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niet van toepassing bij  1e licentieaanvraag 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 

 
 
 

Van kleuter tot groep 8 zit er een opbouw in het aanleren van competenties gericht 
op het nemen van verantwoordelijkheden, met als doel de leerlingen een goede 
basis te geven om verder te kunnen ontwikkelen als verantwoordelijke wereld-
burger. OBS Delfshaven locatie Palet hechten wij veel waarde aan het proces 
rondom het leren nemen van verantwoordelijkheid. 
 
Het rooster is zo opgesteld dat er veel ruimte voor leerlingen is om de volgorde van 
hun taken in te in te plannen op een tijdstip welke bij hun past. Daarnaast kunnen 
ze bij sommige onderdelen uit het lesrooster bepalen of ze deel willen nemen aan 
de instructie. Leerlingen hebben een grote verantwoording bij het nakijken van hun 
werk. Reflectie op het gemaakte is daaraan verbonden. Door een open leer-
omgeving te creëren zien we dat leerlingen indien nodig leerkrachten en/of leer-
lingen om hulp vragen.  Door middel van ouder-kind rapportgesprekken leggen 
leerlingen verantwoording af over hun ontwikkeling. 
 
OBS Delfshaven locatie Palet heeft de school zo ingericht dat leerlingen op diverse 
plekken in de school kunnen werken. Leerlingen voelen zich verantwoordelijk en 
dragen zorg voor de ruimte waarin ze werken. De eigen werkplek, klas, het leer-
plein of de bibliotheek worden netjes achter gelaten, computers zijn uit en de 
ruimte is schoon. Aan het begin van het jaar, maar indien nodig ook lopende het 
schooljaar, denken leerlingen mee bij het formuleren/bepalen van klassenregels.  

 
 
 

Het aanleren van competenties hebben we gezien. In de kleutergroep wordt de 
kinderen geleerd de “moet” taakjes door de week heen te plannen. Vanaf groep 3 
t/m eind 6 wordt met dagtaken gewerkt ( uitgezonderd WO). Zorg voor een betere 
doorgaande lijn hierin. Een aantal leerlingen kunnen veel eerder een weektaak aan 
(aanbeveling 1). 
Wat een zeeën van ruimte hebben jullie om de kinderen vrijheid van werkplek te 
geven. Mooi idee om hierbij de paletkaarten in te zetten.  

0. Realisering aanbevelingen vorige visitatie 

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. 

 

 

 
 

Binnen de school wordt lesgegeven op basis van vertrouwen. De leerkrachten 
dragen uit dat zij vertrouwen hebben in het vermogen van de leerlingen om zich te 
ontwikkelen.  
 
Dit doen zij door de leerling de ruimte en de tijd om de taak uit te kunnen voeren, 
ze krijgen ook de verantwoordelijkheid om de tijd zo effectief mogelijk te benutten. 
 
De leerlingen bepalen zelf of ze deelnemen aan instructiemomenten, leerkracht 
controleert of dit ook reëel is en gaat hierover het gesprek aan.  
 
Er zijn verschillende werkplekken beschikbaar voor de leerlingen. Zo kunnen zij 
werken in de klas/op het leerplein/in de bibliotheek individueel of in groepjes aan 
hun taken. Bij het uitvoeren en plannen van de taken geeft de leerkracht waar 
nodig begeleiding. De taakinhoud verschilt per leerling, binnen de taken is er 
verdiepings en –verrijkingsstof aanwezig. Afhankelijk van het leerjaar en de 
competenties van de leerling stemmen de leerling en leerkracht in dialoog de 
taakinhoud af.  

 
 
 

Vertrouwen en verantwoordelijkheid hebben we gezien. Ook kunnen de kinderen 
(in de bovenbouw meer) bepalen of ze deelnemen aan instructies. Compliment dat 
dit team de leerlingen al zo los durft te laten. 
We hebben verschillen in taakinhoud waargenomen, maar denken dat een aantal 
kinderen meer uitdaging aankunnen / nodig hebben. 
Van deze kinderen moet je meer verwachten c.q. eisen. Zorg voor uitdagende en 
verdiepende lesstof voor deze kinderen ( niet alleen drie *** stof). Jullie zijn al 
bezig met een rekenkast, maar ook taal en W.O. kunnen uitgediept worden  
(aanbeveling 2). 

 
  

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 
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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. 

 

 
 
 

OBS Delfshaven Locatie Palet is een kleine nevenvestiging van OBS Delfshaven. 
Alleen locatie Palet is een Dalton locatie. Er wordt samengewerkt met de hoofd-
vestiging en de taken worden verdeeld door middel van inhoudelijke expert-
groepen. Deze functioneren middels een opdracht autonoom. 
 
De expertgroepen houden rekening met de diversiteit van onderwijs binnen de 2 
locaties. De specifieke Dalton taken worden door het gehele team van locatie Palet 
gedeeld en gedragen. 
 
