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(Gebaseerd op Toetsingskader Erkenning Daltoninstellingen) 

 
Naam school OBS Aldoende 

Adres Tweede Boerhaavestraat 47  

Postcode en plaats 1091 AL Amsterdam 

E-mailadres school info@obsaldoende.nl  

Directeur K. van den Akker 

Adjunct-directeur  

Daltoncoördinator   

Aantal groepen/ klassen (VO)  17 

Aantal leerlingen 420 

Populatie (PO)/ schoolsoort (VO)  PO 

Aantal leraren 20 

In bezit van Daltoncertificaat 16 

Bezig met Daltoncursus   

Nevenvestigingen Ja, één 

Stand van zaken inspectie 2012 laatste bezoek, positief, basisarrangement 

Visitatieteam  

Voorzitter  

Lid 1.  

Lid 2.  

Lid 3.  

Datum visitatie      21-05- 2015 

Soort visitatie  1e licentieaanvraag 

  2e licentieaanvraag 

 X licentieverlenging 

  versnelde visitatie licentieverlenging 

  visitatie na bezwaarprocedure 
 

Commissies visitatie PO en VO 
Nederlandse Dalton Vereniging 

Bezuidenhoutseweg 251-253 
2594 AM Den Haag 
Tel. 070 - 331 52 81 

bestuursbureau@dalton.nl  
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niet van toepassing bij  1

e
 licentieaanvraag 

 
 
 
Maak van het item “keuzewerk” een ontwikkelingspunt. Stel daarbij vragen zoals: Wat moet en/of  
kan er in? Krijgen alle leerlingen kans aan keuzewerk te mogen werken? Hoe kan keuzewerk een 
geïntegreerd onderdeel zijn in de Taak? Wanneer mogen leerlingen werken aan keuzewerk? 

 
 
 

Direct na de visitatie zijn er door collega’s Aldoende Daltonscholen bezocht om inspiratie op te doen. 
Vervolgens zijn er verschillende vormen van keuzewerk uitgeprobeerd: centrale kasten, ingedeeld 
volgens de uitgangspunten van meervoudige intelligentie (MI) voor de groepen 5 t/m 8 in de aula en 
opdrachtkaarten op basis van MI. Uiteindelijk heeft het keuzewerk zich doorontwikkeld naar een 
keuzekast per jaargroep en voor de groepen 5 t/m 8 heeft het keuzewerk meer inhoud gekregen door 
de drie zinnen onderaan de weektaak: ‘Ik wil meer weten over’, ‘Ik wil meer oefenen met’ en ‘Ik kies.’ 
 
Hieronder staat omschreven hoe het er nu voor staat met het keuzewerk op Aldoende: 
 
Tijdens keuzewerk is de leerling vrij om te kiezen wat en hoe er geleerd wordt. De keuzekasten zijn 
ingericht volgens de uitgangspunten van MI. Leerlingen zijn niet op alle terreinen even sterk, ze zijn 
bijvoorbeeld wel rekenknap, maar niet woordknap. Als er dan uit de M.I. keuzekast gekozen wordt, 
kan er compenserend of versterkend te werk gegaan worden. Leerlingen kiezen werkjes op terreinen 
waar ze minder goed/extra goed in zijn. 
Met sommige kinderen zijn er individuele afspraken met betrekking tot het keuzewerk, de leerkracht 
stuurt bij waar nodig.  
 
 Groep 1/2 
•keuzewerk staat niet op de weektaak 
•twee keer per dag 45min-60min 
•eerste activiteit staat vast op het juffenbord, daarna mogen kinderen zelf kiezen tijdens het spelen en  
  werken (spelen in de hoeken, ontwikkelingsmateriaal, constructie materiaal, knutselen, tekenen,  
  spelletje doen etc.) 
 
Groep 3 
•keuzewerk staat op de weektaak 
•vaste momenten en zelf inplannen op de weektaak 
•uit sommige kasten mag er in de ochtend worden gekozen en andere kasten en de in de middag.  
 
Groep 4/5 
•keuzewerk staat op de weektaak 
•moment is vrij, wordt op de weektaak ingepland 
•twee keer per week een 1/2 uur 
•een ‘ik wil meer weten over’(informatie boekjes) en een ‘ik wil meer oefenen met’(uit één van de kies 
kasten)keuze taak per week 
•kasten zijn op basis van verschillende soorten intelligenties ingedeeld  
 
Groep 6/7/8 
•keuzewerk staat op de weektaak 
•moment is vrij, wordt op de weektaak ingepland  
•drie keer per week wordt er minimaal 20 minuten gewerkt aan de volgende onderdelen: 
 
 
 

0. Realisering aanbevelingen vorige visitatie 

aanbeveling 1. 
1. 

evaluatie school 
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‘Ik wil meer weten over’ 
De kinderen kiezen zelf een onderwerp waarover zij meer informatie willen gaan zoeken op het 
internet of in informatieve boeken. Vervolgens volgt de verwerking (mindmap, muurkrant, gedicht, 
knutselwerkstuk, tekening, spel, interview, proefje, powerpointpresentatie, quiz enz.) Kennis wordt op 
deze manier gedeeld met de klas. Het kan zijn dat kinderen een langere tijd aan een onderwerp 
werken.  
 
'Ik wil meer oefenen met' 
De kinderen kiezen zelf waar ze meer mee willen oefenen: bijvoorbeeld begrijpend lezen, spelling of 
een specifiek rekenonderdeel. Het oefenen kan op de computer, met een leerspelletje uit de kieskast 
of op papier en mag alleen, samen of in een groepje. Kinderen in groep 8 kunnen er ook voor kiezen 
om te oefenen met uitdagende leerstof uit de Topklassersboekjes: bijvoorbeeld Spaans, Frans, 
Scheikunde, Natuurverschijnselen, Wiskunde, Sterrenkunde enz.  
 
‘Ik kies’ 
De kinderen kiezen iets uit de keuzekast die in intelligenties is ingedeeld. Het aanbod bestaat uit: 
rekenknap, woordknap, zelfknap, samenknap, natuurknap, beweegknap, beeldknap en muziekknap. 
 
