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Keuzewerk:  
- keuzewerk integreren in de taaktijd. Maak keuzewerk uitdagender 

(afwisselender; invulling van de kieskast). 

 
 
 

Op de taakbrief staat het keuzewerk in elke groep vermeld als vast onderdeel van 
de taak. Iedere leerling heeft dus wekelijks tijd voor keuzewerk. De opdrachten die 
worden aangeboden als keuzewerk vallen buiten de reguliere leerlijn van de ver-
schillende vakken of zijn een herhaling daarvan. Het keuzewerk op onze school 
wordt enerzijds ingezet om tegemoet te komen aan de tempoverschillen van leer-
lingen. Anderzijds vanwege inhoudelijke argumenten, zoals het tegemoet komen 
van talenten, leren verantwoordelijk te dragen en leren om leerstrategieën in te 
zetten.  
Bij ons aanbod aan keuzewerk houden we rekening met onderstaande categorieën 
(gebaseerd op Cedin): 

- Ontspanningskeuzewerk. 
- Keuzewerk waarbij kennis wordt toegepast. 
- Keuzewerk waarbij iets nieuws geleerd wordt. 
- Keuzewerk waarbij het reeds geleerde wordt geoefend. 

 
Bepaalde taken zijn open, waarbij er inbreng is voor eigen ideeën van de leerlingen, 
sommige zijn meer leerkracht gestuurd.  
De vorm waarin het keuzewerk wordt aangeboden wisselen we af. We proberen 
daarbij tegemoet te komen aan de behoeftes van individuele leerlingen. In elke klas 
staat een kieskast met educatieve spellen en werkbladen. De materialen in de kies-
kast worden wisselend aangeboden als keuzewerk. Daarnaast is er bijvoorbeeld ook 
keuzewerk in de vorm van computeropdrachten en doe-opdrachten. We proberen 
het keuzewerk ook aan te sluiten bij actuele thema’s of bij onderwerpen die de leer-
lingen zelf hebben aangedragen. Op die manier is het aanbod wisselend en blijft het 
motiverend voor de leerlingen om eraan te werken.  
Keuzewerk blijft onze aandacht houden om te voorkomen dat het te veel naar de 
achtergrond verdwijnt. Het onderwerp komt regelmatig aan bod op de vergadering 
onder leiding van de daltoncoördinator. Er wordt een verwachting bij de leerkrachten 
neergelegd om ideeën uit te wisselen, toe te passen en te borgen. 
 
Naast het keuzewerk, dat wordt aangeboden middels de taakbrief hebben wij ook de 
keuze-middag in het leven geroepen.  
Iedere vrijdagmiddag werken de kinderen van de groepen 5 t/m 8 aan een keuzevak 
voor een periode van 6 weken. Het doel is dat leerlingen vrije keus hebben in een 
vak/activiteit welke gegeven wordt door een eigen leerkracht of door externen. De 
leerlingen kiezen voor een periode van 7 weken een vak/activiteit, waarbij ze hun 
eigen talenten ontdekken. Door het brede en gevarieerde aanbod kunnen leerlingen 
ook nog niet ontwikkelde talenten in zichzelf ontdekken. 

0. Realisering aanbevelingen vorige visitatie 

aanbeveling 1. 
1. 

evaluatie school 
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Het is de bedoeling ook deels verplichte vakken in te gaan voeren, maar in de pilot-
periode hebben we, naast de cognitieve doelen,  bewust gekeken naar plezier en 
het sociale doel. Voorbeelden van activiteiten/vakken zijn: yoga, Engels, Duits, 
programmeren en muziek.  
Samenwerking tussen leerlingen, doordat zij in zeer diverse groepen terecht komen. 
Zowel regulier als HB en de verschillende jaargroepen komen met elkaar in contact 
en raken met elkaar in gesprek.  

 
 
 

Elke groep heeft een kieskast, in het daltonplan staat uitgebreid aangereikt hoe 
hiermee gewerkt wordt vanuit welke visie. 
Elke leerling is wekelijks in de gelegenheid om hiermee te werken. De leerlingen 
krijgen hiertoe tijd toegewezen, soms 15 minuten. Om te komen tot optimalisering 
zou dit uitgebreid kunnen worden. 

Er is een creatieve middag, waarin kinderen kunnen kiezen welke activiteit ze 
willen doen. 
 
 
 

Taakbrief: 
- de opzet van de taakbrief meer leerlinggestuurd (denk hierbij aan het weg-

laten van de dagen van de week; weglaten van de verplichtingen m.b.t. 
dagtaak-weektaak-keuzewerk). Maak de toegepaste differentiatie zichtbaar 
op de taakbrief. 

bevindingen visitatieteam 

aanbeveling 2. 
1. 
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Naar aanleiding van de Daltonstudiedag in 2015 zijn wij aan de slag gegaan met het 
aanpassen van onze taakbrief, zodat deze voor alle groepen werkbaar is.  
In groep 2 wordt de taakbrief al geïntroduceerd voor de leerlingen die extra taken 
aankunnen.   
Vanaf groep 3 wordt er nu gewerkt met een taakbrief met weektaken.  
In groep 5 t/m 8 worden de instructiemomenten weergegeven op de taakbrief d.m.v. 
tijd/symbolen, in de lagere groepen gebeurt dit nog middels het planbord en staan 
op de taakbrief alleen opdrachten die volledig (of met een korte instructie op 
maandagmorgen) zelfstandig gemaakt kunnen worden.  
De leerlingen kunnen de volgorde van deze zelfstandige taken dus zelf bepalen.  
Bij bepaalde taken moeten ze eerst de instructie van de leerkracht afwachten, 
voordat ze er mee aan de slag kunnen.  
De leerlingen plannen al hun taken op maandag middels het inkleuren van het hokje 
met de juiste dagkleur en geven aan dat een taak gemaakt is middels het inkleuren 
van het hokje onder ‘af’ met de juiste dagkleur. Er staat ook altijd een samen-
werkingsopdracht op de taakbrief, deze wordt gepland in overleg met het maatje  
van de week. 
 