Er heerst een professionele cultuur binnen de school waarbinnen het thema samen 
leren rondom Dalton centraal staat.  

 
 
 

Hebben we gezien en besproken. Een mooi compliment in deze is dat collega’s 
van de andere vestiging ook meer “dalton” in hun onderwijs willen en de kansen 
geboden zijn om de cursus te volgen. 

 
 
 
 
 
 
 

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. 
 

 
  

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

2. Zelfstandigheid  
 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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Op Obs Delfshaven, locatie Palet wordt er gewerkt aan de competenties rondom 
zelfstandigheid vanuit een leerlijn. Deze is verwerkt in het Daltonboek.  
 
De leerlingen hebben afhankelijk van competenties en leerjaar in meer of mindere 
mate de ruimte om initiatieven nemen op het gebied van: 
- bepalen waar ze werken (klas/leerplein/bibliotheek). 
- werken met een planbord of met een taakbrief, bepalen werkvolgorde en de 

daarvoor meest geschikte werkvorm. 
- bepalen of ze wel/geen instructie nodig hebben en van wie zij instructie nodig 

hebben (medeleerling of leerkracht). 
- vragen hulp indien nodig, of n.a.v. reflectie op hun eigen werk. 
- kijken het gemaakte werk zelf na, reflecteren hierop en nemen initiatief tot het 

vragen van instructie. 

 
 
 

We hebben dit allemaal gezien, maar zijn niet overtuigd van het bepalen van de 
werkvolgorde en de meest geschikte werkvorm (zie hiervoor aanbeveling 1). 

 
 
 

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. 

 

 
 
 

De leerkrachten vinden het belangrijk een mate van autonomie te stimuleren. Zij 
zorgen voor leertijd en een omgeving waar de leerlingen zich zelfstandig kunnen 
bewegen. De ruimte en middelen om tot ontwikkeling te komen zijn toegankelijk en 
waar nodig aanvraagbaar. 
 
Bij de kleuters wordt het planbord gebruikt, ze kunnen zelfstandig een taak kiezen 
en dit aangeven door een foto (magneet) te plaatsen bij de taak die ze gaan uit-
voeren. 
 
Dagelijks zorgen leerkrachten ervoor dat veel taaktijd beschikbaar welke leerlingen 
zelfstandig kunnen invullen middels hun taakbrief, maar waar ook ruimte is voor 
eigen vraagstukken.  
 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 
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In de bovenbouw zijn ze voorzichtig aan het experimenteren met onderzoekend en 
ontwerpend leren. Leerlingen die met eigen ideeën of vraagstukken komen worden 
voorzien in ruimte en middelen.  

 
 
 

Dit hebben we allemaal gezien. Wat we erg mooi vonden was dat het moment van 
taken door de week heen plannen bij groep1 / 2 vrijgelaten werd. Maak hier 
gebruik van door dit al in groep 4 weer op te pakken en niet alle kinderen op een 
dagtaak te houden t/m groep 6 (aanbeveling 1). 

 
 
 

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

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

 

 
 
 

De teamleden zijn ingedeeld in expertgroepen, waarbij rekening gehouden is met 
de voorkeur en de expertise van de teamleden. Zo krijgen zij dus de ruimte om hun 
onderwijs vorm te geven en eigen initiatieven te ontplooien. De expertgroepen 
presenteren hun bevindingen en eventuele beslissingen in teamvergaderingen. 
 
Leerkrachten kunnen (na overleg met de directie) zich inschrijven voor cursussen 
en opleidingen om zich verder te bekwamen en te ontwikkelen. 
Alle leerkrachten van locatie Palet nemen natuurlijk deel aan de werkgroep Dalton. 
 
In het komende jaarplan is de methodiek van onderzoekend en ontwerpend leren 
een speerpunt. Uitbreiding d.m.v. een leerlijn is wenselijk en in onze optiek 
passend bij Dalton en de ontwikkeling van onze leerlingen. 

 
 
 

Erg goed om te horen is dat de directie de teamleden motiveert cursussen te 
volgen om de professionaliteit te vergroten. 
Tevens om d.m.v. proeftuintjes te leren van elkaar. 

 
 
 
 
 
 
 

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. 

 

 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

3. Samenwerking  

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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De kinderen hebben mogelijkheden om gezamenlijk taken uit te voeren en van 
elkaar te leren. Dit is afhankelijk van competenties en de groepsdynamiek. De 
grootte van de school en de combinatie is hierin soms een beperking. Dit wordt 
gedaan: 

- door gebruik te maken van een maatjessysteem leren kinderen samen-
werken met alle kinderen uit de klas, maar ook samen te werken met 
iemand die je zelf kiest. 

- kinderen werken samen in groepjes, zowel samengesteld door de leerkracht 
als door eigen keuze. 

