
 
 

Zelfevaluatie en visitatieverslag op basis van 5 kernwaarden, juli 2017 1 

Visitatie lidscholen  
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Zie handleiding visitatie lidscholen 
(Gebaseerd op Toetsingskader Erkenning Daltoninstellingen) 

 
Naam school Daltonschool De Klinker 

Adres Binnensingel 128 

Postcode en plaats 3134 NH  Vlaardingen 

E-mailadres school info@daltonschooldeklinker.nl 

Telefoonnummer school 010-4349052 

Directeur Liset Dagelet  

Adjunct-directeur  

Daltoncoördinator  Eric Walbeek 

Aantal groepen (PO) 5 (tot 12u) / 4(vanaf 12u) 

Aantal leerlingen 102 

Populatie (PO) Grotendeels allochtone, laag opgeleide populatie 

Aantal leraren 8 

In bezit van Daltoncertificaat 4 

Bezig met Daltoncursus  nee 

Nevenvestigingen nee 

Stand van zaken inspectie Basisarrangement 

Visitatieteam  

Voorzitter  

Lid 1.  

Lid 2.  

Meelopende Daltoncoördinator  
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(besluit vorige visitatie)  2e licentieaanvraag 
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niet van toepassing bij  1e licentieaanvraag 
 
 
 

 
Schrijf een daltonontwikkelingsplan.  

 
Start met een inventarisatie van, c.q. bezinning op wat aanwezig is en ook 
daadwerkelijk wordt uitgevoerd op gebied van vrijheid/verantwoordelijkheid, 

zelfstandigheid en samenwerking. Neem dat als uitgangspunt voor hetgeen dat 
ontwikkeld gaat worden. Bepaal scherp in hoeverre de school wil en vooral kan 

ontwikkelen. (zie ook slotopmerkingen) 

 

 
 
 

 
Het team is van mening dat het daltononderwijs op alle momenten, gedurende 
de gehele dag zichtbaar moet zijn.  

Naar aanleiding van de visitatie in juni 2015 zijn de aanbevelingen vanuit deze 
visitatie meegenomen in het verscherpen van de visie. 

 
Deze visie is samen met het team vastgelegd, waarbij samenwerken, 
verantwoordelijkheid nemen en dag- en weektaken een geïntegreerd onderdeel 

is van ons onderwijs. 
 

In de teamvergaderingen zijn de doorgaande leerlijnen, op basis van de visie, 
per thema besproken en vastgesteld en vastgelegd in het daltonhandboek. 
 

Op hoofdlijnen worden onderdelen uit het daltonhandboek en 
beleidsvoornemens opgenomen in het schoolplan. 

 
Het handboek is uitgangspunt voor de doorgaande lijn binnen school en 
leidend voor de werkwijze binnen de groepen. 

 
In juni 2016 heeft er een bestuursaudit plaatsgevonden. Het bestuur heeft een 

enorme ontwikkeling op diverse gebieden geconstateerd. 
Het verslag van deze audit is beschikbaar. 

 

 
 
 
De Klinker heeft een handboek Dalton gerealiseerd en daarin duidelijk de lijnen 
en leerlijnen omschreven. Ze gebruiken deze als leidraad. Ook hun 

ontwikkelingsplan is hierin omschreven. 

 

 
 

0. Realisering aanbevelingen vorige visitatie 

aanbeveling 1. 
1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 
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Collegiale consultatie is een sterk middel om van en met elkaar te leren en te 

ontwikkelen. Organiseer collegiale consultatie; zeker intern en wellicht extern. 
Laat collega’s wel gericht (met kijkwijzer) bij elkaar op bezoek gaan. 

 

 
 
 

In samenspraak met de daltoncoördinator zijn er verschillende kijkwijzers 
vastgesteld. Deze kijkwijzers zijn uitgangspunt bij de collegiale consultatie. 
Doel is de doorgaande lijn van het daltononderwijs van elkaar te bekijken en te 

evalueren. Het met en van elkaar leren is enerzijds het doel, anderzijds is het 
ook een moment om het onderwijs te evalueren en te borgen. 

Er wordt ook gekeken naar coöperatieve werkvormen. 
Speerpunt in schooljaar 2016-2017 was de inrichting en gebruik van de 
keuzekasten. Naar aanleiding van collegiale consultaties is hier een visie uit 

voortgekomen. 
 

