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niet van toepassing bij  1e licentieaanvraag 
 
 
 

Zorg voor een uitgebreide en uitdagende keuze voor kinderen die meer kunnen. 
Laat alle leerlingen zelf de weektaak samenstellen. Durf los te laten. Zo bevorder 
je zelfverantwoordelijk leren. 

 
 
 

Teambreed hebben we in de afgelopen jaren gewerkt aan ons beleid voor ‘slimme 
kinderen’. We hebben hiervoor een teamcursus gevolgd. Op de taak wordt gediffe-
rentieerd, kinderen hebben verschillende taken, als dat nodig is. ‘Slimme kinderen’ 
compacten en gaan vervolgens verder met materialen uit bijvoorbeeld de Pluskast 
(Heutink). Kinderen hebben hier zelf invloed op en mogen ook activiteiten buiten 
de Pluskast om doen, zoals bijvoorbeeld het houden van een spreekbeurt over een 
zelfgekozen onderwerp.  

 
 
 

De taken worden op verschillende niveaus aangeboden. Er is pluswerk 
beschikbaar voor de kinderen, de kinderen maken zelf een keuze welke plustaken 
zij willen uitvoeren. Het samenstellen van de weektaak gebeurt door de leerkracht, 
waarbij er verplichte en keuzeopdrachten op het niveau van het kind worden 
aangeboden.  
Wij vinden deze aanbeveling voldoende uitgevoerd. De aanbeveling zoals gesteld: 
“Laat alle leerlingen zelf de weektaak samenstellen” is niet haalbaar. Met het zelf-
verantwoordelijk leren is een goede start gemaakt, door te reflecteren op de taak.  
Dit moet in de komende periode verder worden ontwikkeld. (zie aanbeveling 1: 
elders in dit verslag) 

 
 
 

Leer de kinderen zelf te plannen over de dag heen, zodat ze zelf verantwoordelijk 
worden voor het werk. Ontwikkel daarbij instrumenten waarvan er één (taakbrief?) 
tevens kan dienen als communicatiemiddel naar ouders. 

 
 
 

Er is een nieuwe taakbrief ontwikkeld. In deze weektaak plannen de leerlingen 
door de week heen. De doelen staan hierop genoteerd en ze kunnen nadat ze het 
werk gemaakt hebben aangeven hoe het is gegaan en hoe het daarna verder 
moet. Het reflecteren loopt nog niet goed, kinderen maken zich er vaak snel vanaf. 
We willen nu de stap naar het portfolio maken, waardoor het inzichtelijker wordt en 
de kinderen niet per vak, per les hoeven reflecteren op de taak. Dit portfolio wordt 
ook het communicatiemiddel naar ouders.  

0. Realisering aanbevelingen vorige visitatie 

aanbeveling 1. 
1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

aanbeveling 2. 

evaluatie school 
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We hebben niet voor de taakbrief gekozen omdat dat een te eenzijdig beeld geeft. 
Het portfolio geeft een beter beeld van de totale ontwikkeling. 

 
 
 

De school heeft een taakbrief ontwikkeld die potentie biedt tot verdere 
ontwikkeling. Met het portfolio is een goede start gemaakt, ook dit moet verder 
worden ontwikkeld in de komende jaren.  

 
 
 

Benut alle mogelijkheden die samenwerken in zich heeft. Geef kinderen de 
vrijheid. 
 

 
 
 

Naar aanleiding van de vorige visitatie zijn we begonnen met de doorgaande lijnen 
op papier te zetten op het gebied van zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en 
samenwerken. Ook de kernwaarden effectiviteit en reflectie zijn hierin 
meegenomen. Nu we in een nieuw gebouw zitten (sinds oktober 2015) heeft het 
ons andere mogelijkheden gegeven tot samenwerken. De leerlingen kunnen op het 
leerplein aan het werk, bijvoorbeeld om samen te werken.  

 
 
 

Het samenwerken in en buiten de klas verloopt rustig en goed. De kinderen 
kennen de afspraken en deze worden schoolbreed toegepast. (zie ook kernwaarde 
“samenwerken”) 

  

bevindingen visitatieteam 

aanbeveling 3. 
1. 

evaluatie school 

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

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

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

1.4 De leerling draagt zorg voor zijn leeromgeving. 
 

 
 
 

Op dit moment is dat in de klassen nog een verbeterpunt. Leerlingen maken hun 
taak, maar doen dat nog vooral voor de leerkracht. De leerlingen zijn nog niet heel 
betrokken bij de doelen. De doelen staan al wel verwoord, de leerkrachten werken 
er ook goed mee, maar de leerlingen zelf zijn nog niet zo betrokken als we zouden 
willen. Daarom zijn we momenteel druk bezig met het realiseren van portfolioleren. 
We zitten nog in een begin fase. Het idee is, om de kerndoelen en de eigen doelen 
(bijv. van ‘keuze) te vatten in een portfolio waar de kinderen aan werken. Hierin 
houden ze bij wat ze kunnen en weten ze waar ze aan moeten werken. De uit-
werking hiervan is nog in een beginfase. Met name in de bovenbouw (groep 7/8) 
wordt hiermee gewerkt. Dit wordt naar beneden toe verder uitgewerkt. Het portfolio 
is uitgangspunt bij de 10 minuten gesprekken, samen met het rapport.  