- door middel van reflectie besteden de leerlingen aandacht aan de 
omgangsregels en het werkproces. 

- groepsoverstijgend te werken binnen de eigen combinatieklas. 

 
 
 

Bovenstaande hebben we gezien. Toch zijn er genoeg mogelijkheden dit uit te 
breiden. Jullie hebben al een start gemaakt met ondernemend leren (de kantine 
met de meisjes uit groep 7/8), ontwerpend en onderzoekend leren. Wij zien weinig 
vormen van coöperatief leren (aanbeveling 4). 

 
 

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. 

 

 
 
 

De leerkracht geeft de kinderen de ruimte en de tijd voor samenwerken, zowel 
binnen als buiten het klaslokaal. De leerkrachten doen dit door: 
- het inzetten van het maatjessysteem en door samenwerkingsopdrachten 
- regelen van klas doorbrekende activiteiten te organiseren met andere klassen 

(leerlingen uit de bovenbouw lezen met leerlingen uit groep 3), 
sportdag/koningsspelen/Dit is Wijs lessen / projecten / de Kinderboekenweek 

- organiseren van gebouw doorbrekende activiteiten met de andere locatie, 
sportdag / sporttoernooien / Finals 

- leerkrachten geven kinderen de mogelijkheden en middelen tot het ontplooien 
van eigen initiatieven, b.v. De gezonde kantine. 

- leerkrachten bespreken met de kinderen over de vormgeving van het onderwijs, 
de sfeer in de klas en andere zaken die met de school te maken hebben, d.m.v. 
groep/leerlingen/klassen –gesprekken 

- de teamleden overleggen met elkaar over het vormgeven van het onderwijs 
binnen locatie Palet in de Daltonbijeenkomsten.  

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 
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- de teamleden overleggen in bouwvergaderingen (gezamenlijk met de andere 
locatie) over het vormgeven van het onderwijs binnen de gehele school. 

 
 
 

We hebben samenwerkingsvormen gezien (o.a. maatjeslezen van kinderen uit 
groep 7/8 en groep 3/4). Ook hebben we kinderen hierover bevraagd. Wij vonden 
de gezonde kantine een geweldig initiatief. Probeer m.b.v. coöperatief leren nog 
meer uit samenwerkend leren te halen. 

 
 
 

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.   
 

 
 
 

De school is een lerende organisatie die gericht is op duurzame verbetering van de 
onderwijsleerprocessen. Persoonlijk leiderschap in alle lagen van de organisatie is 
hierbij essentieel. Het begint bij de leerling in zijn groep die zicht heeft op zijn eigen 
doelen en mogelijkheden en verantwoordelijkheid neemt voor het eigen leren en 
dat van medeleerlingen. De leraar is eigenaar van zijn eigen professionele ont-
wikkeling en maakt deel uit van een professionele leergemeenschap waarin het 
onderwijs steeds onderzocht en verbeterd wordt. Schoolleiders geven leiding aan 
het leren van teams en zorgen voor een cultuur waarin continu verbeteren de norm 
is. Scholen leren van elkaar, binnen BOOR en ook daarbuiten. 
 
Zo is het team op werkbezoek geweest bij andere Dalton scholen en is contact met 
andere daltoncoördinatoren. Ter voorbereiding op de visitatie is de samenwerking 
opgezocht met al gecertificeerde Daltonscholen binnen het eigen bestuur.  
 
De teamleden overleggen met elkaar over het vormgeven van het onderwijs 
binnen locatie Palet in de Daltonbijeenkomsten. Tevens zijn er overleggen in 
bouwvergaderingen (gezamenlijk met de andere locatie) over het vormgeven  
van het onderwijs binnen de gehele school. 
 
Er is gestart met het opzetten van een leerlingenraad, waarbij we ook gaan samen-
werken met de leerlingenraad van de andere locatie om gebouw overstijgende 
zaken te kunnen bespreken. 
 
Ouders zijn actief aanwezig binnen de MR (dit is gebouw overstijgend). Voor  
de ouders is er dagelijks gelegenheid tot het drinken van koffie. Tijdens deze 
ochtenden wordt er regelmatig voorlichting gegeven en dingen besproken die de 
ouders aangaan. Bv: extra activiteiten na schooltijd (sport/zwemmen/damlessen, 
etc.) Voorlichting door de logopediste / diëtiste / schoolverpleegkundige /wijkagent 
/ gebiedsmedewerker van de gemeente.  

 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 
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Er zijn goede en intensieve contacten met de andere daltonscholen binnen  
Rotter-dam regio noord-west. Ook wordt er een actieve samenwerking met de 
peuter-speelzaal nagestreefd. Ook binnen het team leeft dalton, hebben we 
gemerkt. 

 
 
 
 
 
 

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. 
 

