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niet van toepassing bij  1

e
 licentieaanvraag 

 
toelichting vooraf van de voorzitter van het visitatieteam: 
De aanbevelingen in dit verslag zijn de aanbevelingen van de visitatie in 2009 en niet 
die van de visitatie in mei 2014.  
In de kerstvakantie heb ik mij verdiept in de aangeleverde stukken (die tijdig waren 
aangeleverd) Toen ik het vorige verslag van de NDV site had gedownload heb ik dat 
ontdekt.   
Het aangeleverde visitatieverslag bevat als evaluatie een beschrijving van de 
situatie, zoals deze ook in het Daltonboek staat beschreven. Reflectie op de 
ontwikkelingen in de afgelopen periode, alsmede plannen voor verdere 
ontwikkelingen zijn summier aanwezig. 
 
In overleg met de medevisiteurs is besloten dat we wel gingen visiteren, omdat  

- we verwachtten dat de school ondanks deze fout een goede ontwikkeling zou 
hebben kunnen doormaken.  

- de aanbevelingen hadden raakvlakken. Wanneer de aanbevelingen van 2009 
nu wel voldoende waren, konden we het verslag zonder veel aanpassingen 
achteraf aanpassen op de aanbevelingen van mei 2014.  

- er in twee weken tijd geen andere Daltonschool zou staan en dat het verslag 
ondergeschikt is aan de praktijk. 

 
De school heeft anderhalf jaar geleden een directiewisseling ondergaan. De huidige 
directeur is Daltonminded en ook directeur van een andere Daltonschool. We hebben 
op de visitatiedag in het gesprek met de directeur aan het begin van de ochtend het 
bovenstaande gemeld.  
Zij was niet op de hoogte van de aanwezigheid van het visitatieverslag van 2014. 
Ook het team, waarvan er één nieuwe collega was, had niet in de gaten dat er “oude” 
aanbevelingen stonden vermeld in het visitatieverslag.  
 
  

0. Realisering aanbevelingen vorige visitatie 
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Onze bevindingen t.a.v. de aanbevelingen van mei 2014:  
 
Aanbevelingen mei 2014: 

- aanbeveling 1: Maak een Daltonplan met daarin beschreven een visie, 
tijdspad, een taakverdeling en wijze van borging 

- Deze aanbeveling sluit aan op aanbeveling 3 van 2009 
In het aangeleverde Daltonboek, in combinatie met de schoolgids staat redelijk 
voldoende beschreven hoe de school de Daltonkernwaarden ziet en hoe er op de 
school wordt gewerkt. Ook is er een overzicht van de ontwikkelingen die zij in gang 
hebben gezet of gaan zetten. Het Daltonboek/plan is onvolledig, de vertaling van de 
kernwaarden naar de school en de uitvoering van de beschrijvingen in het 
Daltonboek heeft het visitatieteam onvoldoende kunnen zien en ontdekken tijdens de 
visitatie.  
 

- aanbeveling 2: Maak een plan voor reflectie waarin duidelijke doelen en  
 een visie beschreven staan, voer dit uit en borg het in het Daltonplan. 
Reflectie staat beschreven in het Daltonboek en is te vinden op de taakbrieven / 
portfolio mappen ingevoerd in de hele school. De portfoliomappen waren in alle 
groepen aanwezig, de kinderen bewaren er werkjes in waar ze trots op zijn. Op de 
taakbrieven staan reflectievragen over hoe het kind de week heeft ervaren, 
opmerkingen leerkracht en opmerkingen ouders. De taakbrieven die de kinderen in 
hun mapje hadden, waren zelden voorzien van antwoorden van de kinderen. Omdat 
de taakbrieven voor de vakanties gebundeld mee naar huis gaan, heeft de 
opmerking van de ouders geen functie. Ook de leerkrachten hadden de taakbrieven 
niet van reflectieopmerkingen voorzien. In groep 2 hebben de taakbrieven een smiley 
waarop de kinderen kunnen aangeven hoe ze een taak hebben ervaren. 
 

- aanbeveling 3: Maak een plan voor planning, waarin duidelijke doelen en 
een visie beschreven staat, voer dit uit en borg het in het Daltonplan. 

- Deze aanbeveling sluit aan op aanbeveling 1 van 2009:  
Op de taakbrief hebben de kinderen de mogelijkheid om te plannen vanaf groep 2.  
In het Daltonboek staat beschreven hoe de kinderen daarmee om mogen/kunnen 
gaan. Wat wij, als visitatieteam hebben gezien is dat er in de kleutergroep een 
planbord hangt met alle taak en keuzewerk voor de betreffende week. Voor een 
“werkles” geven de kinderen aan welke taak zij kiezen. Er staan vier verplichte taken 
op het bord en vele keuzetaken. Er wordt niet gevisualiseerd wanneer een kind een 
verplichte taak gaat doen en wanneer het kind het taakje heeft afgerond. Op de 
taakbrieven in groep 3 en 4 staat per dag met de dagkleur aangegeven wat de 
kinderen moeten doen. Op het whiteboard staat het dagrooster en de kinderen 
maken de les na de instructie. Vervolgens kleuren de kinderen het af in de dagkleur. 
Ook is er eigen werk en keuzewerk, dit plannen de kinderen zelf en kleuren het in 
principe af. In de hogere groepen staat niet meer ingekleurd op welke dag een taak 
is (voor)gepland. De praktijk is dat kinderen de taken op volgorde van de dagkleuren 
kleuren, dit stemt overeen met de dagplanning van de leerkracht op het whiteboard. 
Er hangt  geen weekplanning in de klas en het maken van een planning over 
meerdere dagen is dus lastig voor de kinderen (geen overzicht/inzicht in de gehele 
week) Zij mogen wel een taak op een andere dag maken, maar dit gebeurt weinig. 
De teamleden geven aan dat dit ook lastig is, omdat zij zich houden aan de planning 
van de methodes wat betreft de leerkracht gebonden lessen.  
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De kinderen moeten dus wel op een bepaalde dag een taak maken. De visie op 
planning is niet beschreven, de invloed van kinderen bij de planning is zeer beperkt.   
 
 
 
 

Geef leerlingen in sterkere mate keuzemogelijkheden in het bepalen waaraan, hoe 
en met wie er gewerkt wordt. 

 
 
 

Leerlingen hebben veel keuzemogelijkheden binnen het werken aan hun taken. 
Naast de basisinstructies die worden gegeven kunnen kinderen, in overleg met de 
groepsleerkracht, extra instructie krijgen of instructies overslaan. Deze afspraak 
wordt samen met kind en ouders besproken in het ouder/kindgesprek wat meerdere 
malen per jaar wordt gehouden. 
Op de Trime wordt er gewerkt met een dag- of weektaak. Dit is afhankelijk van wat 
een leerling aankan. De inhoud van de taakbrief is ook verschillend, ook dit is 
afhankelijk van wat een leerling aan kan. Soms heeft een leerling aan een minimaal 
programma genoeg, een andere leerling heeft juist extra uitdagend werk nodig. Dit is 
allemaal terug te vinden op de taakbrief.  
Ook keuzeopdrachten voor na de verplichte basisopdrachten staan op de taakbrief. 
De afspraak is wel dat het werk wat op de taakbrief gepland staat in principe aan het 
einde van de week klaar moet zijn. Op de taakbrief staat iedere week een 
reflectievraag, daarnaast kiest iedere leerling iedere week een item voor het 
portfolio. Binnen de taakbrief zijn onderdelen die met een maatje gepland en gedaan 
moeten worden. Daarnaast is er ook de mogelijkheid om met anderen samen te 
werken. Ook de keuze van werkplek is vrij, waardoor kinderen door de hele school 
kunnen werken. 

 
 
 

Zie ook bevindingen bij aanbeveling 2:  
- Tijdens de bezoeken aan de groepen hebben wij verschillende niveaus 

binnen de taakbrieven aangetroffen.  
- De meeste instructies waren voor de hele groep, de kinderen vertelden dat de 

pluskinderen soms mogen kiezen of ze instructie willen.  
- De taak is in alle groepen een dagtaak: de kinderen maken de opdracht voor 

de dag en gaan daarna een keuzetaak of eigen werk uitvoeren. Er is geen 
weekplanning voor de kinderen zichtbaar in de klas, zodat ze kunnen plannen 
op welke dag ze een (keuze)taak willen uitvoeren. Op het whiteboard staat in 
groep 3 t/m 8 een dagplanning.  

- De keuzetaken staan op de taakbrief en het keuzewerk wordt ook vooraf door 
de leerkracht ingevuld. Van eigen werk dat door de kinderen wordt geïnitieerd 
hebben wij geen voorbeelden gezien.  

- De kinderen hebben een grote mate van keuze van werkplek. In de centrale 
hal werken kinderen uit meerdere groepen. Ook in de klassen werken de 
kinderen samen. Het samenwerken gebeurt op initiatief van de kinderen, zij 
werken samen aan een taak, helpen elkaar en overleggen. Dit alles in een 
rustige positieve sfeer.  

aanbeveling 1. 
1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 
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- Op de taakbrieven die wij hebben kunnen inzien waren geen taken met 
maatjes, de reflectievragen waren grotendeels niet ingevuld.  

- In de groepen 3 en 4 hebben we een leuke start gezien met de portfolio-
mappen. De kinderen waren trots op hun verzamelde werkjes. In alle groepen 
hebben de kinderen op het voorblad hun persoonlijke interesses en doelen 
beschreven. De portfoliomappen in de bovenbouw waren nauwelijks voorzien 
van verdere inhoud. 

