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0.   Realisering aanbevelingen vorige visitatie  
  

 
niet van toepassing bij  1e licentieaanvraag  

   

aanbeveling 1.  

  

 Spreek dezelfde daltontaal  

  

 evaluatie school  

  

 Zie bijlage: Dalton Ontwikkel Plan versie 17 februari 2017 

   

bevindingen  visitatieteam  

  

Op basis van de vorige visitatie heeft de school een uitgebreid ontwikkelplan op-

gesteld en uitgevoerd. Voor het thema daltontaal zijn handleidingen gemaakt en 

studiedagen georganiseerd. De visitatiecommissie heeft ervaren dat op dit thema 

flinke stappen zijn gemaakt.  

   

Wie doet wat? Een duidelijke taakomschrijving  

  

 evaluatie school  

  

 Zie bijlage: Dalton Ontwikkel Plan versie 17 februari 2017 

   

bevindingen visitatieteam  

  

Er zijn twee daltoncoördinatoren aangesteld en een daltoncommissie gevormd. 

Deze mensen nemen het voortouw in de ontwikkeling van het daltononderwijs  

in de school. 

  

 Maak een Dalton Ontwikkeling Plan  

  

 evaluatie school  

  

 Zie bijlage: Dalton Ontwikkel Plan versie 17 februari 2017 

  
aanbeveling 2.   

  
aanbeveling 3.   



  

   

  
  

 

bevindingen  visitatieteam  

  

Er is een daltonplan 2013 – 2017 en een mooie uitdaging om een daltonplan  

2018-2022 te schrijven.  

    

aanbeveling 4.  

  

 Breng daltonactiviteiten in kaart  

  

 evaluatie school  

  

 Zie bijlage: Dalton Ontwikkel Plan versie 17 februari 2017 

   

bevindingen visitatieteam  

  

De leerlingen hebben de mogelijkheid om hun leerproces op basis van tempo en 

niveau inhoud te geven. Dat heeft de visitatiecommissie bijvoorbeeld bij geschiede-

nis kunnen zien. De leerlingen in leerjaar 1 kunnen sowieso op eigen tempo en 

niveau werken. Tijdens dalton+ kunnen leerlingen achterstanden wegwerken of 

bijles krijgen. Leerlingen die heel goed bezig zijn kunnen een gouden kaart krijgen. 

Leerlingen in leerjaar 1 zijn gestart met het werken in doelen en met een logboek.  

    

aanbeveling 5.  

  

 Zorg voor verdieping bij de verschillende vakken  

  

 evaluatie school  

  

Zie bijlage: Dalton Ontwikkel Plan versie 17 februari 2017  

   

bevindingen  visitatieteam  

  

Leerlingen mogen zich bij een vak verdiepen in een onderdeel van het vak. 

Leerjaar 1 is gestart met de mogelijkheid om onderdelen op een hoger niveau af te 

ronden. Er bestaat de mogelijkheid om in leerjaar 3 een vak eerder af te ronden 

met het examen. Vanaf 2017 kunnen de leerlingen ook havo 4 en 5 doen op de 

dalton Dokkum. Er is een sportstroom en kunst & cultuurstroom voor leerlingen die 

dit willen. 

  

  

 



  

 

  
  

  

 1 .  Vrijheid in gebondenheid /        

 Verantwoordelijkheid en vertrouwen  
  

   

Indicatoren op leerlingniveau   

   

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.  

   

evaluatie school  

  

1.1. Alle leerlingen op Dalton Dokkum werken vanaf mei 2016 met een logboek en 
    maken hierin elke ochtend tijdens de zogenaamde mentorgroep een planning voor  
    de week- en/of dagtaken. Het is de verantwoordelijkheid van de leerling om de juiste 
    keuzes te maken. Leerjaar 1 werkt hierbij met maak- en leerdoelen (voor zowel een 
    week als per dag). Deze worden op basis van de KED-Learningportal gemaakt. 

Leerjaar 2, 3 en 4 maken een planning via leerstoflijnen. De meerwaarde van het 
maken van deze planning is nog niet in alle leerjaren even betekenisvol. De school 
zit in een overgangsfase van taakgericht onderwijs naar onderwijs gericht op het 
behalen van doelen. Leerjaar 2, 3 en 4 maken een dagplanning in het logboek op 
basis van de leerstoflijnen. Vanuit de schoolleiding wordt gezocht naar externe 
expertise om het team verder te helpen in de coachende rol die vereist is bij het 
plannen/werken met de KED-methode.  

  
1.2. Aan het einde van elke schooldag is er, net als ’s ochtends een mentormoment. 
Hierin reflecteren de leerlingen op hun planning, stellen waar nodig alvast doelen 
voor de volgende dag en kunnen ze verder werken (vrijwillig of op last van een 
docent) aan hun planning in een dalton+ uur, dat nog volgt na hetmentorgroep 
moment.  
Daarnaast leggen leerlingen verantwoording af bij persoonlijk mentorgesprekken 
(PM-gesprek) en eventueel in de verschillende lessen bij de vakdocenten. Vanaf  
dit schooljaar vertellen leerlingen uit leerjaar 1 in een 20-minutengesprek ouders en 
persoonlijk mentor wat zijn/haar vorderingen zijn, waar hij of zij trots op is en wat de 
(lange) termijndoelen zijn. Tijdens de eerste 20-minutengesprekken in december 
werden deze gesprekken als zeer zinvol en waardevol ervaren door de verschillen-
de betrokken partijen. Leerlingen uit klas 1 stellen tijdens een start-gesprek in 
augustus ook lange termijndoelen. Hierbij valt te denken aan wat zij willen bereiken 
op Dalton Dokkum en wat voor beroep ze later willen doen.  
 

  



  

   

  
  

1.3 Zie ook hiervoor. Tijdens de gesprekken met de persoonlijk mentor worden de 
leerprestaties, leervorderingen individueel met de leerlingen besproken. Door het 
stellen van zoveel mogelijk open vragen worden leerlingen gevraagd hoe het gaat, 
waar ze tegen aan lopen, worden leerlingen uitgedaagd verantwoording af te 
leggen en gevraagd hoe ze eventuele verbeteringen denken te realiseren. 
Concreet gaat het dan over cijfers, het af hebben van het leer- en maakwerk 
(stempels halen), treden en thema’s afronden, het plannen, de keuze voor de 
daltonuren, het inhalen van toetsen, het plannen van presentaties. In alle gevallen 
gaat het erom dat leerlingen zoveel mogelijk uit zichzelf aangeven hoe e.e.a. wordt 
opgepakt.  

    Nieuw is dat leerlingen dagelijks aan het begin van de dag zelf en actief nadenken 
    over het leer- en maakwerk voor die dag en daarin zoveel mogelijk zelfstandig 
    keuzes (leren te) maken. Op het einde van de dag moeten ze terugkijken op de 

    gemaakte keuzes.  
  

Verder worden leerlingen in de gelegenheid gesteld om voor de daltonuren eigen 
keuzes te maken in leer- en maakwerk en vaak wordt die gelegenheid ook 
geboden tijdens de reguliere lessen 

 
1.4 Al hoewel dit altijd beter kan, zijn we daar op Dalton Dokkum niet ontevreden  
over. Veruit de meeste leerlingen hebben zorg en aandacht voor hun leeromgeving 
en die van hun medeleerling. Leerlingen zijn ook goed op hun verantwoordelijkheid 
aan te spreken.  

  

bevindingen visitatieteam  

  

De visitatiecommissie heeft gezien dat leerlingen op Dalton Dokkum met de KED-

learningportal of het leerlijnenboekje goed verantwoordelijkheid kunnen nemen 

voor hun leerproces. Met KED hebben leerlingen meer overzicht. Ze maken een 

planning in de PM-uren.  Leerlingen met een gouden kaart hoeven aan het einde 

van de dag niet terug te komen voor de bespreking of de planning wel al dan niet 

gehaald is. Deze gouden kaart geeft tevens het recht om per periode, in overleg, 

twee uren te “skippen”.  

Leerlingen geven aan dat het prettig is aan het begin van de dag een planning te 

maken. Je kunt kiezen of je “even een dagje heel hard werkt  of het werk rustig aan 

verdeelt over de week. De gouden kaart geeft de leerlingen het gevoel dat ze 

vertrouwd worden door de docenten. 

Leerlingen kunnen het leerproces versnellen en/of verdiepen door opdrachten op 

een hoger niveau af te sluiten.  

  

  



  

 

  
  

  

Indicatoren op leraarniveau  

  

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.  
 

 

 

 

 

 evaluatie school  

  

1.5 Leerlingen maken tijdens de mentorgroep een planning. Hierbij kunnen ze zelf  
(bewuste) keuzes maken. De docent adviseert waar nodig om gestelde doelen/ 
taken bij te stellen (bv. als een leerling teveel leerwerk op een dag wil doen, kan 
een docent het advies geven om leer- en maakwerk af te wisselen), maar in de 
basis kan de leerling dit dus zelf bepalen. Andere voorbeelden zijn:  
- de keuze die de leerlingen geboden wordt om zelf te bepalen wanneer en welk  
leer- en maakwerk ze willen doen i.r.t. weekdoelen leerstoflijnen - dit kan zowel  
binnen de les (niet altijd) als in de daltonuren  
  
1.6 In klas 1 werken leerlingen via de KED-Learningportal op hun eigen tempo en  
niveau. Docenten besteden in de verschillende lessen aandacht aan de vraag- 
stukken die leerlingen hebben. Daarnaast bieden docenten nieuw leer- en maat- 
werk dat aansluit bij de reeds bestaande kennis en vaardigheden.  
Hieronder kunt u een lijst van voorbeelden zien hoe een aantal vakken punt 1.6  
toepassen in hun lessen. In klas 3 en 4 werken de vakken Economie en  
Geschiedenis met de ELO van itslearning, waarbij lessen op diverse niveaus  
worden aangeboden Leerstoflijnen zijn op niveau.  
Geschiedenis: via de ELO itslearning werken leerlingen in zogenaamde niveau- 
groepen. Deze groepen zijn gebaseerd op een nulmeting via een zgn. introductie- 
toets. Leerlingen worden op basis van hun score op deze toets ingedeeld in een 
verbeterings-, basis-, of verdiepingsgroep. Voor elke groep is in de lessen een 
deel van de tijd ingeruimd waarin een groep bv. extra uitleg kan krijgen of juist zelf 
invulling aan het te behandelen onderwerp kan geven. Economie: Leerlingen 
maken een toets over een bepaald hoofdstuk/onderwerp. Op basis van de be-
haalde score maakt een leerling een casus om de geleerde Kennis verder toe  

te passen/verdiepen of verbeteren.  
Wiskunde: de docent weet uit ervaring waar valkuilen liggen en schenkt hier, waar 
nodig, meer aandacht aan. Ook individueel weet de docent welke leerlingen 
dyscalculie en/of andere stoornissen hebben en welke invloed dit heeft op het vak. 
Zwakke leerlingen nodigt de docent daarop uit voor de Daltonzone of Dalton+uren. 