In de combigroepen is er nu voor beide jaargroepen een taakbrief. Per jaargroep 
wordt er ook gedifferentieerd. Deze differentiatie is zichtbaar op de taakbrief d.m.v. 
grijs gearceerde cellen en een teken met 3 sterren. Vanuit de groepsplannen wordt 
bepaald op welk niveau een leerling zijn werk moet maken; de basisopdrachten of 
de opdrachten met het drie sterren teken.  
Dit wordt met de leerlingen gecommuniceerd en op die manier weet de leerling 
welke opdrachten voor hem gelden.  
Deze differentiatie hebben we op dit moment alleen voor de vakgebieden rekenen 
en taal/spelling. 
Extra opdrachten die door alle leerlingen gemaakt mogen worden zijn alleen grijs 
gearceerd. Voor een aantal leerlingen zijn deze opdrachten verplicht. 
Niet alle differentiatie is zichtbaar op de weektaak, want soms zit het verschil ook in 
de werkboeken of het materiaal. Dezelfde paginanummers worden aangegeven op 
de taakbrief, maar de inhoud is per niveau verschillend. Ook kan het zijn dat de 
differentiatie zit in de mate van zelfstandigheid. In plaats van een opdracht zelf-
standig te maken, moeten leerlingen die in de verlengde instructieroute zitten de 
opdracht bijvoorbeeld op een vast moment en onder de begeleiding van de leer-
kracht. Ons streven is om nagenoeg alle leerling op het basis of plusniveau te laten 
werken.  
Kinderen die op een individuele leerlijn werken voor één of meerdere vakken 
hebben een aangepaste (individuele) taakbrief.  
 
In de HB groepen wordt nog weer anders omgegaan met de differentiatie. Deze 
groepen toetsen vooruit en leerlingen doen dat wat zij moeten naar aanleiding van 
deze instaptoetsen, niet vanuit een vooropgestelde route in het groepsplan. Per blok 
kan de opdracht voor de leerlingen dus verschillen. Door deze per leerstap inge-
deelde benadering, is er voor gekozen om hierbij de instructiemomenten aan te 

geven met een i / en de momenten waarop iets afgerond moet zijn met een .  
 

evaluatie school 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwig6qWtybfJAhUCBBoKHVE4D84QjRwIBw&url=http://www.4minds.nl/bedrijf/&psig=AFQjCNGYY95lRHrmJjMEvZXTkmECEOewEQ&ust=1448953165501227
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Een ontwikkelingspunt is om te kijken of het vooraf toetsen en het op basis van deze 
toets volgen van instructies ook kan worden doorgetrokken voor de reguliere 
afdeling.  
 
Wij zijn ook erg trots op de onderdelen doelen en het evalueren van onze taakbrief.  
Iedere week werken we met een groepsdoel. Dit staat centraal in de klas.  
Vanaf groep 3 staat het groepsdoel op de taakbrief vermeld om op te reflecteren. 
Op de achterkant staan tevens evaluatievragen gericht op de kernwaardes van 
Dalton. 
In groep 4 t/m 8 staan de leerdoelen van de leerstof van die week voor rekenen en 
taal vermeld op de achterkant taakbrief om op te reflecteren (+/+-/-). Eind groep 3 
wordt er ook gereflecteerd op de leerdoelen van die week.  
Daarnaast worden verschillende taken door de leerlingen zelf nagekeken. Dit geven 
wij op de taakbrief aan door middel van een vinkje.  
De taakbrief gaat wekelijks met leerlingen mee naar huis, voorzien van feedback 
van de leerkracht, zodat ook de ouders op de hoogte zijn van de doelen en 
activiteiten van die week.  
 
Ontwikkelpunt A: 
Een ontwikkelpunt dat we schooljaar 2016-2017 willen oppakken hangt samen  
met het nog meer leerling-gestuurd maken van de taakbrief. Gezien de succes-
ervaringen binnen de groepen voor hoogbegaafde leerlingen willen we proberen  
om het eigenaarschap in het volgen van instructies voor alle groepen te vergroten. 
Binnen de hb-groepen zijn ze op dit moment al bezig met vooraf toetsen en het op 
basis van de tetsresultaten vaststellen van de instructiemomenten en de leerstof.  
Dit willen we ook voor de reguliere groepen nastreven. Bovendien willen we dit nog 
verder uitbouwen door in de hogere groepen de verantwoordelijkheid/ de keuze voor 
het volgen van de instructies bij de leerlingen neer te leggen.  

 
 
 

De taakbrief is conform de aanbeveling aangepast, er is voor een aantal domeinen 
een differentiatie aangebracht op de taakbrief. 
Deze is overzichtelijk en uitnodigend en heeft de mogelijkheid om te reflecteren. 
De school neemt op vrijdag de taakbrieven in, voorziet deze van feedback, ouders 
ontvangen op de maandagen deze taakbrief. 

 
  

bevindingen visitatieteam 
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Doorgaande lijn: 
het betreft hier aangelegenheden als: gebruik blokjes uitgestelde aandacht, gebruik 
klok bij uitgestelde aandacht, planning taakbrief, inkleuren taakbrief, gebruik  
wie-wat-door wie? vakken op whiteboard. 
 
Advies bij deze aanbeveling: ontwerp een soort van ‘checklist doorgaande lijn’ en 
gebruik die jaarlijks bij het afleggen van klassenbezoeken (door dir. en dalton-
coördinator). 