Naast kijkwijzers worden ook andere vormen ingezet: foto-visitatie en filmpjes 
met leerlingen of in de groep. Deze worden besproken in Dalton 
vergaderingen. 

 
De collegiale bezoeken worden op verschillende momenten in het schooljaar 

gepland. Ook zijn er onverwachte klasbezoeken door de Dalton coördinator. 
 
In teamvergaderingen worden ervaringen met elkaar gedeeld en uitgewisseld. 

 
Eventuele aanbevelingen vanuit het team, worden door de daltoncoördinator 

meegenomen in de ontwikkeling van het daltononderwijs. 
 
Er wordt ook contact onderhouden met de Jenaplanschool binnen de stichting 

om ervaringen en ideeën met elkaar uit te wisselen en er is contact met 
collega’s die samen met de Daltoncoördinator de opleiding hebben gevolgd. 

 
Dalton opleiding voor de pedagogisch medewerker is net afgerond.  
In de komende jaren wordt er gewerkt aan de doorgaande leerlijnen van 2-13 

jaar, waaronder de dalton leerlijn. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

aanbeveling 2. 
1. 

evaluatie school 
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Het team van de Klinker probeert twee maal per jaar collegiale visitaties te 

plegen.  
Daarnaast hebben ze een Daltoninloop waarbij collega’s met elkaar 

onderwerpen, experimenten of problemen bespreken. De Daltoncoördinator 
heeft daarbij een belangrijke rol. 

 

 
 
 
 

 
Neem veelvuldiger deel aan  Dalton regioactiviteiten. 

 

 
 
 

 
De Daltoncoördinator is aanwezig bij regiobijeenkomsten. In sommige gevallen 
is ook de directeur hierbij aanwezig. 

 

 
 
 
 
 
 
De directeur en coördinator zijn regelmatig aanwezig geweest bij 
regiobijeenkomsten. De visiteur kwam ze daar vaak tegen. 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

bevindingen 
visitatieteamHet  

aanbeveling 3. 
1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

aanbeveling 4. 
1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 
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aanbeveling 5. 
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. 
 

 
 
 

 
Werkwijze: 
Zie Dalton handboek. 

 
 

Ontwikkeling: 
De doorgaande lijn was in schooljaar 2014-2015 een aandachtspunt. Deze is 

nu doorgevoerd en gevisualiseerd in de groepen. 
 
Vanuit de (aangepaste) visie is vrijheid/verantwoordelijkheid een geïntegreerd 

onderdeel van het onderwijs. Kinderen leren plannen en opdrachten binnen de 
gestelde tijd te verwerken. Leerkrachten vertonen consequent gedrag bij het 

hanteren van uitgestelde aandacht. 
De leerlijn verantwoordelijkheid is ingevoerd in Parnassys. Op deze wijze 
worden de vaardigheden van de leerlingen op  het gebied van 

verantwoordelijkheid/vrijheid in gebondenheid gevolgd door de leerkrachten en 
maken we deze ook inzichtelijk voor de ouders. Tevens volgen de leerlingen 

hun eigen ontwikkeling hierin door het invullen van de kindgesprekformulieren. 
 
Leerlingen worden meer eigenaar van hun eigen leerproces (binnen 

verantwoorde grenzen gezien onze populatie). Dit proces gaat in kleine 
stapjes. We onderzoeken het werken met een doelenkaart.  

Leerlingen zijn eigenaar van het uitvoeren van hun weektaak. Hierbij dragen ze 
verantwoordelijkheid over de planning, de eigen werkplek, controle op eigen 
werk en kunnen ze verantwoording afleggen over het gemaakte werk. 

 
In schooljaar 2017-2018 is de weektaak aangepast met meer ruimte voor 

reflectie door leerlingen. Leerlingen kunnen reflecteren op twee doelen: een 
proces- en een productdoel. Hun ‘eigen keuze’ doel is hierin belangrijker 
geworden. Er is sprake van een opbouw vanaf groep 3. De groepen 4 en 5 

kunnen kiezen uit drie voorgelegde persoonlijke doelen en ze reflecteren hier 
aan het einde van de week op. Groep 6 t/m 8 kiest een doel uit door de 

leerkracht opgegeven doelstellingen vanuit methode lessen en reflecteert 
hierop. 
 