  
 
 



  

   

  
  

1.7 Met de invoering van KED-Learningportal is op Dalton Dokkum een proces in  

werking gezet om de leerling, nog meer dan al het geval was, eigenaar van het  
eigen leerproces te maken. Hiermee geeft Dalton Dokkum invulling aan één van  
haar ambities uit het meerjarenbeleidsplan 2015-2018.In klas 1 worden leerlingen 
in de gelegenheid gesteld om hun leerdoelen te leren beheersen. Via meerdere 
wegen worden leerlingen in de gelegenheid gesteld om de leerdoelen te behalen, 
passend bij hun stijl, tempo en niveau. Docenten zijn in deze situatie meer dan 
voorheen coach en begeleider. De leerling wordt in dat proces begeleid door 
vakdocent en persoonlijke mentor. De didactische inrichting van de KED-Learning 
portal maakt dit mogelijk. Leerlingen worden uitgedaagd hun eigen plannen te 
maken. Hiervoor zijn o.a. het logboek in gebruik genomen en presenteren leerlingen 
hun vorderingen aan ouders en PM in een 20-minutengesprek. In dit eerste jaar is 
het voor de docenten zaak om zoveel  

mogelijk te groeien in deze rol en elkaar hier zoveel mogelijk te ondersteunen. Dit 
gebeurt door bijbehorende zaken/thema’s op studiedagen te bespreken en vanaf 
begin januari wekelijks te bespreken wat er speelt rondom de KED-Learningportal. 
Daarnaast wordt, zoals eerder genoemd, ook externe expertise ingeroepen voor 
het aanleren van de coachrol. Op deze manieren willen wij de leerling steeds meer 
eigenaar maken van het eigen leerproces.  

 

bevindingen visitatieteam  

  

We hebben gezien dat docenten veel vertrouwen geven aan leerlingen, op het 

leerplein met de gouden kaart, in het eerste uur met het maken van de planning,  

in het kunstlokaal met alle toegankelijke machines en gereedschappen. Docenten 

vragen door als leerlingen een onvolledige planning hebben, waarmee ze het 

kader van de vrijheid aangeven en duidelijkheid aan de leerling bieden. Door KED 

kunnen docenten de leerlingen op hun eigen tempo laten werken. Vooral in de 

eerste twee of drie uur (PM en daltonuren) van de schooldag komt deze vrijheid in 

gebondenheid goed tot uiting. Docenten zoeken een weg naar meer coaching en 

minder controle met als doel dat de leerling zijn talent optimaal benut en meer 

eigenaar is van het leerproces, bijvoorbeeld door opdrachten op een hoger niveau 

af te ronden.   

   

Indicatoren op schoolniveau  

   

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.  
  

 



  

 

  
  

 evaluatie school  

  

 1.8 Het geven van vertrouwen aan leerlingen is het vertrekpunt in het sociaal- 
 pedagogisch handelen op Dalton Dokkum. Vertrouwen vormt de basis voor het 

 invulling kunnen geven aan de Dalton kernwaarden. Zichtbaar wordt dat in de keuze 
 voor de dalton- en de dalton+ uren, het de leerlingen zelf laten plannen van taken en   
 opdrachten uit de leerstoflijnen, of week- en dagdoelen.  
 Het meest zichtbare voorbeeld vormt de gouden kaart. Leerlingen die goed  
 presteren en een goede leer- en werkhouding laten zien hebben recht op een  
 gouden kaart. Deze leerlingen krijgen bepaalde privileges gebaseerd op het  
 vertrouwen wat ze hebben verdiend. 
    
1.9 Dalton Dokkum is een kleine school, maar wel een school waar heel wat gebeurt. 
De school is zich steeds duidelijker aan het profileren in de regio, groeit in positieve 
aandacht van de regio en is zeer duidelijk gericht op het onderwijs van de 21e eeuw. 
Dit alles vraagt een hoop van het personeel. Vorig schooljaar werd hierdoor de werk-
druk als zwaar ervaren door een deel van het team. Het ziekteverzuim was (al enkele 
jaren) hoog. Medewerkers hebben hun grenzen aangegeven. Er zijn gesprekken 
gevoerd tussen een delegatie uit het team en de schoolleiding, met als resultaat dat 
er voor dit schooljaar bewust gekozen is voor een beperkt aantal ontwikkelpunten, 
om zo punten goed uit te kunnen werken en kwaliteit te kunnen waarborgen. Het jaar 
staat vooral in het teken van het implementeren van voorgenomen plannen. 
Daarnaast is het schooljaar begonnen met een tweedaags verblijf in Bakkeveen wat 
in het teken stond van teambuilding. Dit is door het hele team als zeer positief 
ervaren. Er is dit jaar opbouwend overleg over de school/schoolzaken en het 
ziekteverzuim is tot zover het laagst sinds 6 a 7 jaar.  
 
1.10 In Dokkum worden afspraken door en voor het team gemaakt en geëvalueerd.  
Hierbij hoort ook dat het personeel elkaar mag aanspreken op zaken als dat nodig is. 
Dit kan door de leiding gebeuren, maar ook door de medewerkers onderling. In een 
groep is het onvermijdelijk dat er wel eens afspraken niet worden nagekomen. Een 
voorbeeld hiervan is het op tijd aanleveren bij de administratie van leerstoflijnen, 
zodat deze gepubliceerd kunnen worden op de website. In deze spreekt dan de 
administratie de betreffende docent aan via bv. de mail. Mocht dit geen of 
onvoldoende effect hebben, dan kan de schoolleiding deze docent aanspreken. Er is 
tijdens vergaderingen, in weekbulletins van de schoolleiding etc. veel aandacht voor 
wat wij ‘kleine kwaliteit’ noemen. Hierbij valt te denken aan het geregeld houden van 
PM-gesprekken, afspraken rondom de plaats van mobiele telefoons in de lokalen of 
het wachten op de bel voordat leerlingen het lokaal kunnen verlaten.  

  



  

   

  
  

1.11 Dalton Dokkum wil naast vakkennis ook eigen talenten laten ontplooien +  
leerling een breed scala aan vaardigheden aanleren/kennis laten maken met  
diverse onderwerpen. Een aantal sprekende voorbeelden hiervan zijn o.a.:  

o Arts eXpression, een kunstwedstrijd waarbij leerlingen van de diverse Piter 
Jelles-scholen zich kunnen verdiepen/hun kunsten tentoonstellen op het 
gebied van dans, theater, muziek en beeldende kunst.  

o Interesselessen, bij deze lessen kunnen leerlingen een aantal lessen volgen 
over een onderwerp dat hen aanspreekt. Tijdens de eerste ronde 
interesselessen was er de keuze uit o.a. moderne dans, een onderzoek naar 
het Friese landschap (met grondboringen en zoeken met metaaldetectors) en 
het organiseren van een kerstmarkt. Deze lessen worden afgesloten met een 
presentatieronde voor leerlingen, ouders en andere belangstellenden.  

o Mentorlessen. Tijdens de mentoruren aan het begin van de dag is vaak 
aandacht voor de actuele onderwerpen. Actuele onderwerpen worden 
geïntroduceerd met een tv-fragment en vervolgens met de leerlingen 
bediscussieerd.  

o Maatschappelijke stage. Ondanks dat de maatschappelijke stage afgeschaft 
is, heeft Dalton Dokkum ervoor gekozen de maatschappelijke stage in stand 
te houden. We zijn van mening dat het verrichten van vrijwilligerswerk een 
wezenlijke bijdrage levert aan de algemene vorming van leerlingen.  

o Fryske Wike. Dit jaar voor het eerst wordt een Fryske Wike gehouden als 
invulling van het vak Frysk. Dalton Dokkum vindt het niet alleen belangrijk dat 
leerlingen kennis maken met de Fryske taal, maar ook met de Fryske cultuur. 
De Fryske Wike levert daar een bijdrage aan.  

o Filosofieproject, gegeven in het schooljaar 2014-15. Bij dit project verdiepten 
leerlingen en personeel zich in verschillende levensbeschouwingen zoals 
humanisme, boeddhisme, vrijmetselarij en christendom. Door zowel 
leerlingen, team en ouders werd dit project (op een openbare school) als een 
zeer goede verruiming/aanvulling van de visie op/kennis over dergelijke 
beschouwingen ervaren. In komende schooljaren wordt opnieuw ruimte 
ingebouwd voor dit project.  

o Tijdens voorlichtingsavonden, Open- en Doedagen is er een grote rol 
weggelegd voor leerlingen in de organisatie en uitvoer van deze dagen. 
Bezoekers reageren zeer positief op het enthousiasme van onze leerlingen. 
Voor onze leerlingen is het naast het ontwikkelen van zowel sociale 
vaardigheden als organisatietalent ook een goede invulling voor hun uren 
maatschappelijke stage.  
  

1.12 Docenten kunnen op diverse manieren hun kennis over interessante of  
benodigde zaken verdiepen of verbreden. Elke docent heeft een x aantal uren  
welke hieraan kunnen worden besteed. Hierbij valt te denken aan o.a. een 1e  
graads opleiding, studie op het gebied van daltononderwijs (o.a. Daltontweedaagse 
en visiteursschap), bezoeken aan Kunsskapsolanscholen  in Nederland en Zweden 
voor KED, als het deelnemen aan (PJ-brede) werkgroepen.  
Voor leerlingen verwijzen wij u naar punt 1.11.  

  



  

 

  
  

 

bevindingen visitatieteam  

  

De visitatiecommissie heeft gezien dat de vrijheid en het daarmee gepaard gaande 

vertrouwen goed zichtbaar is binnen de school. Leerlingen plannen hun eigen werk 

aan het begin van de dag tijdens het mentoruur. Ook de uitwerking van de gouden 

kaart in de praktijk komt goed tot zijn recht. 

In gesprek met de docenten blijkt dat het vertrouwen met de school ook voldoende 

is. Naar aanleiding van de ervaren werkdruk van de docenten is besloten de 

frequentie van de vergaderingen aan te passen naar een wat meer acceptabel 

niveau.  

Dat de school zich naast de reguliere lestijd wil richten op de ontwikkeling van de 

leerlingen was vooral te zien in het Daltonuur van het vak drama. Daar waren de 

leerlingen aan het repeteren voor de Arts eXpression voorstelling van de vrijdag er 

op.  

Het visitatieteam heeft gezien dat in de school vier borden hangen met dalton-

waarden ‘samenwerken’, ‘reflectie’, ‘zelfstandigheid’ en ‘verantwoordelijkheid’. 

Volgens de NDV is die laatste ‘vrijheid/verantwoordelijkheid en vertrouwen’. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

   

  
  

   
 

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.  

  

 evaluatie school  

  

2.1 Leerlingen op Dalton Dokkum worden in het bereiken van hun leerdoelen 
ondersteund in de vorm van de mentorgroep (planning/logboek), leerstoflijnen en 
learningportal. Daarnaast maken leerlingen zelf keuzes welke daltonuren zij 
bezoeken en kunnen ze gebruik maken van dalton+uren. Waar mogelijk kunnen 
derde klas leerlingen in één vak versneld examen doen om zo leerdoelen voor dit 
vak sneller te bereiken en in klas vier tijd te kunnen besteden aan nieuwe leer-
doelen (d.w.z. 7e examenvak) of meer tijd aan vakken waar ze moeite mee 
hebben. Initiatieven om leerdoel te bereiken, worden ondersteund door leerstof-
lijnenboekje, logboek en learningportal.  
   

2.2 De (meeste) lokalen zijn zo ingericht dat samenwerking wordt gestimuleerd.  
Er worden verschillende groepsgroottes aangeboden. De werkgroepjes kunnen 
variëren van 1 tot 6. Dit stimuleert tot het maken van keuzes. Hierdoor kunnen 
leerlingen elkaar helpen/vragen om hulp. In alle lessen zijn er docenten of les-
assistenten om hulp te bieden. Elke leerling heeft een PM, waarmee vraagstukken 
kunnen worden besproken/aangepakt. Via de zorgcoördinator wordt extra zorg 
geboden, ook op het gebied van planning.  
  

2.3. Dit verschilt per vak. Bij meerdere vakken kunnen leerlingen zelf bepalen aan 
welk onderdeel zij werken en op welk moment. Hierbij valt te denken aan de les-
kaarten bij het vak Beeldende Vorming of de ELO bij Economie in klas 3 en 4. 
Binnen de KED-Learningportal krijgen leerlingen hier meer vrijheid en verantwoor-
delijkheid in. Vooral bij de zgn. tredevakken is dit terug te zien. Het biedt mogelijk-
heden om te variëren in werktempo. De uitleg kan bijvoorbeeld gevolgd worden op 
ieder gewenst moment. De doelen zijn helder omschreven, dus de leerling kan 
zelfstandig verder.  