 
 
 

De evaluatie van de school is een reële weergave van de praktijk.  
- In de kleutergroepen zijn de doelen niet zichtbaar voor de kinderen.  

Er wordt gewerkt met een planbord: twee halve weektaken en keuzetaken. 
De kinderen kunnen hier goed mee werken. Het dagritme is aangegeven 
door dagritmekaarten en er zijn verschillende taken voor groep 1 en 2. Er is 
verder geen niveauverschil in het aanbod. De kinderen kiezen zelf wat ze 
aankunnen.  

- In groep 3 werken de kinderen met een doelenbord, waarbij er verplichte 
opdrachten en keuzeopdrachten worden aangeboden om het leerdoel te 
behalen en waarbij de kinderen ook duidelijk kunnen aangeven: “Ik kan het”. 
Wij vonden dit een uitstekend middel om de kinderen bewust te laten 
worden van het doel. Verdere uitbouw van een doelenaanbod op deze wijze 
is zeker een optie voor alle groepen.  

- De taak van groep 4 is een tussenvorm van een taakbord en taakblad in de 
hogere groepen. 

- De doelen op het taakblad zijn inhoudelijk wisselend beschreven: soms een 
leerdoel, soms een opdracht. Alle doelen moeten als leerdoel worden be-
schreven, waarbij naast het bereiken van onderwijsleerdoelen ook “oefenen 
en herhalen” doelen kunnen zijn.  

- De doelen worden op verschillende niveaus aangeboden. 
 

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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- Het stellen van eigen doelen voor keuzetaken is nog weinig zichtbaar in de 
praktijk. 

- Het reflecteren op de beschreven doelen leidt niet tot vervolgstappen.  
Wij geven daarom een aanbeveling om het werken met doelen, de vrijheid/verant-
woordelijkheid om deze doelen te halen, hierop te reflecteren en na het behalen 
van deze doelen ze te borgen in de door de school gekozen wijze: het portfolio. 
Deze aanbeveling omvat meerdere kernwaarden, we verwijzen dan ook meerdere 
keren naar aanbeveling 1. 
De verdere ontwikkeling van het portfolio is een ontwikkelpunt: aanbeveling 2. 

 
 
 

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. 

 

 

 
 

Door vooraf te toetsen wordt vaak al duidelijk waar kinderen hulp bij nodig hebben 
en bij welke onderdelen dat minder interessant is. In de klassen wordt les gegeven 
volgens het EDI model. Er wordt veel gewerkt met wisbordjes om te controleren of 
de leerlingen het goed begrepen hebben en aan de hand daarvan kunnen kinderen 
ook eerder of juist niet losgelaten worden van de instructie. Er wordt verlengde 
instructie gegeven en er is differentiatie in de vorm van compacten en verrijking 
(Heutink Pluskast). 

 
 
 

Het bovenstaande hebben we in de praktijk gezien. De leraren schenken 
vertrouwen aan de kinderen, het geven van verantwoordelijkheid kan worden 
uitgebreid, door kinderen meer vrijheid te geven: Heb ik extra instructie nodig? Zou 
ik extra instructie willen? Wanneer wordt de leerstof aangepast door meer 
oefenwerk te geven, of te compacten en te verrijken? Ook hier kan de school door 
het ontwikkelen van het werken met doelen de vrijheid/verantwoordelijkheid op 
basis van reflectie vergroten.  

 
 
 

1.8 Op de school heerst een cultuur van vertrouwen.  

1.9 Leraren en overige medewerkers kunnen omgaan met verantwoordelijkheid 
en het aangeven van grenzen.  

1.10 Leraren en overige medewerkers komen de afspraken na. 

1.11 De brede algemene vorming van leerlingen is richtinggevend.  

1.12 Het onderwijs wordt gegeven in een lerende organisatie waar leerlingen en 
leerkrachten zich kunnen ontwikkelen naar hun mogelijkheden. 

 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 



 
 

Visitatieverslag op basis van 6 kernwaarden, september  2016 6 

 
 
 

In onze schoolcultuur is eigenaarschap een belangrijk onderdeel. We spreken  
elkaar aan als dat nodig is. We ervaren ons team over het algemeen als prettig en 
proberen te leren van elkaar. We proberen zoveel mogelijk veranderingen door te 
voeren vanaf de werkvloer, dat lukt alleen niet altijd, omdat er bovenschools soms 
beslissingen genomen worden, waar we als school weinig invloed op hebben.  
We ervaren het team als creatief en gedreven.  

 
 
 

De afgelopen 5 jaren heeft het team veel veranderingen doorgemaakt: ziekte, 
zwangerschappen, nieuwe directeur en de verhuizing naar een nieuw school-
gebouw. Zoals de Daltoncoördinator aangaf in het startgesprek: “We zijn blij dat we 
ondanks deze factoren het Daltononderwijs op dit niveau hebben kunnen brengen 
en houden”, is een compliment voor de school waard. Wij hebben een prettig 
samenwerkend team ervaren. Het leren van en met elkaar, het experimenteren en 
door ontwikkelen van de Daltonkernwaarden zal wanneer het team in rustiger 
vaarwater zit, wat betreft externe factoren, tot bloei kunnen komen.   