 
 
 

We merkten als school dat we als leerkracht van een groep aan veel dingen een 
eigen draai hadden gegeven en dat er onderling veel verschillen waren. Daarbij 
maken wij de kanttekening dat er veel wisselingen in het  personeel zijn geweest. 
Sinds vorig schooljaar hebben wij daarin ook stabiliteit gecreëerd.  
De Daltoncoördinator heeft samen met de directeur daarom een studiedag 
georganiseerd waarbij de doorgaande lijn een groot aandachtspunt vormde.  
Tijdens deze studiedag zijn er gezamenlijke besluiten genomen en alle leerkrachten 
kregen een aantal weken om deze besluiten door te voeren in hun eigen klas.  
De aspecten die we in elke groep willen terugzien hebben we verwerkt in onze 
vernieuwde Daltonkijkwijzer.  
De kijkwijzer is een instrument dat bedoeld is om de doorgaande lijn van ons Dalton-
onderwijs te waarborgen. Op de kijkwijzer staan aspecten die direct zichtbaar zijn in 
de klaslokalen. Het invullen van de kijkwijzer dient bij een klassenbezoek als eerste 
stap om met elkaar in gesprek te gaan over het gebruik van de Daltonaspecten. 
Daarnaast kunnen leerkrachten het gebruiken als checklist voor de invulling van het 
Daltononderwijs in hun klas. Het laatste gedeelte van de kijkwijzer wordt gevormd 
door de daltonindicatoren voor leerkrachten. Leerkrachten kunnen dit gebruiken als 
reflectie op eigen handelen of tijdens een consultatiebezoek bij een collega.  
De directeur in zijn rol als onderwijskundig leider in samenwerking met de intern 
begeleiders gebruiken de kijkwijzer als reflectie-instrument bij hun klassenbezoeken, 
zodat gemaakte afspraken ook nageleefd blijven. De Daltoncoördinator ziet er op 
toe dat de kijkwijzer actueel blijft. 
Bovendien staat Dalton nu bij elke vergadering als punt op de agenda en is er een 
jaarlijkse Daltonstudiedag. Daarbij worden nieuwe ideeën en ontwikkelingen 
gedeeld, afspraken worden vastgelegd en er wordt teruggekomen op gemaakte 
afspraken. 

 
 
 

Het team geeft aan dat zij 2 jaar geleden  zijn gestart – na vele personele 
wijzigingen- met deze aanbeveling om aan de hand van de hulpmiddelen te kijken 
naar de onderliggende gedachtegang.  

 

Er is een checklist inzake de doorgaande lijnen in het Daltonwerkboek 
opgenomen. 
 

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. 
 

 
 
 

Het merendeel van de leerlingen is actief betrokken bij zijn werk en leeromgeving. 
De leerlingen van alle groepen dragen zorg voor omgeving door onder andere het 
uitvoeren van de cheftaken. Ook nemen leerlingen vanaf groep 1 al verantwoorde-
lijkheid voor het verwerken van de taak door te plannen op het taakbord en maken 
ze eigen keuzes door middel van het kiesbord. Met behulp van de taakbrief hebben 
ook de oudere leerlingen eigen verantwoording in de verwerking van taken. Doordat 
de taakbrief nu wekelijks meegaat leggen ze hiermee ook verantwoording af naar 
ouders. 
 
Ontwikkelpunt A: 
Zoals eerder aangegeven op bladzijde 5 van dit verslag is ons ultieme streven dat 
leerlingen zelf kunnen bepalen welke instructie zij nodig hebben om hun doelen te 
bereiken.   

 
 
 

De leerlingen hebben een actieve werkhouding, dit was duidelijk waarneembaar bij 
bijvoorbeeld de inloop bij de jongste kleuters. 
Er is in elke groep een maatjessysteem met groepstaken. 

 
 
 

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. 

 

 

  

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

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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De mindset van de leerkrachten wat betreft vrijheid en loslaten is aan het ver-
anderen. Door middel van vergaderingen en klassenbezoeken zullen angsten 
omgezet worden in kansen. Binnen ons team zijn we ons hier ook in aan het 
ontwikkelen en zijn we ons er van bewust dat we nog stappen kunnen maken. 

 
 
 

Er is sprake van differentiatie in de diverse domeinen. Zichtbaar op de taakbrief. 
Er is nog geringe inspraak van de leerling op het leerproces of het eigen leerproces. 

 
 
 

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. 

 

 
 
 

De afgelopen jaren is de samenwerking tussen de leerkrachten verder ontwikkeld. 
Er zijn leerkrachten die extra taken hebben gekregen en daarmee ook verantwoor-
delijk worden gesteld voor de taken die op dat gebied uitgevoerd moeten worden. 
Het Daltononderwijs staat elke vergadering op de agenda.  Niet alleen de Dalton-
coördinator geeft invulling aan dit punt, ook andere collega’s kunnen hun onderwijs-
ideeën dan delen. Als uitgangspunt wordt hierin de visie van de lerende organisatie 
ingezet. 

 
 
 

De directeur geeft aan dat er een verschuiving is binnen het team van ambtelijk naar 
professioneel. Uitingen van de leerkrachten bevestigen dit. Er is collegiale consul-
tatie, inbreng in de vergaderagenda, men spreekt elkaar aan op zaken die anders 
verlopen dan afgesproken. 
In het kader van de teamgedachte: de conciërge woont de vergaderingen bij. 
Immers hij moet ook weten waarom de school waarvoor kiest. 

 
  

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 
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2.1 De leerling neemt zelf initiatieven om zijn leerdoelen te bereiken.  