 
 
 

Zorg voor een doorgaande lijn in keuzewerk. 
 

 
 
 

De school heeft in voorjaar 2016 gekozen voor een geheel nieuwe invulling van het 
keuzewerk waar alle kinderen iedere woensdag anderhalf uur aan werken. Bij het 
keuzewerk kiezen kinderen zelf het onderwerp, de materialen, de tijdsinvestering en 
planning, de uitvoering, de werkplaats en de presentatiewijze van hun product. 
Groep 1 t/m 8 werkt door het gehele gebouw en alle leerkrachten plus hulpouders 
begeleiden alle leerlingen. Hierbij wordt uitgegaan van de zelfstandigheid en het zelf 
ontdekkende vermogen van de kinderen. De volwassenen ondersteunen voor-
namelijk door het stellen van vragen, waardoor het kind zelf aan het denken wordt 
gezet. 
Dit denkwerk krijgt ondersteuning door een individueel invulformulier voor de 
kinderen, waarbij keuze, planning, uitvoering, proces- en productevaluatie en de 
wijze van presenteren aan bod komt. In het invulformulier zit een opbouw, zodat er 
steeds dieper op het werk en de inhoud van het gekozen project ingegaan wordt. 
Het keuzewerk draait volledig naast extra werk wat in de weektaak of als keuze na 
de weektaak gedaan wordt. In het komende jaar wordt het keuzewerk verder uit-
gewerkt en het keuzeformulier (indien nodig) aangepast. 

 
 
 

Hoewel wij het keuzeuur niet in de praktijk hebben gezien, waren de werkstukken  
en het enthousiasme van de kinderen duidelijk aanwezig binnen de school. De vele 
onderwerpen en de wijze waarop het wordt georganiseerd is goed vormgegeven.   
Het keuzeformulier stimuleert de kinderen tot eigen initiatieven en het doen van 
ontdekkingen. Ook de reflectie op het keuzewerkformulier is een prima wijze om 
kinderen te laten reflecteren op het proces.  
De ingevulde formulieren die wij hebben gezien waren summier ingevuld, de 
essentie van plannen en evalueren is voor ons op deze manier niet zichtbaar.  

 
 
 
 
 
 
 
 

aanbeveling 2. 
1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 
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Maak een Dalton Ontwikkelingsplan voor de komende vijf jaar. 
 

 
 
 

De Trime is in 2013 gestart met het schrijven van een daltonboek, waarin alle 
ontwikkelingen, scholing en plannen beschreven staan.  
Helaas kon de vorige directeur het enthousiaste daltonteam niet volgen/aansturen 
en heeft om die reden afscheid genomen. In november 2015 is de school daarom 
met een nieuwe directeur gestart die het daltononderwijs weer nieuwe spirit heeft 
gegeven en met het bevlogen team aan het bouwen is om van de school weer een 
actieve en toekomstgerichte daltonschool te maken.  
In de afgelopen periode is het daltonboek verder aangevuld en bijgewerkt, zodat het 
een levend document is geworden. Tevens een document wat bij de jaarplanning 
gebruikt wordt om ontwikkelingspunten te plannen. Daarnaast een document waarin 
de schoolontwikkeling t.a.v. daltononderwijs geëvalueerd en beschreven wordt. Een 
onderdeel wat geheel opgenomen is in de meer jaarlijkse kwaliteitscyclus van de 
school. 

 
 
 
 

Zie toelichting bij aanbeveling 1 van 2014 
In het Daltonboek is een Daltonontwikkelingsplan opgenomen, de activiteiten staan 
duidelijk beschreven en de uitvoering is in gang gezet.  
In het huidige daltonboek ontbreken echter evaluaties van de plannen/ ontwikkelin-
gen van de afgelopen jaren. 

 
  

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 De Trime hebben de leerlingen de vrijheid om een groot deel van hun verplichte 
werk van de weektaak in de beschikbare tijd in te delen. Hierbij moet wel rekening 
gehouden worden met de door de leerkracht vastgestelde instructiemomenten. 
Hierbij is de gebondenheid terug te vinden in de afspraak dat al het verplichte werk 
in een week af moet zijn. Verder staat er keuzewerk op de weektaak. Hierin hebben 
de leerlingen de vrijheid om zelf te kiezen wat ze wel en niet willen leren en dus 
gaan maken.  
Verder mogen de leerlingen die dat kunnen zelf ook een leerdoel kiezen waar ze 
gedurende de beschikbare tijd binnen een week aan willen werken. Dit leerdoel 
wordt door de leerling zelf vormgegeven in overleg met de leerkracht. De gebonden-
heid hierbij is dat het afgeleverde werk aan vooraf opgestelde eisen moet voldoen.   
 
Naast de vrijheid in de lesstof hebben de leerlingen op De Trime ook de vrijheid om 
hun werkplek te kiezen. Hierbij wel als kanttekening dat ze met die vrijheid om 
moeten kunnen gaan. Wanneer dit niet lukt wordt de mate van vrijheid aangepast 
aan het niveau wat de leerling aan kan.  
De vrijheid tot de fruitpauze is om in het lokaal aan de eigen tafel het werk te maken 
of in de stiltewerkplek te gaan zitten of stil in hal te gaan werken. Na de pauze is er 
in de hal ruimte voor samenwerkings- opdrachten. De stiltewerkruimtes in het lokaal 
blijven dan wel beschikbaar op stil  en zelfstandig te werken.  In de bovenbouw 
krijgen kinderen meer ruimte om ook voor de pauze in de hal te werken. 

 
 
 

De evaluatie zoals hierboven beschreven staat grotendeels vermeld in het Dalton-
boek.  
Wat wij hebben gezien waren uitstekende klassikale lessen, met weinig vrijheid  
voor de kinderen t.a.v. het meedoen of keuzemomenten voor het maken van de 
opdrachten. Na de instructie werkten alle kinderen aan de verwerking (op ver-
schillende niveaus) en gingen vervolgens bezig met keuzetaken tot de volgende 
instructie. Van het plannen van de verplichte taken verspreid over de dag/week 
hebben wij geen voorbeelden gezien. 
 
 
 

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 keuze-uur op woensdag biedt de kinderen de kans om te werken aan een eigen 
doel op basis van interesse/nieuwsgierigheid. De in het Daltonboek beschreven 
doelen van meervoudige intelligentie worden niet planmatig ingezet. De school heeft 
het tegemoetkomen aan meervoudige intelligenties naar de achtergrond geschoven.  
Van eigen leerdoelen op de taakbrief hebben wij geen voorbeelden gezien, de 
doelen die er soms stonden waren ingevuld door de leerkracht. 
Het keuzewerk op de taakbrief werd door de kinderen uitgevoerd op momenten dat 
ze klaar waren met hun verplichte taak, hierbij was er geen sprake van planning 
vooraf.  
De vrijheid van werkplek is groot te noemen, heel positief is naar de mening van het 
visitatieteam dat de kinderen van groep 3 en 4 nog kunnen spelen/werken op het 
kleuterleerplein.  
De centrale hal was gedurende de hele dag in gebruik. Een levendige werkplek, 
waar de kinderen open en respectvol met elkaar omgaan. We hebben de hal niet  
in gebruik gezien als stille werkplek voor de pauze.  
Wat we niet hebben kunnen ontdekken, behalve bij het eerder genoemde keuze-uur 
op woensdag, is de eigen verantwoordelijkheid die de kinderen ervaren bij de 
gegeven vrijheden. De sturing van de leerkrachten is in alle opzichten groot.  

 
 
 
 

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. 

 

 

 
 

Alle leerkrachten van de Trime zijn ondertussen gecertificeerd daltonleerkracht. 
Door de opleiding zijn de leerkrachten nu goed in staat om de leerlingen duidelijke 
richtlijnen geven. 
De eisen aan de kwaliteit van het product en het proces zijn ook duidelijker en de 
leerlingen kunnen beter omgaan met het in hen gestelde vertrouwen.  
De leerkracht differentieert in het aanbod. De resultaten van de leerlingen worden 
nauwgezet gevolgd en de leerkracht houdt rekening met de onderwijsbehoeften van 
de leerling.  
De leerlingen noteren op hun eigen weektaak als zij bijvoorbeeld verrijkende stof 
moeten doen. De differentiatie of leerlingen wel of niet moeten deelnemen aan  
een instructie wordt voornamelijk in de hogere groepen ingezet.   
De leerkracht ondersteunt waar nodig, hij kent de leerlingen en heeft zicht op  
de resultaten en de ontwikkeling van de leerlingen.  
 
 

 
 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 
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Het bovenstaande hebben we conform de beschrijving in de praktijk gezien.  
De leerkrachten geven binnen hun groep voornamelijk klassikaal les, zoals dat in 
veel scholen met combinatiegroepen gebruikelijk is. Als de leerkracht de ene groep 
instructie geeft, werkt de andere groep zelfstandig.  

 
 
 

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. 