 
 
 
 
 
 
 

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. 
 

 
 
 

Op dit moment zijn de leerlingen hier soms mee bezig omdat de doelen zichtbaar 
op de taak staan, maar ze werken nog niet vanuit die doelen en dat is wel waar we 
naar streven. Het kiezen van een werkplek verloopt goed, ook het omgaan met uit-
gestelde aandacht is iets waar in de hele school aandacht aan besteed word.  
Door middel van het portfolio (in ontwikkeling) worden leerlingen uitgedaagd om 
zelf te kijken wat hun sterke en zwakke punten zijn en krijgen ze inzicht in hun 
eigen kunnen. Ook tijdens de gesprekken met ouders (waar kinderen zelf ook aan 
het woord komen) proberen we de kinderen te leren zelf het woord te voeren, 
zodat ze zelf aan ouders duidelijk kunnen maken waar ze staan. Door middel van 
de taak en ons leerplein, hebben kinderen de keuze in wat ze maken en waar ze 
dat gaan doen, wel met een duidelijk plan!  

 
 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

2. Zelfstandigheid  
 

evaluatie school 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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De zelfstandigheid van de leerlingen kunnen we beoordelen als goed. De leer-
krachten bieden de kaders en de kinderen handelen hierbinnen zelfstandig. Dit 
geldt in alle groepen. Er zijn afspraken over samenwerken, hulp vragen, 
werkplekken etc. De zelfredzaamheid van de kinderen is zichtbaar.  
De kaders, met name bij het kiezen van een werkplek zouden ruimer kunnen. De 
school geeft aan dat ze dit deel juist hebben teruggedraaid, om de effectiviteit van 
het werken buiten de klas onder de aandacht van de kinderen willen brengen ( een 
plan voor werken buiten de klas melden bij de leerkracht, die vervolgens al dan 
niet toestemming geeft).  

 
 
 

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. 

 

 
 
 

Door middel van de taak kunnen kinderen altijd verder met hun werk en daarmee 
hun eigen ontwikkeling. Eigen initiatieven worden zeker gestimuleerd, maar er 
worden ook eisen gesteld, zodat het de kinderen ook daadwerkelijk verder brengt. 
Ruimte voor het ontwikkelen van talenten willen we graag, maar op dit moment 
hebben we daar nog geen duidelijke praktische invulling aan gegeven. ‘Keuze’ zou 
in de verschillende groepen nog meer ontwikkeld kunnen worden naar een 
moment waarop kinderen zelf hun doelen onder woorden en in de praktijk kunnen 
brengen. Nu is het vaak extra werk wat door de leerkracht aangereikt wordt. We 
hopen in de toekomst ook dit onderwerp in het portfolio te kunnen vangen.  

 
 
 
 

Ook dit is een goede evaluatie van de school: zie 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.  

 

 
 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 
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Ons team bestaat uit een kleine, maar zeer creatieve groep leerkrachten.  
We brainstormen regelmatig over nieuwe/andere manieren van lesgeven. Vaak 
komen hier goede en praktische zaken uit voort. Zo organiseren we samen ook 
activiteiten als een Sinterklaasfeest, kerstviering en kinderboekenweek. Maar ook 
andere minder voor de hand liggende activiteiten worden op deze manier 
georganiseerd, bijvoorbeeld het tutorlezen.  

 
 
 

Doordat de directeur van de school, directeur van drie scholen is, is zij slechts een 
deel van de week aanwezig, dit vraagt sowieso een grote mate van zelfstandigheid 
van het team en dat hebben we ook teruggezien in de praktijk.  

 
 
 
 
 
 
 

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. 

 

 
 
 

Dit is altijd het uitgangspunt. Kinderen weten wat ze gaan leren, de doelen staan 
uitgeschreven op hun weektaak. Als leerlingen willen werken op het leerplein, 
hebben ze vooraf een plan bedacht; wat ga ik daar doen, welke plaats kies ik en 
hoeveel tijd denk ik daarvoor nodig te hebben. We merken wel dat leerlingen 
hierbij toch regelmatig een leerkracht nodig hebben, die hen wijst op hun plan. 

 
 
 

Zie ook de beschrijving bij zelfstandigheid: we hebben leerlingen effectief zien 
samenwerken. De kinderen hebben in alle groepen een maatje, de kinderen 
kennen de volgorde van het inschakelen van hulp bij een vraag: “Eerst je maatje, 
dan een ander kind, dan je vraagkaartje voor juf”. Een maatjestaak per week zou 
de samenwerking tussen de maatjes kunnen stimuleren en de kinderen leren op 
deze wijze elkaars kwaliteiten kennen. Wanneer deze maatjestaken alle 
vakgebieden  
(b.v. gym, techniek ) bestrijken, versterkt dit de waardering en respect voor elkaar.  
In één van de groepen werd een coöperatieve samenwerkingsvorm tijdens de 
instructie toegepast. (zie beschrijving bij leerkrachtniveau) 

 
 
 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

3. Samenwerking  

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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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. 

 

 
 
 

Als team kunnen we goed samenwerken, we zijn open en durven met elkaar in 
gesprek te gaan. We proberen te denken in oplossingen.  