2.2 De leerling vraagt hulp van anderen en helpt anderen als zij hem/ haar om 
hulp vragen. 

2.3 De leerling bepaalt mede hoe ( werkvorm, tempo, plaats, tijd) hij/zij werkt 
aan de gestelde doelen. 

2.4 De leerling kan omgaan met uitgestelde aandacht. 

2.5 De leerling krijgt de gelegenheid het gemaakte werk zelfstandig na te kijken. 
 

 
 
 

Wij durven met vertrouwen te stellen dat onze leerlingen vanaf groep 1 leren om 
zelfstandig te handelen. De leerlingen leren in de onderbouw al om te gaan met 
uitgestelde aandacht door middel van de kleine kring. In de hogere groepen wordt 
het omgaan met uitgestelde aandacht nog verder uitgebreid; zeker omdat leerlingen 
dan vaak in een combinatieklas moeten werken. Onze stappen van onze 
handelingswijzers zijn voor de leerlingen in de hogere groepen een automatisme.  
Maar ook in de onderbouw is deze denkwijze al terug te zien in alledaagse 
handelingen, zoals het zelf regelen van het wisselen op de schommel tijdens het 
buitenspelen of eerst aan de buurman of buurvrouw vragen om de drinkbeker open 
te maken.  
In het leerproces wordt dit in de onderbouw ondersteund door zelfcorrigerend 
materiaal. Vanaf groep 4 is er in alle groepen een nakijktafel. In groep 3 leren de 
kinderen hun werk en dat van een ander zelfstandig na te kijken onder begeleiding 
van de leerkracht.  
De leerdoelen worden op de achterkant van de taakbrief vermeld. Aan het einde van 
de week wordt er met de leerlingen gereflecteerd op deze doelen. Samen met de 
leerkracht wordt bekeken wat er gedaan kan worden om de leerdoelen alsnog te 
halen.  
 
Ontwikkelpunt A: 
Ook hierbij willen we verwijzen naar het ontwikkelpunt (blz. 5) rondom het vergroten 
van eigenaarschap in het volgen van de instructie en het behalen van eigen leer-
doelen.  

 
 
 

Het team kent diverse manieren om te komen tot leerkracht-onafhankelijk gedrag. 
Er zijn handelingswijzers inzake zelfstandigheid in elk lokaal, stoplicht, maatjes enz. 
Waar mogelijk mogen leerlingen zelfstandig nakijken.  
Leerlingen vinden dit heel normaal. 

 
  

2. Zelfstandigheid  
 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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2.6 De leraar creëert de randvoorwaarden (taakgerichte werksfeer, organisatie, 
opdrachten/taken, materialen) die de leerlingen in staat stellen zelfstandig 
te kunnen werken, zodat zij in hun eigen tempo en op hun eigen wijze 
kunnen leren.  

2.7 De leraar stimuleert leerlingen initiatieven te nemen en te tonen. 

2.8 De leraar biedt ruim tijd aan leerlingen om zelfstandig te kunnen werken. 

2.9 De leraar creëert voor de leerlingen de ruimte om hun talenten te laten zien 
en te ontwikkelen. 

 

 
 
 

Vanaf groep 1 zijn de leerlingen gewend om samen te werken en dus ook elkaar om 
hulp te vragen. De leerkrachten stimuleren leerlingen eerst zelf (of met hulp van een 
andere leerling) tot een oplossing te komen. Op de momenten dat de leerkracht 
verlengde instructie geeft is hij/zij dan ook even niet beschikbaar voor de andere 
leerlingen. Door middel van het keuzewerk en de keuzemiddag proberen we tege-
moet te komen aan de ideeën en talenten van de leerlingen. 

 
 
 

Op de taakbrieven is aangegeven wanneer welke instructie wordt gegeven. De 
overige tijd – mits het niet gaat om een activiteit in groepsverband- is in te zetten als 
zelfstandig-werken-tijd. 
De keuzemiddag is voorzien van heel uiteenlopende activiteiten, waarbij leerlingen 
hun vaardigheden kunnen aanscherpen. 
Leerlingen geven aan  ook zelf ideeën aan te willen leveren, dit is op dit moment nog 
niet echt aan de orde. 

 
 
 

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.  

 

 
 
 

Wij zijn een school die continue in ontwikkeling is. Teamleden volgen cursussen en 
opleidingen en delen opgedane kennis met collega’s. Zo zijn wij ons er van bewust 
dat elke collega’s een bepaalde kwaliteit heeft, deze kwaliteit is dan ook bekend bij 
elkaar en wordt benut (bijvoorbeeld bij de keuzemiddagen). Ook tijdens vergadering 
is er ruimte voor leerkrachten om ideeën te delen. Wij zijn onderweg in onze ont-
wikkeling van een ambtelijke cultuur naar een professionele cultuur. 

 
  

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 
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Er zijn werkgroepen en collegiale consultatie. Er is tevens een werkgroep dalton om 
elkaar te stimuleren en te verbreden. De groep nieuwe dalton-cursisten zullen 
tevens input geven om te komen tot ontwikkelingen. 

 
 
 
 
 
 
 

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. 

 

 
 
 

Bij ons op school werken de leerlingen veel samen. Zij doen de ‘verplichte samen-
werkopdrachten’ samen met hun maatje, dit is van groep 1 tot en met groep 8 een 
vaste activiteit. Daarnaast zijn de kinderen vrij om ook andere taken samen te doen 
met een klas- of groepsgenoot. Bovendien proberen wij veel in te zetten op groep 
overstijgende samenwerkingsactiviteiten om zo ook de hoogbegaafdheidafdeling te 
integreren met de reguliere groepen. Dat doen we bijvoorbeeld op het gebied van 
lezen: tutorlezen en voorlezen in lagere groepen. Daarnaast worden de leerlingen 
van de verschillende groepen gemixt tijdens activiteiten rondom feestdagen en 
tijdens de keuzemiddagen. 

 
 
 

Er zijn verschillende vormen van samenwerken waargenomen. De school heeft een 
herstart gemaakt met SCL, een aantal werkvormen zijn geobserveerd. Daarnaast 
wordt schouder- en oogmaatjes-systeem gebruikt. Vormen als tutorlezen worden 
ingezet om betrokkenheid bij elkaar te genereren. 
Tijdens de keuzemiddagen worden leerlingen uit verschillende groepen met elkaar 
tot denken en werken gebracht door creatieve of uitdagende activiteiten. 

 
 
 

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. 

 

 
 

bevindingen visitatieteam 

3. Samenwerking  

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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De samenwerking van de personeelsleden is de afgelopen jaren erg gegroeid. 
Ideeën worden uitgewisseld en plannen worden samen opgesteld. Ook bij het 
opstellen van de wekelijkse taakbrief vindt steeds vaker overleg plaats.  
De leerkrachten kunnen in hun groep een veilig pedagogisch klimaat creëren waarbij 
samenwerking tussen de leerlingen mogelijk is, ook buiten het eigen klaslokaal. 
  