 

 
 
 

Het onderwijsteam heeft vertrouwen in elkaar, zij werken samen als een team.  
In november 2016  wordt de tevredenheid van ouders, personeel en leerlingen 
wederom  in beeld gebracht. Op dit moment zijn de uitslagen daarvan nog niet 
binnen. De aanbevelingen nemen wij mee in het schooljaarplan 2017-2018.  
De school heeft een actief en bevlogen onderwijsteam dat hun onderwijstaak goed 
neer weet te zetten. 
De afspraken die in het team gemaakt worden, worden door de leerkrachten na-
gekomen. Er heerst een prettige en taakgerichte sfeer. De directeur ziet toe op de 
naleving van gemaakte afspraken en zorgt voor vastlegging in kwaliteitskaarten.  
De directeur is regelmatig in de klassen voor flitsbezoeken of een groepsbezoek. 
Ook de intern begeleider komt regelmatig in de groep, waarbij haar speerpunt de 
leerlingenzorg is.  
Er is binnen de school veel aandacht  voor de omgang met elkaar. Het gewenste 
gedrag wordt veelvuldig besproken en door een schoolbreed sociaal emotioneel 
aanbod versterkt, daarnaast wordt ongewenst gedrag consequent aangepakt.  
 
De school biedt de leerlingen een aanbod dat uitdaagt tot leren. Het aanbod prikkelt 
leerlingen om te leren en er worden wekelijks extra activiteiten/uitstapjes gepland 
om het onderwijs te verbreden en kinderen kennis te laten maken met de wereld om 
hen heen. Daarbij zijn we kritisch op onze methodes, zodat deze een breed aanbod 
garanderen, maar ook goed passen bij de schoolorganisatie.  
De leerkrachten krijgen de mogelijkheid om zich te scholen. Ook maakt de school 
gebruik van de expertise van de verschillende teamleden en andere daltonscholen 
om van elkaar te leren.  
Jaarlijks zet de school teamscholing in om bepaalde werkgebieden beter te ver-
kennen en om schoolontwikkeling te realiseren. Voor het komende schooljaar zal 
het team zich richten op verdieping van het aanbod begrijpend lezen van groep  
1 t/m 8. 

 
 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 
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Wij hebben een bevlogen onderwijsteam aangetroffen, dat op een goede wijze les 
geeft, dat betrokken is bij de school, kan samenwerken, ontwikkelingsgericht is, 
gericht op het kind, met respect voor kinderen en ouders, kortom een team om trots 
op te zijn. Op teamniveau neemt men verantwoordelijkheid.  
Wat wij als visitatieteam hebben gemist is Daltonvisie en de vertaling daarvan naar 
de werkwijze en de invloed die de kinderen hebben op hun leerproces en de 
planning van hun taken.   
Wat we bij leerkrachten wel ervaren, reflecteren, plannen, verantwoordelijkheid 
krijgen en nemen, zien we bij de kinderen onvoldoende terug. Het visitatieteam vindt 
deze kernwaarde na bijna 8 jaar onvoldoende in de breedte ontwikkeld. 

 
 
 
 
 
 

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 De Trime wordt er vanaf groep 1 gewerkt met een dagplanning. In groep 1/2  
in de vorm van dagritmekaarten en vanaf groep 3 middels een planbord. Hierop 
staan de instructiemomenten en de zelfstandig werken momenten met looprondes 
door de leerkracht ingepland. Dit biedt de leerling inzicht in wat er die dag staat te 
gebeuren en hij kan op basis van deze planning zijn eigen taakwerk van de dag 
inplannen. Om er voor te zorgen dat de leerling de kans krijgt om zelfstandig te leren 
en kunnen werken is er een doorgaande lijn door de hele school gericht op het 
bevorderen van deze zelfstandigheid. Op de Trime wordt zelfstandigheid als volgt 
vorm gegeven:   
Dagritme; Er wordt door de hele school gewerkt met de dagkleuren van het 
dagritmebord uit groep 1/2. Dit bord hoort bij de methode Schatkist.  
 Maandag: geel 
 Dinsdag: rood 
 Woensdag: roze 
 Donderdag: paars 
 Vrijdag: blauw 
 
 
 
 
 

bevindingen visitatieteam 

2. Zelfstandigheid  
 

evaluatie school 
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Taakbrief: Op de Trime wordt er gewerkt met een dag- of weektaak. Dit is afhanke-
lijk van wat een leerling aankan. De inhoud van de taakbrief is ook verschillend. Ook 
dit is afhankelijk van wat een leerling aan kan. Soms heeft een leerling aan minimaal 
programma genoeg, een andere leerling heeft juist extra uitdagend werk nodig. Dit is 
allemaal terug te vinden op de taakbrief.  
De afspraak is wel dat het werk wat op de taakbrief gepland staat in principe aan het 
einde van de week klaar moet zijn. Op de taakbrief staat iedere week een reflectie-
vraag.   
 
Uitgestelde aandacht; Op de Trime wordt er vanaf groep 1 gewerkt met het stoplicht 
als teken voor uitgestelde aandacht. In groep 1/2 is het stoplicht gekoppeld aan het 
planbord: 
Rood: De kinderen mogen niet een andere activiteit kiezen 
Oranje: hulprondes van de leerkracht. De kinderen mogen niet een andere activiteit 
kiezen 
Groen: De kinderen mogen een andere activiteit kiezen. 
 
Vanaf groep 3 wordt er met de drie kleuren van het stoplicht gewerkt;  
rood: De kinderen zijn zelfstandig aan het werk en juf is niet beschikbaar voor 
vragen. 
oranje: De leerkracht loopt hulprondes en de kinderen zijn zelfstandig aan het werk. 
groen: De leerkracht is beschikbaar en de leerlingen mogen de buren vragen voor 
hulp. Er mag overlegd worden. 
De stoplichten zijn er voor de leerkracht. De leerlingen hebben allemaal een eigen 
blokje met hierop de rode en groene kleur en een vraagteken. Staat het blokje op 
rood, dan wil de leerling niet gestoord worden. Staat het blokje op groen, dan mag 
de leerling gestoord worden.  
Bekend zijn met de algemene schoolregels; De schoolregels hangen zichtbaar in 
ieder lokaal en hierbij is de belangrijkste regel de gouden regel. De regels worden 
up to date gemaakt en worden in de klassen besproken. Vervolgens worden ze weer 
zichtbaar in de hal en het lokaal opgehangen. 
 
Pakken en opruimen van materiaal;  
Kinderen hebben een eigen lade waarin ze hun spullen bewaren. Hierin bewaren ze 
ook hun werkboeken en schriften. Het overige materiaal ligt in open kasten in het 
lokaal. De kinderen mogen zelfstandig deze spullen pakken wanneer ze het nodig 
hebben. Vanaf groep 3 staat er in het lokaal een nakijktafel, met daarop de nakijk-
boekjes. De leerlingen kijken hun werk eerst zelf na en leggen het gemaakte werk 
vervolgens in de nakijkbak. Vervolgens tekenen ze het vak af op hun dag- of week-
taak.  
 
Omgang met dag of weektaak;  
Vanaf groep 2 wordt er gewerkt met een dag of weektaak. Wanneer kinderen een 
weektaak niet goed kunnen overzien, krijgen ze een dagtaak. Op deze dag- of 
weektaak staat het verplichte werk, het keuzewerk en het eigen werk. Het verplichte 
werk wordt door alle leerlingen gemaakt. Hierin wordt gedifferentieerd naar tempo 
en naar niveau. Kinderen kunnen hierin een minimaal programma hebben of extra 
uitdagend materiaal.  Keuzewerk is werk wat de kinderen zelfstandig kunnen maken, 
wanneer ze klaar zijn met hun verplichte werk of wanneer ze even niet verder 
kunnen met het verplichte werk.  
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Kinderen kunnen hierbij kiezen wat ze wel en niet willen leren. Eigen werk is voor 
iedere leerling anders. Hierbij krijgt de leerlingen de mogelijkheid om eigen leer-
doelen te stellen ( Groeneveld et al. ,2011) en deze in overleg met de leerkracht 
vorm te geven.   
 
Hulp vragen; 
Door hun blokje op vraagteken te zetten kunnen kinderen hulp krijgen van de leer-
kracht of van een medeleerling. Dit is afhankelijk van de kleur van het stoplicht op 
dat moment. Staat het stoplicht op groen dan zijn zowel de leerkracht als de mede-
leerling beschikbaar en bij de oranje kleur van het stoplicht is alleen de leerkracht 
beschikbaar tijdens de looprondes.   
 
Liniaalstem; 
Er wordt op de Trime gebruik gemaakt van zelfstandig stil werken, de liniaalstem  
en overleggen in groepjes. Tijdens instructies wordt er door de andere groep 
zelfstandig en stil gewerkt; het stoplicht staat dan op rood. Tijdens de oranje kleur 
van het stoplicht mag er met de liniaalstem gesproken worden, hierbij is het 
geluidsniveau zo dat je buurman het kan verstaan, maar de rest van de groep mag 
er geen last van hebben. Staat de groene kleur op het stoplicht aan, dan mag er in 
groepjes gesproken worden.     

 
 
 

De bovenstaande beschrijving van de wijze waarop de leerlingen zelfstandig kunnen 
werken is in principe aanwezig. Wat wij hebben gezien zijn klassikale lessen aan de 
ene groep van de combinatieklas, waarbij de andere groep allemaal bezig was met 
dezelfde opdracht, waarna de kinderen keuzewerk gingen doen. In de kleutergroep 
zagen we een leuk initiatief om de kinderen zelfstandig te laten registreren welke 
puzzel ze hadden gemaakt. Het planbord in de kleutergroep was niet zozeer een 
planbord als wel een kiesbord. De aangeleerde dagkleuren hadden in de kleuter-
groep verder geen functie.  
Ook het stoplicht had in meerdere groepen niet de functie zoals staat beschreven  
in het Daltonboek. De directeur gaf aan, het team daar keuzevrijheid in te geven. 