 
 

Het team van Aldoende heeft afgelopen jaren het keuzewerk tot een belangrijk 
ontwikkelpunt gemaakt. We hebben een goed  nieuw systeem  van keuzewerk met 
een indeling gebaseerd op meervoudige intelligentie gezien. We hebben ook gezien 
dat het heel goed werkt in de praktijk 

 
 
 
Ontwikkel het beoordelen (lees nakijken) van het eigen werk door leerlingen. Er is meer mogelijk dan 
alleen het nakijken van rekenwerk. 
 
 
 

Na de visitatie is een doorgaande lijn ontwikkeld m.b.t. het nakijken. In de groepen 1 t/m 3 wordt veel 
gewerkt met zelfcorrigerend materiaal. Vanaf groep 4 heeft elke groep een nakijktafel met een 
stappenplan (zie bijlage), groene pennen en antwoordenboeken. In groep 4 wordt aangeleerd hoe de 
kinderen rekenen moeten nakijken volgens het stappenplan. In groep 5 wordt ook het zelf nakijken 
van taal* en spelling aangeleerd. In de bovenbouw kijken de kinderen al hun werk zelf na. Kinderen 
reflecteren op het gemaakte en nagekeken werk en beoordelen dan zelf of zij hulp nodig hebben en 
van wie. Nagekeken werk wordt uiteindelijk ingeleverd in de inleverkast. In de middenbouw wordt het 
nagekeken werk nog veelvuldig door de leerkracht bekeken. Op weg naar de bovenbouw zijn leer-
lingen steeds meer zelf verantwoordelijk. Begrijpend lezen, wereldoriëntatie en studievaardigheden 
worden klassikaal nabesproken.  
 
*Aldoende heeft sinds dit schooljaar een nieuwe taal- spellingmethode: STAAL. We zijn bezig met de implementatie hiervan. 

Deze methode is uitgekozen omdat er Daltonelementen in zitten. Het zelf nakijken vereist nog de nodige begeleiding. 

 
Momenteel zijn we aan het experimenteren met evalueren en reflecteren. De doorgaande lijn hiervan 
wordt nog verder uitgewerkt: 
 
Groep 1/2 : de leerlingen evalueren mondeling, één op één of in de kring. 
 
Groep 3 en 4: de leerlingen evalueren de week door één van de drie smileys  in te kleuren:  
blij, neutraal of sip. 
 
Vanaf groep 5: de leerlingen schrijven  op wat er goed en niet goed ging.  
 
Vanaf groep 6 kunnen de leerlingen hun voornemen voor de week opschrijven, dat wordt aan het 
eind van de week geëvalueerd. 

bevindingen  visitatieteam 

aanbeveling 2. 
1. 

evaluatie school 
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In de groepen 7 en 8 vullen de kinderen een kolom in op hun weektaak: 
-Snap ik het? 
Als je het snapt zet je er een +, als je het nog niet helemaal snapt een +/- en als je het nog moeilijk 
vindt een -.  
 
Als de kinderen hun werk af hebben komen ze met hun weektaak naar de leerkracht. Op dat moment 
wordt het werk van de dag met de leerkracht mondeling geëvalueerd. Tevens wordt besproken wat 
het kind verder gaat doen.  
 
De leerkracht kan op verschillende manieren aangeven dat de evaluatie heeft plaatsgevonden:  
•door iets te noteren op de weektaak 
•met een krul, sticker of stempel 

 
Tijdens de maandelijkse inloopochtenden krijgen ouders de gelegenheid om de toetsen/gemaakt 
werk te bekijken in het portfolio. Kinderen gaan met hun ouders in gesprek en reflecteren/evalueren 
samen.  

 
 
 

Er is al veel werk gemaakt van het experimenteren met het evalueren en reflecteren  
door leerlingen. Het team geeft zelf al aan in hun jaarplan dat ze evalueren/ reflec-
teren in een duidelijke doorgaande lijn willen gaan plaatsen voor de groepen 1-8. 
Het plan om de leerdoelen van de leerlingen, de rapportage, de kindgesprekken en 
de 10-minuten gesprekken hierbij te betrekken lijkt ons een goede zaak.  
Het visitatieteam vindt ook dat het team van Aldoende hierop stevig moeten gaan 
inzetten komende jaren. We hebben daar ook nog een aanbeveling op gegeven. 

 
 
 
Ontwikkel een doorgaande lijn in het plannen van werk door de leerlingen. In de groepen 1 / 2 
momenteel wel hier en daar aanwezig, in de middengroepen niet of nauwelijks en in groep 7 / 8  
weer heel goed. 

 
 
 

We hebben een doorgaande lijn in plannen met betrekking tot werk ontwikkeld, waar we inmiddels 
vier jaar mee werken.  
 
In groep 1 en 2 wordt er gewerkt met planborden. 
In de groepen 3 en 4 wordt er gewerkt met een papieren weektaak met plaatjes. 
In de groepen 5 t/m 8 wordt er gewerkt met een papieren weektaak* 
 
*Onze school heeft, in samenwerking met andere Daltonscholen deze weektaak ontwikkeld. Een 
voorbeeld van deze weektaak met een begeleidend artikel in het blad ‘Daltonvisie’ (Jaargang 2, nummer 

1, september 2013)  

 
 
 

Het visitatieteam is van mening dat het team van Aldoende deze aanbeveling op 
een duidelijke wijze heeft uitgewerkt. 

 
 
 
 

bevindingen  visitatieteam 

aanbeveling 3. 
1. 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 
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Slotopmerkingen: 
1. Bij aanbeveling twee hebben we de volgende tip: beoordelen van eigen werk kan b.v.  

door een kolom smileys of met ++/+/+-/-/-- toe te voegen. Kinderen worden door het zelf 
beoordelen nog meer eigenaar van hun eigen leren; en dus meer verantwoordelijk. 