  

  
  

  

2 .   Zelfstandigheid    

Indicator en 
  
op  leerlingniveau 

  



  

 

  
  

Het onderwerp wordt grotendeels door de docent bepaald. Dit punt is vanaf dit jaar 
sterk in ontwikkeling. KED nodigt uit tot verschillende werkvormen, bijvoorbeeld 
zelfstandig werken, check-in duo’s en experts.  
  
2.4 Bij het vak Drama krijgen de leerling de rol van regisseur of spelleider. Deze 
leerling is binnen de eigen groep verantwoordelijk voor het werkproces en draagt 
er zorg voor dat eventuele uitdagingen door de groep zelf worden opgelost. Na een 
vooraf vastgestelde tijd (bijvoorbeeld 15 minuten) mogen de regisseurs eventuele 
vragen aan de docent stellen. Over het algemeen heeft de groep tegen die tijd 
eventuele vraagstukken al opgelost.  
Bij een aantal vakken kunnen de leerlingen hun naam noteren op het bord tijdens 
de daltonuren. De docent loopt bij deze leerlingen langs voor het bieden van hulp.  
  
2.5 Leerlingen laten een docent zien dat ze een bepaalde taak afhebben. Als het 
werk afdoende gemaakt is, krijgt de leerling hiervoor een stempel op de stempel-
kaart. Daarna kan de leerling het werk nakijken via een nakijkboek. Leerlingen die 
met de KED-Learningportal werken, kunnen antwoorden vinden op dezelfde portal. 
Af en toe wordt een D-toets klassikaal nagekeken. Bij MM & AK zijn er momenten 
dat er een aparte plek is om na te kijken samen met/bij de onderwijsassistent.  

   

bevindingen visitatieteam  

  

Het visitatieteam heeft gezien dat op het Piter Jelles college te Dokkum de leer-

lingen in het eerste leerjaar werken via de KED-learningportal. De leerlingen 

kunnen op hun eigen tempo en niveau aan het werk met de verschillende vakken. 

In de ochtend maken zij een persoonlijke planning tijdens een PM-les (persoonlijk-

mentorles). Hier kunnen zij aan de daltonuren invulling geven en een planning 

maken voor hun presentaties (toetsmomenten). De leerlingen die geen tekorten 

hebben en goed gedrag vertonen kunnen een gouden kaart ontvangen. Deze geeft 

ze het recht om zelfstandig te werken in een open leeromgeving.  

Vanaf leerjaar 1 wordt er gewerkt met leerstoflijnenboekjes.   

   

Indicatoren op leraarniveau  

  

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.  
  

  



  

   

  
  

 evaluatie school  

  

2.6 Alle docenten hebben in de leslokalen de beschikking over een digibord met 
licentie van hun methode (of vak op de KED-Learningportal), een eigen ter voor-
bereiding van de lessen. In klas 3 werken de vakken Geschiedenis en Economie 
via de ELO van itslearning, met daarop alle bijbehorende informatie.  
In enkele lokalen werkt het digibord niet altijd optimaal. Hulp hierbij moet vanuit het 
servicebureau in Leeuwarden komen. Deze hulp verloopt langzaam, wat soms 
frustrerend werkt. Leerstoflijnen worden centraal op de website van Dalton Dokkum 
geplaatst. Toetsen staan in deze leerstoflijnen en worden ook in SOMToday 
geplaatst.  
 

2.7 Leerlingen beginnen de dag met het maken van een dagplanning. De docent 
bespreekt deze met ze en laat leerling waar nodig nadenken over geplande werk/ 
keuzes. Veel docenten overleggen met de leerlingen over de lesinhoud. Hierbij valt 
te denken aan het (groten)deels laten organiseren van de les door leerlingen  

(bv. bij Drama en Sport) of het samen vaststellen van de vorm van toetsing/ 
afsluiting (Mens en Maatschappij). Het gebruik maken van dalton+ uren wordt door 
de docenten gestimuleerd (en waar nodig verplicht).  
 
2.8 Tijdens vaklessen, daltonzone, dalton+ uren, interesselessen etc. 
 
2.9 Per les heeft een leerling gemiddeld 15/20 minuten eigen tijd. Lessen worden 
gegeven aan de hand van de vijf rollen van de docent (5 minuten gastheer, 10 /15 
minuten presentator/ didacticus, 20 minuten zelfstandig werken/nakijken + ruimte 
voor eigen vragen, 5 minuten afsluiting. Als leerlingen aangeven/bekend is dat een 
leerling een bepaald talent al bezit of wil ontwikkelen, dan kunnen deze leerlingen 
zelf aangeven hoe ze hier aan willen werken/worden ze door docenten benaderd 
om deze talenten te kunnen ontwikkelen. Een voorbeeld hiervan zijn lessen voor 
leerlingen van een plaatselijke basisschool, welke door leerlingen uit onder- en 
bovenbouw georganiseerd en gegeven werden. Dit gebeurde zowel op de eigen 
locatie als op de basisschool. De reacties op deze lessen waren zeer enthousiast 

  

bevindingen visitatieteam  

  

Met de KED-learningportal en het leerlijnenboekje hebben de docenten een werk-

omgeving gemaakt waarin de leerling zelfstandig aan de slag kunnen. Het visitatie-

team heeft ook gezien dat docenten zelf opdrachten (gedifferentieerd op niveau) 

hieraan hebben toegevoegd (bijvoorbeeld kunst).  

Het visitatieteam heeft gezien dat docenten in het eerste uur aan leerlingen vragen 

concrete opdrachten voor die dag in te plannen. Sommige leerlingen mogen voor 

een week plannen. Docenten vragen dan aan de leerlingen om die opdrachten in 

ik-doelen te formuleren. 

We hebben gezien dat enkele docenten korte instructie geven aan de leerlingen, 

die hiermee snel aan de slag kunnen. Tijdens het daltonuur worden korte bood-

schappen gegeven om de leerlingen verder te laten werken. Er liggen kansen om 

taakgericht samenwerken in de lessen te versterken. 



  

 

  
  

We hebben gezien dat docenten aan leerlingen ruimte geven hun eigen invulling te 

geven aan een opdracht bij kunst en bij de eindopdrachten van KED. 

   

Indicatoren op schoolniveau  

  

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.  

  

 evaluatie school  

  

2.10 In klas 1 wordt vanaf dit schooljaar gewerkt via de KED-Learningportal. Dit 
vraagt een stuk (ICT-)ontwikkeling van de betreffende docenten. Docenten geven 
aan dat ze (grotendeels) tevreden zijn over de learningportal en deze leeromgeving 
als stimulerend voor henzelf en leerlingen ervaren.  
Dit schooljaar is er ook een start gemaakt met de zogenaamde interesselessen.  
De invulling van deze lessen wordt geheel door de docenten zelf gedaan. Dit kan 
zijn naar uitdaging of interesse. Voor studiedagen worden geregeld docenten 
gevraagd of zij deze dagen of onderdelen ervan willen organiseren en uitvoeren.  
Verdere voorbeelden zijn uitwisselingsprogramma’s bij het vak Duits, waarbij leer-
lingen van Dalton Dokkum op bezoek gaan in Duitsland of Duitse studenten langs-
komen in Dokkum. Gedurende drie of vier dagen is er een compleet programma 
voor eigen en bezoekende leerlingen en een gezamenlijke afsluiting met ouders  
en belangstellenden.  
Verdere voorbeelden zijn het bezoeken van diverse daltonactiviteiten zoals de 
Dalton-tweedaagse, 24-uursconferentie, studiedagen voor eigen vak etc.  

 

bevindingen visitatieteam  

 

De OSG Piter Jelles heeft elf locaties. Op dit moment is één van de uitgangs-

punten van het beleid, vernieuwing. Alle scholen krijgen de mogelijkheid en de 

ruimte van het bestuur om op hun eigen manier op zoek te gaan naar vormen van 

gepersonaliseerd leren. Dalton Dokkum heeft in de KED-learningportal een vorm 

gevonden die goed past bij de daltonwerkwijze. Met de keuze voor het portal heeft 

Dalton Dokkum zichtbare stappen gemaakt om het onderwijs meer in handen van 

de leerlingen te geven. De daarbij behorende learningportal in leerjaar 1 heeft veel 

meer de rol van “assistent teacher”, dan dat wij zagen in het “leerstoflijnen boekje” 

van klas 2,3 en 4. 

Uit het gesprek met de docenten kwam naar voren, dat zij met initiatieven en 

plannen kunnen komen ter verbetering van het onderwijs en het werkklimaat.  

Ze voelen zich daarin gesteund en gehoord door de schoolleiding. 



  

   

  
  

 

 
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.  

  

 evaluatie school  

  

3.1 Leslokalen zijn ingericht om samenwerking te bevorderen. In klas 1 bevordert 

KED het samenwerken nog verder door de diverse opdrachten die hierbij in groepjes 

moeten worden uitgevoerd. In klas 2, 3 en 4 worden bij alle vakken 

samenwerkingsopdrachten toegepast. Ook bij interesselessen en daltonuren is 

samenwerking mogelijk/wordt er samengewerkt. Leerlingen op Dalton Dokkum 

werken graag samen, op een enkeling na die liever zelfstandig werkt. Bij dergelijke 

leerlingen wordt bv. in overleg afgesproken hoe/wanneer er wel moet worden 

samengewerkt met andere leerlingen.  

  

3.2/3.3 De leerlingen gaan respectvol met elkaar en docenten om. Nieuwe docenten 

geven vaak aan dat ze veel hulp/steun ervaren vanuit de leerlingen. Bij het vak Mens 

en Maatschappij moeten leerlingen ook geregeld samenwerken op het gebied van 

becijfering. Bij samenwerkingsopdrachten, zoals een archiefonderzoek, moeten ze 

een x aantal punten verdelen, zodat elk teamlid een eerlijk cijfer voor zijn/haar 

inzet/prestaties krijgt.  

   

bevindingen visitatieteam  

  

Op basis van ons bezoek zien we mogelijkheden om samenwerken en samen-
werkend leren te versterken. 
Het is in de lokalen duidelijk dat de tafels in groepjes staan en dit nodigt uit om 
samen te gaan werken. In de les beeldende vorming waren twee leerlingen aan 
het werk aan een opdracht van een project.  
Gepersonaliseerd leren in leerjaar 1 zou leerlingen optimaal de kans kunnen geven 
om samen te werken. 
De leerlingen gaan respectvol met elkaar en de docenten om, een prachtige basis 
om het samenwerken te versterken en te verdiepen. 

  

  

  

  
  
  
  
  

3 .   Samenwerking     

Indicator en   op  leerlingniveau   



  

 

  
  

 

Indicatoren op leraarniveau  

  

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.  

  

 evaluatie school  

  

3.3 Het docententeam van Dalton Dokkum heeft veel voor elkaar over. Het 
gedachtengoed over het algemeen is dat we de school samen draaiende houden.  
We denken met elkaar mee en ondersteunen elkaar wanneer dit nodig is. De 
eerste stap naar een goede les is de verbinding die je als docent maakt met de 
leerlingen. De relatie van docenten en leerlingen onderling is over het algemeen 
zeer open en gestoeld op wederzijds respect.  
  