 
 
 

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. 
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De leerkracht zorgt voor een gedifferentieerd aanbod op de weektaak en zorgt voor 
voldoende taaktijd. Door regelmatig te reflecteren op product en proces realiseert de 
leerkracht een taakgerichte werksfeer.  
 
Naast het aanbod uit de methode wordt er momenteel gewerkt aan het ontwikkelen 
van het keuzewerk in een nieuwe werkvorm. Door met leerlingen mee te denken en 
waar mogelijk eigen initiatieven in te passen in het werk stimuleren de leerkrachten 
de leerlingen. De leerkracht prikkelt de nieuwsgierigheid van de leerling door uit-
dagende onderwerpen aan te dragen. Kinderen mogen echter ook een eigen onder-
werp inbrengen. 
 
De leerkracht plant voldoende taaktijd in, zodat kinderen zelfstandig kunnen werken.  
 
De leerkracht creëert een klimaat waarin leerlingen zich veilig voelen en waarin zij 
hierdoor tot leren kunnen komen. De leerkracht zorgt regelmatig voor nieuwe input 
en uitdagende werkvormen of activiteiten, waardoor het onderwijs nog aantrekke-
lijker wordt voor de kinderen.  

 
 
 

Het bovenstaande hebben wij onvoldoende gezien op de visitatiedag. 
- Voldoende taaktijd was er zeker, na gegeven instructie maakten de kinderen 

de bijbehorende verwerking. Na het afhebben van die taak, gingen de 
kinderen verder met keuzewerk, tot de volgende instructie.  

- Uitdagende werkvormen en activiteiten hebben wij niet gezien, behalve in  
de kleutergroep waar de leerkracht een boeiende interactieve rekenles gaf. 
Het niveau van de les was afgestemd op groep 2.  

- De school is trots op het keuzewerk dat zij op woensdag aanbieden. Dit is 
terecht. Het keuzewerk op de taakbrief is vastgesteld door de leerkracht en 
inhoudelijk vooral gericht op de aangeboden leerstof. Eigen initiatieven die  
op de taakbrief stonden gepland hebben wij niet gezien.  

 
 
 

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

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

evaluatie school 
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Leerkrachten op de Trime krijgen de kans om hun talenten te laten zien en te ont-
wikkelen. De directeur heeft vertrouwen in het onderwijsteam en geeft ze (binnen de 
afgesproken kaders) veel ruimte voor eigen initiatieven. 
Leerkrachten zijn de basis in het proces van verbetering en verandering.  
  
Verbeterpunten en de verschillende beleidsterreinen maken structureel onderdeel  
uit van de teamvergadering, waardoor leerkrachten meedenken over de ontwikkeling 
van de school en grote invloed hebben op de besluitvorming en het proces.  
De inbreng en de expertise van het team is belangrijk voor de ontwikkeling van de 
school.  
 
De school biedt de mogelijkheid tot scholing. In 2015 hebben vier leerkrachten de 
daltonopleiding afgerond, waardoor het gehele team gecertificeerd is. De intern 
begeleider heeft de masteropleiding interne begeleiding afgerond.  
 
Bij het wisselen van directeur heeft het bestuur bewust gekozen voor een directeur 
met daltonervaring en een afgeronde opleiding daltoncoördinator. 

 
 
 

Aan de teamleden is te merken dat zij de Daltonopleiding hebben gevolgd. Zij willen 
heel graag verder met de Daltonontwikkeling van de school.  
Wat o.i. (nog) ontbreekt is de teambrede visie op de Daltonkernwaarden: Wat 
bieden we waarom aan, welke tussendoelen en doorgaande lijnen willen we neer-
zetten en hoe vertalen we de kernwaarden van het Daltononderwijs naar onze 
school.  
De kernwaarde zelfstandigheid beoordelen we als voldoende, omdat de leer-
krachten en de kinderen goed aan geven waar ze mee bezig zijn en wat ze moeten 
en mogen. In de hele school wordt naar deze regels en afspraken gehandeld.   

 
 
 
 
 
 
 

3.1 De leerling benut de gegeven tijd en gelegenheid om te oefenen en zich te 
bekwamen in samenwerkingsvaardigheden. 

3.2 De leerling werkt op respectvolle wijze samen met leraar en 
medeleerlingen. 

 

 
 
 
 
 
 
 

evaluatie school 
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Het samenwerken en samen leren op De Trime is terug te vinden in het maatjes-
systeem. Hierbij worden de leerlingen uit een klas gekoppeld aan een medeleerling 
uit de klas. Dit wisselt om de paar weken, zodat kinderen leren om met iedereen 
samen te werken.  
Tijdens instructiemomenten wordt er gebruik gemaakt van coöperatieve werk-
vormen. Deze werkvormen voldoen aan een aantal bepalende elementen zoals 
omschreven door Marzano, Pickering & Pollock (2010). Kinderen hebben elkaar 
nodig om de opdracht tot een goed einde te brengen.  
Op De Trime wordt er gebruik gemaakt van de volgende werkvormen: 
 
Om de beurt: De kinderen zitten in tweetallen. De leerkracht stelt een vraag waarbij 
meerdere, korte antwoorden mogelijk zijn. Een voorbeeldvraag is: Welke landen in 
Europa ken je? De kinderen geven om de beurt een antwoord. Dat kan mondeling, 
maar ook op een gezamenlijk blaadje. Daarna volgt een klassikale afronding, waar-
bij enkele leerlingen hun antwoorden noemen. 
 
Denken, delen, uitwisselen: De leerkracht geeft een opdracht of stelt een vraag.  
De leerlingen krijgen een á twee minuten om over het antwoord na te denken. 
Daarna overleggen ze in tweetallen. Tenslotte worden de antwoorden klassikaal 
uitgewisseld. Bij deze werkvorm worden ook steeds vaker i-pads gebruikt om de 
samenwerking te versterken. 
 
Ook mogen kinderen de samenwerkingsopdrachten met een andere leerling naar 
keuze gaan maken. Dit geldt bijvoorbeeld voor keuzeopdrachten of het eigen werk. 
Verder mogen kinderen die naast elkaar zitten, elkaar helpen met een taak wanneer 
het stoplicht op groen staat.    

 
 
 

We hebben in de kleutergroep de werkvorm “om de beurt” toegepast zien worden.  
In groep 3 /4 zagen we de kinderen samen overleggen. In 5/6 hebben we tijdens de 
instructiemomenten samenwerken waargenomen. Ook hebben we placemats zien 
hangen, die als coöperatieve werkvorm waren ingezet.. De term 'schoudermaatje' 
viel regelmatig. Op de aangeleverde taakbrief van 3 staat het symbool van maatjes-
werk. Een van de kinderen vertelde dat hij werk met een maatje moest doen.  
Hij haalde vervolgens een blad uit een snelhechter waarop de maatjes stonden.  
Je bent gedurende een langere periode maatjes van elkaar. 

 
 
 

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. 
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De leerkrachten op de Trime overleggen/werken/leren veel samen en durven zich 
daarbij kwetsbaar opstellen. Leren met elkaar en van elkaar, waarbij gebruik wordt 
gemaakt van elkaars kwaliteiten. De leerkrachten zien toe op het zelfstandig werken 
in de school. Daarbij wordt verder gekeken dan de eigen groep, de leerkrachten 
voelen zich verantwoordelijk voor alle leerlingen. Leerkrachten laten leerlingen  
in wisselende samenstellingen samenwerken, samen spelen en samen leren.  
Het pedagogisch klimaat was enige jaren speerpunt in de schoolontwikkeling 
waardoor een prettig e positief onderwijsklimaat is ontstaan, waarin leerlingen en 
leerkrachten zich goed voelen. 

 
 
 

Het pedagogisch klimaat hebben wij zeker als positief en prettig ervaren. Kinderen 
en leerkrachten respecteren elkaar op een open wijze. Ook stellen de kinderen zich 
open op naar het visitatieteam. Zij zijn bereid om uitleg te geven en vragen te be-
antwoorden.  

 
 
 

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.   
 

 
 
 

Alle betrokkenen (leerkrachten, directeur, ouders en bestuur) voelen zich sterk 
verantwoordelijk voor de kwaliteit en het pedagogisch didactisch klimaat van de 
school. Daarbij wil de school een helder profiel uitstralen naar de buitenwereld, wat 
is gebaseerd op de elementen van dalton.  
De school wil leerlingen de mogelijkheid geven zich optimaal te ontwikkelen en 
gebruikt daarvoor vele middelen. 
De school werkt met een leerlingenraad waarin leerlingen van groep 1 t/m groep 8 
zitten. De raad leert leerlingen vormen van overleg. Daarbij gelden democratische 
principes. Daarnaast worden er in alle groepen diverse vormen van democratie 
geoefend, bijvoorbeeld door het gezamenlijk opstellen van de klassenafspraken of 
het plannen van uitstapjes. 

 
 
 

In alle groepen hangen de gezamenlijk opgestelde regels, deze zijn positief opge-
steld. Ook hangt er in de hogere groepen een doelenkaart waarop de kinderen met 
een “geeltje” hebben aangegeven wat hun speerpunt is. In enkele groepen hebben 
we doelen voor rekenen en taal aan de muur gezien. 
De leerlingenraad is pas van start gegaan en mist nog eigenaarschap, inhoud en 
structuur. Zie verslag “uit de gesprekken met leerlingen”.  
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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. 
 