2. Op de tweede plaats een tip bij aanbeveling drie. Bij het uitbouwen van planning is het 
wellicht handig om in de middenbouwgroepen een tijdje met een twee- en een driedaagse 
taak te werken, zodat leerlingen echt kunnen plannen op welke dag ze een bepaald werk 
maken. Nu is het een dagtaak die gemaakt wordt tijdens het zelfstandig werken. Een leerling 
kiest ‘slechts’ wat hij eerst doet, maakt het en kiest dan het volgende.  

3. Een positief punt vonden wij het gebruik van de agenda in groep 8. Al het werk van een week 
wordt aangeboden op een A4-tje en op de begindag plannen de leerlingen de week 
zelfstandig door deze in hun eigen agenda te schrijven. Top. 

4. Binnen de daltonwerkgroep wordt al gebruik gemaakt van het instrument collegiale 
consultatie. Wij hebben begrepen dat jullie dat willen uitbreiden naar alle collega’s. Wij 
juichen dat van harte toe. “Dalton” kan je ook van elkaar leren. Benut elkaars sterke kanten. 

5. Wij hebben een warm onthaal gekregen. Wat een charmante ontvangst! Koppeltjes 
leerlingen gekleed in “schooluniform” leidden ons rond door hun school. En of ze nu 12 jaar 
waren of 5 ze wisten ons te laten zien waarvoor wij kwamen. 

6. Het gesprek met de leerlingen bevestigde ons beeld van de pedagogische sfeer, dat wij 
rondgaande door de school proefden. Op basis van vertrouwen geven jullie zo veel als 
mogelijk is, verantwoordelijkheid aan leerlingen. De leerlingen gaven elkaar alle kans vanuit 
hun persoonlijke deskundigheid ons te vertellen hoe het reilt en zeilt op de school en binnen 
de raad. 

 
 
 

1. Zie: evaluatie aanbeveling 2 
2. Zie: evaluatie aanbeveling 3 
3. De agenda is sinds de komst van de nieuwe weektaak niet meer in gebruik. 
4. Wij wisselen schoolbezoeken (externe collegiale consultatie) af met bezoeken aan de 

maatjesklas (interne collegiale consultatie). 
5. Een vaste groep kinderen leiden in de school geïnteresseerde ouders rond. Ook dit jaar zal 

de visitatiegroep worden rondgeleid door deze kinderen. 
6. Op dit moment hebben we geen leerlingraad, wij willen daar schooljaar 2015-2016 weer mee 

beginnen 

 
 
 
 

Het visitatieteam is van mening dat het team van Aldoende deze aanbeveling  
op een duidelijke wijze heeft uitgewerkt. 

 

aanbeveling 4. 
1. 

evaluatie school 

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

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

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

1.4 De leerling draagt zorg voor zijn leeromgeving. 
 

 
 
 
Parel: 

 Bij het keuzewerk bepalen de kinderen zelf wat ze willen leren en hoe: de kleuters werken 
met “mijn plan”: in overleg met de leerkracht wordt bedacht wat de leerlingen willen leren en 
hoe. Vanaf groep 5 wordt er drie keer per week minimaal 20 minuten gewerkt aan de 
onderdelen: ‘ik wil meer weten over…’ , ‘ik wil meer oefenen met…’ en ‘ik kies deze week…’  

 Leerlingen kunnen omgaan met vrijheden en verantwoordelijkheden, dankzij de structuur die 
de leerkracht biedt met behulp van weektaak, afspraken/regels. 

Knelpunt: 

 Alle materialen hebben vaste plekken en leerlingen hebben verantwoordelijkheid in de vorm 
van huishoudelijke taken, maar niet alle kinderen gaan daar even zorgvuldig mee om. Dat 
maakt dat er continu aandacht aan moet worden besteed. 

 De leerlingenraad  functioneerde niet naar behoren. Schooljaar 2015-2016 maken we een 
nieuwe start. 

 
 
 

Er is een duidelijke doorgaande lijn te zien in de verantwoordelijkheid voor de ver-
werking van de taak. Ook het zelf nakijken zien we terug.  Er zijn duidelijke regels en 
afspraken die schoolbreed gedragen worden. De werkplekken worden effectief 
gebruikt. De huishoudelijke taken worden structureel vanaf de kleuters door maatjes 
uitgevoerd en schuif deze elke week door. 

 
 

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

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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1.5 De leraar kan loslaten en schenkt vertrouwen aan zijn leerlingen. Hij biedt 
hiervoor een kader waarbinnen de leerlingen hun eigen leerproces kunnen 
vormgeven.  

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

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

 

 

 
 

Parel: 
 

 Leerkrachten kijken goed naar kwaliteiten en eigenschappen van kinderen, iedereen is 
anders en wordt geaccepteerd hoe hij/zij is. 

 In de groepen 7 en 8 wordt groepsdoorbroken in niveaugroepen gewerkt. Hierdoor wordt de 
effectieve leertijd vergroot.  

 
Knelpunt: 

 Versnellen en compacten in leerstof kost nog moeite binnen de methoden die wij hebben.  
De school kan groeien in het durven loslaten van methoden. 

 
 
 

Het visitatieteam heeft kunnen zien dat de leerlingen kunnen omgaan met vrijheid in 
gebondenheid/verantwoordelijkheid en vertrouwen. De leerkrachten geven het 
vertrouwen aan de leerlingen en laten duidelijk los. Dit kan omdat de leerlingen 
vanaf de onderbouw leren omgaan met verantwoordelijkheid. Hierbij is een door-
gaande lijn te zien. 
Door deze methode heeft de leerkracht tijd om individuele leerlingen te begeleiden.  
De omgang tussen leerlingen onderling en leerlingen en leerkrachten straalt respect 
uit. 
 
Het groepsdoorbroken niveauwerken in groep 7/8 is zeer effectief. Interessant om te 
bekijken of dit ook voor de andere groepen zou kunnen werken zodat differentiatie 
beter te behappen is. Denk hierbij ook aan versnellen en compacten.  

 
 
 

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. 

 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 
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Parel: 

 Het voltallig team is zelf verantwoordelijk voor het opstellen van jaarplannen  
voor verschillende vakgebieden per vakgroep. 