 
 
 

De leerkrachten laten door de rode Daltondraad binnen de school zien, dat ze 
kunnen afstemmen en samenwerken.  
Binnen de school is er nog geen afstemming over het aanbod van coöperatieve 
werkvormen. De leerkrachten die momenteel de Daltoncursus volgen, gaan dit als 
afstudeeronderwerp, binnen de school implementeren. 

 
 
 

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.   
 

 
 
 

Dit werkt goed. Elke dag eet het team tussen de middag samen, dit is niet verplicht 
maar gebeurt wel. We willen elkaar blijven ‘zien’. Ook proberen we na schooltijd 
even samen thee te drinken. We bespreken schoolse dingen, of we spreken nog  
wat organisatorische punten door. We vergaderen op deze manier veel 
tussendoor. Dit zorgt ervoor dat teamleden zich allen betrokken voelen, dat werkt 
door naar alle geledingen binnen de school (al zijn dat er niet veel, met zo’n kleine 
school).  

 
 
 

Het bovenstaande hebben we gedurende de dag ervaren, tijdens het gesprek met 
de ouders werd bovenstaande sfeer bevestigd.  

 
 
 
 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 
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4.1 De leerling maakt een planning voor zijn taakwerk.   

4.2 De leerling stuurt zijn planning bij door de voortgang te overzien. 

4.3 De leerling beziet het behaalde eindresultaat kritisch en neemt leerpunten 
mee naar een volgende planning van zijn taak. 

4.4 De leerling reflecteert op zijn eigen gedrag en dat van zijn medeleerlingen. 
 

 
 
 

Op de weektaak kunnen de leerlingen reflecteren, dit gebeurt nog niet genoeg, 
misschien ook wel omdat de leerling niet veel invloed heeft op hoe het daarna 
verder gaat. Dit is in ontwikkeling via het portfolio. Daarin willen we duidelijk maken 
wat we verwachten. Op dit moment is dit punt nog niet goed genoeg ontwikkeld.  

 
 
 

Reflectie in samenhang met de doelen op de weektaak en het vervolg op de 
reflectie is, zoals ook de school beschrijft, het grote ontwikkelpunt voor de 
komende jaren: zie aanbeveling 1. 

 
 
 

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.  

 

 
 
 

Op de taak staat de reflectie beschreven en tijdens de lessen (EDI) wordt er ook 
regelmatig gereflecteerd, maar nog niet op een eenduidige manier door de school 
heen. We zoeken naar een manier die natuurlijk gaat en die geen ‘moetje’ wordt. 
Daar moeten we nog hard mee aan de slag.  

 
 
 

Hoe wordt er op leerling- en leerkrachtniveau gereflecteerd? Het team moet zich 
bezinnen op waar, wanneer en met welk doel er wordt gereflecteerd: zie 
aanbeveling 3. 

 
 
 
 
 

4. Reflectie  
 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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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. 
 

 
 
 

Collegiale consultatie komt weinig voor vanwege organisatorische knelpunten.  
We praten wel veel met elkaar en we geven tips. Ook op dit niveau moeten we  
ons nog verder ontwikkelen.  

 
 
 

Zie beschrijving bij zelfstandigheid. Complimenten voor de zelfevaluatie van de 
school. Het zou fijn zijn als de school ook de mogelijkheid krijgt/creëert om op 
andere scholen te kijken. 

 
 
 
 
 
 
 

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. 

 

 
 
 

Op de weektaken staan de doelen die horen bij de lessen, daarin wordt gedifferen-
tieerd (kinderen hebben een aparte taak) en op die manier is het mogelijk dat alle 
leerlingen succeservaringen hebben.  
Middels de weektaak krijgen de leerlingen een duidelijk overzicht van wat er van 
hen verwacht wordt. 

 
 
 

Bovenstaande hebben we teruggezien in de praktijk. In de klas is een dagplanning 
aanwezig. Het is voor de kinderen niet duidelijk hoeveel tijd zij op andere dagen 
hebben voor hun taakwerk. Een planning voor de hele week maken wordt hierdoor 
bemoeilijkt. Zie aanbeveling 4.  

 
 
 
 
 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

5. Effectiviteit/ doelmatigheid  
 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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5.4 De leraar behaalt zijn leerdoelen. 

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

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

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

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

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

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

 

 
 
 

Sinds er met het EDI model gewerkt wordt, lukt dit aardig goed. Er wordt voldaan 
aan een aantal randvoorwaarden om een dag efficiënt te laten verlopen. Zo is in 
iedere groep een duidelijk dagplanning te zien en gaat de bel 5 minuten voor aan-
vangstijd zodat alle leerlingen in de klas zitten op het moment dat de school daad-
werkelijk begint.  
Met de Pluskast van Heutink, die we inzetten voor slimme kinderen, zorgen we dat 
kinderen uitgedaagd blijven worden.  
Wat betreft de inhoud van de taak wordt gelet op niveau en tempo, aansluiten bij  
de interesse blijft in de praktijk altijd lastig. Met slimme kinderen is die keuze 
makkelijker dan met de kinderen die bij het ‘standaardpakket’ horen. 