3.4 Leer- en maaktaken worden via leerstoflijnen (of ELO) opgegeven aan de 
leerlingen. Het nakomen van het op tijd aanleveren van leerstoflijnen gaat nog niet 
altijd goed. Daarnaast zijn sommige regels onbekend of onduidelijk. Hier wil het 
team aan werken. Daarom zijn dit schooljaar met het gehele team een aantal 
protocollen opgezet waarin staat welke afspraken er rondom een onderdeel van 
onze school bestaan. Hiervoor verwijs ik u verder naar de bijlage ‘protocollen’. De 
gemaakte protocollen zijn nog vrij nieuw en hebben daarom nog wat tijd nodig om 
alle duidelijkheid te verschaffen voor alle medewerkers. Daarnaast wordt nog aan 
de volgende onderdelen gewerkt:  
- Regels schrappen (overload aan regels voorkomen)  
- In de weekinformatie van de locatiedirecteur worden afspraken herhaald  
- Notulen op vaste plek: OneNote  

- Teamleden wijzen elkaar op gemaakte afspraken  
  
3.5 Hieronder ziet u een opsomming van een aantal vormen/soorten van samen-
werking zoals die toegepast worden op Dalton Dokkum:  
Wiskunde: Havoleerlingen leren de stelling van Pythagoras. VMBO-T-leerlingen 
krijgen later deze zelfde stelling als onderwerp. Voor de uitleg aan de VMBO-T-
leerlingen worden de havoleerlingen leerlingen ingezet.  

Sport: Leerlingen die een bepaalde, sportieve vaardigheid beheersen (bv. de 
radslag) worden ingezet om deze bij andere leerlingen aan te leren.  
Drama: Leerlingen krijgen bij toneelopdrachten een regisseursrol en helpen de 
uitvoerende leerlingen bij het verbeteren/volbrengen van hun opdracht.  
 
Een aantal andere vakken maakt gebruik van methodes als DDU (Denken – Delen  
– Uitwisselen), werken in duo’s, woordwebs/mindmaps, Kahoot/Menti etc.  



  

   

  
  

Wat ook opvalt, is dat leerlingen onderling ook veel van dergelijke 

samenwerkingsvormen toepassen en op deze wijze elkaar scherp houden op de 

verwerking/verbetering/begrijpen van de leerstof.  

  

3.6 Op Dalton Dokkum willen docenten naast de leerling staan en er niet boven. 

Uiteraard zijn leerlingen te gast bij docenten in hun lessen en wordt onfatsoenlijk 

gedrag niet getolereerd, maar een prettig en vriendelijk pedagogisch klimaat staat 

erg hoog aangeschreven in de school. Leerlingen en docenten geven aan dat de 

school een fijn leefklimaat heeft. Ook ouders en andere bezoekers geven dit gevoel 

/ervaring vaak aan.  

   

bevindingen visitatieteam  

  

Op Dalton Dokkum zie je een team dat de klus samen klaart en op basis van 

vertrouwen nauw samenwerkt. Dat is mooi. Het klimaat van de school nodigt uit 

om stappen te maken om verschillende vormen en niveaus van samenwerken toe 

te passen. 

   

 Indicatoren op schoolniveau  

  

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.  

  

 evaluatie school  

  

3.7 Op Dalton Dokkum werken leerlingen en personeelsleden samen om het beste 
uit onszelf te halen. Samen plannen we het maak- en leerwerk in, maken we 
besluiten over zaken die spelen. Houden we elkaar op de hoogte van 
ontwikkelingen, complimenteren we elkaar of spreken elkaar aan als dat nodig is en 
proberen we samen doelen te bereiken die de school of de leerlingen zichzelf gesteld 
hebben.  
  
3.8 Op Dalton Dokkum krijgen leerlingen en personeelsleden de kans om hun 
talenten te laten zien en ontwikkelen. Dit kan zijn in de lessen, tijdens presentaties, 
projecten of andere school-gerelateerde activiteiten. Ook kunnen leerlingen 
samenwerken op het leerplein of in kleine groepjes bij de klassen assistent. De 
kleinschaligheid van de school brengt met zich mee dat we elkaar vrijwel allemaal 
kennen. Docenten zijn erg benaderbaar voor leerlingen.  
   
 



  

 

  
  

3.9 Dalton Dokkum heeft een actieve leerlingenraad, die meedenkt (en waar mogelijk 
beslist) over zaken die belang hebben voor leerlingen (en docenten). Elke klas heeft 
zijn eigen vertegenwoordiger zelf gekozen en daarnaast ook de leerling die 
deelneemt in de locatieraad.  
Zo heeft de leerlingenraad in het verleden de aanschaf van een Cup-A-
Soupautomaat weten te bewerkstelligen en is het lesrooster qua plaats van 
daltonuren dit jaar aangepast op aanvraag van de leerlingen/leerlingenraad. De 
leerling in de locatieraad neemt een actieve rol in bij de beslissingen die deze raad 
kan maken. Initiatieven door (individuele) leerlingen worden gehoord en waar 
mogelijk gerealiseerd.  
Voor de herinrichting van het leerplein zijn onlangs een aantal ontwerpen aan de 
leerlingen getoond. Vervolgens konden leerlingen hun stem uitbrengen op het 
ontwerp van hun voorkeur.  

Tijdens het mentoruur aan het begin van de dag wordt vrijwel elke dag een actueel 
onderwerp onder de aandacht van de leerlingen gebracht en bediscussieerd.  

  

bevindingen visitatieteam 

 

Dalton in Dokkum is een leefgemeenschap waar op basis van vertrouwen samen 
geleefd en gewerkt wordt. De school heeft een mooi studieplein en hier werken 
leerlingen tijdens de daltonuren (met een gouden kaart) op een goede manier.  
De leerlingen zijn hier voornamelijk individueel bezig. De lessen zijn vaak docent 
gestuurd, de docent bepaalt waarmee en op welke wijze de leerlingen verder 
kunnen werken. Tijdens het mentoruur zien we de PM’ers de leerlingen begeleiden 
met hun individuele leervraag voor die dag, een mooi voorbeeld waar de docent en 
de leerlingen samenwerken.  
Wel hebben we gehoord dat er maatjes worden gevormd onder de docenten en 
dat er op die manier van en met elkaar wordt geleerd. Dit is heel positief. Docenten 
hebben hierin de vrijheid om te kiezen met wie zij samen willen werken. Door 
leerlingen in de lessen samen te laten werken, worden zij uitgedaagd om te leren 
van elkaar.  

 

 
 

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.  

 

  

  
  
  
  
  
  
  

4 .   Reflectie     
  

Indicator en   op  leerlingniveau   



  

   

  
  

 evaluatie school  

  

4.1 Elke ochtend maken leerlingen een planning in het logboek. Deze planning 

krijgt een verder vervolg in de mentorgroep op het einde van de schooldag. 

Daarnaast worden, waar nodig, planningen gemaakt met de PM (bv. voor Dalton-

zone en Dalton+) en kan een beroep worden gedaan op de zorg coördinator bij het 

maken van een planning. In klas 2, 3 en 4 verwerken leerlingen alles in hun log-

boek. Dat houdt in dat ze dagelijks een planning in hun logboek schrijven, maar 

ook de tijd kunnen benutten als extra daltonzone.  

  
4.2 Als eerste gebeurt dit elke ochtend bij de mentorgroep, waarbij docent en 
leerling de planning gezamenlijk kunnen bijsturen. Dit gebeurt ook in de laatste  

15 minuten van de dag en waar nodig in PM-gesprekken.  
  
4.3 Op het einde van de week reflecteren leerlingen door in het logboek aan te 
geven waarover ze tevreden waren in de afgelopen week en waar nog verbetering 
mogelijk is. Daarnaast geven ze zichzelf hierbij een score (1 tot 10). Aan het einde 
van de elke dag wordt gereflecteerd op de gestelde doelen van die dag. De mate 
waarin dit gebeurt, varieert en is sterk afhankelijk van de begeleidende docent. In 
de studiedag van 9 januari heeft het team ook aangegeven dat dit een verbeter-
punt zou moeten zijn. Hiervoor wordt o.a. externe expertise aangevraagd. Vanaf 
januari is daarnaast besloten om wekelijks een korte bijeenkomst voor de docenten 
uit klas 1 te organiseren, waarbij reflectie ook aan bod komt. Dit is voor klas 1 in 
het leven geroepen, omdat deze klassen met leerdoelen werken, waar klas 2, 3  
en 4 nog via de leerstoflijnen plannen.  
  
Leerlingen reflecteren verder in de verschillende lessen op diverse manieren:  
* M&M: o.a. eigen cijfers bepalen bij diverse projecten. Leerlingen krijgen van de 

docent een aantal totaalpunten, welke ze vervolgens zelf moeten verdelen in 
individuele cijfers.  



 

 

  
  

* Verschillende vakken: leerlingen geven bij presentaties tips en tops aan andere 
leerlingen.  

* Geschiedenis: in klas 3 maken leerlingen een introductietoets voorafgaand aan 
een module. Uit deze toets wordt een score opgemaakt, waardoor de leerling een 
beeld krijgt van zijn/haar kennis over het betreffende onderwerp. In de vervolg-
lessen wordt de lesinhoud aangepast op de verschillende beheersingsniveaus.  

* Drama: na elke gespeelde scene/ uitgevoerde opdracht wordt door het publiek en 
de spelers gereflecteerd. Dit gebeurt aan de hand van een aantal kijkvragen die 
betrekking hebben op het doel van de les.  

In klas 2 en 3 wordt na een project ook schriftelijk gereflecteerd.  
* Economie: casus/oefentoets verhaal  
* Bij alle vakken worden toetsen nabesproken en waar mogelijk tips gegeven voor 

de daarop volgende toetsen.  

Bij het rapport krijgen leerlingen een reflectieformulier, met daarop een groot aantal 
vragen over de daltonkernwaarden.  
* Biologie en Nederlands: na elke presentatie vindt self-, peer- en docentfeedback 

plaats.  
  
4.4 Dit gebeurt in PM-gesprekken. Daarnaast kan ook de klassenmentor, 
zorgcoördinator of schoolleiding hierin een rol spelen.  

   

bevindingen visitatieteam  

  

Dagelijks starten de leerlingen bij hun persoonlijk mentor. De leerlingen pakken 
hun logboek en maken hun planning voor de dag, terwijl de mentor rondloopt en 
vragen stelt. De visitatiecommissie constateerde dat leerlingen niet wegkomen met 
een simpele planning: “Wat ga je dan doen bij Engels?”. Een aantal leerlingen uit 
leerjaar 2 en hoger geeft aan het lastig te vinden dat ze nu echt een planning 
moeten maken, maar het zorgt wel voor een beter overzicht van de stof. De leer-
lingen die we spraken kenden de term “daltonscholing” niet. Als een leerling moeite 
heeft met plannen, vraagt hij hulp bij de PM. Een enkele leerling gaat naar de 
zorgcoördinator. Tijdens de dagstart wordt geen gebruik gemaakt van de expertise 
van de hogerejaars leerlingen.  
De leerlingen die geen Gouden Kaart hebben, kijken eind van de dag terug op hun 
werkzaamheden. De commissie kon hier niet bij aanwezig zijn. In het logboek 
reflecteren de leerlingen middels de codes TOVGO. In de vierde klas is het 
reflecteren een formaliteit, volgens de leerlingen.  
Ze geven aan dat er in de les weinig op de planning wordt teruggekomen. Tijdens 
daltonuur lopen sommige docenten rond om te zien waar leerlingen mee bezig zijn 
en of alles lukt. Andere docenten zijn bij het bureau in gesprek met de leerling. De 
school gebruikt verschillende instrumenten om leerlingen te laten reflecteren. 
Middels de stempelkaart krijgt de leerling feedback op zijn inzet. De commissie 
sprak een aantal bovenbouwleerlingen die niet hechten aan de stempelkaart: er is 
weinig controle en als het moet zijn de cijfers zo weer op orde. Binnen KED is 
reflectie een automatisme.  
Naast de dagstart met de PM heeft iedere klas wekelijks een mentoruur om de 
perikelen van de klas te bespreken.  