 
 
Knelpunt: 

 Soms is er onvoldoende tijd om elkaar adviezen te geven en te begeleiden. 

 
 
 

De betrokkenheid onder de leerkrachten is hoog. Dalton wordt door alle leerkrachten 
gedragen. Leuk om te ervaren hoe gedreven de leerkrachten zijn. 
Fantastisch dat het team zelf verantwoordelijk is voor het opstellen van de jaar-
plannen en gebruik maakt van coöperatieve werkvormen voor vergaderingen. 
Het Daltonboek biedt veel steun aan nieuwe leerkrachten. De doorgaande lijnen zijn 
helder omschreven. 
Nieuwe leerkrachten worden gekoppeld aan leerkrachten die al wat langer op de 
school werken. De parallelgroepen zitten dicht bij elkaar, zodat de kinderen en 
leerkrachten samen kunnen werken. 

 
 
 
 
 
 
 

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. 
 

 
 
 

Parel: 

 De kinderen kunnen zelfstandig werken omdat er bij ons duidelijke afspraken, regels en 
structuren in de groep aanwezig zijn.  

 Er is een doorgaande lijn is wat betreft het gebruik van Daltonmiddelen.  

 Er is een doorgaande lijn voor het plannen door middel van het “weektakenbord” bij de 
kleuters, de weektaak met plaatjes in de groepen 3 en 4 en vanaf groep 5 een geschreven 
weektaak.  

 De weektaak van groep 5 t/m 8  (door ons zelf ontwikkeld en vermeld in een artikel 
Daltonvisie) 

 Leerlingen leiden nieuwe ouders en geïnteresseerden rond door de school aan de hand van 
een Dalton-checklist. 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 

2. Zelfstandigheid  
 

evaluatie school 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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Knelpunt: 

 Onze nieuwe spelling/taalmethode STAAL zorgt voor een kleine achteruitgang m.b.t. 
zelfstandigheid en zelf nakijken. Op het moment dat wij meer ervaring hebben met de 
methode zal het verbeteren.      

 
 
 

In het Daltonboek lezen we “Leer mij het zelf doen”. Dat is ook wat we zien in de 
praktijk. Leerlingen zijn zelfredzaam. Kunnen omgaan met uitgestelde aandacht. 
Vragen hulp als ze dat nodig hebben, zelfs aan ons omdat we in de buurt waren. 
Dat er is gekozen om bij de nieuwe methode nog even te wachten met zelf nakijken 
om eerst de methode eigen te maken is te begrijpen. 

 
 
 

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. 

 

 
 
 

Parel: 

 Ons klassenmanagement 

 In Aldoende 1 is er het “Jonge kindlab”, in Aldoende 2 zijn de “Pittige Plustorens” waar 
leerlingen met talenten aan de slag kunnen. 

 
Knelpunt: 

 Soms lukt het niet om ieder kind het passend te bieden doordat er soms wel erg veel 
niveauverschil is in een groep. 

 
 
 

Er wordt optimaal gebruik gemaakt van het gebouw. En dat in een oud maar mooi 
gebouw, heel knap gedaan. 
De randvoorwaarden stellen de leerling in staat zelfstandig te kunnen werken.  
Er is voldoende sprake van vertrouwen/loslaten. De organisatie van het klassen-
management is op orde. Leerkrachten leiden en begeleiden waar nodig. Kinderen 
worden gewaardeerd, ondersteund en uitgedaagd. Er wordt tijd geboden voor 
zelfstandig werken. De inrichting van het lokaal ondersteunt het zelfstandig kunnen 
werken. Differentiatie is onderdeel van de taak. 

 
 
 
 

bevindingen  visitatieteam 

Indicatoren op leraar niveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 
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2.10 De school creëert voor de leraren en overige medewerkers de ruimte om 
hun talenten te laten zien en te ontwikkelen. 

2.11 De school stimuleert leraren en overige medewerkers initiatieven te nemen 
en te tonen.  

 

 
 
 

Parel: 

 Vakgroepen waaraan de leerkrachten deel kunnen nemen. Ieder kan een vakgroep kiezen 
naar interesse en talent. 

 
Knelpunt: 

 Teamontwikkeling wordt soms geremd door tijd en middelen. 

 
 
 

Het is goed dat het hele team wordt meegenomen in de Daltonontwikkeling. Ga je te 
snel dan haken leerkrachten af en blijven ze achter. 
Het is niet erg dat de ontwikkeling dan soms wat geremd wordt. Het is belangrijker 
dat iedereen aan boord blijft. 
 
Het enthousiasme wat de leerkrachten uitstralen geeft ons het vertrouwen dat de 
ontwikkeling door zet. 

 
 
 
 
 
 
 

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. 

 

 
 
 

Parel: 

 “Aldoende-leerlingen” zijn gewend om aan elkaar hulp te vragen en om elkaar te helpen.  

 We hebben “maatjesgroepen” (bijv. groep 7 leert groep 4 schaken). 
 
Knelpunt: 

 Passend onderwijs  
 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

3. Samenwerking  

evaluatie school 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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We hebben verschillende vormen van samen werken en samenwerkend leren 
gezien met gebruik maken van coöperatieve werkvormen. De groepen worden op 
verschillende manieren samengesteld, afhankelijk van het doel van de opdracht, 
cognitief of sociaal.  Er is een duidelijke doorgaande lijn tot groepsdoorbrekend 
werken in de hoogste groepen te zien. 
Het  werken met maatjes is overal ingevoerd en wordt in eerste instantie gebruikt 
voor verschillende werkvormen. Daarnaast doen zij ook de huishoudelijke klussen. 
Ook hier worden groepsdoorbrekende opdrachten uitgewerkt. 

 
  
 

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. 

 

 
 
 

Parel: 

 Coöperatieve werkvormen worden ingezet op studiedagen en vergaderingen. 

 Leerkrachten leren de leerlingen hoe ze van en met elkaar kunnen leren en hoe ze rekening 
houden met elkaars verschillen en kwaliteiten. 

 
 
Knelpunt: 

 Het team heeft een training gevolgd op het gebied van coöperatieve werkvormen.  
In sommige klassen is het moeilijk deze werkvormen uit te voeren. 

