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niet van toepassing bij  1

e
 licentieaanvraag 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

1.4 De leerling draagt zorg voor zijn leeromgeving. 
 

 
 
 

Op de Vlisterstroom zijn we aan het onderzoeken hoe we de ouders kunnen 
meenemen in het traject van verantwoording. We bekijken hoe we dat een plek 
kunnen geven binnen de bestaande contactavonden, waar dan ook kinderen bij 
aanwezig zullen zijn. 
 
Op de Vlisterstroom zijn de overige indicatoren zichtbaar. 

 
 
 

De leerlingen van jullie school hebben het visitatieteam laten zien dat ze een grote 
mate van vrijheid en verantwoordelijkheid aankunnen. Maar we zien het in de 
praktijk te weinig planmatig terug. 

 
 
 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

0. Realisering aanbevelingen vorige visitatie 

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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1.5 De Vlisterstroom durft de kinderen al meer los te laten. Dat proces is nog niet 
afgerond en verschilt per leerkracht. 
 
1.6 Voor de kinderen die aan de onderkant zorg nodig hebben, zijn de weektaken 
adaptief. Voor de kinderen die meer aankunnen, kan de weektaak meer adaptief 
worden opgesteld. Voor ons is dat nu een speerpunt. 

 
 
 

In principe hebben jullie vertrouwen in het feit dat jullie leerlingen ‘vrijheid’ met de 
nodige ‘verantwoordelijkheid’ hierbij aankunnen. Wij hebben daar een klein aantal 
mooie voorbeelden die de kinderen ons lieten zien, ook echt van gezien. Alleen jullie 
pakken niet door op dit punt. Denk nog eens heel goed hierover na en spreek dan 
samen af hoe je dit schoolbreed gaat realiseren. 

 
 
 

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. 

 

 
 
 

1.8 In alle geledingen wordt er gewerkt op basis van vertrouwen. 
1.9 Het niveau van zelfsturing is verschillend. Er is een taakbewustzijn, maar er is 
ook een behoefte aan sturing. Dat heeft nog te maken met onzekerheid. 
1.10 Afspraken worden nagekomen. 
1.11 Op de Vlisterstroom is onderwijs meer dan kennis. 
1.12 Het onderwijs is gericht op ieders potentieel, welke dat ook is. De leerkrachten 
worden mogelijkheden geboden om zich intern en extern te ontwikkelen. 

 
 
 

Er heerst inderdaad tussen leerlingen onderling, tussen leraren en leerlingen en 
tussen leraren onderling een grote mate van vertrouwen. Gun alle leerlingen dan 
ook dat ze een grotere mate van vrijheid/verantwoordelijk krijgen 

 
 
 
 
 
 
 

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. 
 

 
 
 

2.1 De leerdoelen voor de kinderen staan op de weektaak geformuleerd. Het pad tot 
de doelen wordt grotendeels door de leerkracht bepaald.  
 

2.2 Kinderen gaan als eerste in overleg met hun maatje. Daarna ,mogen ze de 
keuze maken om een ander kind te raadplegen. 
 
2.3 Binnen de weektaak hebben de kinderen heel veel ruimte om te bepalen hoe zij 
werken aan de doelen. Zie ook 2.1. 
 
2.4 Ja, waarbij wel gekeken wordt wat een kind aankan en nodig heeft. 
 
2.5 De kinderen krijgen de gelegenheid om gemaakt werk na te kijken. Naarmate ze 
ouder worden kijken de kinderen steeds meer na. Er zijn nog geen schoolbrede 
afspraken gemaakt. Via Snappet krijgen de kinderen directe feedback en is nakijken 
niet nodig. 
 
 
 
 

 
 
 

Vrijheid en verantwoordelijkheid zijn twee eigenschappen waar een leerling goed 
mee moet kunnen omgaan om vervolgens zelfstandig te kunnen functioneren. Wij 
hebben in relatie met deze twee eigenschappen een klein aantal mooie voorbeelden 
van zelfstandigheid bij jullie leerlingen gezien. Maar het moet schoolbreed bij alle 
leerlingen te zien zijn. 

 
 
 
 
 
 
 

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. 

 

 
 
 

2.6 De genoemde randvoorwaarden worden in iedere groep gecreëerd.  
De kinderen krijgen bij wereldoriëntatie de kans om op eigen wijze te leren. 
 