 

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

evaluatie school 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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Actieve betrokkenheid leerlingen verder vergroten. Onder andere door het 

coöperatief werken verder te borgen (leerlijn CLS) en te evalueren en door 
meer projectmatig te gaan werken. 

 
Leerkrachten geven kinderen voldoende ruimte om te experimenteren met 
voor  

de doelgroep bepaalde vrijheid in gebondenheid. Voor de doelgroep op de 
Klinker is dat vaak al een enorme stap t.o.v. de thuissituatie. 

 
Het werken met onderzoeksvragen vanuit de leerlingen in de groep 3 t/m 8 
(groep 3 tweede helft schooljaar): 

initiatief komt vanuit de leerlingen, mogelijkheid voor leerling om 
onderzoeksvraag als keuzetaak in dag/weektaak uit te voeren, vrijheid in 

verwerking van de onderzoeksvraag (presentatie, werkstuk, kernwoorden, 
lesje over geven, collage maken, muurkrant, enz), keuze van leerling om dit 
gezamenlijk of alleen te doen. In schooljaar 2016-2017 is er een nieuw format 

ontworpen om leerlingen bewust om te laten gaan met de onderzoeksvraag. 
Dit is opbouwend vanaf groep 3 (zie handboek). 

 
Het kinderpanel is in 2014-2015 gestart, om leerlingen, onder leiding van twee 

ouders, de mogelijkheid te geven mee te denken en te adviseren van school-
specifieke zaken. Groep 4 t/m 8 stuurt een afgevaardigde om hun belangen te 
vertegenwoordigen. In overleg met de Daltoncoördinator komen er ook Dalton 

gerelateerde onderwerpen aan bod. 
 

Ambitie: 
Meer verantwoordelijkheid geven aan leerlingen of zij de instructie willen 
volgen of niet (zeker voor plusleerlingen).  

Eigenaarschap van de leerlingen over eigen leerproces meer bevorderen, door 
eerst mogelijkheden te verkennen om leerlingen meer inzicht te geven in hun 

eigen leerlijn, waardoor ze persoonlijke doelen kunnen stellen. Verdere 
oriëntatie en uitwerking doelenkaart. Gezien de resultaten op onze school is 
deze ambitie een lange termijn doel. 

Verder implementeren en uitwerken van de Parnassys leerlijnen, de 
kindgesprek formulieren en de portfolio. 

 

 
 
 
De leerlijnen in Parnassys dienen als observatieinstrument en worden door de 
leerkrachten ingevuld. 

Leerlingen plannen hun eigen weektaak, maar deze wordt nog grotendeels 
ingevuld door de leerkracht. Hier zou de leerling een grotere taak in kunnen 

krijgen. Dit wordt al verwoord in de ambitie en daar staan wij helemaal achter. 
Niet geheel duidelijk is wat er met evaluatie en reflectie gedaan wordt. Dit zou 
naar onze mening wat vaker gedaan kunnen worden, met name op het proces. 

Duidelijk is dat er in ieder geval 2 keer tijdens de rapportperiode een formulier 
voor het kindgesprek ingevuld wordt; het niet duidelijk of er tussendoor ook 

met regelmaat kindgesprekjes plaatsvinden. 

bevindingen visitatieteam 
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Het is voor het visitatieteam niet duidelijk welke rol de leerlingen (m.n. uit de 

bovenbouw) vervullen tijdens de rapportgesprekken; zijn ze hierbij aanwezig 
of niet. 

 
Het kinderpanel bestaat uit leerlingen die goed kunnen verwoorden welke 
opvattingen en ideeën zij hebben. Dit is een mooie mogelijkheid voor de 

leerlingen om een inbreng te hebben in school-specifieke zaken. 

 

 
 
 

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. 

 

 

 
 

 
Dalton is de hele dag zichtbaar. De leerkracht laat de leerlingen meer los en is 
minder sturend (binnen verantwoorde grenzen gezien onze populatie), zodat er 

ruimte ontstaat voor meer initiatieven vanuit de leerlingen.  
 
We houden rekening met verschillen tussen leerlingen in gedrag, interesses, 

sociale vaardigheden en cognitie. Dit betekent dat we onze leerstof 
differentiëren en aanpassen aan de onderwijsbehoefte van onze leerlingen.  