 
 
 

De leerkrachten maken gebruik van coöperatieve werkvormen. Op de taak wordt 
aangegeven wanneer er samengewerkt moet worden. In andere situaties zijn de 
leerlingen hierin vrij. 

 
 
 

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.   
 

 
 
 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 
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 Parel: 

 Coöperatieve werkvormen worden ingezet op studiedagen en vergaderingen. 

 

 
 
 

Er zijn verschillende vormen van overleg tussen de leerkrachten zoals tussen beide 
locaties, in bouwgroepen. Er is een goede samenwerking met ouders bij het organi-
seren van diverse activiteiten. Het plan om met Daltonscholen binnen het bestuur 
een nauwer overleg te gaan voeren, juichen we van harte toe. 

 
 
 
 
 
 
 

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. 
 

 
 
 

Parel: 

 Vanaf groep 7 zijn de leerlingen aanwezig bij de voortgangsgesprekken met ouder en 
leerkracht.  

 Onze leerlingen evalueren wekelijks hun werkzaamheden en gedrag. 
 
Knelpunt: 

 Nog niet ieder kind is in staat om eigen werk te reflecteren en hier leerpunten uit te halen. 

 
 
 

We zagen een heel volledige taak waar leerlingen de week in kunnen plannen maar 
ook kunnen reflecteren. Over het werkelijk evalueren hebben we de kinderen horen 
vertellen, door de dag in de weektaak hebben we dit tijdens ons bezoek kunnen 
zien. We zagen gedurende ons bezoek leerkrachten op een constructieve manier 
leerlingen feedback geven.  
Aandachtspunt zou kunnen zijn om de doelen (wat al in ontwikkeling is) inzichtelijk 
en zichtbaar te maken voor de leerlingen (bv op  de taak of aan de muur/whitebord) 
Het reflecteren en evalueren van vooraf gestelde doelen is dan concreter voor de 
leerling. 

 
 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

4. Reflectie  
 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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4.5 De leraar zet verschillende reflectiemethoden in. 

4.6 De leraar laat leerlingen reflecteren op de samenwerking. 

4.7 De leraar laat leerlingen feedback geven op zijn eigen functioneren. 

4.8 De leraar is in staat om kritisch naar zijn werk te kijken en gebruikt 
evaluatie, reflectie en feedback van anderen om zich verder te ontwikkelen.  

 

 
 
 

Parel: 

 De leerkracht evalueert zichzelf met behulp van een door Aldoende op maat ontwikkelde 
kijkwijzer. 
 

Knelpunt: 

 Reflecteren is nog in ontwikkelfase. 
 
 
 

De kijkwijzer, die de school heeft ontwikkeld, is een mooi instrument tot reflectie.  
Het team straalde ook uit dat ze graag willen blijven verbeteren er werd tijdens ons 
bezoek ook actief feedback gevraagd door een aantal leerkrachten.  
 
We hebben het vertrouwen dat de ontwikkelfase waarin de school m.b.t. reflecteren 
zal leiden tot een goede doorgaande lijn. 

 
 
 

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. 
 

 
 
 

Parel: 

 Studiedagen worden ingezet om te reflecteren op ons Daltononderwijs. Een voorbeeld 
hiervan is ‘het Daltoncafé’.  

 Eén van de drie voortgangsgesprekken is een “omgekeerd 10-minuten” gesprek. 
 

Knelpunt: 

 Er is nog geen doorgaande lijn m.b.t. evalueren en reflecteren op leerlingniveau. Dit is een 
ontwikkelpunt. 

 
 
 

Het omgekeerde tien-minutengesprek is inderdaad een parel! De ouders die wij 
spraken, waren hier ook erg enthousiast over. Mooi ook dat de gelegenheid wordt 
gegeven om de mindmap of de vragenlijst te gebruiken.  

 
 
 
 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

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

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

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

 

 
 
 

Parel: 

 Het inzetten van de hulpmiddelen zoals het stoplicht, uitgestelde aandacht en het blokje zorgt 
tevens voor effectieve leertijd.  

 De weektaak en het gegeven instructierooster zorgen ervoor dat er efficiënt gebruik wordt 
gemaakt van de leertijd.  

 De kinderen kunnen  het keuzewerk inzetten om aan hun eigen ontwikkeling te werken. 
 
Knelpunt: 

 Niet alle leerlingen hebben zicht op de leerdoelen omdat het zichtbaar maken van leerdoelen 
nog een ontwikkelpunt op schoolniveau is. 

 
 
 

Jullie kijken heel gericht naar de effectiviteit van jullie daltononderwerpen. Het regel-
matige evalueren van de effecten en de doelmatigheid hiervan heeft een hoge 
prioriteit in jullie daltononderwijs. Een mooi voorbeeld hiervan is het grote belang 
van de koppeling te leggen tussen de leerling en zijn leerdoel. Hiermee bevorder je 
naar onze mening een optimalisering van de effectiviteit van je daltononderwijs! 

 
 
 

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. 

 

 
 
 
 

5. Effectiviteit/ doelmatigheid  
 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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Parel: 
 

 De weektaak, de duidelijkheid van het instructierooster en de niveaugroepen zorgen ervoor 
dat de leerkracht op een efficiënte en verantwoorde wijze omgaat met zijn lestijd.  

 Coöperatieve werkvormen, (activerende) instructies, maatjeswerk, tutor-leren en duo-lezen 
zorgen voor afwisseling van leeractiviteiten tijdens de les.  

 De ‘Pittige Plus Torens’ en ‘Het jonge kind lab’ geven kinderen de mogelijkheid om 
onderzoekend en ontwerpend te leren.  

 
Knelpunt: 

 Het leerstofaanbod kan beter worden afgestemd op de leerbehoeften en mogelijkheden van 
de kinderen door het werken in niveaugroepen. Waar nodig kan sterker gebruik worden 
gemaakt van een eigen leerlijn en de inzet van aanvullend materiaal.  