Ontwikkelpunt B: 
Afgelopen jaar hebben we opnieuw aandacht besteed aan het Structureel Coöpera-
tief werken. We hebben hierin al afspraken gemaakt zoals het wekelijks aan bod 
laten komen van minimaal 1 werkvorm. Komend jaar willen we echter nog verder 
kijken naar de mogelijkheden, omdat een groot deel van het team geen cursus heeft 
gehad rondom SCL. 

 
 
 

De leerkrachten benoemen de mogelijkheden om structureel of ad hoc met elkaar 
samen te werken, om samen te komen tot oplossingen of verbeterd onderwijs. 

 
 
 

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.   
 

 
 
 

Onze school is van ons allemaal en dat willen we ook naar buiten uitstralen. 
Besluiten worden in overleg genomen en waar wenselijk vragen we ook de mening 
van ouders, bijvoorbeeld middels een enquête, de medezeggenschapsraad en de 
oudervereniging.  
De leerlingenraad zorgt voor de belangen van de leerlingen. Zij vergaderen maande-
lijks met de directeur en geven op die manier hetgeen dat speelt in de groepen door. 
Ook vullen alle leerlingen vanaf groep 5 jaarlijks een vragenlijst (Viseon) in over hun 
welbevinden op school.  

 
 
 

Binnenkort volgen de personele-,ouder-en leerlingenquetes.  
Volgens leerlingen worden individuele zaken met ze overlegd. Zij zien hier zelf nog 
ruimte voor meer. Gezien het werkplezier én het feit dat leerlingen meermalen 
noemen dat pestgedrag meteen wordt aangepakt, komen wij tot de conclusie dat  
’t Schöppert een veilige werk/leer-situatie biedt. 
De leerlingenraad komt op democratische wijze tot stand. Kinderen van de raad 
worden vooral betrokken in praktische zaken, maar geven aan zeker ook inhoudelijk 
mee te willen denken (bijvoorbeeld invulling keuzewerk). 

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. 
 

 
 
 

Over het algemeen zijn deze indicatoren goed ontwikkeld bij onze leerlingen.  
De taakbrief vormt hierin een belangrijk middel. Ook het dagelijks bespreken van  
het groepsdoel middels het beloningssysteem van smileys draagt hieraan bij. 
 
Ontwikkelpunt C: 
We gaan voor januari 2017 ons rapport aanpassen, daarin willen we ook een 
reflectieblad opnemen van de leerlingen en bekijken welke mogelijkheden er zijn 
voor persoonlijke ontwikkelingsgesprekken met de leerlingen aansluitend bij dit blad. 

 
 
 

De school kent groepsdoelen, die of op het bord staan of op de taakbrief.  
Sommige groepen formuleren deze doelen zelf. 
Op deze doelen wordt herhaald gereflecteerd gedurende de week. 
Daarnaast kent de leerling op de taakbrief ruimte voor een persoonlijk doel. 
Het smiley-beloningssysteem valt bij de leerlingen bijzonder in de smaak! 

 
 
 

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.  

 

 
 
 

Wij reflecteren op verschillende manieren. Dit gebeurt grotendeel middels het taak- 
en kiesbord bij de groepen 1 en 2 en via de taakbrief vanaf groep 3. De leerkrachten 
zijn zich bewust van het belang van reflectie en doen dit dan ook veel heel direct en 
op het kind en de situatie gericht. De volgende dag vragen zij dingen terug of 
communiceren dingen in de groep.  
Wij maken gebruik van Viseon, waarbij vanaf groep 5 kinderen zelf ook een vragen-
lijst invullen. Hier komt ook de interactie en contact met de leerkracht naar voren.  
Dit dient dan meteen als reflectie voor de leerkracht. 
 

4. Reflectie  
 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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Ontwikkelpunt D: 
We willen een doorgaande lijn in de inzet van reflectiemethoden. Op onze school is 
onze Lio-stagiair op dit moment bezig met een onderzoek rondom de inzet van 
reflectie op basisscholen. Eind dit jaar zal hij dit teambreed presenteren. Daarnaast 
willen we andere daltonscholen bezoeken om op die manier ideeën op te doen over 
reflectiemethoden. Deze bezoeken zullen niet alleen door de daltoncoördinator 
worden afgelegd, maar ook andere collega’s worden hiervoor gevraagd.  

 
 
 

Er zijn reflectiemomenten waargenomen op product en proces. Dit is duidelijk nog  
in ontwikkeling. Er zijn diverse momenten waargenomen waarop de leerkracht een 
reflectievraag stelt en deze zelf beantwoordt. 
Per groep zijn er diverse reflectiemogelijkheden gezien, bv een reflectiebal. 

 
 
 

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. 
 

 
 
 

De cultuur op onze school is afgelopen jaren erg gericht op het samen en van elkaar 
leren. Er is ruimte om ideeën te delen en collega’s durven ook steeds vaker hun 
ideeën te uiten. Om de doorgaande lijn rondom reflectie te waarborgen willen we 
zoals aangegeven in ‘ontwikkelpunt d’ een aantal vaste reflectiemethodes/ 
momenten voor de leerlingen inbouwen.  

 
 
 

Collega’s geven aan belang te hebben bij de doorgaande lijn reflectie, zoals 
verwoord in het zelfevaluatieverslag. 

 
 
 
 
 
 
 

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. 

 

 
  

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

5. Effectiviteit/ doelmatigheid  
 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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Vanaf de onderbouw raken leerlingen gewend met het zelf inplannen van taken. 
Leerlingen worden gewezen op het effectief benutten van hun tijd. Daarbij hoort ook 
dat ze leren dat je soms moet afwijken van je planning. De resultaten worden met de 
leerlingen besproken. 

 
 
 

In groep 2 is de overgang van planbord naar taakbrief. Het is onduidelijk op grond 
van welke criteria een leerling gaat starten met deze taakbrief. 