 

 

  
  

We hebben geen reflectie op medeleerlingen waargenomen. Wel vertelden de 
leerlingen dat ze bij sommige projecten samen het cijfer mogen bepalen. Elkaar 
feedback geven is dan belangrijk, maar, zo geven de leerlingen aan, soms matsen 
ze elkaar.  
De ouders zijn heel tevreden over de begeleiding door de PM-er. Zij en de PM-ers 
waren verrast over de mate waarin de brugklassers konden reflecteren op hun 
eigen werk tijdens de ouderavond.  
Een aantal docenten vindt het nog lastig te voorspellen in hoeverre het werken 
zonder cijfers een goed beeld geeft van de capaciteiten van de kinderen. 
Vooralsnog is men tevreden.  

   

Indicatoren op leraarniveau  

  

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.  

  

 evaluatie school  

  

Vooraf: in de loop van dit schooljaar is door het docententeam vastgesteld dat er 
nog hulp nodig is voor het goed uitvoeren van de coachrol die o.a. het plannings-
moment tijdens de mentorgroep van de docenten vereist. Hiervoor is besloten 
externe expertise in te roepen. Dit traject is in werking gesteld.  
  
4.5 In klas 1 geven de docenten per trede of (onderdeel van het) thema aan wat 
de beoogde doelen zijn. In Stroom geven docenten aan of er eventuele 
aandachtspunten zijn voor de leerling. Alle klassen reflecteren bij een rapport op 
hun daltonvaardigheden en resultaten. Bij diverse vakken worden ook bij toetsen 
reflectiemethodes ingezet (o.a. Economie en Geschiedenis). In het ontwikkelplan 
zal aandacht worden besteed aan reflectie.  
 
4.6 Dit gebeurt onder andere bij het vak Mens & Maatschappij bij het onderdeel 
archiefonderzoek. Leerlingen krijgen hierbij een totaal aantal punten, welke ze 
onderling moeten verdelen. De bedoeling hiervan is, dat ze leren inzien welk cijfer 
elke leerling individueel eerlijk verdiend heeft. De leerling moet dus leren om, 
waar nodig, op te komen voor een hoger cijfer, of eventueel in te zien dat de eigen 
prestaties tekort schoten en er dus een lager cijfer verdiend is.   
  

4.7 Dit gebeurt in de mentorgroep op het einde van de middag en dan voorname-
lijk op vrijdag, waarin leerlingen hun eigen prestaties beoordelen d.m.v. punten 
waar ze tevreden over zijn dat ze deze behaald hebben in de afgelopen week  
en punten waar ze minder tevreden over zijn. Daarnaast beoordelen ze hun 
prestaties met een cijfer. 



 

 

  
  

4.8 Het team van Dalton Dokkum is intensief bezig met het continu op hoog 
niveau houden van de eigen lessen. Bij teamvergaderingen komen lesinhoud/ 
niveau van de lessen geregeld ter sprake. Alle docenten hebben een ‘maatje’. 
Deze tweetallen docenten bezoeken elkaars lessen en geven elkaar feedback  
op deze lessen. Daarbij kan een docent vooraf vragen of de bezoekende docent 
specifiek aandacht wil besteden aan een bepaald punt. Docenten geven aan dat 
ze graag zien dat individuele lessen ook weer worden besproken in team-
vergaderingen. Dit bv. aan de hand van video-opnames.  
De schoolleiding bezoekt alle docenten één of meerdere malen per jaar. Daarbij 
wordt de les beoordeeld aan de hand van een vooraf opgesteld formulier. Nieuwe 
docenten krijgen geregeld lesbezoek van o.a. schoolleiding en begeleidende 
docenten. Ook zijn hiervoor een aantal momenten in het jaar gepland waar zij 
specifieke vragen of opmerkingen kunnen inbrengen.  

Ook worden er met regelmaat tevredenheidsonderzoeken afgenomen waarbij 
leerlingen vragenlijsten invullen over docenten waar zij les van krijgen.  
De uitkomsten daarvan worden met de betreffende docenten besproken.  
Wij hebben de intentie om TOVGO (Tevreden, Ontevreden, Verrast, Geleerd  
en Ontdekt) bij dag- en weekevaluaties toe te passen.  

   

bevindingen visitatieteam  

  

In de lessen die de visitatiecommissie heeft bezocht was reflectie weinig zichtbaar. 
Reflectie tijdens de lessen kan sterker worden ingezet, bijvoorbeeld door aan het 
eind van de les terug te kijken hoe er gewerkt is en of het doel van de les bereikt 
is. 
In leerjaar 1 komt reflecteren op meerdere momenten aan bod o.a. in het gesprek 
met hun PM en hun ouders. Er wordt nauwelijks gereflecteerd op samenwerking. 
De leerlingen geven aan dat docenten hen vooral bevragen op de kwaliteit van het 
eindproduct en niet op de totstandkoming ervan.  
Het is voor de commissie onduidelijk hoe de leerling feedback geeft op de rol van 
de docent. De docenten hebben elk een maatje met wie ze over hun eigen rol 
spreken. 
  

  

Indicatoren op schoolniveau  

  

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.  
 

  



 

 

  
  

  

 

 evaluatie school  

  

4.9 Dit gebeurt tijdens teamvergaderingen, studiedagen (o.a. door teamleiding, van 

Kunskapsskolan en SOMtoday en binnen afzienbare tijd over coaching), 

studiereizen naar Zweden. Daarnaast gaan jaarlijks docenten naar de Dalton 

Tweedaagse, de 24-uursconferentie en visiteursdagen. Op individuele basis 

kunnen docenten ook een studie, cursus of (KED-)congres volgen. Bij dit laatste 

kan de schoolleiding hierin ook adviseren.  

4.10 In de afgelopen jaren reflecteerden de leerlingen bij rapporten met een be-

perkte lijst met vragen over o.a. daltonvaardigheden. Sinds dit schooljaar is deze 

lijst flink uitgebreid. Daarnaast moeten leerlingen uit klas 1 in een 20-minuten-

gesprek aan ouders/verzorgers en PM vertellen wat hun vorderingen en 

aandachtspunten tot zover zijn. Dit laatste is een prachtige verdieping in reflectie 

van leerlingen op Dalton Dokkum. De daltonvaardighedenlijsten laten uit zichzelf al 

een opbouw in verdieping, ontwikkeling zien.   

   

bevindingen visitatieteam  

  

Bijna alle docenten zijn op studiereis in Zweden geweest, er zijn scholingsdagen, 
collegiale maatjes en de docenten zijn getraind op de vijf rollen van de docent. De 
school zet in op een vervolgtraining voor de docenten op hun coachingsrol. Het is 
voor de commissie onduidelijk op welke schaal het daltonvaardighedenformulier 
wordt ingezet. Het ziet er veelbelovend uit.  
  

  

 

5.  Effectiviteit/ doelmatigheid  
   

  

 
Indicatoren op leerlingniveau  

  

  

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.  

  

  



 

 

  
  

 evaluatie school  

  

 

5.1 Gepersonaliseerd leren is volgens Dalton Dokkum de manier van leren voor en 
in de 21e eeuw. Op diverse manieren is in de afgelopen jaren onderzoek gedaan 
hoe wij op onze school hier invulling aan kunnen gaan geven. Dit heeft tot de 
volgende implementeringen geleid:  

* Onderzoek naar diverse ELO’s, welke een rol kunnen spelen bij 
gepersonaliseerd leren, o.a. itslearning en de KED Learning Portal.  
* 2015-16 Pilotjaar itslearning in klas 3 (en deels klas 2) voor de vakken 
geschiedenis en Mens & Maatschappij.  
* Vanaf schooljaar 2016-17 wordt er in klas 1 gebruik gemaakt van de KED-
Learningportal. Deze portal geeft volgens ons een goede invulling aan het begrip 
gepersonaliseerd leren. Wel vereist deze methode een leercurve, waarbij in de loop 
van het jaar o.a. aan het licht is gekomen, dat de docenten meer kennis moeten 
opdoen over de coachrol. Hierin zijn ondertussen, zoals eerder in dit verslag 
benoemd, reeds stappen ondernomen.  
* Elke dag begint met een mentorgroep, waarin de leerlingen een dagplanning 
maken. Klas 1 leerlingen maken ook een weekplanning.  
* Vanaf schooljaar 2015-16 is het voor leerlingen in de bovenbouw vmbo-t 
mogelijk om vervroegd examen te doen in een vak. Hierdoor kan een leerling ervoor 
kiezen in klas 4 een extra examenvak te kiezen of meer tijd te besteden aan vakken 
die de leerling moeilijk vindt.  

 

 

5.2 Leerlingen beginnen de dag met het bewust maken van keuzes voor die 
betreffende dag. Elke leerling heeft wekelijks een aantal daltonuren om extra 
aandacht te besteden aan gewenste/benodigde vakken. Daarnaast zijn er ook 
nog 5 dalton+ uren voor alle leerlingen die daar gebruik van wensen te maken of 
soms moeten maken. Eventueel kan de PM of vakdocent een sturende rol spelen 
bij de daltonzone en dalton+ uren.  
Inherent aan de ambitie dat leerlingen meer en meer eigenaar worden van hun 
eigen leerproces en er meer verantwoordelijkheid op de schouders van de 
leerlingen komt te liggen, houdt ook in dat docenten moeten accepteren dat een 
leerlingen soms even minder efficiënt met zijn leertijd omgaat.  

Zie 5.2  

    

bevindingen visitatieteam  

  

Tijdens de daltonuren zijn leerlingen effectief aan het werk aan hun leerdoelen. Er 
heerst een prettige werksfeer in zowel de lokalen als op het leerplein. We denken 
dat beide zaken bevorderd worden doordat de daltonuren gelijk volgen op het 
plannen. Het dagelijks in de ochtend plannen is in die zin effectief. De lengte van 
het mentoruur lijkt te lang. Het plannen kost de leerlingen niet veel tijd. De school-
leiding geeft aan voor volgend jaar aan een kortere opzet te denken. De helft van 
het mentoruur wordt nu gevuld met het bekijken (en soms ook bespreken) van het 
nieuws.  



 

 

  
  

De visitatiecommissie is enthousiast over deze invulling, mede ook omdat de 
leerlingen goed mee doen. De verticale opbouw van de mentorgroep biedt wellicht 
mogelijkheden voor het leren plannen.  
Leerlingen voelen zich gemotiveerd tot het maken van de taak en het halen van 
goede resultaten door de ‘gouden kaart’ en het risico op een extra schooltijd. 
Leerlingen met een ‘gouden kaart’ geven aan de twee vrije uren per periode vaak 
vergeten in te zetten.  
Tijdens een ingeroosterd tussenuur viel het de visitatiecommissie op dat de leer-
lingen hun tijd zinvoller kunnen besteden op het leerplein. De leerlingen gaven aan 
dat dit de wekelijkse praktijk is. 

  
 
Indicatoren op leraarniveau  

  

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.  

  



 

 

  
  

 evaluatie school  

 5.4 Docent checkt voor en aan einde van de les gestelde leerdoelen. Docenten 
geven aan welke doelen er voor een les gesteld zijn (of laat deze opstellen door de 
leerlingen) en checkt deze ook weer aan het einde van de les. Door een lesduur 
van 40 minuten geven enkele docenten aan moeite te hebben om dit structureel 
(goed) te kunnen doen.  
  
5.5 In de lessen wordt gewerkt met de volgende onderdelen: instructie – 
verwerking – reflectie. Hierbij worden de vijf rollen van de docent (gastheer, 
presentator, didacticus, pedagoog en afsluiter) gebruikt. Zoals gezegd hebben 
sommige docenten moeite om elke les elk onderdeel/rol goed uit te kunnen voeren 
i.v.m. het 40-minutenrooster.  
  