 
 
 

Het visitatieteam is van mening dat jullie leraren heel bewust continu zich afvragen: ‘ 
doen we de goede daltononderwerpen en doen we die goed’. We hebben ervaren 
dat dit een proces is dat jullie leraren inmiddels in hun daltongenen hebben zitten. 

 
 
 

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.  

 

 
 
 

Parel: 

 Aldoende heeft een kijkwijzer gemaakt om de doorgaande lijn van onze Daltonafspraken in 
de klas te waarborgen. Tevens gebruiken we een door ons gemaakte indicatorenlijst voor 
leerkrachten. Op deze manier krijgen we inzicht in de ontwikkelpunten.  

 De vakgroepen van Aldoende zijn zelfsturend. Ze maken het beleidsplan, de jaarplannen en 
houden het team op de hoogte. De bestaande vakgroepen zijn: Dalton, taal, rekenen, wereld-
oriëntatie, meer- en hoogbegaafdheid/techniek, sociaal-emotioneel, schrijven, cultuur, 
Engels.  

 De school werkt met Pedagogiekstudenten, onder de verantwoordelijkheid van de IB-
er/leerkracht. Zij begeleiden onder andere leesgroepjes, Pittige Plustorens, spellinggroepjes 
en geven extra instructie aan kinderen met een eigen leerlijn.  

 
Knelpunt: 

 Het zichtbaar maken van leerdoelen is in ontwikkeling. 

 De groepsgrootte in relatie tot beschikbare ruimte is bepalend voor de mogelijkheden. 

 De “ik-doelen” zijn nog in ontwikkeling en kunnen functioneren als doorgaande lijn voor 
Daltoncompetenties van leerlingen. 

 Passend onderwijs. 
 
 
 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 
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Op schoolniveau zien we dat het lerarenteam van Aldoende ook de juiste maar ook 
mooie keuzes maakt in hun zoektocht naar het meest effectieve in de Dalton-
onderwerpen voor hun leerlingen. De diverse kijkwijzers, het werken in vakgroepen 
en de inzet van met name pedagogiekstudenten op de eerder genoemde Dalton-
onderwerpen leveren een belangrijke bijdrage aan de nodige effectiviteit van jullie 
Daltononderwijs! 

 
 
 
 
 
 
 

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. 
 

 
 
 

Parels: 

 De organisatie en uitvoering van onze Daltonavonden hebben een grote opkomst en worden 
positief gewaardeerd door ouders. 

 We leren van en met elkaar en zijn samen verantwoordelijk voor de doorgaande lijn en de 
gestelde doelen.  

 We hebben een Daltonvakgroep en Daltoncoördinator en een enthousiast team met een 
goede Daltonvisie. 

 Tijdens de verbouwing van Aldoende 2 is rekening gehouden met Daltonmogelijkheden door 
het plaatsen van tussenruimtes en verschillende werkruimtes. 

 
Knelpunt: 

 Nog niet alle leerkrachten en de directeur zijn Daltonbevoegd. 

 Ouderbetrokkenheid bij het ondersteunen van de Daltonontwikkeling kan worden vergroot. 

 Onze Daltonregio functioneert niet naar behoren.  

bevindingen visitatieteam 

6. Borging  
 

evaluatie school 

Indicatoren op schoolniveau 
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Wij vinden dat jullie er alles aan doen om jullie Daltononderwijs te borgen. Jullie 
Daltonboek is hiervan een mooi voorbeeld. Elk jaar evalueren jullie samen het 
Daltononderwijs van Aldoende en op basis van deze evaluatie vult Aldoende het 
Daltonboek aan. Dat Daltonboek beschrijft en borgt tevens jullie Daltononderwijs.  
Wij vinden het heel positief dat jullie handboek, jullie Daltonboek beschreven is 
vanuit de Dalton kernwaardes! Onder de bezielende  en vakkundige leiding van de 
Daltonvakgroep, de Daltoncoördinator en de directie wordt ook de kwaliteit van het 
Daltononderwijs mede geborgd! Prima dat jullie elke nieuwe leraar op jullie school 
meteen bij hun start de Daltonopleiding voor Daltonleraar aanbieden 

 
 
 
 
Aldoende mag zich sinds 2010 een Daltonschool noemen. Na het bezoek van de visitatiecommissie is het 
gehele team aan de slag gegaan met de aanbevelingen. We hebben een enthousiast team met vele 
plannen. Ondanks de wisselingen in directie en teamleden (pensioen, zwangerschappen) zijn wij trots op 
wat we de afgelopen jaren hebben bereikt.  
 
Dalton is altijd in ontwikkeling, zo ook Aldoende. Ieder schooljaar zullen we een ontwikkelplan maken, 
waarin we als team een keuze maken welke van deze onderwerpen we in een schooljaar gaan aanpakken.  
 
Ontwikkelpunten: 
-We willen een doorgaande lijn ontwikkelen met betrekking tot reflectie. Op dit moment zijn de leerkrachten 
aan het experimenteren met verschillende vormen van reflectie.  
-We willen een doorgaande lijn ontwikkelen met betrekking tot het zichtbaar maken van de doelen van de 
leerstof. Ook hier zijn de leerkrachten nu op verschillende manieren mee bezig.  
-We willen een doelgerichte en goed functionerende leerlingenraad opzetten.  
-We willen ontwikkelingslijnen per kernwaarde gaan opstellen die op meerdere manieren te gebruiken zijn. 
In overleg met elkaar gaan we vaststellen hoe we dit materiaal gaan inzetten. Het uitgangspunt van deze 
lijst is het kind, bijvoorbeeld: ik kan…, ik weet…,, ik kies…, ik durf…,  
-De aanbevelingen naar aanleiding van de Daltonvisitatie in mei 2015 
 
 
 
 

We hebben een leuk maar ook interessant gesprek met een aantal leerlingen van 
Aldoende gehad. De leerlingen zijn blij met de goede sfeer op deze school. Dat 
merk je als je er naar vraagt maar ook uit hun spontane verhalen wordt dit duidelijk. 
Er zijn weinig of geen ruzies en als die er zijn dan worden ze meteen opgepakt door 
alle leraren en besproken. Het daltononderwijs vinden ze prettig omdat ze b.v. op 
eigen niveau mogen werken, dat ze eigen werkplekken mogen op zoeken en dat ze 
in de volgorde van de uitvoering van hun daltontaak zelf mogen kiezen. 