2.7 Alle leraren doen dat. 
 
2.8 In iedere groep krijgen alle kinderen de tijd om zelfstandig te werken.  
Het is structureel ingeroosterd. 
 
2.9 Dit gebeurt nog niet structureel. Hier valt nog voldoende winst te behalen.  
Te denken valt aan het anticiperen op meervoudige intelligentie. 

 
 
 

Zoals jullie zelf al aangeven schoolbreed structureel zelfstandig te kunnen werken 
vraagt dit van alle leraren een en dezelfde mening en een en dezelfde wijze waarop 
je deze zelfstandigheid wilt realiseren. Praat er samen over hoe je hier samen op 
een en dezelfde wijze tegen aan kijkt en hoe je dit wilt realiseren. Evalueer regel-
matig gezamenlijk en borg dit samen! Aanbeveling 1 en zeker ook 2 hebben hierop 
betrekking. 

 
 
 

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.  

 

 
 
 

 
2.10 Iedereen heeft de kans daartoe. De kans wordt echter nog te weinig gegrepen. 
Hier is nog veel sturing nodig vanuit de schoolleiding. 
 
2.11 De leraren hebben meer stimulans nodig.  

 
 
 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 
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Met het oog voor talent zet je de individuele leraar in zijn kracht. Goed voor jullie 
Daltonontwikkelingen, hierdoor verbeter je zondermeer je de kwaliteit van je 
Daltononderwijs. 

 
 
 
 
 
 
 

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. 

 

 
 
 

3.1 Vooral in de verwerkingsfase wordt  er veel samengewerkt. Dat zie je in alle 
groepen terug. Tijdens de oriëntatiefase en die van de instructie kan nog meer 
gebruik worden gemaakt van de mogelijkheden tot samenwerking. Door het 
maatjessysteem en het wekelijks veranderen van de groepjes krijgen de kinderen  
de kans om met verschillende kinderen samen te werken. 
 
3.2 Ja 

 
 
 

In alle groepen hebben we gezien dat er wekelijks van maatjes gewisseld wordt. In 
de groepen 4 t/m 8 wordt er zelfs fysiek van plek gewisseld, dus met tafel en stoel 
en al. In de klassen vertellen de kinderen dat het maatje dient als vraagbaak, dus als 
je een som niet snapt, dat je het even aan je maatje kunt vragen. Heeft het maatje 
het kaartje op rood staan, ja, dan heb je pech. Dan wordt er gewacht op de juf. Ook 
met Topondernemers mogen ze samenwerken en met het maken van de 
schoolkrant in groep 7/8.  
Er zijn op de gangen een paar stilwerkplekken en 1 samenwerk plek. Dit is wel heel 
erg weinig op de hele school. Wel geeft het team aan dat er af en toe gebruik wordt 
gemaakt van de TSO ruimte of de kamer van de directeur. De kinderen moeten altijd 
toestemming vragen om op een andere plek dan in de klas samen te werken. Dit 
gebeurt nu veelal alleen als een kind vindt dat er teveel onrust is in de klas en dan 
op de gang wil werken. Dit moet hij/zij echter wel eerst vragen. 
 
Tip: Hang geplastificeerde kaartjes op het bord, met de symbolen “samenwerkplek” 
of “overlegplek” of “stilwerkplek”.. kinderen mogen zelf zo’n kaartje pakken en op 
hun tafeltje leggen en vervolgens gaan ze dan naar die plek. Je kunt ze een 
kookwekker of kleurenklokje meegeven, als ze maar een bepaalde tijd op die plek 
mogen werken. 
Laat de A en A+ (B+) kinderen niet de instructie bijwonen, maar laat ze gelijk hun 
werk maken op een overlegplek buiten de klas. 

bevindingen  visitatieteam 

3. Samenwerking  

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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3.3 De leraar werkt op respectvolle wijze samen met collega’s en leerlingen. 

3.4 De leraar geeft  samen met collega’s vorm aan de taak of leertaken, zoals 
deze in de school zijn afgesproken.  

3.5 De leraar kan verschillende vormen en niveaus van samenwerken 
toepassen. 

3.6 De leraar schept een pedagogisch veilig klimaat voor samenwerking met de 
leerlingen en tussen de leerlingen onderling. 

