel erg dat het 
personeel heel Dalton is. Hij is ervan op de hoogte dat het Werkman meer ict wil om op 
meer niveaus les te kunnen geven. 
 
De heer Terpstra geeft aan dat er veel mutaties waren in de schoolleiding van het 
Werkman. Bij de keuze voor de huidige schoolleiding staat Dalton bovenaan. 
 
Het is erg ingewikkeld om goed personeel te vinden. Er wordt veel geïnvesteerd in lio’s. 
Werkman en tts lossen de problemen van opleidingen op. Er zijn sollicitatiecafés. 
 
Het bestuur stimuleert mensen om dubbele bevoegdheden te halen zodat er voldoende 
personeel is en dat is handig op een kleine locatie. Facilitering is individueel. Alles wordt 
100 % gefaciliteerd. Tijd en geld. Een toa wordt omgeschoold naar docent. Ze moeten dan 
3 jaar blijven. 
 
Wat is er over 4 jaar veranderd? Topsporttalentschool: niet meer zeggen dat gaan we 
doen maar dat doen we. Voor Werkman geldt ook dat ze intenties waar moeten gaan 
maken. Daarbij komt ook: overleven. De aanmeldingen nemen terug o.a. door dubbele 
adviezen. 
 
De heer Terpstra heeft met de twee teams op de hei gezeten en gevraagd: voor welke drie 
dingen kom je uit je bed en waar lig je wakker van? Hij is ervan overtuigd dat je, als je niet 
geschikt bent voor daltononderwijs, dat je dan niet naar deze twee scholen gaat. 
 
De rol van het bestuur was je geeft commitment voor 3 jaar. Ze hebben gestuurd op een 
goede leider. Er waren wel meer mensen die het wilden maar ze hebben gekozen voor 
Onne. Onne is een gedreven rector die een natuurlijk gevoel heeft voor vmbo leerlingen. 
Hij is 2,5 jaar bezig met Montessori. Hij kan er voordeel uit halen. 

 

Uit de gesprekken met het bestuur 
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  ontwikkeling 

nr Kernwaarden + borging O V 
1 Vrijheid in gebondenheid / Verantwoordelijkheid en 

vertrouwen 
 V 

2 Zelfstandigheid  V 
3 Samenwerking  V 
4 Reflectie  V  
5 Effectiviteit- doelmatigheid  V 
6 Realisering aanbevelingen vorige visitatie* en 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Advies aan het bestuur van de NDV 

 

beoordeling 
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Aanbeveling Omschrijving 

Nr. 1 Ga op zoek naar mogelijkheden om meer uit te dragen dat je Dalton bent. 
(Bijvoorbeeld: De Dalton Topsport Talentschool op de gevel) 

Nr. 2 Gebruik Dalton als uitgangspunt om het onderwijs effectiever te maken 

Nr. 3 Een sterk gepositioneerde daltoncommissie kan de ontwikkeling van jullie 
daltononderwijs ondersteunen en richting geven. Bedenk hoe je een 
dergelijke commissie vorm en inhoud kan geven. Het schrijven van een 
daltonontwikkelplan kan een eerste opdracht voor de daltoncommissie 
zijn. 

Nr. 4 Ontwikkel het gepersonaliseerde onderwijs/het maatwerk verder door 
zodat de leerlingen onderwijs en sport nog beter kunnen combineren. Een 
portal en goede wifi verbindingen zijn hierbij voorwaardelijk. 

Nr. 5 Deel je zoektocht naar jullie daltononderwijs meer met andere 
daltonscholen. Je kan binnen de regio VO halen en brengen, op bezoek 
gaan bij andere daltonscholen etc. Leer van en met elkaar. 

Nr. 6 
 

Ontdek mogelijkheden om de reflectie op het onderwijs met sportcoach, 
ouder en leerling te versterken om nog beter maatwerk te leveren. 

Nr. 7 Gebruik de kritische kracht van de leerlingen bij de daltonontwikkelingen 
in de komende jaren. 

Nr. 8 Ga op zoek naar scholingsmogelijkheden op het gebied van Dalton. Train 
enkele leraren die vervolgens via het principe traint de trainer, de 
daltontrainers in de school zijn. 

 
 
 
 

De visitatiecommissie is in de voorbereidingen erg nieuwsgierig geworden naar de 
Topsport Talentschool. Het vaak gebruikte woord effectiviteit triggerde ons en waarom 
was het soms zoeken naar Dalton in de stukken en op de site? Door de scheiding van de 
scholen, een jaar of drie geleden, begrepen we dat de school in een bepaalde fase zit. 
Waar ligt de kracht van deze school, waar willen ze naartoe en hoe kunnen we ze 
ondersteunen in hun ontwikkelproces? 
Met geïnspireerde nieuwsgierigheid stapte we de school binnen. Een school met een 
bijzonder publiek, sporttalenten, en een team die met veel betrokkenheid het onderwijs 
willen bieden waar de leerlingen behoefte aan hebben. 
In het gesprek met de leraren werd het duidelijk dat de leraren erg vanuit Dalton denken 
en tegelijkertijd bescheiden zijn om dit Dalton te noemen. 
Zoeken naar effectiviteit op basis van de behoefte van de leerling, zoeken naar maatwerk, 
naar gepersonaliseerd leren. 
In de betrokkenheid van de docenten en de zoektocht naar effectiviteit ligt een grote 
kracht van de school, de basis om daltononderwijs verder te ontwikkelen. 
We hebben een open en krachtige school gezien, met krachtige mensen en krachtige 
leerlingen. In het schoolplan staat dat het doel is om vanuit Dalton de ontwikkeling te 
zoeken naar meer maatwerk.  