 
 
 

De leerlingen leren plannen door te werken met het planbord, de dagtaak en de 
weektaak. Leerlingen weten hoe ze hun tijd moeten plannen. In groep 7 & 8 zien  
we de definitieve versie van de wijze waarop leerlingen hun planningen realiseren.  
De wijze waarop de leerling zijn vorderingen bijhoudt, de dagkleuren, de wijze van 
afvinken, zorgt voor een duidelijk overzicht van gemaakt werk.  
Dit overzicht leidt er toe dat leerlingen hun werk over de week verdelen. Leerlingen 
zijn niet in alle gevallen in staat kritisch te zijn op het eigen werk. De juiste kritische 
houding van onze leerlingen helt de leerkracht ontwikkelen door de juiste vragen te 
stellen. Daarbij worden er ook controlemechanismen gebruikt door leerkrachten en 
leerlingen.  
De kritische houding naar het eigen werk en het eigen gedrag valt binnen de 
schoolontwikkeling rond pedagogisch klimaat is een doorlopend aandachtspunt van 
de school. Leerlingen leren onder begeleiding reflecteren op het eigen gedrag en dat 
van een ander en dit op correcte wijze met anderen te delen. 
Bij het keuzewerk wordt nadrukkelijk gevraagd om een stuk reflectie op proces en 
product door gebruik te maken van het keuzewerkformulier. Kinderen leren hierin 
ook nadenken over de wijze van  presentatie of het delen van hun eindproduct. 

 
 
 

In de praktijk plannen de leerlingen volgens de voorgedrukte taakbrief, waarbij het 
plannen bestaat uit het aangeven van de dagkleur. Het is voor de kinderen niet 
duidelijk aan het begin van de taak hoeveel tijd zij beschikbaar hebben voor het 
uitvoeren van het taakwerk. De leerkracht zorgt voor voldoende tijd. Het kind heeft 
daar geen inzage in. Het zelf nakijken gebeurt vanaf groep 4, van het leren 
reflecteren op eigen werk en het aanleren van een kritische houding hebben wij  
op de visitatiedag geen voorbeelden gezien.  

 
 
 

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.  

 

4. Reflectie  
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Indicatoren op leraarniveau 
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De leerkrachten organiseren momenten om te reflecteren op product en proces.  
De leerkrachten zorgen voor reflectievragen op de weektaak.  
Leerkrachten stellen vragen over het gemaakte werk. Leerkrachten zijn met leer-
lingen in gesprek over de dagelijkse praktijk in de groep en nemen leerlingen daarbij 
serieus.  
Daarnaast is er bij het keuzewerk gestart met een reflectieformulier waarmee 
kinderen (onder begeleiding) leren reflecteren op hun proces en werk. Dit onderdeel 
is momenteel volop in ontwikkeling en een terugkomend onderwerp bij iedere 
inhoudelijk teamoverleg. Ook ouders worden hierin betrokken door hen via nieuws-
brieven en kijkochtenden op de hoogte te houden van de ontwikkelingen en ouders 
mee te laten helpen bij het keuzewerk waarbij ze leren hoe ze gerichte reflectie-
vragen kunnen stellen. 
Daarnaast is dit schooljaar gestart met portfolio’s waarin kinderen materialen 
verzamelen, waarbij aangegeven wordt waarom ze dit in het portfolio doen.  
De ontwikkeling van het werken met portfolio’s krijgt in de komende twee jaar  
nog een verdieping/vervolg. 

 
 
 

Zie reactie bij aanbeveling 2 - 2014 
 

 
 
 

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 directe schoolontwikkeling vindt onder andere plaats binnen de teambijeen-
komsten, maar daarnaast zijn er ook bijeenkomsten vanuit het samenwerkings-
verband en vanuit de daltonvereniging. Ook maakt de school gebruik van twee 
(dalton)maatjesscholen binnen het samenwerkingsverband.  
In het voorjaar komen de drie scholen weer bij elkaar om te reflecteren op ieders 
ontwikkeling van afgelopen periode.  
Indien nodig maken we soms pas op de plaats om leerkrachten de gelegenheid te 
bieden te wennen aan nieuwe afspraken en deze toe te passen voordat we weer 
verder gaan. De leerkrachten maken veelvuldig gebruik van elkaars expertise.  
De wijze waarop wij met leerlingen reflecteren over hun werk en het proces wat 
heeft geleid tot een resultaat, is besproken. Het vastleggen van de voorwaarden om 
de kwaliteit van reflectie te verbeteren is een onderdeel wat in het schoolplanning 
voor dit jaar is opgenomen. 
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Het visitatieteam is positief over de aangegeven samenwerking met andere Dalton-
scholen. Van elkaar leren is een positieve houding. Ook is het goed om ruimte te 
bieden voor implementatie van en reflectie op afspraken. Reflectie met kinderen 
over het leerproces met kinderen is een ontwikkelpunt dat de school  heeft opge-
nomen in het Daltonontwikkelplan. Het was echter al een aanbeveling in 2014.  

 
 
 
 
 
 
 

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. 

 

 
 
 

De ontwikkeling van elke leerling brengt de Trime in beeld in ParnasSys (sociaal-
emotioneel, methodegebonden en Cito). Deze gegevens worden cyclisch door de 
intern begeleider en leerkracht besproken. Hierdoor hebben de leerkrachten van 
elke leerling een realistisch beeld en kunnen zij een passend aanbod formuleren.  
Daarnaast houdt de school  rekening met de onderwijsbehoeften van de leerlingen 
zodat zij zo optimaal mogelijk kunnen leren.  
De leerlingen werken aan de hand van hun dag- of weektaak aan hun opdrachten 
en gaan zo effectief met de leertijd om. De leerkrachten spreken met alle leerlingen 
over de wijze waarop de leerling presteert en werkt. Hierbij doet de leerkracht 
aanbevelingen, maar probeert voornamelijk door reflectievragen het kind zelf te 
stimuleren na te denken over het eigen leerproces. Hierdoor leert de leerling ver-
antwoordelijkheid te nemen voor zijn eigen leerproces en daarbij de juiste keuzes te 
maken. 

 
 
 

De onderwijsinspectie heeft de school een basisarrangement toegekend. Het 
visitatieteam heeft de cyclus van kwaliteitszorg niet bekeken. Wat wij wel hebben 
gezien is dat er doelmatig en efficiënt wordt gewerkt.  
De leerkracht van de kleutergroep werkt zeer planmatig, efficiënt en creatief aan de 
leer- en ontwikkelingsdoelen van groep 1 en 2, binnen een systeem dat zij zelf heeft 
opgezet. Ook in de andere groepen wordt efficiënt en opbrengstgericht gewerkt.  

 
 
 
 

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. 

 

 
 
 

De leerkrachten krijgen volop de gelegenheid om zich zowel op individueel- als  
op teamniveau te ontwikkelen. De leerkrachten hebben een breed pakket aan 
didactische vaardigheden. De leerkracht kent de onderwijsbehoefte van elke leerling 
en stemt hier het aanbod en de verwachting op af. Hierdoor kan de school een 
passend onderwijsaanbod voor alle leerlingen realiseren. Dit wordt beschreven  
in groepsplannen.  
Door aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van leerlingen en in te spelen op de 
interesses van leerlingen wil de school hen stimuleren zich maximaal te ontwikkelen. 
De afstemming realiseren we in de hele school met behulp van ParnasSys en wordt 
beschreven in groepsplannen. De intern begeleider is hierbij een belangrijke factor. 
Tijdens groepsbesprekingen en leerling besprekingen wordt er gesproken over 
individuele leerlingen.  
De school wordt, waar nodig, ondersteund door Passend Onderwijs Opsterland, 
waar veel expertise aanwezig is om extra ondersteuning aan te bieden.  

 
 
 

De beschrijving zoals hierboven was voor het visitatieteam niet te verifiëren. De 
inhoud van de groepsplannen valt niet binnen de kaders van de Daltonvisitatie. 
Ongetwijfeld zal de school dit goed op orde hebben, gezien het oordeel van de 
inspectie.  

 
 
 

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 werkt met moderne methodes die kerndoel dekkend zijn. Het laatste jaar 
zijn verschillende methodes vervangen of aangevuld. Daarnaast is het weekrooster 
en de inzet van personeel aangepast om optimale resultaten te kunnen behalen. 
De school volgt de opbrengsten nauwlettend en analyseert het gemaakte werk en 
toetsen.  
Ieder jaar wordt twee keer een zelfanalyse door de school uitgevoerd n.a.v. de Cito-
M en E. Op basis van deze analyses bepaalt de directie en het schoolteam welke 
aanpassingen/vervolgstappen in het schoolbeleid genomen moeten worden om de 
resultaten te verbeteren. 
 
De doorgaande lijn daltoncompetenties borgt de school door de afspraken te 
beschrijven, toe te passen en regelmatig te evalueren. Dit is onderdeel van de 
cyclische kwaliteitszorg van de school. Belangrijk in de schoolontwikkeling is het 
document daltonboek. Vanuit een nul- en een éénmeting zijn de status en ontwikkel-
punten op Daltongebied in kaart gebracht. Dit was het uitgangspunt voor verdere 
ontwikkeling. Het Daltonboek wordt gebruikt bij de jaarplanning van de school en 
wordt jaarlijks aangevuld en bijgesteld op basis van nieuwe of aangepaste werk-
vormen en afspraken.  