 

 
 
 

3.3 In de onderlinge contacten is er respect. 
 
3.4 Op dit vlak kunnen de leerkrachten nog meer profiteren van elkaars 
vaardigheden en know-how. 
 
3.5 De leerkrachten weten de verschillende mogelijkheden, maar vallen vaak terug 
op een beperkt aantal vormen. 
 
3.6 In iedere groep heerst er een veilig pedagogisch klimaat. 

 
 
 

We hebben een enthousiast en leuk team gezien vandaag. Respectvol naar elkaar 
en er heerst zeer zeker een veilig pedagogisch klimaat op school. De kinderen laten 
zien dat ze meer eigen verantwoordelijkheid aankunnen. Door het meer loslaten van 
de kinderen, geef je de kinderen ook meer kans om echt samen te werken. We 
hebben vandaag geen verschillende niveaus gezien van samenwerken, het was nog 
te beperkt. Coöperatieve werkvormen, zijn ook vormen van samenwerken, vergeet 
deze niet te gebruiken, ook tijdens de instructie zijn deze werkvormen waardevol. 

 
 
 

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.   
 

 
 
 

3.7 Er wordt regelmatig groep doorbrekend gewerkt. Door de geringe grootte van de 
school kennen alle leerkrachten de kinderen van naam en weten ze vaak ook het 
verhaal bij de meeste kinderen. Er is steeds meer het besef dat we als team 
verantwoordelijk zijn voor ieder kind.  
 
 
 
 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 
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3.8 Waar kinderen al veel van elkaar en van de leerkracht leren, kunnen de leer-
krachten nog veel meer van elkaar kunnen leren. Voor iedereen bestaat de kans om 
collegiale consultaties uit te voeren. Dit moet nog te veel vanuit de schoolleiding 
geregisseerd worden. De leerkrachten tonen op dit vlak nog te weinig initiatief. 
 
3.9 Ja 

 
 
 

Op elke school is leren met en van elkaar van groot belang en zeker op een Dalton-
school. We hebben gezien dat kinderen van de bovenbouw gingen lezen met 
kinderen uit de onderbouw/groep 3. Dit is een vorm van samenleren. Als team kun je 
veel van elkaar leren door bij gericht elkaar te kijken, handig is a.d.h.v. een 
Kijkwijzer. Op een Daltonschool zou het niet meer zo moeten zijn dat de directeur 
het bij elkaar kijken en het van elkaar leren moet regisseren, dit is een taak van de 
Daltoncoördinator samen met het team. 

 
 
 
 
 
 
 

4.1 De leerling maakt een planning voor zijn taakwerk.   

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

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

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

 
 
 

4.1 De leerlingen werken wekelijks met een weektaak, waarbij ze vanaf groep 5 zelf 
de opdrachten inplannen per dag. 
 
  
4.2 Gebeurt niet bij elke leerling. Op de weektaak kunnen ze bij elke opdracht 1 
kleurtje zetten en deze aanpassen wanneer dit op een andere dag moet vallen. 
Leerlingen met een goede werkhouding kunnen dat makkelijker overzien. 
  
4.3 De leerlingen in de bovenbouw kijken zelf na, waardoor zij de fouten zien. Aan 

het einde van de week wordt er gereflecteerd op de weektaak. Dagelijks wordt er 

gereflecteerd m.b.v. een reflectieschrift. Het streven is om in 3 weken tijd met ieder 

kind een reflectiegesprek te hebben gehad. Dit is nog in ontwikkeling, in een 

beginfase. 

  
4.4 Als er gereflecteerd wordt dan is dat voornamelijk naar zichzelf gericht. 
  

 
 

bevindingen  visitatieteam 

4. Reflectie  
 

evaluatie school 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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Kinderen werken met een weektaak en plannen zelf de taken in per dag, vanaf 
groep 5. We hebben geen mogelijkheid tot planning gezien van de weektaak in de 
groepen 1,2,3.  
Ook wordt er zelf nagekeken. Zijn er handelingswijzers “hoe er nagekeken moet 
worden”?   
We hebben vandaag gezien dat de kinderen werken met een reflectieschriftje vanaf 
groep 4. De kinderen krijgen aan het begin van de week, een 5-tal vragen uitgereikt 
en gedurende die week moet er op die 5 vragen gereflecteerd worden. Dit gebeurt 
steeds aan het einde van de dag. 
Blijf bekijken of dit een zinvol iets is. Reflecteren doe je niet om het reflecteren. 
Kinderen geven aan dat ze het soms saai vinden en vervelend vinden dit elke keer 
aan het einde van de dag te moeten doen. Aan het eind van de week, mogen een 
aantal kinderen vertellen wat ze in hun schriftje opgeschreven hebben, niet alle 
kinderen komen aan de beurt. Tip: Laat ze in 4- tallen/ 3- tallen aan elkaar vertellen 
wat ze opgeschreven hebben in hun schriftje, zodat elk kind aan de beurt komt.  
Tip; V.w.b. het reflectiegesprek; laat de kinderen iets meenemen naar het gesprek 
waar ze trots op zijn. 