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

 

Slotopmerkingen 
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De visitatiecommissie heeft getracht op basis van haar bevindingen adviezen te 
formuleren die de school kunnen ondersteunen in haar ontwikkeling. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

naam handtekening datum 

 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ondertekening voorzitter visitatieteam 



 

31 
Visitatieverslag op basis van 6 kernwaarden, september 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We hebben de visitatie als positief ervaren. Het is goed om te horen dat we de 
daltonvaardigheden goed in de vingers hebben. Dat leerlingen aangeven dat ze de 
medewerkers benaderbaar vinden en dat er ruimte is voor overleg bevestigd ons beeld. 
Het is ook goed om terug te lezen dat het vertrouwen door iedereen gevoeld wordt. 
 
We hebben ook de indruk dat we goed op weg zijn, maar we hebben ons reisdoel nog niet 
gehaald. We willen flexibel toetsen gereguleerd in gaan voeren, maar daarvoor zijn de 
randvoorwaarden m.b.t. wifi inderdaad essentieel. 
 
Een aandachtspunt is de opstarttijd. Daar moeten we mee aan de gang. 
 
Wij zijn nog steeds bezig om driehoeksgesprekken met trainers, ouders, leerling en mentor 
te organiseren. Er is wel een centraal moment aan het begin van het schooljaar waar 
trainers en medewerkers contact hebben met elkaar. Daarnaast hebben de 
sportcoördinatoren een directe lijn met de trainers. 
 
We hebben nu het rooster aangepast waardoor er een band van daltonuren is ontstaan. 
Leerlingen hebben hierdoor meer keuzemogelijkheden tijdens de daltonuren. 
 
Onze leerlingen gaan aan de slag in de leerlingenraad om meer mee te beslissen. In de 
medezeggenschapsraad zit officieel maar één leerling die zich mag laten begeleiden door 
een extra leerling. 
 
Naar aanleiding van de visitatie hebben we al allerlei zaken in gang gezet. Zeker de 
zichtbaarheid van onze unieke school heeft onze specifieke aandacht. Ook het inzetten op 
de daltonpijlers blijft een punt van aandacht. 
 
 
Voor volgend schooljaar worden weer een aantal ontwikkellijnen opgezet. Het is de 
bedoeling dat de leerlingen steeds meer mogelijkheden krijgen om zelf te kiezen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schoolreactie op de visitatie 

 
Overige opmerkingen en ervaringen m.b.t. het verloop van de visitatie. hierbij valt te denken aan: 
opstelling visiteurs, dagrooster, gevoerde gesprekken, etc.  
N.B. Dit zijn opmerkingen van de school zèlf. Deze opmerkingen kunnen dus afwijken van de 
“slotopmerkingen” genoemd in het visitatieverslag. 
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aanbeveling 1. 
(letterlijk overnemen uit 
visitatieverslag) 

Ga op zoek naar mogelijkheden om meer uit te dragen dat je Dalton 
bent. 
(Bijvoorbeeld: De Dalton Topsport Talentschool op de gevel) 

actie We proberen ons concept meer toegankelijk te maken. We 
gaan in overleg met de organisatie om onszelf meer te 
profileren. We moeten in elk geval benadrukken dat we 
absoluut daltonvaardig zijn. 

uitvoerenden Teamleider en plaatsvervangende 
teamleiders/daltoncoördinator 

tijdvak Meerjarenplanning  

scholing/ externe 
ondersteuning 

We hebben al overlegd met het CvB en de rector. Vanuit dit 
begin gaan we actief verder werken.  

toelichting We zijn bezig om binnen de organisatie en ook zeker 
daarbuiten meer zichtbaar te zijn. Er zijn al meerdere acties 
geweest. Dit kan natuurlijk niet in een jaar gerealiseerd worden. 

 
 

aanbeveling 2. 
(letterlijk overnemen uit 
visitatieverslag) 

Gebruik Dalton als uitgangspunt om het onderwijs effectiever te 
maken 

actie Wij zijn nog steeds bezig met effectiviteit. In het 
medewerkershandboek hebben we een deel gewijd aan de 
daltonpijlers. Vooral de reflectie heeft onze aandacht. 
Komend schooljaar is het effectiever maken van het onderwijs 
een belangrijk punt. 
We willen deze ontwikkeling uitsmeren over twee tot drie jaar. 

uitvoerenden Team 

tijdvak Meerjarenplanning 

scholing/ externe 
ondersteuning 

Kijken op andere scholen. Inhuren scholing (extern) 

toelichting We hebben nu de basis redelijk op orde en het is nu tijd om 
verder te ontwikkelen. 