5.6 Activerende werkvormen horen volgens ons bij gepersonaliseerd leren. Een 
aantal vormen van activerende werkvormen die gebruikt worden in de diverse 
lessen zijn:  
* Leerlingen laten werken op digibord * Samenwerken <> individueel werken * 
Kahoot, Woodle, Menti etc.  
* Diverse spelvormen  
* Onderwijs/leergesprek  
* Casus bij het vak Economie  
* Leerlingen zelf invulling laten geven aan datgene wat zij willen leren over de 
stof (o.a. bij geschiedenis)  
  
5.7 De afspraak geldt dat instructies maximaal ongeveer 10 minuten duren om 
leerlingen elke les tijd te geven om opdrachten/leerstof te kunnen verwerken. 

 

Individuele leerlingen die extra uitleg willen, kunnen dat nog krijgen of eventueel 

tijdens de daltonzone/ dalton+ uren.  

 

 

* KED > diverse niveaus (oranje, rood, wit en blauw). Leerlingen weten wat ze 

moeten kunnen om een hoger niveau te behalen. Het niveau blauw (VWO) bieden 

wij op Dalton Dokkum niet aan, maar leerlingen kunnen er wel voor kiezen de 

opdrachten op dit niveau te maken.  

* De leerstoflijn biedt leerlingen duidelijk houvast qua het maken van een planning.  

De leerlingen kan, indien gewenst, sneller door de leer- en werkstof heen.  

* We bieden verdiepingsmateriaal aan (differentiatie)  

* Toetsen worden gepland na afloop van de lessenserie  

  

5.8 Op o.a. de volgende manieren dagen docenten leerlingen uit het beste uit 

zichzelf te halen:  

* Leerlingen die goed gedrag, scores en werkhouding tonen komen in aanmerking 

voor de Gouden Kaart. Deze kaart biedt een aantal privileges op, zoals o.a. twee 

uren per maand vrij kunnen nemen en eerste keuze tijdens daltonuren.  

* Leerlingen krijgen de mogelijkheid aangeboden een examenvak eerder af te 

ronden/in een zevende vak examen te doen.  



 

 

  
  

* Er worden op- en afstroommogelijkheden geboden voor leerlingen die dit willen. 

De basisafspraak hiervoor is dat per kernvak een 7.5 of hoger wordt gescoord + 

een gemiddelde van 7.5 of hoger over alle vakken. Voor klas 1 worden dit 

schooljaar nog criteria opgesteld voor de mogelijkheid tot op- of afstromen.  

Op- of afstromen, kan per vak het hele schooljaar door.  

* Verdiepingsgroepen bij gepersonaliseerd leren klas 3 en 4 GS  

* Leerlingen kunnen o.a. bij geschiedenis bepalen of zij hun leerwerk eigen willen 

maken door het maken van opdrachten uit het boek, samenvattingen of 

mindmaps.  

  

5.9  

* Backward design; is: eerst je leerdoelen en de wijze van beoordelen vaststellen 

daar vervolgens je instructie op aan te passen. Deze ontwerpmethodiek is van 

toepassing op de KED-methode.  

* Gepersonaliseerd leren klas 3  

* Interesse-uren  

  

5.10 Toetsen worden nabesproken met leerlingen. De frequentie en manier waarop 

dit gebeurt, varieert nog per docent. Leerlingen kunnen ook individueel in de 

daltonuren toetsen bespreken met de desbetreffende docent. Op dit gebied kunnen 

nog verbeteringen plaatsvinden. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Als een leerling achterstanden heeft/slecht scoort, dan kan de PM dalton+ 

voorschrijven. De afspraak is dat leerlingen met meer dan drie tekorten 

automatisch een aantal dalton+ 5uren moeten volgen, tot de tekorten zijn 

weggewerkt. Ook een vakdocent kan een leerlingen opdracht geven dalton+ uren 

te volgen. Hierover is dan overleg met de PM als dit nodig is. Als de betreffende 

leerling een goed alternatief heeft, dan kan hier altijd over worden overlegd.  

 

 

Indien nodig kan een leerling aanvullend lesmateriaal worden aangeboden bij 

kennisgebrek. Een voorbeeld hiervan is de al eerder genoemde verbeteringsgroep 

bij het vak Geschiedenis, het werken via een casus bij het vak Economie of andere 

ensceneringsrollen bij Sport en Bewegen.  

Bij rapporten vullen leerlingen een daltonvaardighedenlijst in, waarin zij reflecteren 
op de kernwaarden van Dalton. Ook deze kan gebruikt worden in een PM- of 10- 
minutengesprek om leerproblemen vast te stellen en waar nodig een plan van aan 
aanpak hiervoor op te stellen. 

 



 

 

  
  

 

bevindingen visitatieteam  

 

In de reguliere lesuren kan werktijd effectiever ingezet worden, bijvoorbeeld door 
meer te differentiëren en te variëren. De door de school genoemde onderdelen en 
rollen in de lessen waren minder goed zichtbaar. (Onderdelen: instructie – 
verwerking – reflectie. Rollen: gastheer, presentator, didacticus, pedagoog en 
afsluiter). Met behoud van het goede contact dat de docenten met de leerlingen 
onderhouden, zou - naar het inzicht van de visiteurs –  meer uit de lessen te halen 
zijn.  

  

Indicatoren op schoolniveau  

  

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.  

  

 evaluatie school  

  

5.11  
* Er is een 40-minutenrooster ingesteld, zodat er ruimte in het rooster is voor 
planning en reflectie aan begin en einde schooldag.  
* * Er is ruimte/tijd voor PM-gesprekken, dalton+, studiedagen.  
* Op het leerplein werken (als zij dat willen) leerlingen met een Gouden kaart. 
Deze leerlingen hebben aangetoond deze verantwoordelijkheid te kunnen dragen. 
* De meeste lokalen zijn zo ingericht dat samenwerking wordt gestimuleerd. Door 
samenwerking kunnen leerlingen elkaar helpen hun leerdoelen te verwezenlijken.  
  

5.12 Daltonvaardighedenrapport klas 1 t/m 3 kent een ontwikkeling in de vorm van 
kunnen starten als ‘beginner’ en kunnen eindigen als ‘gevorderd’.  

Bij nieuwe docenten is er tijdens sollicitatiegesprekken ruim aandacht voor dalton-
kennis/vaardigheden  
Binnen OSG Piter Jelles is er een schoolbreed NIDO-traject. Voor zowel nieuwe 
als begeleidende docenten/coaches worden meerdere bijeenkomsten georgani-
seerd. Ook daltonvaardigheden komen hierbij (deels) aan bod.  

Elke docent heeft een ‘maatje’. Enige tijd heeft deze afspraak wat stilgelegen, maar 
nu zijn er opnieuw tweetallen docenten samengesteld en worden lesbezoeken aan 
elkaar gebracht. NIDO’s en begeleidende docenten/coaches brengen ook 
bezoeken aan elkaars lessen en bespreken deze.  
Het terug laten keren van de daltonkernwaarden in lessen wordt op Dalton Dokkum 
als een hogere competentie gezien. Bij beginnende docenten worden daar in het 
begin minder eisen gesteld aan gesteld.  



 

 

  
  

* Elke docent is persoonlijk mentor (PM). Deze docent monitort ook de dalton-
ontwikkeling van de individuele leerling. 
  
5.13 Bij het niet behalen van leerdoelen worden in eerste instantie de PM en 
betreffende docenten ingeschakeld. Bijvoorbeeld: een PM constateert dat een 
leerling onvoldoende staat voor een aantal vakken. De PM laat de leerling 
reflecteren waardoor deze tekorten zijn ontstaan. Indien nodig bespreekt de 
leerling of PM dit nog met de betreffende vakdocenten en maakt een plan van 
aanpak. Ouders worden, indien nodig, van deze achterstanden + bijbehorende 
afspraken op de hoogte gesteld.  
Bij structurele achterstanden kan de zorgcoördinator worden ingezet, bv. voor het 
maken van een planning. Mochten er meer gecompliceerde redenen zijn voor 
achterstanden of andere problemen, dan kan de zorgcoördinator diverse 
personen/groeperingen inschakelen voor een individueel zorgtraject. Denk hierbij 
o.a. aan het ZAT (Zorg Advies Team) of SMW (School Maatschappelijk Werk).  

  

 bevindingen visitatieteam  

  

Dalton Dokkum heeft gekozen voor een 40 minuten rooster. 
Het docententeam lijkt zich didactisch nog onvoldoende raad te weten met deze 
lengte. Het is volgens de visitatiecommissie nuttig om met het team de voor- en 
nadelen in kaart te brengen en te bespreken. 
Docenten hebben vorig jaar bij de schoolleiding aangegeven de werkdruk hoog te 
vinden. De schoolleiding heeft daarop de vergaderstructuur aangepakt. Daarnaast 
heeft ook het werken met KED gezorgd voor werkdrukverlaging, vooral wat betreft 
het maken en corrigeren van toetsen.  

  
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 .   Borging     
  

Indicator en   op  school niveau   



 

 

  
  

6.9  De ouders worden betrokken bij het ondersteunen van de 

daltonontwikkeling van de school.  

6.10  Het schoolbestuur ondersteunt de school in haar daltonontwikkeling.  
  

  

 evaluatie school  

  

6.1 Dit gebeurt op de volgende manieren:  
* Een van de aanbevelingen van de vorige visitatie in 2013 was om een DOP 
(Dalton Ontwikkeling Plan) te schrijven. De kennis over en uitvoer van het 
daltononderwijs werd als hoog ervaren. Er was zorg dat dit, door het mogelijk 
veranderen van de samenstelling van het team in de komende jaren, verloren zou 
gaan.  
‘Daltononderwijs op Dalton Dokkum zat vooral in het hoofd en de uitvoer, maar 
stond nergens structureel op papier.’ Hierop zijn twee docenten, aangewezen als 
daltoncoördinator, begonnen met het schrijven van het DOP. Dit DOP is aan het 
team gepresenteerd en waar nodig zijn docenten vanuit eigen initiatief aan de slag 
gegaan om aanvullingen te geven. In de afgelopen jaren zijn, zoals dat goed 
daltononderwijs betaamd, de nodige wijzigingen geweest in de manier waarop wij 
goed daltononderwijs willen bieden. Het DOP is dus een levend document, waarbij 
telkens zaken worden aangepast of toegevoegd. Ongeveer twee keer per jaar wordt 
het DOP in een teamvergadering of studiedag besproken. Hierbij valt te denken aan 
het herhalen van bestaande afspraken over Dalton, hoe vernieuwingen in het 
onderwijs moeten worden verwoord in het document etc. 
 

6.2 Er zijn twee Dalton coördinatoren op Dalton Dokkum. De daltoncoördinatoren 
kunnen op verschillende manieren te werk gaan:  
 
* Op eigen initiatief kunnen zij binnen de school aandacht vragen of besteden 
voor een bepaald onderdeel van daltononderwijs.  
* Vanuit het docententeam of schoolleiding kunnen de daltoncoördinatoren 
gevraagd worden aandacht te besteden aan een bepaald onderdeel van 
daltononderwijs.  
* De daltoncoördinators leiden (delen van) studiedagen of vergaderingen die 
specifiek op daltononderwijs van toepassing zijn. Ook het begeleiden van NIDO’s 
valt onder de taken van de daltoncoördinators. 
 
Naast de daltoncoördinator kunnen ook docenten worden gevraagd om een deel 
van de ontwikkeling van daltononderwijs voor hun rekening te nemen. Denk hierbij 
aan de implementering van o.a. de KED-Learningportal of de indeling van de 
mentorgroepen.  
Qua daltononderwijs geldt dat er grote waarde wordt gehecht aan de mening van 
het gehele team, want we moeten allemaal met Dalton, en vernieuwingen/ 
veranderingen hierin, werken. Dit wordt regelmatig in teamvergaderingen 
besproken.  
  