 
 
 

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.  

 

 
 
 

 
4.5 Er wordt gereflecteerd op de leerdoelen. Beheersen de kinderen deze of vinden 
ze dat nog moeilijk. Dit kan individueel zijn met een leerling, een klein groepje of met 
de gehele groep. Ook vindt er reflectie plaats op het leerproces. 
  
4.6 Tijdens en na groepsopdrachten vindt er met grote regelmaat reflectie plaats.  
Er vindt nog te weinig reflectie plaats op het gebied van samenwerken tussen de 
maatjes. 
 
4.7 Tijdens de kindgesprekken staan de leerkrachten open voor feedback van de 
leerlingen. Het gebeurt nog niet gestructureerd binnen ons handelen in de klas.  
Op dit vlak kunnen we ons zeker verbeteren  
  
4.8 Er vinden geplande consultaties plaats. Daarbuiten om kunnen de leerkrachten 
nog meer bij elkaar gaan kijken. De laatste jaren is er wel een slag gemaakt op de 
individuele ontwikkeling van de leerkrachten binnen het IPB. Elkaar feedback geven 
moet zich nog verder ontwikkelen. We kunnen veel meer gebruik maken van elkaars 
expertise. 

 
 

bevindingen  visitatieteam 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 
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We hebben in groep 3 gezien dat er rekenleerdoelen op een prikbord hangen. Deze 
doelen zijn niet bekend bij de leerlingen en er wordt nog niet op gereflecteerd. Ook 
hangt er een A4 met woorden uit Veilig leren Lezen, maar ook van dit A4tje weten 
de kinderen niet waarom het er hangt.  
In groep 4/5/6 en 7/8 hangen op een gekleurd vel een aantal doelen onder het 
digibord of op de muur. We gaan er vanuit dat er wekelijks op deze doelen wordt 
gereflecteerd. De kinderen hebben dat nog niet helemaal door, want volgens de 
kinderen hangen de doelen er, om ze te kunnen lezen…. 
Het is mooi dat jullie kindgesprekken houden. Deze zijn zeer waardevol en je krijgt 
er veel informatie uit. Probeer deze gesprekken echt in te bedden in jullie Dalton-
onderwijs, maar laat kinderen ook meer met elkaar reflecteren. 

 
 
 

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. 
 

 
 
 

4.9 Door de directie worden collegiale consultaties gefaciliteerd. Tijdens 
teamvergaderingen staan intervisies op de agenda. Tijdens een schooljaar zijn er 
teamcursussen. 
 
4.10 De doorgaande lijn op het gebied van reflectie is nog in ontwikkeling. Er is al 

een grote mate van afstemming. 

 
 
 

Het is fijn dat de directie collegiale consultaties faciliteert. Jullie hebben een prettig 
en betrokken team. Gebruik maken van elkaars expertise is een waardevol iets. 

 
 
 
 
 
 
 

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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5. 1 Dit gebeurt steeds beter door te werken vanuit de groepshandelingsplannen.  
Er worden verschillende eisen gesteld bij verschillende niveaus  Het streven is om te 
gaan werken met ontwikkelingsperspectieven o.b.v. ieder kind haar/zijn potentieel  
  
5.2 Sommige kinderen hebben daarbij meer begeleiding en sturing nodig dan de 
andere kinderen. Deze begeleiding krijgen de kinderen dan ook. In de onderbouw 
gaan de kinderen beter met hun leertijd om dan in de bovenbouw. Waarschijnlijk ligt 
de focus dan meer op de controle.   
  
5.3 In het algemeen kunnen de kinderen hier goed mee omgaan. Sommige leer-
lingen moeten hierin wel begeleiding krijgen om dit efficiënt te doen. De leerkrachten 
weten welke kinderen dat zijn.  

 
 
 

Differentiatie op alle gebieden is nog een aandachtspunt op jullie school, dit geld ook 
voor de keuzemogelijkheden op de taak. Kinderen in de bovenbouw worden in de 
gelegenheid gesteld eigen leerdoelen te formuleren, maar dit is nog in ontwikkeling. 
Ook in andere groepen zouden kinderen dit kunnen doen. Zeker vanaf groep 5. Het 
is interessant om uit te zoeken hoe het komt dat de kinderen in de bovenbouw 
minder efficiënt met hun leertijd omgaan. Worden deze kinderen voldoende uitge-
daagd en hebben ze het gevoel dat ze eigenaar van hun eigen leerproces zijn? 