 
 
 
 

Alle leraren, directie maar ook het ondersteunend  personeel treden  je op een open 
en eerlijke wijze tegemoet. Alles is bespreekbaar en de sfeer is uitermate goed!!!! 
Iedereen is positief betrokken bij het daltononderwijs op deze school.! 

 
 

bevindingen visitatieteam 

Uit de gesprekken met leerlingen 

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

 

Uit de gesprekken met leraren en ondersteunend personeel 
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Bij de keuze van de ouders voor deze school zijn zij niet direct van het Dalton-
onderwijs uitgegaan, maar staan zij daar volledig achter. Als pluspunten noemen 
zij: de rust in de school, perfecte mix van de bevolkingsgroepen, het vertrouwen 
dat aan kinderen gegeven wordt en het maatjessysteem. 
 
De communicatie met de school vinden ze goed, middels nieuwsbrieven, inloop-
ochtenden, informatieavonden en rapportavonden. Vooral de “omgekeerde rapport-
avond”, waarop ouders vertellen over hun kinderen ervaren ze als inspirerend. 
 
Als verbeterpunt noemen ze de grote groepen en de wens van meer meedenkende 
en meer betrokken allochtone ouders. Zij erkennen dat de school daar niet altijd 
invloed op heeft. Integendeel. Een van de ouders gaf de school het compliment dat 
zij “kleurenblind” zou zijn. 

 
 
 

naam bestuurslid: Piet Wagemaker, alg. beleidsmedewerker  Stg. Staij 

Wij hebben gesproken met de heer Piet Wagemaker, algemeen beleidsmedwerker 
van de Stichting Samen Tussen Amstel en IJ, stichting  voor openbaar onderwijs. 
De voorzitter van de RvB de heer René Rigter heeft contact met ons opgenomen 
een aangegeven dat hij verhinderd was. 
Deze stichting heeft ongeveer 8000 leerlingen en 770 leraren op 20 basisscholen in 
Amsterdam. In hun stichting zijn er nog drie daltonscholen. Zij hebben een eigen 
intern opleidingsinstituut. Ze hebben momenteel geen wachtlijsten meer voor de 
leerlingen ten gevolge van de nieuwe aanname systematiek op basis van postcode, 
voorkeur en loting in Amsterdam. De scholen zijn veel kleurig van karakter met een 
diversiteit aan etniciteit en opleiding van de ouders. Het bovenschools manage-
ment is erg te spreken over de onderwijs kwaliteit van Aldoende en met name van 
de kwaliteit van het daltononderwijs zijn ze erg onder de indruk.  

De voormalige directeur heeft een prachtige daltonschool achtergelaten waar het 
Daltononderwijs op een speelse, effectieve maar ook prettige wijze wordt gereali-
seerd en ervaren door het visitatieteam. De Daltoncoördinator heeft alvorens de 
nieuwe directeur was benoemd aan de basis gestaan van het huidige Dalton-
onderwijs. Zij heeft samen met de Dalton Vakgroep en het team van leraren  er voor 
gezorgd dat  het Daltononderwijs geborgd en verbeterd werd. Zij heeft als drijvende 
kracht voor een brugfunctie in het Daltononderwijs gezorgd tussen het vertrek van 
de voormalige directeur en de nieuwe directeur. De nieuwe directeur geeft naar 
onze mening op een deskundige  en sympathieke wijze leiding aan de voortzetting 
van de Daltonontwikkeling op OBS Aldoende. Een aantal collega’s heeft ons dat 
ongevraagd in de gesprekken die we met ze gevoerd hebben verteld.  
De directeur, de Daltoncoördinator en het alle teamleden hebben zich heel open en 
behulpzaam naar het visitatieteam opgesteld zodat het visitatie team alle ruimte en 
informatie heeft gekregen die ze nodig hadden om de visitatie goed te laten 
verlopen. 

Uit de gesprekken met ouders 

Uit de gesprekken met het bestuur 

Uit de gesprekken met de schoolleiding 
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  ontwikkeling 

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

vertrouwen 
  

X 
2 Zelfstandigheid  X 
3 Samenwerking  X 
4 Reflectie  X 
5 Effectiviteit- doelmatigheid  X 
6 Borging   X 

* niet van toepassing bij licentieverlening 

 
 

 

 
 

 Advies Criteria 

 Licentie verlenen 
 

Maximaal één onvoldoende kernwaarde. 

 Over twee jaar versnelde visitatie 
voor licentieverlening 

Twee of meer onvoldoende kernwaarden 

 Geen licentie verlenen Na versnelde visitatie licentieverlening twee of meer 
onvoldoende kernwaarden 

X Licentie voor vijf jaar verlengen 
 

Maximaal één onvoldoende kernwaarde inclusief 
realisering aanbevelingen vorige visitatie  

 Over twee jaar versnelde visitatie  
(bij de vijfjaarlijkse visitatie) 

Twee of meer onvoldoende kernwaarden inclusief 
realisering aanbevelingen vorige visitatie 

 Licentie intrekken Na versnelde visitatie twee of meer onvoldoende 
kernwaarden inclusief realisering aanbevelingen 
vorige visitatie 

 
 
 
 
 
 
 

Aanbeveling Omschrijving 

Nr. 1. Zet de doorgaande lijn m.b.t. de evaluatie en reflectie op leerling-niveau 
door. Jullie zitten op de goede weg maar er valt nog veel meer uit te 
halen. 

 
 
 

Advies aan het bestuur van de NDV 
 

beoordeling 

Aanbevelingen die met een plan van aanpak opgenomen 
worden in de schoolreactie 
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Wij hebben nog een tip voor het team van Aldoende: 
wij adviseren jullie in jullie ‘ouder- en leerling- tevredenheidsonderzoeken’ alle 
Daltonaspecten van Aldoende mee te nemen. Op deze wijze blijven jullie regel-
matig op de hoogte van de opvattingen van leerlingen en ouders hieromtrent. 
 