 

 

  
  

6.3 Op de website en via schoolgids, social media, folders, voorlichtingen etc. wordt 
er duidelijk aandacht besteed aan de daltonidentiteit van Dalton Dokkum. In de 
afgelopen jaren is daltononderwijs en de manier waarop deze werkt een stuk 
bekender geworden bij de omgeving. Bij basisschoolleerlingen, ouders, en basis-
scholen hebben we bekendheid verworven door bijvoorbeeld de Doedag, Open Dag 
en presentaties op de basisscholen. 
 
6.4 Dalton Dokkum beschikt niet over een actueel scholingsplan. Wel zijn er jaarlijks 
terugkerende scholingsactiviteiten gericht op de daltonkernwaarden.  
 
6.5 Qua inrichting van de lokalen en andere ruimtes in het lokaal proberen wij de 
daltonkernwaarden zo goed mogelijk in de praktijk te brengen. In de afgelopen jaren 
bleek dat ons schoolgebouw qua akoestiek voor veel ruis zorgde binnen en buiten 
de lessen. Hierop zijn in 2016 een aantal aanpassingen gedaan, welke de akoestiek 
zeer ten goede zijn gekomen. In mei 2017 staat een herinrichting van het leerplein 
op de planning. Hierbij is specifiek gekeken naar veranderingen die de dalton-
kernwaarden/onderwijs en de uitvoering daarvan ten goede komen.  
 
6.6 Onder ouders en leerlingen worden jaarlijks tevredenheidsonderzoeken van 
kwaliteitscholen afgenomen. Het lesobservatieformulier heeft een aantal gerichte 
items gericht op de daltonkernwaarden. Ook het tevredenheidsonderzoek wat 
leerlingen over docenten invullen bevat vergelijkbare items. De uitkomsten van deze 
onderzoeken worden teruggekoppeld aan het team en individuele docenten. 



 

 

  
  

6.7 In de afgelopen jaren is Dalton Dokkum aangesloten bij Dalton Netwerk Noord, 
waarin de vijf noordelijke VO-daltonscholen samenkomen op de diverse locaties. 
Na een periode van minder intensieve contacten tussen de betrokken scholen, zijn 
er nu weer een aantal verschillende bijeenkomsten geweest + gepland. Sinds dit 
schooljaar is Dalton Dokkum ook aangesloten bij het Leerlab, een leernetwerk van 
scholen die bezig zijn met de implementatie van ICT en gepersonaliseerd leren.  
  
6.8 Elke klas heeft een vertegenwoordiger gekozen voor in de leerlingenraad. 
Daarnaast is er door alle leerlingen een leerling uit de bovenbouw gekozen die 
plaatsneemt in zowel de leerlingenraad als de locatieraad. De leerlingenraad 
bespreekt diverse onderwerpen qua bv. roosters, gebruik van kantine en leerplein 
en de invulling van bv. de mentorgroep. De leerlingenraad kan hierin advies geven/ 
 
aan het team van Dalton Dokkum. De leerlingenraad wordt, indien nodig/gewenst, 
ook ingezet bij o.a. schoolfeesten en Doe- of Open Dagen.  
  
6.9 Naast tevredenheidenquêtes worden sinds schooljaar 2015-16 zogenaamde  
‘meedenkavonden’ voor ouders georganiseerd. Op deze avonden kunnen ouders 
onderwerpen inbrengen en kan de school horen wat er thuis ‘aan de eettafel’ 
besproken wordt. De uitkomsten van dergelijke avonden worden besproken in een 
teamvergadering. Waar nodig wordt actie ondernomen op de punten welke door 
ouders zijn ingebracht.  
In de locatieraad bespreken docenten, ouders en leerlingen actuele vraagstukken 
rondom Dalton Dokkum. De locatieraad heeft een adviserende rol binnen Dalton 
Dokkum.  
  
6.10 Het schoolbestuur geeft de individuele locaties de ruimte om een eigen 
onderwijsconcept te ontwikkelen. Daar waar mogelijk worden activiteiten en 
ontwikkelingen gefaciliteerd. In de beheers gesprekken tussen het schoolbestuur 
en schoolleider worden de ontwikkelingen gemonitord. 

  

bevindingen visitatieteam  

  

De school heeft in 2013 een uitgebreid Dalton Ontwikkelplan gemaakt. De dalton- 
coördinatoren (Jessica en Peter) en de daltoncommissie spelen een belangrijk in 
de school bleek uit het gesprek met de docenten. In de onderwijskundige transitie 
speelt scholing een belangrijke rol, denken in doelen is al uitgebreid aan bod 
gekomen en het versterken van de coachende rol staat voor dit jaar in de planning. 
Bij daltonbijeenkomsten in de regio (het Noorden) en bij de regio VO is Dokkum 
altijd present en ook in het leerlab VO is Dokkum een belangrijke speler.  
Het bestuur ondersteunt de school vol in de ontwikkeling van het daltononderwijs.  
 

  

  

 

 

  

  



 

 

  
  

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

  

  

  

  

   

 Uit de gesprekken met leerlingen  
  

 Er heerst een positief sociaal klimaat en de gouden kaart werkt voor de leerlingen 

motiverend. Dalton+ is soms een straf maar is tegelijkertijd ook wel weer prettig om 

achterstanden weg te werken. In de samenwerking tussen de PM en de leerlingen liggen 

kansen om het onderwijs voor de leerling te versterken.  

  

   
 Uit de gesprekken met leraren en ondersteunend personeel  
  

  

De docenten zijn trots op de ontwikkeling die is ingezet in leerjaar 1, met gepersonali-
seerd leren. Het teamgevoel is groot en men wil gaan voor goed onderwijs. Er is de 
laatste tijd meer rust in de school gekomen. Het plannen in het logboek kan beter, het 
werken met KED geeft veel mogelijkheden voor samenwerkingsopdrachten. In leerjaar 1 
zijn er nauwelijks summatieve toetsen. De docenten vragen zich af of formatief toetsen 
voldoende de kwaliteiten van leerlingen weergeven. Er wordt gewerkt vanuit het Dalton 
Ontwikkel Plan waarbij de daltoncoördinatoren een belangrijke rol spelen.  
  

   

 Uit de gesprekken met de schoolleiding /bestuur 
  

  

Dokkum heeft de sterke behoefte om vanuit hun onderwijskundige visie het onderwijs 

door te ontwikkelen naar Dalton 2.0, onderwijs waarbij de leerlingen meer eigenaar zijn 

van hun leerproces en er meer mogelijkheden zijn voor leerlingen om op eigen tempo en 

niveau te kunnen werken. De coachende rol van de docent is hierbij essentieel en de 

ervaring leert dat er behoefte is om door scholing de coachende rol te versterken. In het 

schooljaar 2016-2017 is met gestart met deze onderwijskundige verbetering en de 

komende jaren wordt dit verder ontwikkeld in alle leerjaren. Het bestuur ondersteunt de 

onderwijskundige visie van de school en beweegt mee door dit proces zoveel mogelijk te 

faciliteren, m.a.w. het bestuur geeft de school veel verantwoordelijkheid. 

Het zweet moet op de juist rug staan en dat betekent dat met de leerling in een meer 
actieve rol wil zien. Volgens de school is dat al soms zichtbaar/merkbaar.  



 

 

  
  

  

  

 Uit de gesprekken met ouders  
  

 De ouders zijn erg enthousiast over de school. De verantwoordelijkheid voor de leerling 

is in de ogen van de ouders groter geworden. Er is veel waardering voor de PM, een 

coach die weet te sturen. Men ervaart dat de er voor de leerlingen gezorgd wordt en er 

onderwijs op maat wordt gegeven. 

  

  

 
    ontwikkeling  

nr  kernwaarden  O  V  
0  Realisering aanbevelingen vorige visitatie *   V 

1  Vrijheid in gebondenheid / Verantwoordelijkheid en 

vertrouwen  

 V 

2  Zelfstandigheid   V 

3  Samenwerking  O  

4  Reflectie   V 

5  Effectiviteit- doelmatigheid   V 

6  Borging    
* niet van toepassing bij licentieverlening  

  

  
  
  
beoordeling 

  



 

 

  
  

 Advies aan het bestuur van de NDV  
  

   

   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 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  

   

 Aanbevelingen die met een plan van aanpak opgenomen worden 

in de schoolreactie  
   
   

Aanbeveling  Omschrijving  

Nr. 1  De kracht van de school zit in het vertrouwen van de leerlingen, ouders 

en docenten in elkaar. Er heerst openheid en alles is bespreekbaar. Hoe 

kan je deze kracht (bron) bij elke verandering/verbetering/advies 

inzetten? Het advies van de commissie om bewust te zijn van deze 

kracht en dit ook in te zetten.  

Nr. 2  Er kan een spanningsveld zijn of ontstaan tussen de daltonkernwaarden 

en de ontwikkeling naar gepersonaliseerd leren. Het advies is om dit 

thema bij het evalueren van/het reflecteren op de ontwikkeling van de 

school mee te nemen en een vorm te vinden die het beste bij de Dalton in 

Dokkum past.  

Nr. 3 Samenwerken, samenwerkend leren behoeft aandacht is de mening die 

breed in de visitatiecommissie werd gedeeld. Gezien de kracht van de 

school (zie aanbeveling 1) is alles in huis om hier kansen te pakken. 

Zoek met docenten en leerlingen naar jullie mogelijkheden om hier vorm 

en inhoud aan te geven.  

Nr. 4  We adviseren om de kernwaarde effectiviteit onder de loep te leggen. 

Hoe kan je in lessen van 40 minuten zo effectief mogelijk daltononderwijs 

geven? Dat is een boeiend thema om met het team te bespreken, er is 

genoeg kennis en kunde in huis om het bewustzijn te versterken en de 

effectiviteit te vergroten.  



 

 

  
  

Nr. 5 De school heeft de keuze gemaakt om leerlingen uit verschillende 

leerjaren in een mentoraatsgroep te plaatsen. Het verticale mentoraat 

biedt kansen om het leren van en met elkaar te versterken. Onderzoek 

met het team waar die kansen liggen.  

  

 slotopmerkingen  

    
 

De visitatiecommissie heeft een school gezien die volop in ontwikkeling wil zijn en is. De 
socialisatie is is heel sterk in de school aanwezig. De school heeft veel in huis om (nog) 
sterker te worden en onderwijs te bieden waar de talenten van de leerlingen gezien en 
ontwikkeld worden.  
Een mooi voorbeeld is dat twee leerlingen in leerjaar 1 trots waren op een medeleerling 
die zo goed in wiskunde is dat hij al aan het eind van het jaar zit. Of de leerling die in 
leerjaar 3 al in een vak examen doet om in leerjaar 4 een extra vak te kunnen doen. Het 
zijn voorbeelden waar het eigenaarschap meer bij de leerling ligt. 
  

   

 Ondertekening voorzitter visitatieteam  
  

   

Naam  handtekening  datum  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  



 

 

  
  

 

  Schoolreactie op de visitatie  

    
  Overige opmerkingen en ervaringen m.b.t. het verloop van de visitatie. hierbij valt te denken aan:  
 
       opstelling visiteurs, dagrooster, N.B. Dit zijn opmerkingen van de school zèlf gevoerde gesprek.  

        Deze opmerkingen kunnenken, etc. dus afwijken van de “slotopmerkingen” genoemd in het  

        visitatieverslag.  
  

  

  

  

 Namens het team van Dalton Dokkum wil ik eerst de leden van de commissie 

bedanken voor het bezoek aan onze school en hun aandeel in een zeer nuttig en 

prettig verlopen dag.  