 
 
 

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. 

 

 
 
 

5.5. Dat is en blijft ons uitgangspunt. De leerkrachten plannen nu ruimere perioden 
op basis van de leerdoelen per groep. 
  
5.6. De leraar probeert dat zo efficiënt mogelijk te doen. Ook op de Vlisterstroom 
wordt een beroep gedaan op de flexibiliteit van de kinderen vanwege niet geplande 
gebeurtenissen. We proberen met elkaar af te spreken om deze zoveel mogelijk te 
voorkomen. 
  
 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 
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5.7. Wij vinden dat onze plicht richting de leerlingen. De realiteit is dat we hier vooral 
winst kunnen boeken bij kinderen die meer kunnen dan dat wij standaard aan-
bieden. 
  
5.8. Ja. 
  
5.9. Ook hier geldt dat we de begaafdere leerlingen meer kunnen uitdagen.  
  
5.10.  Dit gebeurt nog niet structureel in relatie met de groepshandelingsplannen.  
Er mag een sterkere bewustzijn worden ontwikkeld van waarom een kind nu juist die 
bepaalde aanpak en/of instructie nodig heeft. 

 
 
 

Tijdens ons bezoek hebben we niet veel afwissling van leeractiviteiten gezien. 
Behalve in groep 7/8 waar gewerkt werd aan een schoolkrant obv enthousiaste 
ouders. Wij vinden dat de leerkrachten de instructie en het leerstofaanbod nog niet 
voldoende afstemmen op de leerbehoeften en leermogelijkheden van de leerlingen. 
Jullie hebben een hele leuke, enthousiaste groep kinderen, die fantastisch met 
elkaar omgaan en veel kinderen kunnen echt meer aan dan ze nu aangeboden 
krijgen. Een uitdagende motiverende taak maken voor de kinderen, is nog een 
uitdaging voor het team. 

 
 
 

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.  

 

 
 
 

 5.11  Ja. De kinderen maken op de Vlisterstroom meer uren dan wettelijk verplicht 
is. Als kleine school proberen we de beschikbare ruimte zoveel mogelijk te laten te 
gebruiken door de kinderen.  
  
5.12 De doorgaande lijn is zichtbaar in de weektaak en het maatjesbord. De leer-
lingen worden ieder schooljaar een stapje verder gebracht in hun (dalton) ont-
wikkeling. Dit geldt ook voor de leerkrachten. De leerkrachten kunnen nog meer 
samenwerken om een win-winsituatie te creëren. Reflectie is steeds meer gericht op 
het leerkrachtengedrag. Hierdoor kunnen we ons ontwikkelen op het gebied van de 
Daltoncompetenties. 
Waar we bij de kinderen verwachten dat ze goed kunnen omgaan met hun verant-
woordelijkheid is er bij het team zelf nog wel behoefte aan gebondenheid. De 
leerkrachten krijgen nog graag de kaders vanuit de directie aangereikt. Er is nog 
steeds een kleine behoefte aan grenzen van de vrijheid.   
Door personeel wordt er gereflecteerd op het daltononderwijs, waardoor je blijft 
ontwikkelen op dalton gebied.  

bevindingen  visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 
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5.13. Ja. Ook hier geldt dat de meerkunners nog meer uitdagende doelen kunnen 
krijgen. De leerlingen met ontwikkelingsproblemen kunnen we goed ondersteunen. 

 
 
 

Wat jullie hierboven zelf opschrijven, hebben wij in de praktijk ook gezien. Wij zien 
kinderen die meer vrijheid aan kunnen, dan jullie hen geven. We zien ook een team 
dat klaar is om haar vleugels uit te slaan en verder wil en kan ontwikkelen op het 
gebied van Daltononderwijs, onder de bezielende leiding van de Daltoncoördinator. 
De Daltoncoördinator moet gefaciliteerd worden om haar Dalton coördinator 
opleiding te doen. Vervanging mag daar bij geen struikelblok zijn. Ook is scholing 
belangrijk en elk jaar moeten er in het scholingsplan ook Daltonstudiedagen worden 
opgenomen. 