 
 
 

Bij de onderbouw (groep 1/2) geven de kinderen aan het einde van een werkles in 
een evaluatiegesprek aan wat zij hebben geleerd en hoe ze het hebben gevonden. 
Aan het einde van de week geven zij d.m.v. een plaatje aan welk werk ze het 
leukste vonden en eventueel nog eens willen doen. 
In de andere groepen houden de leerkrachten reflectie en evaluatiegesprekken 
met de leerlingen, hierbij probeert de leerkracht onderscheid te maken in het 
eindresultaat, het werkproces en de mate van samenwerking. 
In de hoogste groepen wordt verwacht dat de leerlingen na de reflectie hun eigen 
handelen hierop kunnen aanpassen. 

 
 
 

Wij hebben de kinderen hierop bevraagd en ze beaamden bovenstaande.  
Ze konden ook goed bewoorden hoe je kon aangeven wat je leerdoel voor de 
volgende week is en hoe je dit doel, al of niet in samenwerking met de leerkracht, 
moet bereiken. 

 
 
 

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.  

 

 
  

bevindingen visitatieteam 

4. Reflectie  
 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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De leerkracht plant gedurende de week diverse reflectiemomenten voor en met 
leerlingen in. 
 
De leerkrachten reflecteren op het eigen handelen n.a.v. de lessen, eventuele 
problemen, en andere zaken die zich voor kunnen doen. Dit doen ze in het log-
boek. Reflectiegesprekken vinden plaats met collega’s (bijv. tijdens overleggen), 
met de directie/locatieleiding (functioneringsgesprekken), met de Interne Bege-
leiding (groeps- en leerling besprekingen, maar ook met de leerlingen tijdens 
diverse gespreksvormen.  

 
 
 

Hebben we bevraagd. Gedurende de dag hebben we dit in gesprekken met leer-
krachten ook gehoord. Ook de proeftuintjes en de gesprekken hierover geven de 
lerende organisatie aan. 

 
 
 

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. 
 

 
 
 

Leerkrachten voeren jaarlijks een aantal collegiale consultaties uit en geven daarbij 
ook de nodige feedback aan elkaar. 
Er worden ook collegiale consultatie bezoeken gebracht aan andere Dalton-
scholen in de regio. 
Het opzetten van een leerlingenraad gaat de leerlingen de mogelijkheid bieden om 
te reflecteren op de school/het onderwijs dat gegeven wordt en de omgang met 
elkaar. 
De teamdynamiek leent zicht erg voor informeel leren en vindt dan ook veelvuldig 
en gemakkelijk plaats binnen het team van Obs Delfshaven, locatie Palet.  

 
 
 

Wij hebben niets teruggehoord over de collegiale consultaties. Ook de dalton-
coördinator heeft hiervoor nog weinig tijd gehad. In de komende tijd wordt hiervoor 
tijd ingeruimd. Ook de leerlingenraad moet nog gestalte krijgen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 

 
 
 

Aan de hand van de beschikbare taaktijd wordt door de leerlingen zelf een 
planning gemaakt voor het maken van hun taken. Hierbij dienen ze rekening te 
houden met de ingeplande instructiemomenten en eigen instructiebehoeften. 
Naar aanleiding van de reflectiemomenten bepalen de leerkrachten (nu nog) de 
persoonlijke leerdoelen voor de leerlingen. We gaan er naar streven dat de leer-
lingen uiteindelijk zelf hun persoonlijke leerdoelen gaan formuleren, zodat ze meer 
eigenaar gaan worden van hun eigen leerproces. 

 
 
 

Wij vonden de planning nog erg leerkrachtgestuurd in de meeste groepen.  
In sommige groepen zagen we al wel een begin van het werken met persoonlijke 
leerdoelen. 

 
 
 

5.4 De leraar behaalt zijn leerdoelen. 

5.5 De leraar gaat op een efficiënte en verantwoorde wijze om met zijn lestijd. 

5.6 De leraar zorgt voor afwisseling van leeractiviteiten tijdens de les. 

5.7 De leraar stemt de instructie en het leerstofaanbod af op de leerbehoeften 
en leermogelijkheden van zijn leerlingen. 

5.8 De leraar daagt leerlingen uit het beste uit zichzelf te halen.  

5.9 De leraar geeft leerlingen een uitdagende motiverende taak die past bij het 
niveau, de interesse en het (werk)tempo van de individuele leerling. 

5.10 De leraar analyseert de leerproblemen van leerlingen die de leerdoelen niet 
halen. 

 

 
 
 

De leerkrachten werken zo effectief en doelmatig aan de leerdoelen.  
Ze maken een weekplanning, waarbij er rekening wordt gehouden met de 
instructiemomenten en waarbij verschillende werkvormen en voldoende taaktijd 
wordt ingeruimd om de taken te kunnen uitvoeren. 
 

5. Effectiviteit/ doelmatigheid  
 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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Leerkrachten geven de instructie effectief en doelmatig in de daarvoor beschikbare 
tijd, hierbij wordt gedifferentieerd op het beheersingsniveau van de leerlingen, de 
persoonlijke leerdoelen en eventuele andere speciale onderwijsbehoeften. 
 