 
 
 

De doorgaande lijn in Daltonafspraken hebben wij in de school teruggezien wat 
betreft b.v. het gebruik van blokjes op de tafel, het pedagogisch klimaat, het 
benaderen van de kinderen. Zoals eerder is opgemerkt is er geen beschrijving van 
de Daltoncompetenties die de school nastreeft in de verschillende leerjaren: b.v. 
Wat verwachten wij t.a.v. de zelfstandigheid van een kind aan het eind van groep 4, 
6 en aan het eind van de basisschool.  
De metingen van 2013, de daaraan verbonden conclusies en de beschrijving van de 
praktijk, zoals die beschreven staan in het Daltonboek, komen niet overeen met 
hetgeen wij in de praktijk hebben gezien.  

- Of het Daltonboek moet grondig worden herzien, 
- Of de praktijk moet worden aangepast aan het Daltonboek.  

(zie ook de opmerkingen bij de hfdst. 0 Aanbevelingen.) 

 
  

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. 
 

 
 
 

Doordat van 2010 tot 2013 veel wisseling geweest is in het team van de Trime 
hebben sommige processen vertraging op gelopen, waren afspraken verwaterd en 
was een groot deel van het team, inclusief directeur niet gecertificeerd.  
Met elkaar heeft het team er in 2014 voor gekozen om weer een volwaardige 
Daltonschool te worden. Veel Daltonaspecten bleken nog duidelijk aanwezig, 
anderen moesten aangescherpt en sommige onderdelen ontwikkeld worden.  
In 2014 is de plaatsbepaling en de verdere daltonontwikkeling beschreven in een 
document (“Is de Trime Daltonproof in mei 2014”) Dit document is de basis geweest 
voor het Daltonboek dat aangevuld en ontwikkeld moest worden. De toenmalige 
directeur zou de ontwikkelingen rond de Daltonisering aansturen.  
Doordat vier teamleden met de Daltonopleiding zijn gestart groeide de expertise en 
ook het enthousiasme. Dit was merkbaar in de ontwikkeling die de school en het 
team doormaakte.  
Het team heeft de laatste regiobijeenkomsten in Frieschepalen en Leeuwarden 
bezocht en in het voorjaar 2017 zal dit weer het geval zijn.  
Het gebouw biedt de mogelijkheid om leerlingen in stilte te laten werken, om leer-
lingen individueel te laten werken, om leerlingen zelfstandig te laten werken en om 
leerlingen samen te laten werken.  
Helaas bleek in 2015 dat de directeur niet in staat was om de schoolontwikkeling 
naar wens aan te sturen, waardoor er nauwelijks ontwikkeling was in de kwaliteits-
zorg en daltonontwikkeling. In overleg met het bestuur (Primo-Opsterland) is toen 
besloten afscheid te nemen van de directeur en een andere directeur te benoemen. 
Dit keer is bewust gekozen voor een directeur met daltonachtergrond, die ervaring 
heeft  in het daltononderwijs en zitting heeft in het daltonbestuur Friesland.  
 

6. Borging  
 

evaluatie school 

Indicatoren op schoolniveau 
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De directeur woont alle bijeenkomsten voor directeuren en deels van de coördina-
toren bij die in Friesland gehouden worden. De directeur draagt “voorlopig” op 
school ook de zorg voor daltonontwikkeling, het up to date houden van het dalton-
boek en de daltonontwikkelingen opnemen in de kwaliteitsplanning. Wanneer alle 
zaken op orde zijn wordt gekeken of er een leerkracht tot daltoncoördinator opgeleid 
wordt. Dit hangt samen met de toekomstperspectieven voor onderwijs in Beetster-
zwaag. 
De leerlingenraad is actief, zodat de leerlingen mee kunnen denken over de ont-
wikkeling van o.a. het Daltononderwijs. De bovenbouwleerkracht heeft dit tot taak en 
heeft regelmatig overleg met de leerlingenraad. 
Daarnaast worden de ouders steeds meer betrokken bij het onderwijs. Vijf keer per 
jaar wordt een inloopochtend gehouden, waarbij ouders in de klas kunnen zien hoe 
de kinderen en leerkrachten aan het werk zijn. De directeur staat dan ook klaar om 
eventuele vragen te beantwoorden. Verder wordt de expertise van ouders ingezet 
om het lesaanbod te verbreden en te verdiepen. Om de tevredenheid van ouders, 
team en leerlingen te peilen worden bij de tevredenheidspeilingen eens in de twee 
jaar ook vragen over daltononderwijs opgenomen. Daarnaast wordt in de nieuws-
brieven, de website, schoolgids, op ouderavonden en facebook veel aandacht 
geschonken aan daltononderwijs. 

 
 
 

De directiewisseling en de periode daaraan voorafgaand heeft invloed gehad op de 
Daltonontwikkeling van de school. Sinds de huidige directeur werkzaam is op de 
Trime is de ontwikkeling van het Daltononderwijs weer op de agenda gezet. Zij zelf 
is de “motor” van de teamleden, die inmiddels het Daltoncertificaat hebben behaald.  
Vanaf november 2015 zijn er veel ontwikkelingen opgepakt, ook ontwikkelingen die 
niet direct aan Dalton gerelateerd zijn. Bv. de aanschaf van een nieuwe methode 
voor geschiedenis. De school is in 2014 gevisiteerd en met de bij de leerkrachten 
bekende aanbeveling t.a.v. de borging van het Daltononderwijs in een visie-
document is te weinig gedaan om de kernwaarde borging als voldoende te 
beoordelen.  
Opmerking t.a.v. de evaluatie door de school: Niet de bovenbouwleerkracht maar  
de directeur is de leider. (zie gesprek met kinderen en directeur) Tot nu toe was de 
leerlingenraad dit schooljaar één keer bijeengeweest.  

 
  

bevindingen visitatieteam 
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De school heeft geen overige opmerkingen toegevoegd. 
 

 
 
 

De Leerlingenraad bestaat uit 8 vertegenwoordigers van de leerlingen. Vanuit groep 1 t/m 
8 zit er één leerling in de Leerlingenraad. Het gesprek vindt plaats met leerlingen uit de 
groepen 5 t/m 8.  
“Hoe word je lid van de Leerlingenraad?” 
Je wordt aangewezen door klasgenoten en vervolgens kun je aangeven of je dat wilt.  
“Hoe lang zit je in de Leerlingenraad?” 
Je mag één jaar in de Leerlingenraad zitten, het volgende jaar is dat iemand anders.  
Dan mag je opnieuw worden gekozen.  
“Is er ook een voorzitter en notulist?” 
Juf Ina is de voorzitter en er worden aantekeningen gemaakt. Er is een agenda en de 
kinderen mogen ook zelf agendapunten inbrengen. 
De plannen die de Leerlingenraad heeft zijn het organiseren van de tostidag en recentelijk 
waren ze betrokken bij de inhoud van het Kerstcircuit. Ze hebben gesproken over de 
afschrijving van de school en de verhuizing naar een nieuw gebouw. De Trime is een 
Daltonschool en de andere school niet. Ze geven aan wel contacten te hebben met de 
andere school, want er zijn gezamenlijke activiteiten.  
De vraag: “Hoe kunnen we merken dat de Trime een Daltonschool is?” beantwoordden  
de kinderen met: “Er hangt een bordje bij de ingang, het samenwerken van de kinderen, 
keuzewerk is een vast onderdeel op de woensdag en de “Mees Kees” verkiezingen”.  
De kinderen geven aan dat met de komst van juf Ina er veel is veranderd in de school:  
de Leesparade is gekozen, ze hebben een planbord in de klas gekregen en er staat meer 
werk op de weektaak.  
“Meer werk, betekent waarschijnlijk ook dat je meer moet nakijken, doen jullie dat zelf?” 
“Nee, juf kijkt alles na”.   
“Is de Trime een leuke en goede school?” 
Ja, want je mag er samenwerken, in de hal spelen, de conciërge, Meester Jan, is erg 
aardig en hij doet heel veel en er is veel aandacht voor kinderen met dyslexie.  
“Zijn er ook nog dingen die je zou willen veranderen en/of verbeteren?” 
De kinderen willen graag een groter gebouw, het huidige gebouw opknappen i.p.v. 
nieuwbouw op een andere plek, of nieuwbouw op de huidige plek en ook willen ze nog 
graag nieuwe en meer stiften.  
Wij vragen ook naar de samenwerkingsvormen die de kinderen kennen, de in het 
Daltonboek beschreven vormen, kennen ze niet of denken dat ze dat twee jaar geleden 
wel eens hebben gedaan, wat ze wel kennen is de coöperatieve woordzoeker.  
Het portfolio is een map met werkjes waar ze trots op zijn, deze hebben ze nog maar één 
jaar.  
Duidelijk is dat de kinderen heel graag naar school gaan en dat ze de school en de 
leerkrachten heel erg waarderen. Ze hebben een open houding en zijn trots op hun 
school.  