 
 
 
 
 
 

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

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

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

6.4 De school heeft daltonscholing in het scholingsplan opgenomen. 

6.5 De school benut de daltonmogelijkheden van het gebouw.  

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

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

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

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

6.10 Het schoolbestuur ondersteunt de school in haar daltonontwikkeling. 
 

 
 
 

De school heeft een Daltoncoördinator. In onze keuzen op onderwijskundig vlak 
laten we ons leiden door de kernwaarden. 
Het Daltononderwijs gaat deel uitmaken van het nieuwe schoolplan. Waar nodig 
dragen we onze identiteit uit.  
 
Op het gebied van scholing heeft de focus de laatste jaren op het vergroten van de 
didactische vaardigheden op bepaalde vakgebieden. Door geringe verloop binnen 
het personeel was er nog geen behoefte voor een specifieke Daltonopleiding. In de 
toekomst gaat de Daltoncoördinator zich laten scholen op dat vlak. 
Ouders en kinderen worden nog niet meegenomen in ontwikkelingsbeslissingen. 
Wel zijn er reguliere tevredenheidsonderzoeken. 
Het schoolbestuur ondersteunt de Daltonontwikkelingen. 

bevindingen visitatieteam 

6. Borging  
 

evaluatie school 

Indicatoren op schoolniveau 
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Het is heel goed dat jullie een Daltoncoördinator hebben aangesteld die de kwaliteit 
van het Daltonderwijs als hoogste prioriteit heeft. Toch vinden wij dat in jullie Dalton-
ontwikkeling de plan-do-check-act oftewel pdca-cirkel beter kan worden toegepast. 
Als je deze pdca-cirkel goed in je Dalton-ontwikkeling hebt geïntegreerd dan is een 
perfecte ‘borging’ gegarandeerd! In aanbeveling 2 zeggen we hetzelfde als hier-
boven. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Uit het gesprek met de kinderen kwam dat er nog geen leerlingenraad is, maar dat 
de kinderen dat wel heel graag zouden willen. 
Verder geven ze aan dat ze respectievelijk; zelfstandig werken, taal, spelling, gym 
en buitenspelen het leukste vinden op school. 
We vragen naar de weektaak; de weektaak moet afgemaakt worden na schooltijd, 
als hij niet af is of hij gaat mee naar huis. Soms komt de taak die je niet af hebt, bij 
je nieuwe weektaak erbij. 
Opvallend was dat de leerlingen aangaven dat ze de tablets saai vonden, ze hadden 
liever leerboeken. 
De kinderen vonden het leuk op school en konden weinig dingen opnoemen die ze 
anders zouden willen. 

 
 
 
 

 
Wat deze gesprekken hebben opgeleverd kun je in de rest van dit visitatieverslag 
vinden. 

 
 
 
 

 
Wat deze gesprekken hebben opgeleverd kun je in de rest van dit visitatieverslag 
vinden. 

bevindingen visitatieteam 

Uit de gesprekken met leerlingen 

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

 

Uit de gesprekken met leraren en ondersteunend personeel 

Uit de gesprekken met de schoolleiding 
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Er zijn 3 ouders uit gekozen met kinderen in groep 1,3,4 en 6.  
De ouders zijn enthousiast over de school, maar hebben niet voor de school 
gekozen om het Daltononderwijs. De school is pas 2 jaar bezig met Daltononderwijs 
en toen hun kinderen op De Vlisterstroom kwamen, was het nog geen Dalton-
school, maar was wel al “Daltonachtig”.  De keuze was met name gevallen op het 
Openbaar Onderwijs, dat trok de ouders aan. Eén ouder is een zij-instromer en zij 
had daarvoor met haar kinderen op een Daltonschool gezeten en wilde graag weer 
Daltononderwijs. Ook worden er dingen genoemd als “aandacht voor andere 
talenten”, de sfeer en praktische overwegingen. 
Op de vraag wat de ouders terugzien van het Daltononderwijs is het antwoord; de 
weektaak, de maatjes, het plannen en reflecteren, samen lezen. De ouders worden 
geïnformeerd via nieuwsbrieven en een informatieavond aan het begin van het 
schooljaar. Ouders participeren ook op de Vlisterstroom; ouders kunnen een 
workshop verzorgen, kerststukjes maken, meehelpen bij de schoolkrant, in de 
ouderraad, een sportclinic verzorgen etc. 
Op het gebied van educatief partnerschap wordt genoemd: overleg i.v.m. de 
voortgang van het kind en huiswerk vanaf groep 6.  
Ouders roemen de school om: leuke kleine school, nieuwe kinderen worden heel 
snel opgenomen, iedereen is welkom, maatjes leren, Topondernemers vinden 
ouders ook leuk en het samenwerken. 
De ouders geven de school een 8. 
Tips: 
- Iets alerter zijn op kinderen die verlegen zijn en niet zomaar iets durven te zeggen 
tegen een leerkracht. Deze kinderen hebben soms een duwtje nodig.  
- Het is de ouders onduidelijk hoe het nu zit met de taak. Een kind geeft thuis aan 
dat hij angstig is omdat hij zijn taak soms niet af heeft. Ook geeft een kind aan, veel 
dezelfde opdrachten te moeten doen. 
- Vraag; kan er nog een informatiemoment in het schooljaar komen, 1 avond is zo 
weinig. Misschien een inloopochtend, Dalton-inloopochtend? 