 
 
 

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. 

 

 
 
 

Het ambitieniveau is de afgelopen jaren gestegen. We durven nu als school hoge 
realistische doelen te stellen.  
We werken met groepsplannen, waarbij we inzichtelijk maken welke instructie en 
taken gewenst zijn voor de leerlingen. We analyseren de toets resultaten niveau-
groepen voor de verschillende leerdoelen. 

 
 
 

Er zijn 2 divisies binnen ’t Schöppert. Drie jaar geleden is de Leonardoschool 
opgeheven en opgegaan in ’t Schöppert. Er zijn 4 HB-groepen, de overige groepen 
zijn voor “reguliere leerlingen”.  Voor beide divisies worden de verwachtingen hoog 
gesteld. Voor de HB-groepen kiest men bewust voor specifieke benaderingen, 
waarvan leerkrachten nu aangeven dat deze ook toepasbaar zijn voor (een aantal 
van) de reguliere leerlingen (bijvoorbeeld : Mijn Eigen Project). 
Alle leerkrachten zijn geschoold om les te geven aan HB-leerlingen. Dit vergroot de 
mogelijkheid op vroegtijdige signalering van HB bij de leerling. 

 
  

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 
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5.11 Het onderwijs is door een efficiënte inrichting van tijd, ruimte en middelen 
doelmatig en gericht op het behalen van de noodzakelijke opbrengsten. 

5.12 De school hanteert een doorgaande lijn van de daltoncompetenties van 
leerlingen en personeel. 

5.13 De school biedt leerlingen ondersteuning en/of passende zorg als zij de 
leerdoelen niet halen.  

 

 
 
 

Door onze zorgstructuur, gecoördineerd door 2 intern begeleiders, hebben we zicht 
op het niveau van onze leerlingen. Wij zijn een school met niveauverschillen, door 
onze 4 groepen met hoogbegaafde leerlingen aan de top, maar uiteraard hebben  
we ook leerlingen aan de onderkant. Wij streven ernaar om elke leerling de onder-
steuning te bieden die hem/haar helpt om de gestelde doelen te bereiken. 
 
Ontwikkelpunt E: 
Een groot deel van ons team is in het bezit van een daltoncertificaat. Iedereen is 
zich bewust van de daltoncompetenties en zijn/haar rol als leerkracht en of bege-
leider en laat die ook zien in zijn/haar handelen.. In schooljaar 2015-2016 is er voor 
gekozen om school-breed een zware cursus “meerbegaafdheid” te volgen. Wel is 
met de komst van de nieuwe directeur en een aantal leerkrachten de focus  richting 
Dalton vergroot.   In het schooljaar 2017-2018 zullen ook de niet dalton-
gecertificeerde collega’s een cursus volgen om daarmee de daltoncompetenties van 
het gehele team verder uit te breiden. 

 
 
 

Het schoolteam hanteert de daltonuitgangspunten, waarbij niveauverschillen in 
benadering van leerlingen, kennis van uitgangspunten etc duidelijk waarneembaar 
is. Door de Daltonontwikkelplannen zal het voltallig team komen tot nieuwe ont-
wikkelingen en een schoolbreed minimumniveau aan dalton. 

 
  

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. 
 

 
 
 

Bovenstaande indicatoren hadden de afgelopen jaren hoge prioriteit en dat is  
terug te zien in de school. Er is een actieve daltoncoördinator aangesteld die  
in het schooljaar 2015-2016 ook de cursus voor daltoncoördinator succesvol heeft 
afgerond. Zij wordt ondersteund door de directeur en de daltonwerkgroep. De regio-
dagen worden bezocht door de Daltoncoördinator en de directeur. De dalton-
ontwikkeling en de bijbehorende actiepunten vormen een terugkerend agendapunt 
op vergaderingen en studiedagen. 
Ook het gebouw heeft afgelopen jaar een opknapbeurt gehad, waarbij onder andere 
een extra ruimte is gecreëerd en een schoolbieb is gerealiseerd. 
Via facebook draagt de school sinds dit jaar ook regelmatig haar daltonidentiteit uit 
en een nieuwe website en schoolplan zijn volop in ontwikkeling.  
 
Ontwikkelpunt f: 
Er is een goede samenwerking tussen de school en de ouders, toch willen we als 
school kijken hoe we ouders ook kunnen betrekken bij de verdere daltonontwikkeling 
van de school. We willen hierin een eerste stap zetten door de ouders die we vragen 
voor de daltonvisitatie te vragen om naast deze deelname nog eens met de school 
om tafel te gaan en de daltonvisie samen te bespreken. 

 
  

6. Borging  
 

evaluatie school 

Indicatoren op schoolniveau 
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Het verdient aanbeveling om alle documenten en website te screenen op “dalton-
gehalte”. Nu is niet onmiddellijk duidelijk waarom bepaalde keuzes zijn of worden 
gemaakt. 
Uit het gesprek met ouders komt de behoefte naar voren om duidelijke informatie 
over inhoudelijk zaken zoals; Dalton, uitleg verschil in groepsgrootte tussen regulier 

en HB. 
 