 

Wij zijn erg blij dat de commissie in de praktijk heeft gezien dat wij onze 

aanbevelingen van het vorige visitatiebezoek uit 2013 goed hebben doorgevoerd en 

dat daarnaast een duidelijke ontwikkeling en implementering van (wat wij ‘Dalton 2.0’ 

noemen) daltononderwijs waarneembaar is. 

 

Naast enkele aandachtspunten vanuit de school zelf, heeft ook de visitatiecommissie 

een aantal adviezen opgesteld. Hieronder de schoolreactie op deze adviezen:   

 

Aanbeveling 1 

De kracht van de school zit in het vertrouwen van de leerlingen, ouders en docenten 

in elkaar. Er heerst openheid en alles is bespreekbaar. Hoe kan je deze kracht (bron) 

bij elke verandering/verbetering/advies inzetten? Het advies van de commissie om 

bewust te zijn van deze kracht en dit ook in te zetten. 

 

Schoolreactie: 

 

Wij zijn erg blij met de positieve reactie vanuit leerlingen, ouders en docenten over 

het onderling vertrouwen. Waar mogelijk zullen wij dit ook inzetten bij verandering/ 

verbetering/ advies zoals we dat ook gedaan hebben bij de invoering van het KED-

concept, ook toen hebben we in een 2-tal bijeenkomsten met ouders onze gedachten 

aan de ouders voorgelegd. Ook zullen we de meedenkavonden voor ouders hiervoor 

blijven benutten en onze actieve leerlingenraad en oudergeleiding van de deelraad 

erbij blijven betrekken.  

 

Een aanvulling hierop is ons plan om praktijkervaring in de vorm van o.a. stages 

beter te faciliteren door intensievere contacten aan te gaan met bedrijven en 

instellingen in de regio. Ook met deze partijen hopen wij een goede en nuttige band 

op te bouwen waarbij het vertrouwen in elkaar ook weer een belangrijke rol gaat 

spelen.  

 



 

 

  
  

Aanbeveling 2 

Er kan een spanningsveld zijn of ontstaan tussen de daltonkernwaarden en de 

ontwikkeling naar gepersonaliseerd leren. Het advies is om dit thema bij het 

evalueren van/het reflecteren op de ontwikkeling van de school mee te nemen en 

een vorm te vinden die het beste bij de Dalton in Dokkum past.  

 

Schoolreactie:  

Het team van Dalton Dokkum besteedt veel tijd aan de ontwikkeling van haar 

(dalton)onderwijs. De keuze om gepersonaliseerd gestalte te geven via o.a. de KED-

learningportal is een zeer bewuste keuze geweest, waarbij het team is uitgegaan van 

de meerwaarde van daltonkernwaarden. Er is veel onderzoek gedaan naar de voor- 

en nadelen van de onderdelen die wij hebben ingevoerd. Het feit dat veel 

daltonscholen onderzoek doen en overwegen om o.a. de KED-learningportal te gaan 

gebruiken sterkt onze gedachte dat gepersonaliseerd leren en daltononderwijs goed 

met elkaar samengaan, cq. versterken. Zoals wij het wel noemen, het is Dalton 2.0. 

 

Aanbeveling 3 

Samenwerken, samenwerkend leren behoeft aandacht is de mening die breed in de 

visitatiecommissie werd gedeeld. Gezien de kracht van de school (zie aanbeveling 1) 

is alles in huis om hier kansen te pakken. 

Zoek met docenten en leerlingen naar jullie mogelijkheden om hier vorm en inhoud 

aan te geven 

 

Schoolreactie:  

Samenwerken is een belangrijke kernwaarde binnen het daltononderwijs. Kennelijk is 

deze kernwaarde niet duidelijk genoeg naar voren gekomen tijdens de lessen die 

door de visitatiecommissie zijn bezocht.  Als team zijn we ingenomen met de 

feedback en de aanbeveling van de visitatiecommissie en zullen deze inzetten in 

toekomstig overleg en onderzoeken hoe wij deze kernwaarde nog meer recht kunnen 

doen in de lesprogramma’s die wij aanbieden. Een concrete invulling zullen wij in de 

rest van dit en komend schooljaar verder gaan uitwerken.  

 

Aanbeveling 4 

 We adviseren om de kernwaarde effectiviteit onder de loep te leggen. Hoe kan je in 

lessen van 40 minuten zo effectief mogelijk daltononderwijs geven? Dat is een 

boeiend thema om met het team te bespreken, er is genoeg kennis en kunde in huis 

om het bewustzijn te versterken en de effectiviteit te vergroten. 

 

Schoolreactie:  

Ook voor het team van Dalton Dokkum is dit een boeiend thema. Hiermee wordt 

onze ambitie en uitdaging terecht aan de orde gesteld.  

Vanuit de schoolleiding is gevraagd om verduidelijking van deze aanbeveling. Daarop 

volgde deze reactie: ‘Tijdens de lessen waren de daltonkernwaarden minder 

zichtbaar, werd er docent gestuurd  onderwijs aangeboden. Differentiëren en variëren 

kan versterkt worden. M.a.w. er is volgens de commissie meer uit de lessen te halen’.  



 

 

  
  

Voor Dalton Dokkum is dit een belangrijke reden om de KED-methode in te voeren, 

namelijk:  

• de daltonkernwaarden te versterken,  

• de leerlingen meer dan nu verantwoordelijk te maken voor hun eigen 

leerproces, gecombineerd met een afnemende sturing van de docent en 

• leerlingen meer dan nu te laten werken op eigen tempo en niveau  

De eerste resultaten van deze werkwijze zijn nu al zichtbaar en naar verwachting in 

lijn met het invoeringsproces en de daaraan gekoppelde activiteiten en trainingen in 

de toekomst nog duidelijker zichtbaar. 

 

Aanbeveling 5 

De school heeft de keuze gemaakt om leerlingen uit verschillende leerjaren in een 

mentoraatsgroep te plaatsen. Het verticale mentoraat biedt kansen om het leren van 

en met elkaar te versterken. Onderzoek met het team waar die kansen liggen. 

 

Schoolreactie:  

Het team van Dalton Dokkum heeft nu een jaar ervaring opgedaan met de mentor-

groepen. Tijdens de evaluatie hierover is naar voren gekomen dat er een duidelijk 

verschil is in het maken van een planning door leerlingen die werken met de KED-

methode en leerlingen die werken met het leerstoflijnenboekje. Voor volgend jaar is 

hierop besloten om de mentorgroepen te splitsen in klas 1 en 2, die werken met de 

KED-methode en klas 3 en 4. Op deze manier kunnen wij de leerlingen beter 

bedienen in de diverse manieren van begeleiding die zij nodig hebben en kunnen 

leerlingen elkaar beter helpen. 

 

 

 

  

aanbeveling 1.  
(letterlijk overnemen uit 

visitatieverslag)  

 De kracht van de school zit in het vertrouwen van de leerlingen, 

ouders en docenten in elkaar. Er heerst openheid en alles is 

bespreekbaar. Hoe kan je deze kracht (bron) bij elke verandering/ 

verbetering/advies inzetten? Het advies van de commissie om 

bewust te zijn van deze kracht en dit ook in te zetten. 

Actie  De aanbevelingen uit dit rapport worden weer verwerkt in het 

Dalton ontwikkelplan voor de komende 4 jaar. 

In de basis blijven inzetten op het betrekken bij en inzetten 

van ouders, leerlingen en medewerkers. 

uitvoerenden  Daltoncoördinatoren 

Tijdvak   2017-2021 

scholing/ externe 

ondersteuning  

 n.v.t. 

toelichting   Zoals in de schoolreactie al verwoord, worden genoemde 

partijen al nauw betrokken bij veranderingen e.d.  

   

Plan van aanpak m.b.t. uitwerking aanbevelingen    



 

 

  
  

aanbeveling 2.  
(letterlijk overnemen uit 

visitatieverslag)  

 Er kan een spanningsveld zijn of ontstaan tussen de dalton-

kernwaarden en de ontwikkeling naar gepersonaliseerd leren. Het 

advies is om dit thema bij het evalueren van/het reflecteren op de 

ontwikkeling van de school mee te nemen en een vorm te vinden 

die het beste bij de Dalton in Dokkum past.  

Actie  De aanbevelingen uit dit rapport worden weer verwerkt in het 

Dalton ontwikkelplan voor de komende 4 jaar. 

Jaarlijks staat minimaal 1 studiedag in het teken van de 

daltonkernwaarden, daarin zal de aanbeveling nadrukkelijk 

aan de orde komen. 

uitvoerenden   Daltoncoördinatoren 

Tijdvak   2017-2021 

scholing/ externe 

ondersteuning  

  

toelichting    
  

  

aanbeveling 3.  
(letterlijk overnemen uit 

visitatieverslag)  

 Samenwerken, samenwerkend leren behoeft aandacht is de 

mening die breed in de visitatiecommissie werd gedeeld. Gezien 

de kracht van de school (zie aanbeveling 1) is alles in huis om hier 

kansen te pakken. 

Zoek met docenten en leerlingen naar jullie mogelijkheden om hier 

vorm en inhoud aan te geven 

Actie  De aanbevelingen uit dit rapport worden weer verwerkt in het 

Dalton ontwikkelplan voor de komende 4 jaar. 

Jaarlijks staat minimaal 1 studiedag in het teken van de 

daltonkernwaarden, daarin zal de aanbeveling nadrukkelijk 

aan de orde komen. 

uitvoerenden   Daltoncoördinatoren 

Tijdvak   2017-2021 

scholing/ externe 

ondersteuning  

  

toelichting    

  

  
  

  



 

 

  
  

 

aanbeveling 4.  
(letterlijk overnemen uit 

visitatieverslag)  

 We adviseren om de kernwaarde effectiviteit onder de loep te 

leggen. Hoe kan je in lessen van 40 minuten zo effectief mogelijk 

daltononderwijs geven? Dat is een boeiend thema om met het 

team te bespreken, er is genoeg kennis en kunde in huis om het 

bewustzijn te versterken en de effectiviteit te vergroten. 

Actie  De aanbevelingen uit dit rapport worden weer verwerkt in het 

Dalton ontwikkelplan voor de komende 4 jaar. 

Doorlopend tijdens team- en studiebijeenkomsten zal dit punt 

gemonitord worden, geëvalueerd en bijgesteld worden. 

uitvoerenden   Daltoncoördinatoren, voortrekker KED-methode 

Tijdvak   2017-2021 

scholing/ externe 

ondersteuning  

 Ja, bij voorkeur via SENS-leren en Kunskapsskolan 

Nederland 

toelichting   De kern van de ingezette verandering draait om genoemde 

aanbeveling, die we ons zeer ter harte zullen nemen. 
  

  

aanbeveling 5.  
(letterlijk overnemen uit 

visitatieverslag)  

 De school heeft de keuze gemaakt om leerlingen uit verschillende 

leerjaren in een mentoraatsgroep te plaatsen. Het verticale 

mentoraat biedt kansen om het leren van en met elkaar te 

versterken. Onderzoek met het team waar die kansen liggen. 

Actie  De aanbevelingen uit dit rapport worden weer verwerkt in  

het Dalton ontwikkelplan voor de komende 4 jaar. 

Op dit punt is reeds actie gezet en zal gemonitord en 

geëvalueerd worden. 

uitvoerenden   Daltoncoördinatoren, voortrekker KED-methode 

Tijdvak   2017-2021 

scholing/ externe 

ondersteuning  

  

toelichting    

    

 Ondertekening school en visitatievoorzitter 

voor gezien  

    

Naam  functie  handtekening  datum  

     

     

 

Dit verslag wordt binnen drie weken na ontvangst (het liefst per e-mail als Wordbestand) opgestuurd naar de 

visitatievoorzitter, die dit binnen vijf weken na de visitatie opstuurt naar de inhoudelijk medewerker visitaties van 

de NDV.  