We werken met het direct instructiemodel. 
De leerkracht maakt een dag/weektaak voor de kinderen. 
De nieuwe dag/weektaak biedt leerstof afgestemd op het niveau van de 

leerling. Iedere leerling heeft een eigen daltontaak op maat 
De leerkracht vertrouwt erop dat de leerlingen aan het einde van de week het 

werk afhebben (binnen verantwoorde grenzen gezien onze populatie). 
De leerkracht geeft de leerlingen ruimte om eigen werk(jes) of onderwerpen te 
kiezen bij het keuzewerk, projectmatig werken, werken aan de 

onderzoeksvraag of bij het lesidee. 
 

 
Ambitie: 
Leerkrachten durven meer los te laten.  

De rol van de leerkracht wordt steeds meer coachend, naar leerling gestuurd 
onderwijs (binnen verantwoorde grenzen gezien onze populatie). 

Leerkracht geeft leerlingen meer ruimte om eigen onderwerpen 
(onderzoeksvraag/lesontwerp)te kiezen. Meer eigen inbreng van de leerlingen, 
naast de leerkracht gestuurde taken op de dag/weektaak. 

MI opdrachten inzetten in de keuzekasten om beter aan te kunnen sluiten bij 
de verschillende manieren van leren. 

 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 
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Vertrouwen is essentieel, maar controle is wel noodzakelijk.  

Geef de kinderen feedback op de weektaak, hun planning en hun werk. Let 
daarbij op de verschillen van leerlingen. Niet iedereen kan zijn weektaak altijd 

af krijgen. Zorg voor één lijn hoe je daar mee om gaat. Maak daar afspraken 
over. Hoe gebruik je weektaak, hoe is de controle er op, is de weektaak 
passend, enz. 

 

 
 

 
 

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. 

 

 
 
 

 
Vertrouwen binnen het team is voor ons heel belangrijk. De school heeft een 
open cultuur. We zorgen voor een klimaat waarin ouders zich vrij voelen om, 

IBer, leerkrachten, andere medewerkers en directie te benaderen. 
Gastvrijheid, ouderbetrokkenheid en educatief partnerschap staan hoog op de 

agenda. Zo is er een hostmanshipcoach binnen het team aanwezig en wordt er 
in samenwerking met lectoren van de PABO (Thuis in Taal project) veel 
ontwikkeld vanuit het ontwikkelteam educatief partnerschap (gericht op onze 

doelgroep).  
Er wordt gewerkt aan een professionele cultuur waarin het leren van en met 

elkaar wordt gestimuleerd en gefaciliteerd en waarin het team de ruimte krijgt 
om te experimenteren en de ervaringen met elkaar te delen binnen een 

duidelijke structuur (kernteam, ontwikkelteams). 
Naast teamvergaderingen zijn er werkmiddagen waarvan een aantal in het 
teken van ons Dalton onderwijs staan.  

Er is een Daltoninloop voor leerkrachten waar leerkrachten zelf een onderwerp 
voor kunnen aandragen en ieder vrij is om hier aan te sluiten. Rol van de 

Daltoncoördinator is hier coachend, collega’s helpen elkaar op weg indien 
mogelijk. 
 

Ambitie: 
Elkaar meer durven aanspreken op verantwoordelijkheden. 

In schooljaar 2016-2017 is er gestart met het werken vanuit ontwikkelteams. 
Deze organisatie wordt verder ontwikkeld in 2017-2018. 
Blijven investeren in de samenwerking met de lectoren van de PABO. 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 
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Ons onderwijs meer vormgeven vanuit talenten en interesses van de leerlingen 

en leerkrachten. 
De doorgaande leerlijn verantwoordelijkheid vanuit de peuterspeelzaal creëren. 
 

 
 
 
De school neemt duidelijk zijn verantwoording en is daar in gegroeid. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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. 
 