De leerkracht volgt en analyseert de ontwikkeling van leerlingen. Waar nodig wordt 
ondersteuning gevraagd bij IB.  

 
 
 

Bovenstaande hebben we gezien. Differentiatie op de weektaak biedt mogelijk-
heden tot verbetering (aanbeveling 2). 

 
 
 

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.  

 

 
 
 

Afstemming over diverse schoolontwikkelingen vinden plaats in verschillende 
samenstellingen. Zowel op locatieniveau, schoolniveau en schooloverstijgend 
niveau, waarbij ruimte is voor ieders inbreng. 
 
Binnen de Daltonwerkgroep worden de daltoncompetenties jaarlijks geëvalueerd 
en aan de hand van de reflecties indien nodig aangepast. 
In het Daltonboek zijn de verwachte ontwikkelingen beschreven.    
 
Door middel van groeps- en leerbesprekingen kunnen er op leerling-, groep- en 
schoolniveau interventies worden ingezet. 

 
 
 

Wij hebben het idee dat er ruimte genoeg is binnen deze organisatie om je eigen 
inbreng te hebben ter verbetering van het daltononderwijs op deze school. Dit zien 
we ook terug aan het enthousiasme waarmee het hele team gestalte geeft aan hun 
daltononderwijs. 

 
  

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 
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6.1 De school werkt planmatig aan de daltonontwikkeling en beschrijft dit in een 
daltonbeleidsplan. 

6.2 De school geeft aan hoe de daltonontwikkeling wordt aangestuurd, bv. door 
een daltoncoördinator. 

6.3 De school draagt haar daltonidentiteit uit. (schoolgids, website, folders etc). 

6.4 De school heeft daltonscholing in het scholingsplan opgenomen. 

6.5 De school benut de daltonmogelijkheden van het gebouw.  

6.6 De school enquêteert regelmatig de leraren, de ouders en de leerlingen 
over de daltonontwikkeling en de kwaliteit van het daltononderwijs. 

6.7 De school is actief betrokken bij dalton-regioactiviteiten, waarbinnen zij 
vertegenwoordigd is. 

6.8 De leerlingen worden betrokken bij de daltonontwikkeling van de school. 

6.9 De ouders worden betrokken bij het ondersteunen van de dalton-
ontwikkeling van de school. 

6.10 Het schoolbestuur ondersteunt de school in haar daltonontwikkeling. 
 

 
 
 

De daltoncoördinator coördineert in nauwe samenwerking met het MAT 
(management advies team) de daltonontwikkeling binnen de school. De acties die 
nodig zijn worden door haar voorbereid, besproken en uitgevoerd met de Dalton-
werkgroep (alle leerkrachten van de school). We zijn dus gezamenlijk verantwoor-
delijk voor het borgen van de Daltonidentiteit van onze school en het uitdragen 
hiervan naar buiten toe. Doordat Obs Delfshaven uit twee typen scholen bestaat, 
maar wel één brinnummer voert. Vraagt het uitdragen van de Daltonidentiteit veel 
creativiteit, waar zeker nog winst is te behalen. 
 
De open ruimte op de midden verdieping is aangepast, zodat leerlingen hier zelf-
standig en/of in groepen kunnen werken bij het uitvoeren van hun taken. Er is een 
ongebruikt lokaal omgevormd tot bibliotheek, zodat leerlingen hier rustig kunnen 
werken en gebruik kunnen maken van naslagwerken/boeken en/of computers. 
 
In onze schoolgids, op onze website en in het daltonboek wordt duidelijk 
aangegeven dat wij de Dalton kernwaarden hanteren binnen onze locatie. 
Tijdens de jaarlijkse bijeenkomst voor ouders van leerlingen van de peutergroepen 
binnen de regio Delfshaven, legt één van onze leerkrachten aan deze ouders het 
Daltononderwijs uit tijdens een korte presentatie. 
 
Middels ouderbijeenkomsten en de leerlingenraad gaan we ouders en leerlingen 
actief betrekken bij de toekomstige daltonontwikkeling van onze school. 
 
De boven schoolse directie ondersteunt de school bij haar streven tot het 
verkrijgen van de Dalton licentie en onze verdere daltonontwikkeling. 

6. Borging  
 

evaluatie school 

Indicatoren op schoolniveau 
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De directie/daltoncoördinator/locatieleiding nemen deel aan de daltonactiviteiten  
in de regio. 
 
De directie en daltoncoördinatoren van Daltonschool ‘De Margriet’ en Daltonschool 
‘De Bergse Zonnebloem’, ondersteunen zowel directie/locatieleiding/Dalton-
coördinator en leerkrachten bij onze verdere daltonontwikkeling. 