 
 
 

De lestijd wordt effectief ingezet, de kinderen hebben taken en keuzetaken.  
De betrokkenheid van de kinderen bij het taakwerk kan vergroot worden als ze 
meer keuzemogelijkheden hebben: zie aanbeveling 1.  
Ter overweging: De school kan de “ik doelen” uit het Daltonboek verwerken in het 
portfolio. De kinderen worden zich op deze wijze meer bewust van hun sterke 
kanten en ontwikkelpunten t.a.v. de persoonlijke ontwikkeling.  

 
 
 

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.  

 

 
 
 
 
 
 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 
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De school beschikt over klaslokalen met daarnaast de mogelijkheid de leerlingen 
buiten de klas te laten werken. Zo hebben we een leerplein bij de bovenbouw.  
De leerlingen van de onderbouw kunnen spelen op de gang en de leerlingen van 
groep 3/4 hebben de mogelijkheid om in hun eigen klas een werkplek te kiezen. 
Er is een overzicht met stappen die gezet moeten worden op het moment dat 
leerlingen de doelen niet halen. Dit gebeurt altijd in overleg met de IB-er.  

 
 
 

Het schoolgebouw is zeker “Daltonproof”. Een prachtig nieuw gebouw, ruime 
lokalen en ruimte buiten de lokalen voor samenwerken etc. Het nieuwe 
schoolgebouw biedt onderdak aan twee basisscholen, een peuterspeelzaal en 
maatschappelijke zorg. Ook beschikt de school over een inpandige gymzaal, die 
kan worden omgebouwd tot theaterzaal en een bibliotheek, die gerund wordt door 
de kinderen. Een conciërge/beheerder zorgt voor de facilitaire dienstverlening. Alle 
bouwstenen voor effectief onderwijs zijn binnen handbereik. Een uitdaging voor de 
school om dit vorm te geven door deze faciliteiten effectief in te zetten.  

 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 

 
 
 
 
 
 
 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

6. Borging  
 

Indicatoren op schoolniveau 
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De Daltoncoördinator werd in het verleden gefaciliteerd; 2 dagen in het jaar kon zij 
inzetten om met alle taken bezig te zijn, die erbij horen. Inmiddels zijn deze 2 
dagen niet meer beschikbaar en zitten deze uren in het takenpakket. Dit heeft als 
gevolg dat er minder tijd besteed wordt aan de functie van Daltoncoördinator (deze 
is door het bestuur ook (nog?) niet als LB functie aangemerkt.  
Er wordt planmatig gewerkt aan de Daltonontwikkeling. Zo is er ieder jaar een 
Daltonstudie dag (wordt georganiseerd door de Daco). Ook op iedere vergadering 
staat het kopje Dalton op het programma zodat er op dat moment nog knelpunten, 
vragen of input van de Daco genoemd kunnen worden.  
De enquête die de ouders en leerlingen invullen is een standaard enquête die niet 
specifiek op Dalton is toe te passen, maar met de uitkomst daarvan, zien we wat 
we eventueel moeten veranderen en doen dat op een manier die bij Dalton past.  
Er is sinds begin januari weer een leerlingenraad, deze hebben we altijd gehad tot 
juli 2016, toen is er een nieuwe directeur gekomen en heeft de verkiezing van een 
nieuwe leerlingenraad even op zich laten wachten. De leerlingen vergaderen zo  
1 keer per maand en nemen met de directeur de stand van zaken op. De 
ideeënbus is niet meeverhuisd vanuit de oude school. De leerlingenraad  zal hier 
nog mee aan de slag moeten als ze er weer een willen gaan gebruiken.  

 
 
 

Voor leerlingenraad: zie verslag: uit gesprekken met leerlingen.  
Het Daltonboek biedt een goede beschrijving van de ontwikkeling en de huidige 
staat van het Daltononderwijs op het Gebint. De Daltoncoördinator heeft aan-
gegeven het Daltonboek na deze visitatie aan te vullen met een ontwikkelplan.  
Het ontwikkelen, implementeren en borgen van het Daltonbeleid op de school 
behoort tot de taken van de Daltoncoördinator. De Daltoncoördinator heeft 1 dag  
per zes weken beschikbaar voor Daltonontwikkelingen. Deze middelen zijn door  
het bestuur ter beschikking gesteld. Door vervangingsproblematiek vervalt deze 
dag regelmatig. Begrijpelijk, echter collegiale consultatie en klassenbezoeken zijn 
hierdoor niet mogelijk. Dit komt de borging niet ten goede. Wellicht kan er een 
andere constructie worden bedacht ( bv. extra inzet van de Daltoncoördinator op 
niet werkdagen), zodat er structureel kan worden gewerkt aan de 
Daltonontwikkelingen.  
Ook geven we het bestuur en de directie de overweging mee om de taak van de 
Daltoncoördinator met een lb-functie te waarderen.  

 
 
 
 

In oktober 2015 zijn we verhuisd naar een nieuw gebouw, hierin zitten we samen 
met de openbare school. Het gebruik van de school is hierdoor wel iets lastiger 
geworden ten opzichte van het oude gebouw. We moeten rekening houden met de 
andere school en dat gaat soms ten koste van het benutten van alle mogelijkheden 
van het gebouw.  
 