Wij zijn erg onder de indruk van de kwaliteit van jullie Daltonderwijs. We hebben 
veel mooie Daltonpareltjes gezien zoals het Daltonboek, de door de leraren zelf 
ontwikkelde weektaak, de verantwoordelijkheid van elke leraar bij het opstellen 
van de jaarplannen van de vakgroepen, 3 keer per jaar informatie ochtend voor 
nieuwe ouders, diverse kijkwijzers, keuze werk en keuze kast etc. maar bovenal de 
open en fijne sfeer op jullie school was geweldig om te mogen ervaren! 
Om al die redenen feliciteren wij jullie met het behalen van de verlenging van jullie 
5-jaarlijkse Daltonlicentie. Wij danken jullie voor de hartelijke ontvangst en jullie 
gastvrijheid. Wij wensen jullie veel succes met dalton in de komende vijf jaren! 
 
 
 
 
 
 

naam handtekening datum 

   

 

 

 

slotopmerkingen 
 

Ondertekening voorzitter visitatieteam 
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De school heeft de Daltonvisitatie als prettig ervaren en is zeer te spreken over het 
enthousiasme dat is uitgesproken door de visiteurs en het daarmee positief behaalde 
resultaat. Een bezoek is haast nog te kort om álles te laten zien. In het verslag zijn  
her en der een aantal onjuiste conclusies getrokken. Gelukkig is er de kans om hierop  
te reageren. 
Aldoende is zich na het visitatiebezoek meer bewust van dat er met trots naar buiten 
getreden mag worden met ons Daltononderwijs. Hartelijk dank voor jullie bezoek en 
verslag. 
 

 

 

 

 

aanbeveling 1. 
(letterlijk overnemen uit 
visitatieverslag) 

Zet de doorgaande lijn m.b.t. de evaluatie en reflectie op leerling-
niveau door. Jullie zitten op de goede weg maar er valt nog veel 
meer uit te halen. 

actie Aldoende stelt zich zes doelen: 
1.Een doorgaande lijn in het voor leerlingen zichtbaar maken van 
lesdoelen. 
2. Evalueren en reflecteren. 
3. De leerling raad herstarten volgens vastgestelde doelstellingen 
4. Ik-doelen per kernwaarde 
5. Het structureel gebruiken van de kijkwijzer Daltonafspraken 
6. Het verder ontwikkelen en structureel gebruiken van de 
Indicatorenlijst leerkrachtvaardigheden. 

uitvoerenden Daltonvakgroep, directie en team. 

tijdvak Schoolplan periode: 2015-2019 

scholing/ externe 
ondersteuning 

Waar nodig. 

toelichting De ontwikkelpunten zijn in onderstaand tijdschema verder 
uitgewerkt. 

 

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. 

Plan van aanpak m.b.t. uitwerking aanbevelingen  
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2015-2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Doelen zichtbaar 

- doelen worden per 

bouw opgesteld 

(rekenen en spelling)  

Doelen zichtbaar 

- worden per bouw 

opgesteld (taal) 

- rekenen en spelling  

toegepast in de groep 

Doelen zichtbaar 

- doelen worden 

gehanteerd in alle 

groepen 

Doelen zichtbaar 

- doelen worden 

bijgesteld en 

gehanteerd in alle 

groepen 

Evalueren/Reflecteren 

- weektaak 

- lesdoel 

- daltonvaardigheden 

(in elke groep) 

Evalueren/Reflecteren 

- in gebruik nemen per 

vakgebied (in elke 

groep) 

 

Evalueren/Reflecteren 

- doorgaande lijn 

Evalueren/Reflecteren 

- wordt gehanteerd in 

alle groepen 

Leerlingraad 

- opzetten leerlingraad 

onder leiding van Kim 

Leerlingraad 

- leerlingraad 

functioneert 

  

Ik-doelen per 

kernwaarde 

- opstellen door 

Daltonvakgroep 

Ik-doelen per 

kernwaarde 

- experimenteren in de 

groep 

Ik-doelen per 

kernwaarde 

- worden in alle groepen 

gebruikt 

Ik-doelen per 

kernwaarde 

- eventueel leerlingen 

aanwezig bij 

oudergesprekken 

Kijkwijzer 
Daltonafspraken 

- wordt ingevuld door 

nieuwe leerkrachten en 

langdurige invallers 

 

Kijkwijzer 
Daltonafspraken 

- wordt (verder) 

ontwikkeld door de 

Daltonvakgroep 

- wordt door alle 

leerkrachten gebruikt, 

in samenwerking met 

maatjesgroep 

Kijkwijzer 
Daltonafspraken 

- wordt ingevuld door 

nieuwe leerkrachten en 

langdurige invallers 

 

Kijkwijzer 
Daltonafspraken 

- wordt door alle 

leerkrachten gebruikt, 

in samenwerking met 

maatjesgroep 

Indicatorenlijst 

leerkrachtvaardigheden 

- persoonlijke doelen 

worden besproken met 

maatjesgroep 

- vervolgstappen: eigen 

verantwoor-delijkheid 

- wordt ingevuld door 

nieuwe leerkrachten en 

langdurige invallers 

Indicatorenlijst 

leerkrachtvaardigheden 

- wordt ingevuld door 

de leerkrachten 

- wordt besproken in 

vergadering 

- Daltonwerkgroep 

inventariseert 

Indicatorenlijst 

leerkrachtvaardigheden 

- persoonlijke doelen 

worden besproken met 

maatjesgroep 

- vervolgstappen: eigen 

verantwoor-delijkheid 

- wordt ingevuld door 

nieuwe leerkrachten en 

langdurige invallers 

Indicatorenlijst 

leerkrachtvaardigheden 

- wordt ingevuld door 

de leerkrachten 

- wordt besproken in 

vergadering 

- Daltonwerkgroep 

inventariseert 

 

 
 
 
 

naam functie handtekening datum 

    

    

 
 

Ondertekening  school en 
visitatievoorzitter voor gezien 