 
 
 

Dit hebben we gezien en bevraagd. Er wordt duidelijk aangegeven dat er nog 
stappen gemaakt moeten worden (leerlingenraad). Goed dat de samenwerking 
gezocht wordt met de peuterspeelzaal (intern) en andere daltonscholen (extern). 

 
 
 
 

Met ingang van schooljaar 2019-2020 gaan een aantal leerkrachten, waaronder de 
Daltoncoördinator met pensioen. Dit betekent dat bijna 50% van het team vervan-
gen zal worden door nieuwe leerkrachten. Dit kunnen leerkrachten zijn afkomstig 
van onze reguliere locatie, maar ook eventueel nieuw aan te trekken leerkrachten. 
Er gaan komend schooljaren al enkele leerkrachten van onze reguliere locatie de 
Dalton opleiding volgen. 
 
De komende jaren zal ook het aantrekken van een nieuwe Daltoncoördinator een 
speerpunt zijn voor de school.  

 
 
 

Er is nog geen echte leerlingenraad op school. We hebben met 8 leerlingen 
gesproken (2 uit groep 2 en uit alle anderen groepen 1). We hebben een aantal 
vragen gesteld, waar we de volgende antwoorden op kregen: 
- Wat is dalton? 
     Zelf naar de wc gaan. Zelfstandig werken. Spionnenstem. Werken zonder dat juf  
     er is. Als meester bezig is mag je niet storen. Samenwerken mag. 
- Mag jezelf kiezen waar je werkt? 
     Ja, vanaf groep 5. 
- Wat is het leukste aan een daltonschool? 
     Rustig samenwerken. Niet alles samen met juf te hoeven doen. Niet op uitleg  
     wachten als je het al weet. Als je een goed idee hebt mag je het uitproberen.  
     Werkjes in een portfolio bewaren. 
- Als je reclame voor deze school moet maken wat zeg je dan? 
     Je hoeft niet altijd met instructie mee te doen. Ook al is het school, je gaat met  
     iedereen om. 
    Als afsluiting werd er i.p.v. een tip een mooi compliment gegeven: 
    “de juffen en meester geven goede uitleg en staan altijd voor ons klaar”. 
 

 
  

bevindingen visitatieteam 

Uit de gesprekken met leerlingen 

Overige opmerkingen school 
 (nog niet in zelfevaluatie opgenomen, maar wel relevant) 
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Er wordt met veel plezier op Het Palet gewerkt. Iedereen staat echt achter dalton  
en het team is trots op wat ze neergezet hebben. Er zijn ook genoeg ideeën voor  
de toekomst. Wij hebben het idee dat dit team ervoor zorgt dat de school in ont-
wikkeling blijft. 

 
 
 

 
 
 
 

Gesprek met twee ouders.  
Ouders zijn erg tevreden met de school ( de ene ouder is verhuisd naar een ander 
deel van de stad en gaat dagelijks met haar drie kinderen met de metro naar 
school). Ze geven de kleinschaligheid, mond- op mondreclame en dichtbij huis als 
voornaamste redenen aan voor hun keuze. Ze zien kernwaarden van dalton ook 
duidelijk terug bij hun kinderen. Ze zijn erg zelfstandig en nemen hun verant-
woordelijkheid (bijv. bij huiswerk). Ook in het V.O. merken ze de voordelen. 
De school wordt als laagdrempelig ervaren. 
Er is genoeg info. Naar ouders via de app (parro), nieuwsbrief en mondeling. 
Over de “+ en – “ van de school waren ze het niet helemaal eens. Ze waren erg te 
spreken over de kleinschaligheid en een vaste groep onderwijskrachten (weinig 
verloop of ziekte). Als mindere kanten werden naschoolse activiteiten (buurtfunctie) 
en passend onderwijs gegeven. 

 
  

• De school OBS Delfshaven bestaat uit twee scholen ( Het Palet en Delfs-
haven) onder 1 brinnummer. De scholen hebben hun eigen onderwijs-
concept. MT en expertgroepen zijn schooloverstijgend. 

• Onderwijsconcept dalton deden ze op Het Palet al wel maar nog geen 
licentie. Door terugloop aantal leerlingen (verschillende redenen) school 
samengevoegd met OBS Delfshaven. 

• Afgelopen periode veel wisselingen in directie, maar nu stabiele organisatie. 

• Parels school: Portfolio (groep ½ proeftuin), ondernemend leren (de gezonde 
kantine gr. 7), debatteren (gr. 7/8), leerplein, quicy (gr. 4). 

• Goede contacten met peuterspeelzaal (intern) en daltonscholen in regio 
(vooral Margrietschool) 

• Dalton heeft ook olievlekeffect op andere vestiging. In toekomst wordt 
gekeken naar haalbaarheid dalton op locatie Delfshaven. 

• Interne mobiliteit tussen beide vestigingen niet groot. 