 
 
 

’t Schöppert is een school waar de afgelopen jaren veel is veranderd. De grootste ver-
andering is in 2012, met de komst van het Leonardo-onderwijs, gerealiseerd. In de eerste 
jaren is de school heel erg zoekende geweest in hoe er mee omgegaan moest worden. 
Door veel wisselingen in personeel was het lastig om een stabiele situatie te creëren. Na 
de nodige interventies en investeringen vanuit het bestuur is het ons toch gelukt om de 
afgelopen 2 jaar flink aan de weg te timmeren. Ondanks de onrust en vele wisselingen 
zijn wij als school blijven geloven in Dalton en hebben wij altijd vanuit de Daltonprincipes 
blijven werken.    
In de afgelopen 2 schooljaren heeft er veel ontwikkeling plaatsgevonden op ’t Schöppert. 
Een aantal vaste nieuwe leerkrachten en een nieuwe directeur (met een Dalton-
achtergrond) hebben planmatig ingezet op Dalton. Zo is op de HB-afdeling het Dalton-
concept veel meer zichtbaar en zien wij dat Dalton zich uitstekend leent voor hoog-
begaafde kinderen. Ook zijn er verschillende coördinatoren aangesteld om verander-
processen in gang te zetten en te bewaken. Zo zijn inmiddels de volgende coördinatoren 
aangesteld:  

- Intern begeleider/coördinator voor de HB-afdeling  
- Dalton coördinator 
- Onderbouw coördinator 
- Bovenbouw coördinator 
- Taal/lees coördinator 

Naast een Dalton coördinator hebben wij inmiddels ook een werkgroep Dalton. Deze 
ontwikkelingen hebben bijgedragen aan verdere ontwikkeling richting een lerende 
organisatie. Inmiddels wonen wij structureel de daltonbijeenkomsten bij en is er veel 
contact en uitwisseling met andere Daltonscholen. 

 
  

bevindingen visitatieteam 

Overige opmerkingen school 
 (nog niet in zelfevaluatie opgenomen, maar wel relevant) 
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De leerlingen zijn enthousiast over de manier van werken op hun school. Ze weten 
wat er van ze wordt verwacht (taakbrief) en hoe ze bepaalde zaken moeten aan-
pakken. 
Ze waarderen de veiligheid op school. Er wordt niet vaak gepest en als dit gebeurt 
wordt er direct ingegrepen. 
Ze vinden het prettig dat niet alle instructies hoeven te worden gevolgd, dat ze zelf 
kunnen plannen/kiezen. Ze vinden de keuzemiddagen één van de pluspunten van  
’t Schöppert.  
Ze worden uitgenodigd zelf oplossingen te bedenken. 
Ze leren om aan anderen te denken. 
De leerlingenraad heeft een nieuwe bezetting en nog maar 1 x vergaderd dit jaar.  
Zij houden zich bezig met randvoorwaardelijke zaken. 
Zijn zeer positief over hun school. Gezien de populatie van ’t Schöppert is het zeker 
mogelijk om inhoudelijke zaken te bespreken. 

 
 
 
 

Er is een daltonwerkgroep geformeerd, een SCL-werkgroep. Er zijn coördinatoren 
aangesteld die zorgdragen voor invulling van de overlegvormen en medeverant-
woordelijk zijn voor de monitoring. 
De leraren waarderen de inzet van de directeur en daltoncoördinator: zij nemen  
de groep over als leerkrachten invulling geven aan collegiale consultatie. 
Zij stellen dat er de laatste 2 jaar grote stappen zijn gezet in onderwijskundige zin, 
maar willen nu ook graag verder met de daltonisering van het team. 

 
  

Uit de gesprekken met leerlingen 

Uit de gesprekken met leraren en ondersteunend personeel 
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Ouders schetsen het feit dat HB en reguliere leerlingen dezelfde school kunnen 
bezoeken. Wat het beeld versterkt: je mag zijn wie je bent. 
Er is een open, warm klimaat. Er zijn gerichte interventies; vragen en suggesties 
worden gewaardeerd. Ouders voelen zich gesteund. 
Ouders stellen informatie zeer op prijs: 
Zij noemen de weekplanningen, de maandelijkse nieuwsbrief. Daarnaast de korte 
mailtjes wanneer dit nodig is. De taakbrief wordt zeer gewaardeerd: zij ontvangen 
deze op maandag, waarbij de leerkracht feedback heeft gegeven. Dit in combinatie 
met de weekplanning geeft de mogelijkheid om in gesprek te gaan met het kind 
over zijn werkzaamheden én de sociaal emotionele component. 
Zij missen informatie over het wáárom van zaken, de uitgangspunten van dalton en 
de vertaalslagen. De MR verwacht binnenkort een review van het daltonhandboek. 
Zij noemen het feit dat de overhead van ’t Schöppert heel klein is, waardoor het 
mogelijk is te komen tot zeer goede inzet van leerkrachten. 
 
Als punt van aandacht noemen zij het verschil in groepsgrootte tussen HB-groepen 
en reguliere groepen. Het verdient aanbeveling om te blijven communiceren naar 
ouders over de beweegredenen. 
Zij vinden integratie tussen beide doelgroepen heel belangrijk. 
Zij willen de directie aanbevelen dalton uit te leggen en te promoten. 

 
  

De school is groeiend. Echter door de beperkte mogelijkheden om leerlingen te 
plaatsen stagneert de groei. Eén groep is geplaatst in de katholieke buur-school. 
Daarnaast is het zo dat ’t Schöppert gebruik maakt van een forse screening bij 
tussentijdse instroom-verzoeken. De school hanteert proefplaatsingen van meer-
dere weken alvorens te komen tot uiteindelijke plaatsing. Dit heeft geresulteerd in 
een wachtlijst. 
 
De directeur en daco zijn beiden 2 jaar geleden gestart, dit is na de inlijving van  
het voormalige Leonardo-onderwijs. Zij hebben de focus tevens gelegd op de 
daltonisering van ’t Schöppert. Na de scholing op het domein HB is nu scholing 
aan de orde op het gebied van dalton. 
Beide scholingstrajecten worden ingezet om de teams verder te versterken tot één 
team. 

Uit de gesprekken met ouders 

Uit de gesprekken met de schoolleiding 
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naam bestuurslid: Dick Loman 

Het betreft een bestuur met 13 locaties, verdeeld over 8 brin-nummers. 
De bestuurder is in gesprek met andere onderwijspartners in PO en VO om zorg te 
dragen voor onderwijskundige en financiële stabiliteit op lange termijn voor de 
Stichting. Er zijn in Hengelo meerdere kleine niet levensvatbare scholen die om te 
overleven dienen te moeten clusteren.  
 