 
 

aanbeveling 3. 
(letterlijk overnemen uit 
visitatieverslag) 

Een sterk gepositioneerde daltoncommissie kan de ontwikkeling 
van jullie daltononderwijs ondersteunen en richting geven. Bedenk 
hoe je een dergelijke commissie vorm en inhoud kan geven. Het 
schrijven van een daltonontwikkelplan kan een eerste opdracht voor 
de daltoncommissie zijn. 

Plan van aanpak m.b.t. uitwerking aanbevelingen  
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actie Met ingang van het komende schooljaar wordt gekeken of er 
een daltoncommissie kan worden opgezet en wie daar deel aan 
kunnen gaan nemen. 
Er is een handboek voor medewerkers geschreven waarin ook 
aandacht is voor de ontwikkelplannen. 
De laatste studiedag hebben we gebruikt om allerlei 
ontwikkelplannen op te zetten. De daltonpijlers blijven onze 
basis. 

uitvoerenden Daltoncoördinator 

tijdvak Schooljaar 2018-2019 voor opzetten daltoncommissie, 
uitwerkingen gaan langer duren. 

scholing/ externe 
ondersteuning 

 

toelichting  
 
 

aanbeveling 4. 
(letterlijk overnemen uit 
visitatieverslag) 

Ontwikkel het gepersonaliseerde onderwijs/het maatwerk verder 
door zodat de leerlingen onderwijs en sport nog beter kunnen 
combineren. Een portal en goede wifi verbindingen zijn hierbij 
voorwaardelijk. 

actie Er komt een grotere bandbreedte en de snelheid van het net 
wordt verbeterd 

uitvoerenden Servicebureau Openbaar Onderwijs Groningen (o2g2) 

tijdvak Streefdatum 1 juli, maar het wordt waarschijnlijk  1 september 

scholing/ externe 
ondersteuning 

Servicebureau 

toelichting  
 
 
 
 
 

aanbeveling 5. 
(letterlijk overnemen uit 
visitatieverslag) 

Deel je zoektocht naar jullie daltononderwijs meer met andere 
daltonscholen. Je kan binnen de regio VO halen en brengen, op 
bezoek gaan bij andere daltonscholen etc. Leer van en met elkaar. 

actie We bezoeken de daltonbijeenkomsten zo vaak als mogelijk is.  
De rector gaat naar de tweedaagse. We willen ook actiever 
contact zoeken met de regioscholen, maar dat moeten we met 
elkaar op gaan zetten. 

uitvoerenden Rector, teamleider en daltoncoördinator. 

tijdvak Meerjarenplan 

scholing/ externe 
ondersteuning 

 

toelichting  
 

aanbeveling 6. 
(letterlijk overnemen uit 
visitatieverslag) 

Ontdek mogelijkheden om de reflectie op het onderwijs met 
sportcoach, ouder en leerling te versterken om nog beter maatwerk 
te leveren. 

actie De sportcoaches gaan kijken hoe ver we dit jaar kunnen komen 
met de driehoeksgesprekken. 



 

34 
Visitatieverslag op basis van 6 kernwaarden, september 2016 

uitvoerenden Sportcoaches 

tijdvak Schooljaar 2018-2019 

scholing/ externe 
ondersteuning 

 

toelichting  
 

aanbeveling 7.(letterlijk 

overnemen uit visitatieverslag) 

Gebruik de kritische kracht van de leerlingen bij de 
daltonontwikkelingen in de komende jaren. 

actie We gaan de leerlingenraad opnieuw activeren. Enkele drijvende 
krachten zijn dit jaar geslaagd. Bij de nieuwe ontwikkellijnen 
worden de inzichten van leerlingen nadrukkelijk meegenomen. 

uitvoerenden Leerlingenraad en begeleider 

tijdvak Schooljaar 2018-2019 

scholing/ externe 
ondersteuning 

 

toelichting  
 

aanbeveling 8. 
(letterlijk overnemen uit 
visitatieverslag) 

Ga op zoek naar scholingsmogelijkheden op het gebied van Dalton. 
Train enkele leraren die vervolgens via het principe traint de trainer, 
de daltontrainers in de school zijn. 

actie Voor komend schooljaar staan de scholingen al gepland. We 
gaan kijken welke docenten de daltonlicentie hebben en hoe 
deze hun kennis kunnen delen 

uitvoerenden Teamleider en daltoncoördinator 

tijdvak  

scholing/ externe 
ondersteuning 

Eventueel Saxion vragen?? 

toelichting  
 
 
 
 
 
 
 
 

naam functie handtekening datum 

 
 

directeur   

 
 

visitatievoorzitter    

 
Dit verslag wordt binnen drie weken na ontvangst (het liefst per e-mail als Word bestand) 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 