Uit de gesprekken met ouders 

Uit de gesprekken met leraren en ondersteunend personeel 

Uit de gesprekken met de schoolleiding 
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naam bestuurslid: Ellen van den Brand (bovenschools directeur) 

Na een voorstelrondje hebben wij een plezierig gesprek met de bovenschoolse 
directeur Ellen van den Brand gevoerd. Zij geeft aan dat OBS Delfshaven een 
splitsing van 2 vormen onderwijs is, klassikaal en dalton. Ouders hebben keuze in 
onderwijsconcept. Als leerkracht kun je niet zomaar van de ene locatie naar de 
andere locatie overstappen. Op locatie Palet zul je wel aan de daltonvoorwaarden 
moeten voldoen. 
Het daltonconcept wordt volledig door de bovenschoolse directeur gedragen, zij 
juicht het toe dat het team van de andere locatie zelf enthousiast wordt voor dalton. 
Dit is eigenaarschap, alleen dan gaat iets werken, niet als het van bovenaf wordt 
opgelegd. Het is belangrijk om in kleine stapjes te werken, eerst certificaat, dan pas 
breder kijken naar eventueel dalton-kindcentrum. 
Helaas kan er geen extra geld voor materialen vrij worden gemaakt. Dit heeft te 
maken met de financiële crisis waar het bestuur nog niet helemaal uit is. Tot 2019 
moeten de scholen helaas alles zelf bekostigen. Wel kunnen er subsidies worden 
aangevraagd, de directeur is hiervan op de hoogte.  

 
 
 
 

  ontwikkeling 

nr Kernwaarden O V 
0 Realisering aanbevelingen vorige visitatie *   
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 

  

Uit de gesprekken met het bestuur 

beoordeling 
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 Advies Criteria 

x 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 

 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 Vergroot het eigenaarschap van het individuele kind bij de verwerking van 
de taak. Waarom een dagtaak als het kind een tweedaagse of weektaak 
aan kan? 

Nr. 2 Zorg voor meer differentiatie in de taak. Doe dat d.m.v. uitdagende en 
verdiepende leerstof (op alle gebieden). Dus naast het drie *** werk nog 
uitdaging waar ze de “tanden in moeten zetten”. Denk hierbij ook aan de 
leerkuil. 

Nr. 3 Maak keuzewerk een vast onderdeel van je taak. Reserveer er een 
bepaalde tijd voor en maak het kind mede-eigenaar (in het kiezen van 
tijdstip en onderwerp). 

Nr. 4 Implementeer nog meer vormen van samenwerkend leren. Met ont-
werpend en onderzoekend leren hebben jullie een voorzichtige start 
gemaakt. Ga hiermee door en onderzoek ook de mogelijkheden van 
coöperatief leren. 

 
 
 

Wij willen jullie hierbij, officieus, de daltonlicentie verlenen.  
Bedankt voor de gastvrijheid en de genoeglijke, leerzame dag die we gehad 
hebben bij jullie op school. We voelden ons welkom en hebben mogen kennis-
maken met een enthousiast team, gedreven daltoncoördinator, ondersteunende 
directie en bovenschools directeur en niet in de laatste plaats geweldige kinderen 
en tevreden ouders.  
Mooie parels gezien (o.a. kookkantine, leerplein, paletkaarten). 
We hebben 4 aanbevelingen gedaan waarvan we er alle vertrouwen in hebben dat 
deze over 5 jaar zijn verwezenlijkt 

Advies aan het bestuur van de NDV 
 

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

 

slotopmerkingen 
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Tip: ga vooral samenwerking zoeken met de peuterspeelzaal. Kunnen jullie altijd 
over 5 jaar overwegen een dalton-kindcentrum te willen worden. 
Tip: Probeer tijd vrij te maken voor klassenconsultaties. 
Nogmaals bedankt voor de mooie dag. 
 
Namens het visitatieteam, 
Jan de Rijk 
 

 
 
 
 
 

naam Handtekening datum 

 
 
 

  
25-10-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ondertekening voorzitter visitatieteam 



 
 

Visitatieverslag op basis van 6 kernwaarden, september  2016 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij hebben de visitatie als zeer positief ervaren. De visiteurs staan zelf midden in de 
onderwijspraktijk en voelen exact aan waar de leerkrachten in de klas mee bezig zijn en 
behoefte aan hebben. We zullen de gedurende de dag ontvangen tips en opgenomen 
aanbevelingen zeer zeker ter harte nemen en er zorg voor gaan dragen dat dit bij de 
volgende visitatie allemaal verwezenlijkt is. 
 
De terugkoppeling die wij hebben ontvangen over de gevoerde gesprekken met de 
ouders, de kinderen en de bovenschoolse directie gaven aan dat zij allen deze 
gesprekken als zeer prettig hebben ervaren. 
 