 
 
 
 
 

naam bestuurslid: Gerd Dolfsma 

We hebben met de heer Dolfsma gesproken over de stichting waartoe de 
Vlisterstroom behoort. 
Verder heeft hij een uitleg gegeven over hoe ‘scholing en vorming’ binnen de 
stichting zijn georganiseerd. 

 
 
 
 
 
 

Uit de gesprekken met ouders 

Uit de gesprekken met het bestuur 
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  ontwikkeling 

nr kernwaarden O V 
0 Realisering aanbevelingen vorige visitatie *   
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 

X Licentie verlenen 
 

Maximaal één onvoldoende kernwaarde. 

 Over twee jaar versnelde visitatie 
voor licentieverlening 

Twee of meer onvoldoende kernwaarden 

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

 Licentie voor vijf jaar verlengen 
 

Maximaal één onvoldoende kernwaarde inclusief 
realisering aanbevelingen vorige visitatie  

 Over twee jaar versnelde visitatie  
(bij de vijfjaarlijkse visitatie) 

Twee of meer onvoldoende kernwaarden inclusief 
realisering aanbevelingen vorige visitatie 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Advies aan het bestuur van de NDV 
 

beoordeling 
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Aanbeveling Omschrijving 

Nr.1. Wij zien dat jullie leerlingen een grote mate van zelfstandigheid en 
eigenaarschap aan kunnen. Geef jullie leerlingen dan ook alle ruimte en 
mogelijkheden tot het realiseren van die zelfstandigheid (* zie 
voorbeelden bij slotopmerkingen.) 

Nr. 2. Wij zijn in de jullie daltonpraktijk aangelopen tegen een aantal zaken die 
naar onze mening onvoldoende effectief zijn. Wij willen dat jullie bij elke 
nieuwe daltonontwikkeling je afvraagt: ‘wat is het doel hiervan’ en ‘is het 
effectief’. Wij willen dan ook zien dat jullie dit proces vastleggen in jullie 
daltonboek. (* zie voorbeelden bij slotopmerkingen.) 

 
 
 
 

*Ad aanbeveling 1: Wij zien dat jullie leerlingen meer vormen van samenwerken 
aankunnen dan alleen maar vragen aan elkaar stellen.  Geef leerlingen de vrijheid 
om zelf gebruik te mogen maken van overlegplekken. Geef de leerlingen die het 
aankunnen de mogelijk om zelf te bepalen of ze naar een specifieke instructie 
moeten luisteren. 
*Ad aanbeveling 2: Leerlingen geven zelf aan dat ze het gebruik van het reflectie-
schrift op het einde van de dag niet zo prettig vinden. Laat leerlingen zelf dat 
moment kiezen.      
Wij vinden dat jullie met de volgende Dalton onderwerpen goed bezig zijn: 

1. Leerlijn ‘samenwerkend leren’. 
2. Doorgaande leerlijn ‘uitgestelde aandacht’. 
3. De persoonlijke leerdoelen van de leerlingen in de groepen 7 en 8. 
4. Het reflectieschrift vanaf groep 5. 
5. Het individuele kindgesprek dat jullie 2x per jaar met de leerlingen realiseren 

volgens een mooi schema van gespreksonderwerpen. 
 