 
 

Uit de gesprekken met leerlingen 

Overige opmerkingen school 
 (nog niet in zelfevaluatie opgenomen, maar wel relevant) 
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De leerkracht van groep 1 / 2 geeft aan dat er veel vrijheid is voor de leerkrachten om te 
experimenteren. Ze heeft veel  inspiratie opgedaan bij het bezoeken van andere dalton-
scholen. Dit gebeurde in het kader van de cursus voor het behalen van het dalton-
certificaat. Zij geeft ook aan dat de samenwerking binnen het team sterk is verbeterd na 
de komst van de nieuwe directeur in november 2016. 
Veel zaken moeten nog verder ontwikkeld worden, zoals het protfolio en de ouder-kind 
gesprekken. Er is altijd veel ouderhulp en men is enthousiast over de inloopochtenden. 
De leerkracht van groep 5/6 benoemt de leerachterstand die de groep heeft. Ze begeleidt 
de kinderen intensief, zodat hun niveau, zeker qua begrijpend lezen omhoog gaat.  
De leerkracht van groep 7/8 geeft aan dat er over veel onderwerpen nog moet worden 
nagedacht wat betreft het “waarom”.  
Het personeel kiest er voor om gezamenlijk alle pleindiensten te lopen, ook die van een 
uur tussen de middag, wat het lastiger maakte om met het personeel van gedachten te 
kunnen wisselen. Tijdens het bezoek waren er bovendien veel instructielessen waardoor 
het ook niet gemakkelijk was om met het personeel in gesprek te gaan. 

 
 
 

 
 
 

In eerste instantie deelt visitatieteam de schooldirecteur mee, dat in aanloop naar deze 
visitatie uitgegaan is van de aanbevelingen uit 2009 in plaats van de aanbevelingen uit 
2014. Dit was schooldirecteur niet bekend. Zij heeft in de aanwezige administratie alleen 
het visitatieverslag van 2009 aangetroffen. 
De directeur is bijna anderhalf jaar werkzaam op de Trime en geeft aan dat in de periode 
ervoor de ontwikkeling wat dalton betreft stil heeft gestaan. Er was geen stip op de 
horizon gezet. Deze ontwikkeling is er nu wel. Alle leerkrachten zijn dalton geschoold en 
werken veel samen. Ook kijken de leerkrachten bij een andere daltonschool binnen het 
bestuur. Het bestuur staat ook achter het daltonconcept en staat ook financieel garant.  
Een parel volgens directeur is het keuzewerk op woensdag, wat met behulp van ouders 
als begeleiders goed is neergezet. De kieskast, gekoppeld aan meervoudige intelligentie, 
is daarentegen op een laag pitje gezet. Ook de veelvuldige uitstapjes, die leerkrachten 
met hun groep ondernemen, wordt als parel benoemd. Vanaf het huidige schooljaar wordt 
er gewerkt met een portfolio. Kinderen kiezen daarbij zelf wat ze in hun portfolio willen 
stoppen en waarom. 
De directeur roemt de sfeer die in de school hangt, het pedagogisch klimaat dat de leer-
krachten weten te bewerkstelligen en de kwaliteit van het klassenmanagement. Ze is trots 
op het jonge team, dat op het moment dat het wat minder ging zelf heeft gevraagd om 
een nieuwe directeur. De leerkrachten krijgen veel ruimte voor experimenten en hoe 
dalton in te passen in hun onderwijs. 
Richting ouders wordt dalton geregeld gecommuniceerd via onder meer nieuwsbrieven. 
Daarnaast is er een zestal momenten dat ouders worden uitgenodigd om te komen kijken 
in de groep van hun kind (-eren).  
De leerlingenraad ten slotte heeft volgens de directie al veel inspraak en wordt tijdens 
deze visitatie vertegenwoordigd door de kinderen uit groep 5 t/m 8. 

Uit de gesprekken met leraren en ondersteunend personeel 

Uit de gesprekken met de schoolleiding 
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Er is gesproken met vier ouders met in totaal 14 kinderen die op de Trime zitten, verdeeld 
over de vier combinatiegroepen. Geen enkele ouder heeft al kinderen op het voortgezet 
onderwijs. 1 ouder heeft ook tijdens het vorige visitatiebezoek het gesprek namens de 
ouders gevoerd en is OR-lid. Op het moment dat de ouders hun keuze voor deze school 
hebben gemaakt, was het nog geen daltonschool. 
Ouders geven unaniem aan zeer tevreden te zijn over de school, het team en de school-
leider. Ze ervaren het team als ‘dalton’ met een schoolleider, die erboven staat en daarbij 
dalton uitstraalt. Er hebben de laatste drie jaar grote veranderingen plaatsgevonden.  
De ouders ervaren dat achter het handelen van het team een doel zit en vanuit dat doel 
duidelijk wordt gemaakt waarom het team de dingen doet zoals ze het doen. Kinderen 
kunnen nu ook beter uitleggen waarom ze de dingen doen. Samenvattend wordt er doel-
gerichter gewerkt door het team, straalt het team meer eenheid uit en is er meer structuur. 
Er is onder de ouders een hoge mate van ouderbetrokkenheid; veel ouders helpen mee 
op school. Daarnaast ervaren de ouders dat ze altijd welkom zijn; dit geldt ook als het 
gaat om meedenken. 
Ouders worden op daltongebied meegenomen middels de nieuwsbrief en de website. 
Tevens is er per schooljaar een aantal inloopmomenten, waar veel gebruik van wordt 
gemaakt. Als parels worden genoemd het door elkaar heen werken van de verschillende 
groepen, werken op eigen niveau, kinderen, die op maat worden bediend en de zelf-
standigheid van de kinderen. Ook het ouder-kindgesprek wordt als waardevol ervaren; 
kinderen krijgen op deze wijze verantwoordelijkheid voor het eigen leren. Het team heeft 
oprecht oog voor elk kind.  
De ouders spreken de wens uit, dat het team intact blijft en gunt het team aanbevelingen 
vanuit het visitatieteam, waar het team mee aan de slag kan en sterker van wordt. 

 
 
 

naam bestuursleden: dhr. Jan Veenstra en dhr. Sjoerd Bonnema 

Dhr. Veenstra is bestuurder van de organisatie Comprix en belast met personeel en 
onderwijs. Dhr. Bonnema is senior onderwijskundig beleidsmedewerker van de zelfde 
stichting. Comprix verzorgt het onderwijs voor 4200 leerlingen op 42 scholen in de 
gemeenten Opsterland, Westellingwerf en Ooststellingwerf. 
De vertegenwoordigers van het bestuur zijn bekend met het visiteren van daltonscholen, 
er zijn meerdere daltonscholen binnen hun bestuur. 
De school is sinds de directeurswissel van november 2015 in rustiger vaarwater, volgens 
beiden. 
De voorganger van de huidige directeur had aangegeven toch geen affiniteit te hebben 
met dalton. Voor het bestuur was het duidelijk dat er op de Trime een echte dalton-
directeur moest komen. Ina is tevens directeur van een naburige daltonschool. 
De bestuurders geven aan dat de school momenteel in de flow zit. 
Beide vertegenwoordigers van het bestuur waren heel blij met de positieve bevindingen 
van de onderwijsinspectie in november 2016 en de uitverkiezing van Freerk Bouwer tot 
‘mees Kees’, onlangs. 
De bestuurders geven aan dat het bestuur al langere tijd veel extra formatie aan de 
school heeft toegekend, omdat er terugloop van het aantal leerlingen was en het 
pedagogisch klimaat extra aandacht nodig had.  
 

Uit de gesprekken met ouders 

Uit de gesprekken met het bestuur 
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We praten over de op handen zijnde verhuizing en de waarschijnlijkheid van een fusie 
tussen de veel grotere plaatselijke PC school en de Trime en de gevolgen daarvan voor 
dalton. Als er sprake mocht zijn van een fusie, lijkt het logisch dat de Trime overgaat naar 
het andere bestuur (eigen schoolbestuur PC). De fusie ligt gevoelig bij zowel het 
personeel als bij de ouders van de Trime. Vast staat is dat beide scholen in één gebouw 
worden gehuisvest.  
Het visitatieteam geeft aan dat het jammer is dat er door de school niet bewust is gewerkt 
aan de aanbevelingen van de vorige visitatie. Het visitatieteam heeft dit besproken met  
de directeur. 
De bestuurders denken dat dalton vooral goed past bij een kleine school. Zij prijzen het 
jonge enthousiaste team en hopen op een verlenging van de daltonlicentie. 

 
 
 
 

  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 

 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 

x 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 Overweeg welke stappen jullie zetten n.a.v. het advies van 
het visitatieteam aan het hoofdbestuur. 

Nr. 2 Vraag begeleiding bij het opnieuw aanvragen van een visitatie. 
 

 
 
 

Het visitatieteam dankt de school voor de gastvrije, ongedwongen ontvangst. Wij 
hebben een goed functionerende school gezien, met een enthousiast team, een fijne 
sfeer, een goed pedagogisch klimaat en betrokken ouders.  
Als Daltonvisitatieteam hebben wij de taak om de Daltonontwikkeling binnen de school 
te waarderen en bij een voldoende score het team aanbevelingen te geven voor verdere 
ontwikkeling. 
Hoewel er meerdere Daltonwaarden zichtbaar waren, of d.m.v. het stellen van vragen 
aan leerlingen, leerkrachten en directie konden worden geverifieerd, zagen wij op 
meerdere kernwaarden onvoldoende borging en/of ontwikkeling om de licentie voor vijf 
jaar te verlengen.  
Aangezien een tweede tweejarige verlenging geen optie is, adviseren we het bestuur de 
licentie in te trekken. We adviseren de school om zich opnieuw aan te melden als 
aspirant-lid en z.s.m. een visitatie voor een licentietoekenning aan te vragen.  
 