 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Overige opmerkingen school 
 (nog niet in zelfevaluatie opgenomen, maar wel relevant) 
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Omdat het leerlingenaantal terugloopt hebben we de afgelopen 3 jaar met grotere 
combinaties gewerkt, wat invloed heeft gehad op de Daltonontwikkeling. Grote 
klassen met veel 3 groepen vergt van de leerkracht veel organisatorische vaardig-
heden en het heeft best tijd gehad om dit op poten te krijgen. Daarnaast heeft onze 
school te maken gehad met heel veel wisselingen van leerkrachten vanwege 
zwangerschappen maar ook vanwege collega’s die gestopt zijn. Van de teamleden 
die in 2012 bij de visitatie aanwezig was, zijn weinig meer over. Gelukkig hebben  
we hiervoor in de plaats wel fijne collega’s teruggekregen die gaandeweg gegrepen 
zijn door het Daltonvirus.  
We zijn blij dat het gelukt is om vanaf oktober 2016 weer combinatiegroepen van 
twee te maken, dit geeft meer ruimte en rust voor de leerkrachten zodat de Dalton-
ontwikkeling ook meer aandacht krijgt. 
In juli 2016 is de directeur met pensioen gegaan. We hebben sinds augustus 2016 
een interim-directeur. Ook dit heeft gevolgen voor een school en een team en dat 
heeft ook even tijd nodig.  

 
 
 

De leerlingenraad bestaat uit vier leerlingen (een leerling uit groep 5, 6, 7 en 8). 
Ze vergaderen ongeveer eens per maand, de directeur is bij de gesprekken 
aanwezig. Er is een voorzitter en een notulist. De directeur maakt de agenda.  
Er is geen klassenvergadering voorafgaand aan of n.a.v. de kinderraadvergadering, 
Het visitatieteam geeft hierbij aan dat de school zou dit kunnen overwegen. 

- Verkiezingen: Je mag jezelf verkiesbaar stellen en de klas stemt dan. 
- Vergaderonderwerpen: 

o Het schoolplein:  
▪ hoe het gaat met spelen – (doordat ook de andere school  

op dezelfde tijden buiten speelt, moeten er nog regels worden 
afgestemd) 

▪ ze zouden nog wel graag wat speeltoestellen willen 
o Het gebouw:  

▪ Wat er nog verbeterd kan worden 
- Budget: de Kinderraad heeft geen budget voor realisatie van eigen ideeën 

De kinderen zijn trots op hun school, met name op het prachtige, grote schoolplein 
en de leraren. Ze zijn heel tevreden en hebben als enige verbeterpunt dat ze wel wat 
meer klasgenoten willen, want in sommige groepen zitten heel weinig kinderen.  
Ze geven de school gemiddeld een 8 als cijfer.  
 
Uit gesprekken met kinderen in de klassen is ons gebleken dat de kinderen weten 
wat er van ze wordt verwacht, de Daltonkernwaarden, regels en afspraken goed 
kennen en toepassen. In de evaluatie van de school staat goed beschreven waar de 
ontwikkelpunten liggen t.a.v. doelen en reflectie. De kinderen bevestigden dit beeld. 
Zij konden niet goed aangeven waarom ze reflecteren, wat ze doen met het doel dat 
op de taakbrief staat, hoeveel invloed ze hebben op de planning. In het team is het 
duidelijk en afgestemd, de vertaalslag naar de leerlingen is, zoals opgemerkt door 
de school, een ontwikkelpunt. 

 
 
 

Uit de gesprekken met leerlingen 
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Uit alle gesprekken blijkt enthousiasme en hart voor de school, waarbij het 
christelijk en Daltononderwijs de rode draad vormen. Ook is de bereidheid tot 
ontwikkelen groot.  

- Doorgaande lijn coöperatieve werkvormen 
- Doelenbord groep 3  
- Portfolio 
- Vraag om collegiale consultatie 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

We hebben het gesprek gevoerd met Suzan Walvius. De directeur was niet bij  
het gesprek aanwezig, omdat ze drie scholen onder haar hoede heeft. 
We hebben het over een groot aantal gesproken: 

- Website: de website is niet up-to-date en is niet toegankelijk (qua Dalton) 
voor nieuwe ouders. Het staat op de to-do list van Suzan. 

- De school heeft de afgelopen vijf jaar veel wisselingen in het team gehad. 
Van het team van vijf jaar geleden werken er nu nog twee. De school is 
verhuisd naar een nieuw schoolgebouw en er is een nieuwe interim-
directeur. De daltoncoördinator gaf aan dat ze allang blij was dat Dalton was 
blijven staan, zoals het stond. Een kleine school is dan kwetsbaar in haar 
ontwikkeling. 

- De daltoncoördinator is actief in de regio Groningen. Dit schooljaar ook is zij 
ook toegetreden tot het bestuur.  

Ontwikkelingen: 
- Portfolio groep 7 en 8. De school is dit jaar begonnen met het portfolio in de 

groep 7 en 8. Het portfolio is leidend voor het rapportgesprek. Daaraan vast 
zit het doelengesprek. Hoe wil je leren en wat wil je leren. Het werken met het 
protfolio is voor in de toekomst voor alle groepen. 