Wij kijken als visitatieteam met plezier terug op deze visitatiedag. We zijn zowel 
door leraren, directie, leerlingen en ouders op een heel vriendelijke en effectieve 
wijze behandeld. En we hebben mogen genieten van een heerlijke lunch. Daarvoor 
onze dank. Wij wensen jullie heel veel succes met jullie Daltononderwijs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

slotopmerkingen 
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naam handtekening datum 

Lou Pinckaers 
 

 19 september 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij kijken als team terug op een geslaagde visitatiedag. We hebben een open en 
opbouwende, kritische blik van de visiteurs ervaren. Van hen hebben wij mooie, bruikbare 
tips gekregen, maar ook complimenten over dingen die al goed op orde zijn binnen ons 
daltononderwijs! 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

Ondertekening voorzitter visitatieteam 

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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aanbeveling 1. 
(letterlijk overnemen uit 
visitatieverslag) 
 
 
 
 
 

Wij zien dat jullie leerlingen een grote mate van zelfstandigheid en 
eigenaarschap aan kunnen. Geef jullie leerlingen dan ook alle 
ruimte en mogelijkheden tot het realiseren van die zelfstandigheid 
(* zie voorbeelden bij slotopmerkingen.) 

actie De leerlingen meer zelfstandigheid en eigenaarschap geven door 
hen zelf te laten bepalen wanneer ze naar een samenwerkplek of 
stiltewerkplek gaan. De tip die jullie geven over het gebruik maken 
van deze werkplekken door kaartjes op het bord te hangen waar-
van de leerlingen er één kunnen pakken als ze naar een bepaalde 
werkplek gaan zullen we zeker gaan gebruiken. 
 
Wij laten de A en B kinderen inmiddels zonder instructie aan het 
werk gaan op een werkplek buiten de klas. 
 

Uitvoerenden 
 

team 

Tijdvak 
 

3 maanden 

scholing/ externe 
ondersteuning 

n.v.t. 

toelichting Het maatjessysteem/samenwerken van de leerlingen is niet geheel 
juist uitgelegd in het verslag. Het is meer dan alleen vragen stellen 
aan elkaar. De leerlingen zijn ook elkaars maatje tijdens coöpera-
tieve werkvormen en samenwerkopdrachten en overleggen tijdens 
het zelfstandig werken. 
 

 
 
 
 
  

Plan van aanpak m.b.t. uitwerking aanbevelingen  
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aanbeveling 2. 
(letterlijk overnemen uit 
visitatieverslag) 
 

Wij zijn in de jullie daltonpraktijk aangelopen tegen een aantal 
zaken die naar onze mening onvoldoende effectief zijn. Wij willen 
dat jullie bij elke nieuwe daltonontwikkeling je afvraagt: ‘wat is het 
doel hiervan’ en ‘is het effectief’. Wij willen dan ook zien dat jullie 
dit proces vastleggen in jullie daltonboek. (* zie voorbeelden bij 
slotopmerkingen.) 

actie Effectievere manier van reflecteren invoeren, waarbij de kinderen 
niet alleen aan het einde van de dag moeten reflecteren en met 
elkaar hierover in gesprek gaan.  
De tip die jullie geven om in 4-tallen aan elkaar te vertellen hebben 
wij inmiddels al in een andere vorm dan het reflectieschrift 
verwerkt. Aan de hand van een ‘dobbelspel’ krijgen de kinderen in 
groepjes een reflectievraag waarover zij met elkaar in gesprek 
gaan. We merken nu al dat de kinderen dit minder saai vinden, 
actiever betrokken zijn en het effectiever is. De kinderen zijn in 
staat om elkaar kritische vragen te stellen waardoor ze meer 
nadenken over hun eigen handelen. Deze vorm gebruiken we 
soms meerdere keren per dag, op verschillende momenten.  
We willen meer van dit soort reflectievormen verzamelen, zodat er 
afwisseling is en de kinderen meer betrokken blijven. 
Ook de tip om de kinderen iets mee te laten nemen naar het 
reflectiegesprek waar ze trots op zijn gaan we invoeren.  
 

 

 

 

 

 

 
 

uitvoerenden team 
 
 

tijdvak Komend schooljaar zullen we onze reflectievormen aanscherpen 
en kritisch blijven kijken naar de effectiviteit van deze 
daltonontwikkelingen.  
 
 

scholing/ externe 
ondersteuning 

n.v.t. 

toelichting Wij zijn als team zelf ook tot de conclusie gekomen dat het 
reflectieschrift niet effectief genoeg is en hebben al een andere 
vorm gekozen. 
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naam functie handtekening datum 

Gerrit de Koster 
 

directeur  19-09-2016 

Lou Pinckaers 
 

visitatievoorzitter   19-09-2016 

 
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 