Kortom een prettige en waardevolle dag. Wij willen ook het visitatieteam hartelijk dank 
toezeggen voor hun objectieve en kundige kijk op het Daltononderwijs binnen locatie 
Palet. 

 

 

 

 

 

aanbeveling 1. 
(letterlijk overnemen uit 
visitatieverslag) 

Vergroot het eigenaarschap van het individuele kind bij de 
verwerking van de taak. Waarom een dagtaak als het kind een 
tweedaagse of weektaak aan kan? 

actie In de periode t/m juli 2018 gaat het huidige team er zorg voor 
dragen dat de dagtaken, waar mogelijk omgezet gaan worden 
naar tweedaagse en/of weektaken. Dit wordt gecontinueerd in  
schooljaar 2018-2019. We zullen in de Daltonvergaderingen 
een tijdpad uit gaan zetten, en de coördinator gaat er op 
toezien dat dit gerealiseerd gaat worden. 

uitvoerenden Leerkrachten van groepen 3 t/m 8 

tijdvak November 2017 – Juli 2019 

scholing/ externe 
ondersteuning 

Indien nodig zullen de leerkrachten bij elkaar collegiale 
consultatie afleggen, en hiervoor ook gaan kijken op andere 
Daltonscholen bij ons in de regio. 

toelichting Zie kolom overige opmerkingen. I.v.m. komende wisseling van 
teamleden moet er goed op worden toegezien dat de aanbe-
veling doorgevoerd wordt door nieuwe leerkrachten. Dit is een 
taak van de Daltoncoördinator.  

 
  

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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aanbeveling 2. 
(letterlijk overnemen uit 
visitatieverslag) 

Zorg voor meer differentiatie in de taak. Doe dat d.m.v. uitdagende 
en verdiepende leerstof (op alle gebieden). Dus naast het drie *** 
werk nog uitdaging waar ze de “tanden in moeten zetten”. Denk 
hierbij ook aan de leerkuil. 

actie In de daltonvergadering gaan de taakbrieven bekeken worden 
en gaan we ruimte inruimen voor het aangeven van verdiepen-
de en uitdagende leerstof, op alle vakgebieden. Op het gebied 
van het rekenonderwijs is de reken coördinator inmiddels 
gestart met het aanleggen van een rekenkast, waarin de leer-
lingen de materialen kunnen vinden om zich te verdiepen in  
de leerstof.  
 
De Daltoncoördinator gaat samen met het team verkennen of 
het werken vanuit de Leerkuil geïmplementeerd kan worden 
binnen onze school. 

uitvoerenden Alle leerkrachten 

tijdvak Aanvang november 2017. 

scholing/ externe 
ondersteuning 

n.v.t. 

toelichting Zie aanbeveling 1 
 
 
 

aanbeveling 3. 
(letterlijk overnemen uit 
visitatieverslag) 

Maak keuzewerk een vast onderdeel van je taak. Reserveer er een 
bepaalde tijd voor en maak het kind mede-eigenaar (in het kiezen 
van tijdstip en onderwerp). 

actie Dit gaat opgenomen worden in onze planning. We gaan iedere 
week in de taakbrief aangeven, dat er een bepaalde tijds-
spanne gereserveerd is voor dit keuzewerk. 

uitvoerenden Alle leerkrachten 

tijdvak Aanvang z.s.m. 

scholing/ externe 
ondersteuning 

Leerkrachten kunnen altijd gebruik maken van collegiale 
consultatie bij een collega van een andere klas en locatie.  

toelichting De directie zal er zorg voor dragen dat leerkrachten vrij 
geroosterd kunnen worden om een collega op een andere 
school te gaan bezoeken. 
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aanbeveling 4. 
(letterlijk overnemen uit 
visitatieverslag) 

Implementeer nog meer vormen van samenwerkend leren. Met 
ontwerpend en onderzoekend leren hebben jullie een voorzichtige 
start gemaakt. Ga hiermee door en onderzoek ook de mogelijk-
heden van coöperatief leren. 

actie In het schooljaar 2017-2018 gaan we ons focussen om het 
samenwerken en ontwerpend leren verder uit te diepen en te 
implementeren in ons onderwijs. We zullen dit regelmatig in 
onze vergaderingen bespreken en evalueren. 

uitvoerenden Alle leerkrachten 

tijdvak 2017-2020 

scholing/ externe 
ondersteuning 

Omdat coöperatief leren voor de leerkrachten nog relatief 
nieuw is, willen we graag in het cursusjaar 2019-2020 het 
volledige team van locatie Palet een cursus coöperatief leren 
laten volgen. 

toelichting Het volgen van een cursus coöperatief leren, wordt bewust 
uitgesteld, i.v.m. de personeelswisselingen. 

 
 
 
 
 
 
 

naam functie handtekening datum 

 directeur   

 visitatievoorzitter   9-11-2017 

 
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. 

 

Ondertekening school en 
visitatievoorzitter voor gezien 