- In de groepen 4 t/m 8 wordt er nu gewerkt met een weektaak. 
- De school is nog zoekende naar reflectie. 
- Elk jaar verzorgt de daltoncoördinator een studiedag. Het doel van de studie 

dag is dat de afspraken en ontwikkelingen worden besproken.  
De school is trots op de werkplekken in de school. De Daltoncoördinator geeft aan 
dat ze graag wil dat wij vandaag de rode Daltondraad door de school kunnen 
ervaren en of de school “Dalton ademt”.  

Uit de gesprekken met leraren en ondersteunend personeel 

Uit de gesprekken met de schoolleiding 
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Er waren vier ouders aanwezig bij het gesprek: ouders van (oud)leerlingen uit 
verschillende groepen. De ouders ervaren de school/het team als laagdrempelig.  
Ouders benoemen de volgende positieve punten:  

- Het binnenbrengen en de mogelijkheid het team te spreken wordt als positief 
ervaren. 

- Er wordt per kind bekeken wat ze kunnen/aankunnen. 
- De Daltonkernwaarden: zelfstandigheid en samenwerken zien zij als een 

meerwaarde. 
- De overgang PO-VO verloopt soepel: de kinderen kunnen plannen, hebben 

geleerd om hulp te vragen en zijn zelfstandig. Eén ouder ervaart deze voor-
delen tijdens de puberteit niet meer (er is in de verre omtrek geen Dalton  
VO-school). 

Informatie over Dalton / betrokkenheid bij Daltonontwikkelingen: 
- Er is info via de nieuwsbrief en er is een ouderavond. In voorgaande jaren 

werden ze meer geïnformeerd. (de vorige directeur informeerde de ouders 
veelvuldig en zeer uitgebreid – dit beleid is door de nieuwe directeur niet 
overgenomen) 

- De directe betrokkenheid neemt af, als de kinderen in hogere groepen zitten, 
omdat je dan niet meer dagelijks binnenloopt 

- Kinderen bij de portfoliogesprekken is positief, deze ouders zijn niet 
betrokken geweest bij deze ontwikkeling 

- De ouders geven aan dat de school meer aan PR mag doen: de school laat 
zich te weinig zien.  

Algemeen:  
- Er zijn veel wisselingen geweest binnen het team, dat was weleens te veel.  
- De ouders hebben veel waardering voor het team.  

 
 
 
 

naam bestuurslid: dhr. Sjoerd Boonstra 

Onder het bestuur van Bestuursbureau Scholengroep Perspectief vallen 15 scholen 
waarvan er twee Daltonschool zijn. Het onderwijsconcept wordt niet gestimuleerd 
door het bestuur maar wel ondersteund. Kwaliteit van de school staat voorop. 
De scholen zijn zelf verantwoordelijk voor het schoolconcept en Perspectief onder-
steunt het concept van de school. Ze faciliteren waar nodig. De daltoncoördinator 
heeft van het bestuur 7 dagen gekregen om met het daltonbeleid aan de slag te 
gaan. 
Op het moment dat er mensen boventallig zijn en een van de twee daltonscholen 
heeft personeel nodig, wordt er wel gekeken of ze boventallige collega’s dalton-
minded zijn. Van deze mensen wordt verwacht dat ze de daltoncursus gaan volgen. 
De kansen van de school liggen in de integrale ontwikkeling naar een IKC. Hoewel 
er twee relatief kleine dorpsscholen zijn in Sellingen ( samen 120 leerlingen – 
evenredig verdeeld) zijn er geen plannen in de richting van een fusie. 

 
 

Uit de gesprekken met ouders 

Uit de gesprekken met het bestuur 
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  ontwikkeling 

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

vertrouwen 
 X 

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

* niet van toepassing bij licentieverlening 

 
 
 

 

 Advies Criteria 

 Licentie verlenen 
 

Maximaal één onvoldoende kernwaarde. 

 Over twee jaar versnelde visitatie 
voor licentieverlening 

Twee of meer onvoldoende kernwaarden 

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

x Licentie voor vijf jaar verlengen 
 

Maximaal één onvoldoende kernwaarde inclusief 
realisering aanbevelingen vorige visitatie  

 Over twee jaar versnelde visitatie  
(bij de vijfjaarlijkse visitatie) 

Twee of meer onvoldoende kernwaarden inclusief 
realisering aanbevelingen vorige visitatie 

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

 
  

Advies aan het bestuur van de NDV 
 

beoordeling 
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Aanbeveling Omschrijving 

Nr. 1 Betreft de kernwaarde: Vrijheid/verantwoordelijkheid 
- Betrek de kinderen op basis van reflectie bij het stellen en 

uitvoeren van de onderwijs/persoonlijke doelen: 
o Hoeveelheid instructie/oefenstof 
o Keuzetaken op basis van interesses of persoonlijke doelen 
o leerstijlen/taakinvulling: er zijn meerdere manieren om te 

bewijzen dat je een doel hebt behaald 

Nr. 2 Ontwikkel het portfolio vanuit de basis die er nu ligt:  
- Beschrijf de visie in het handboek 
- Stem de inhoud af en investeer in de lay-out 
- Zorg voor een doorgaande lijn van groep 1 t/m 8  
- Maak het tot een levend document voor de kinderen 