Bestuurder is zeer tevreden over de ontwikkelingen die het team en de directie 
hebben vormgegeven. De school staat goed bekend in het Hengelo’s onderwijs-
palet. En in de wijk. 
De HB-groepen kennen een maximum van 20 leerlingen. De bestuurder vindt deze 
vorm van onderwijs een SBO-vorm qua vraag om inzet en ondersteuning. 
Hij geeft aan dat de uitgangspunten van dalton en HB uitstekend samengaan voor 
verreweg de meeste HB-leerlingen. 
De leerkrachten die starten op ’t Schöppert hoeven het eerste jaar nog niet de 
daltonopleiding te volgen, wel in het tweede jaar. Dit om eerst te aarden in het 
daltononderwijs en vervolgens om de scholing optimaal te kunnen benutten. 

 
 
 
 

  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 

  

Uit de gesprekken met het bestuur 

beoordeling 
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 Advies Criteria 

 Licentie verlenen 
 

Maximaal één onvoldoende kernwaarde. 

 Over twee jaar versnelde visitatie 
voor licentieverlening 

Twee of meer onvoldoende kernwaarden 

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

x Licentie voor vijf jaar verlengen 
 

Maximaal één onvoldoende kernwaarde inclusief 
realisering aanbevelingen vorige visitatie  

 Over twee jaar versnelde visitatie  
(bij de vijfjaarlijkse visitatie) 

Twee of meer onvoldoende kernwaarden inclusief 
realisering aanbevelingen vorige visitatie 

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

 
 
 
 

Aanbeveling Omschrijving 

Nr.1 Ontwerp een taakbrief voor de bovenbouw waarbij de leerlingen zelf 
plannen op basis van periodedoelen. 

Nr.2 Communicatieplannen opstellen voor ouders en leerlingen waarbij plan-
matig het waarom van werkwijzen, materialen, handelingswijzers etc. 
wordt verduidelijkt. 

Nr.3 Geef leerlingen de mogelijkheid de onderwijskundige inhoud van de 
kieskast en keuzemiddag vorm te geven. 

 
 
 

Het visitatieteam kijkt terug op een boeiende visitatie. Er is sprake van een open en 
constructieve bedrijfscultuur waar wij ons zeer welkom voelden. 
Wat losse opmerkingen: 

 Plaats het daltonhandboek op de website. 

 Op de website niet alleen doorlinken, maar bijvoorbeeld ook korte dalton-
filmpjes van leerkracht en of leerling. 

 Geef de leerlingenraad inhoudelijk complexere denkvragen, bijvoorbeeld 
n.a.v. de uitkomsten van de diverse enquêtes. 

 
 
 
 

naam handtekening datum 

 
Rina Kloezen 
 

  
11-11-2016 

 

Advies aan het bestuur van de NDV 
 

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

 

slotopmerkingen 
 

Ondertekening voorzitter visitatieteam 
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Tijdens de visitatie hebben wij de visiteurs als kritisch, deskundig en prettig ervaren. Zij 
hebben alles goed bekeken en we kregen waardevolle reacties op hetgeen ze gezien 
hebben.  
Het was een intensieve dag waarbij de visiteurs veel gesprekken gevoerd hebben, 
waarvan de inhoud, van de gesprekken, voor ons heel waardevol is. Hetgeen er uit de 
gesprekken is gekomen is voor ons een aanknopingspunt om van daaruit de ingezette 
ontwikkeling naar een hoger plan te tillen. Zoals de visiteurs al aangeven in hun 
bevindingen willen wij een professionele organisatie neerzetten en verder afstappen van 
de ambtelijke cultuur. Het visitatieverslag en specifiek de aanbevelingen zullen gedeeld 
worden met het team, de leerlingen en de ouders. Verder zal het geheel ook als 
agendapunt terug komen tijdens een MR-vergadering.  
 
 

 

 

 

aanbeveling 1. 
(letterlijk overnemen uit 
visitatieverslag) 

Ontwerp een taakbrief voor de bovenbouw waarbij de leerlingen 
zelf plannen op basis van periodedoelen. 

Actie - Kennis op doen rondom periodedoelen 
- Visieontwikkeling  
- Opstellen van periodedoelen 

uitvoerenden Leerkrachten die de Daltoncursus gaan volgen onder leiding van 
de dalton- en bovenbouwcoördinator.  

tijdvak Schooljaar 2017-2018 

scholing/ externe 
ondersteuning 

- Advies inwinnen bij andere scholen 
- Cursus 
- Evt. informatie vergaren bij de DON (Hans Wolthuis) 

toelichting  
 
  

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) 

Communicatieplannen opstellen voor ouders en leerlingen waarbij 
planmatig het waarom van werkwijzen, materialen, handelings-
wijzers etc. wordt verduidelijkt 

Actie - Opstellen van een communicatieplan 
- nieuwe website  
- klankbordgroep 
- nieuwsbrief 

Uitvoerenden - Daltoncoördinator  
- Directie 
- Team  
- Evt. ouders 

tijdvak Schooljaar 2016-2017 

scholing/ externe 
ondersteuning 

n.v.t.  

toelichting  
 
 

aanbeveling 3. 
(letterlijk overnemen uit 
visitatieverslag) 

Geef leerlingen de mogelijkheid de onderwijskundige inhoud van 
de kieskast en keuzemiddag vorm te geven. 

Actie - Als agendapunt meenemen in de leerlingenraad 
- Evt. tot uitvoering brengen o.l.v. de bouwcoördinatoren  

uitvoerenden Leerkrachten die de Daltoncursus gaan volgen onder leiding van 
de dalton- en bovenbouwcoördinator. 
Leerlingen (evt. leerlingenraad)  

tijdvak Schooljaar 2017-2018  

scholing/ externe 
ondersteuning 

n.v.t.  

toelichting  
 

 
 
 
 
 

naam functie handtekening datum 

 
H. Faal  

 
directeur 

 
 
 
 

 
11-11-2016 

R. Kloezen 
 
 

visitatievoorzitter   11-11-2016 
 

 
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 