 
 
 
 

naam handtekening datum 

 
J.J. Lammers-de Lange 
 

 
 

 
31-01-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

 

slotopmerkingen 
 

Ondertekening voorzitter visitatieteam 
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Allereerst wil ik namens de school melden dat kinderen, ouders, leerkrachten, directie en 
bestuur zeer teleurgesteld zijn door het advies van het visitatieteam.  
 
De school heeft onder aansturing van de huidige directeur (op het moment van visitatie 
nog maar net een jaar en geen anderhalf jaar werkzaam op de Trime) in zeer korte tijd 
een grote ontwikkeling door gemaakt. Deze ontwikkeling was tweeledig, want naast de 
daltonvisitatie had de school een maand eerder ook de onderwijsinspectie op visite. 
Aangezien de vorige directeur (tot eind november 2015) helaas niet capabel was voor de 
functie en ook helemaal geen affiniteit had met daltononderwijs was er weinig tot niets 
vastgelegd op het gebied van kwaliteitszorg en was er ook geen gestructureerde ont-
wikkeling op daltongebied. Dit was ook de reden dat de school zich op de verkeerde 
aanbevelingen heeft gericht. Deze waren gewoon niet opgeslagen in de administratie en 
de huidige directeur en leerkrachten werkten in de volle overtuiging dat de school met de 
laatste aanbevelingen aan het werk was.   
Het team wist dat de dalton/schoolontwikkeling stagneerde, maar  kreeg van de voor-
malige directeur niet de aansturing, ruimte en steun om zaken op te pakken. Uiteindelijk 
hebben het team en MR (heel dapper) een zorgklacht ingediend bij het bestuur, waarna er 
binnen korte tijd een nieuwe directeur is benoemd. Bewust is gekozen voor een directeur 
met Daltonachtergrond. 
Vanaf dat moment (december 2015) zijn er gerichte plannen gemaakt en in de tijd weg 
gezet om de school weer “op poten” te krijgen. Het team en directeur hebben het eerste 
jaar (2016) hard gewerkt om de school verder te ontwikkelen.  
Bij de onderwijsinspectie leverde dit in december 2016 een zeer lovend rapport op. Zij 
zagen duidelijk de ontwikkeling die de school in korte tijd had gemaakt en vastgelegd en 
benoemde ook de daltonaspecten als positief. 
 
Helaas zag het visitatieteam van de NDV dit in januari 2016 niet, terwijl deze ontwikkeling 
er wel duidelijk is, bijgeleverd in de stukken die aangeleverd zijn en passend voor de 
relatief korte periode waarin de school dit heeft moeten realiseren. Kortom, de school ligt 
volledig op planning met alle aspecten van de schoolontwikkeling en daltonontwikkeling. 
Deze zijn inderdaad nog niet geëvalueerd doordat de ontwikkelingsperiode nog niet is 
afgesloten. Er wordt tussentijds echter bij ieder teamoverleg geëvalueerd en waar nodig 
bijgesteld. 
 
In het visitatieverslag staan daarnaast een aantal bevindingen die niet kloppend zijn met 
de werkelijkheid op school. Hieronder noem ik een aantal dingen: 
*De kinderen in groep 2 plannen wel vooraf en evalueren achteraf via een papieren 
taakbrief, deze was van ieder kind in de groep aanwezig, wordt goed gebruikt en is ook 
vooraf aangeleverd bij de stukken voor de visitatie.  
 
 
 

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. 
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*De kinderen in groep 5 t/m 8 plannen wel met een overzicht van de weekindeling. Deze 
wordt echter op het digibord getoond op het moment van plannen aan het begin van de 
week en dagelijks herhaald, waardoor het op donderdag misschien niet zichtbaar was 
voor het visitatieteam. 
* Op het whiteboard staat niet de dagplanning voor de groep, maar wel de instructie-
planning van de leerkracht waar kinderen bij uitgenodigd worden. Niet alle kinderen,  
in overleg met de leerkracht en ouders (kindgesprekken), volgen deze instructies.  
*Kinderen hebben wel de vrijheid om hun taak over de hele week te verdelen en te 
bepalen wat ze met hun maatje maken. Deze maatjesopdrachten zijn bewust niet voor-
geschreven in de weektaak. In groep 3 en 4 wordt dit wel nog iets meer aangestuurd, 
maar dat ziet de school als een opbouw vanuit groep 3.  
*De evaluatievraag wordt inderdaad niet altijd schriftelijk vastgelegd door de kinderen, dit 
gebeurt echter wel stelselmatig mondeling. Een tijdelijke keuze totdat de school de 
reflectie goed weggezet heeft in alle groepen. Hiervoor zijn goede en leuke ideeën, maar 
dit is in de daltonplanning opgenomen voor 2016-2017. 
*De school heeft reflectie wel opgenomen en uitstekend weggezet in het Keuzewerk wat 
vanaf december 2015 is opgestart. Daarnaast is er een start gemaakt met portfolio’s en 
deze zijn in meerdere groepen al goed ingezet (beslist niet alleen in groep 3 en 4). 
*In het verslag komt het over alsof er nog maar net gestart is met een leerlingenraad, de 
school werkt echter al een aantal jaren met een leerlingenraad met daarin uit iedere 
jaargroep een leerling. Op het moment van de visitatie waren er (zoals ieder jaar op dat 
moment) net verkiezingen geweest en zat er dus een afvaardiging van de “verse” 
leerlingenraad.  
*Eén van de leerlingen van de leerlingenraad geeft aan dat juf alles nakijkt, wat beslist 
niet het geval is. Vanaf groep 1 en 2 wordt er al zelfstandig nagekeken en in groep 3 
deels samen met de leerkracht. In de bovenbouw kijken kinderen op toetsen na bijna alles 
zelf na. 
*Tijdens de visitatiedag heeft het visitatieteam (naar eigen zeggen) te weinig met leer-
krachten kunnen communiceren en in de bovenbouw mee kunnen kijken. Dit is op de dag 
zelf helaas niet duidelijk gemeld, want dan had de directeur hiervoor alsnog mogelijkheid 
kunnen en willen scheppen. (In de dagplanning stonden bijvoorbeeld gesprekken door het 
visitatieteam gepland na de ochtendpauze. Hierdoor heeft de school een muziek-
voorstelling voor de groepen 6 t/m 8 laten doorgaan). Achteraf bleek één van de visiteurs 
niet mee te draaien in de gesprekken en hadden de kinderen beter hun reguliere 
programma kunnen volgen, waarmee ze meer daltonaspecten in de praktijk konden laten 
zien. Ook was het vooraf niet duidelijk dat de lunch gebruikt zou worden om inhoudelijk 
met leerkrachten over het onderwijs te praten, waardoor de leerkrachten buiten waren 
i.v.m. het continurooster van de school.  
 
Naar mijn mening heeft het visitatieteam door verschillende factoren niet alle dalton-
aspecten op de Trime goed kunnen zien, wat heeft geleid tot hun besluit om meerdere 
pijlers als onvoldoende zichtbaar te beoordelen.  
Aangezien een tweede tweejarige verlenging geen optie is in verband met de interne 
afspraken van de NDV, moeten zij het bestuur adviseren de licentie in te trekken en niet 
opnieuw een versnelde visitatie te verlenen. Tijdens het nagesprek gaf het visitatieteam 
zelf echter al aan dat zij het jammer vonden dat ze dit advies moesten geven, omdat ook 
zij wel duidelijke ontwikkeling zagen. 
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Ik wil, namens ouders, kinderen en leerkrachten van de Trime het bestuur van de NDV 
daarom nadrukkelijk vragen om voor de Trime een beredeneerde uitzondering te maken 
en toch over twee jaar weer een versnelde visitatie te geven.  
De directeur en het onderwijsteam hebben namelijk laten zien dat zij in staat zijn in relatief 
korte tijd ontwikkelingen goed in te voeren in de gehele school. Daarnaast hebben zij nu 
de faciliteiten/aansturing/ruimte om ook de laatste punten aan te pakken en zo, in praktijk 
en op papier, over twee jaar een goed ontwikkelde daltonschool te laten zien. 
 
Ik ben van harte bereid om het bestuur van de NDV te woord te staan om één en ander 
nog verder toe te lichten. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Ina van der Vlugt 
Directeur ODS de Trime, De Wissel 2, Beetsterzwaag 
 
directeur@trime.nl 
tel: 0512-381714 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

aanbeveling 1. 
(letterlijk overnemen uit 
visitatieverslag) 

n.v.t. 

actie  

uitvoerenden  

tijdvak  

scholing/ externe 
ondersteuning 

 

toelichting  
 
 

aanbeveling 2. 
(letterlijk overnemen uit 
visitatieverslag) 

 

actie  

uitvoerenden  

tijdvak  

scholing/ externe 
ondersteuning 

 

toelichting  
 

 

Plan van aanpak m.b.t. uitwerking aanbevelingen  

mailto:directeur@trime.nl
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naam functie handtekening datum 

Ina van der Vlugt 
 

directeur  17-02-2017 

Jantje  
Lammers-de Lange 
 

visitatievoorzitter   23-02-2017 

 
Dit verslag wordt binnen drie weken na ontvangst (het liefst per e-mail als Wordbestand) opgestuurd naar de 
visitatievoorzitter, die dit  binnen vijf weken na de visitatie opstuurt naar de inhoudelijk medewerker visitaties van 
de NDV. 

 

Ondertekening school en 

visitatievoorzitter voor gezien 