Nr. 3 Betreft de kernwaarde: Reflectie 
- Bepaal wanneer, hoe en met welk doel er wordt gereflecteerd 
- Geef een vervolg aan de uitkomsten van de reflectie en betrek 

hierbij het kind / de kinderen 

Nr. 4 Betreft de kernwaarde: Effectiviteit 
- Geef de kinderen inzicht in de tijd die er beschikbaar is voor het 

taakwerk gedurende een hele week, zodat ze hun planning daarop 
kunnen richten 

 
 
 
 

Het visitatieteam dankt de school voor de gastvrije ontvangst. Vooral de zelf-
evaluatie van de school vonden wij sterk. De school heeft goed voor ogen waar  
de Dalton ontwikkelpunten en de sterke punten liggen. We hebben de school 
aangetroffen zoals beschreven staat.  
Wij wensen het team de komende jaren heel veel succes bij het verder vorm geven 
aan de Daltonontwikkelingen en hopen dat deze visitatie daar voldoende aan-
knopingspunten voor biedt.  

 
 
 
 
 

naam handtekening datum 

   

 

  

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

 

slotopmerkingen 
 

Ondertekening voorzitter visitatieteam 
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Het team heeft de visitatie als erg positief en inspirerend ervaren. De visiteurs waren 
belangstellend, dat was voor de teamleden interessant en geruststellend. De Dalton-
coördinator heeft veel kunnen spreken met de visiteurs en dat waren goede eerlijke 
gesprekken. Erg waardevol en inspirerend. Ook het verslag biedt veel mogelijkheden tot 
verdere ontwikkeling. 
Met de uitkomst van de visitatie is het team ontzettend blij. Het voelt als een waardering 
voor het vele werk dat in de afgelopen jaren verzet is.  

 

 

 

 

aanbeveling 1. 
(letterlijk overnemen uit 
visitatieverslag) 

Betreft de kernwaarde: Vrijheid/verantwoordelijkheid 
- Betrek de kinderen op basis van reflectie bij het stellen en 

uitvoeren van de onderwijs/persoonlijke doelen: 
o Hoeveelheid instructie/oefenstof 
o Keuzetaken op basis van interesses of persoonlijke 

doelen 
leerstijlen/taakinvulling: er zijn meerdere manieren om te bewijzen 
dat je een doel hebt behaald 

actie mogelijkheden tot reflectie onderzoeken en bepalen welke 
manier past, zodat het in het portfolio mee kan gaan. 
Daarnaast ‘keuze’ op het programma zetten op zo’n manier  
dat de kinderen daar zelf invloed op hebben.  

uitvoerenden Daco / team 

tijdvak 2017-2019 

scholing/ externe 
ondersteuning 

 

toelichting  
 
 

aanbeveling 2. 
(letterlijk overnemen uit 
visitatieverslag) 

Ontwikkel het portfolio vanuit de basis die er nu ligt:  
- Beschrijf de visie in het handboek 
- Stem de inhoud af en investeer in de lay-out 
- Zorg voor een doorgaande lijn van groep 1 t/m 8  

Maak het tot een levend document voor de kinderen 

actie Het uitwerken van de inhoud van de portfolio’s. In 
teamvergaderingen (met name ‘werkvergaderingen’) op een 
praktische manier invulling geven aan het portfolio waarbij de 
doelen centraal zullen staan. In eerste instantie starten met 
rekenen en taal. Later worden deze vakken uitbereid. 

uitvoerenden Daco / team 

tijdvak 2017-2018 rekenen en taal 2019-2021 overige vakken 

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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scholing/ externe 
ondersteuning 

Heutink vragen naar de mogelijkheden voor digitale 
portfolio’s. 

toelichting  
 
 

aanbeveling 3. 
(letterlijk overnemen uit 
visitatieverslag) 

Betreft de kernwaarde: Reflectie 
- Bepaal wanneer, hoe en met welk doel er wordt 

gereflecteerd 
Geef een vervolg aan de uitkomsten van de reflectie en betrek 
hierbij het kind / de kinderen 

actie Zie ook actie aanbeveling 1. Eerst visie bespreken. Daarna 
uitzoeken wat past bij ons en de portfolio’s. Hierbij moet ook 
de vertaalslag naar ouders gemaakt worden (bijv. tijdens de  
10 minuten gesprekken, waarin deze reflectie ook weer naar 
voren komt). 

uitvoerenden Daco / team 

tijdvak 2017-2019 

scholing/ externe 
ondersteuning 

 

toelichting  
 
 

aanbeveling 4. 
(letterlijk overnemen uit 
visitatieverslag) 

Betreft de kernwaarde: Effectiviteit 
Geef de kinderen inzicht in de tijd die er beschikbaar is voor het 
taakwerk gedurende een hele week, zodat ze hun planning daarop 
kunnen richten 

actie Zoeken naar een manier die schoolbreed ingezet kan worden 
en die makkelijk kan worden aangepast. Bijvoorbeeld een 
overzicht op de taak. Of een overzicht in de klas.  

uitvoerenden Daco / team 

tijdvak 2017-2018 

scholing/ externe 
ondersteuning 

 

toelichting  
 
 
 
 
 
 

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. 

 

Ondertekening school en 
visitatievoorzitter voor gezien 