 
 
 

 
Vanuit onze visie zijn dag- en weektaken een geïntegreerd onderdeel van het  

onderwijs. Hiermee bieden we een doorgaande hoeveelheid tijd per week om 
leerlingen zelfstandig te laten werken en leren. 
Groep 3 t/m 8 maken gebruik van een daltonroosterbord. De instructie- en 

verwerkingstijd zijn hierop voor leerlingen per groep duidelijk weergegeven. 
Hierdoor hebben kinderen overzicht bij het plannen en verwerken van het 

taak- en keuzewerk.   
Dit systeem wordt bij de leerlingen van groep 1 en 2 opgestart. De kinderen 
leren systematisch, iedere dag hun taak- en keuzewerk samen te stellen. 

Vanaf groep 4 is er een opbouw in het zelf na kijken van de leerlingen.  
De kinderen worden gestimuleerd om hun zelfredzaamheid te ontwikkelen. Dit 

doen wij door om te gaan met uitgestelde aandacht, d.m.v. het gebruik van 
stoplichten, dobbelstenen.  
Regels voor het omgaan met de stoplichten en dobbelstenen heeft ieder 

leerling in zijn dag/weektaak mapje. Deze regels zijn door de hele school 
hetzelfde. 

In groep 8 plannen de leerlingen de lesstof van de dag/weektaak in hun 
agenda als voorbereiding op het VO. 
 

Er is een doorgaande lijn vaardigheden bij het zelfstandig werken. Deze is 
vastgelegd in het daltonhandboek. Er zijn duidelijke afspraken over 

vaardigheden m.b.t. het beheersen van de zelfstandigheid per groep.  

bevindingen visitatieteam 

2. Zelfstandigheid  
 

evaluatie school 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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De leerlijn zelfstandigheid is ingevoerd in Parnassys. Op deze wijze worden de 

vaardigheden van de leerlingen op het gebied van zelfstandigheid gevolgd door 
de leerkrachten en maken we deze ook inzichtelijk voor de ouders. Tevens 

volgen de leerlingen hun eigen ontwikkeling hierin door het invullen van de 
kindgesprek formulieren. 
 

Het werken met onderzoeksvragen in de dag/weektaak waarbij het initiatief bij 
de leerling ligt. De kinderen kunnen hun eigen verwerkingsvorm en hoeveel 

tijd die ze eraan willen besteden hierbij kiezen.  
Leerlingen in de bovenbouw kunnen op de dag/weektaak d.m.v. het invullen 
van een persoonlijk doel aangeven wat ze willen leren in de desbetreffende 

week. 
 

Tijdens de vragenkwartiertjes in de bovenbouw kunnen de leerlingen zich 
inschrijven voor een onderdeel uit een vakgebied dat door de leerkracht is 
gekozen voor die week, voor extra instructie. 

De kinderen werken de hele dag door aan hun dag/weektaak afgewisseld met 
instructies, dit wordt gevisualiseerd op het planbord. 

 
De peuterspeelzaal start in december 2017 met het werken met een planbord. 

 
Ambitie: 
Meer initiatieven vanuit leerlingen om eigen leerdoelen te bereiken (binnen 

verantwoorde grenzen gezien onze populatie). Leerlingen inzicht geven in 
eigen leerlijn.  

Doelen visualiseren. Oriënteren en uitwerken van het werken met een 
doelenkaart.  
Het werken met stappenplannen implementeren. 

Werken aan keuzewerkkasten inrichten op basis van MI. 

 

 
 
 
 
 
We hebben in de groepen gezien wat er omschreven wordt; de leerlingen 

waren taakgericht bezig tijdens het zelfstandig werken. Dit was mooi om te 
zien tijdens het projectmatig werken. 

De lokalen zijn overzichtelijk en praktisch ingericht, zodat de leerlingen 
zelfstandig materialen etc. kunnen pakken. 

 
 
 

 
 

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. 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 
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2.9 De leraar creëert voor de leerlingen de ruimte om hun talenten te laten zien 
en te ontwikkelen. 

 

 
 
 

 
Wij leren onze kinderen vanaf groep 1 verantwoordelijkheid te nemen. Dit 

doen we door ze vertrouwen te geven dat ze hun eigen keuzes verantwoord 
kunnen maken. We werken met een huishoudelijk takenbord, waar leerlingen 

verschillende taken toebedeeld krijgen. 
Een onderdeel van taakbewust worden is het leren plannen en leren omgaan 
met tijd. 

Op leerkrachtniveau begeleiden we het zelfstandig nakijken van het werk door 
de leerlingen. Hierdoor geven we de leerlingen inzicht in hun eigen resultaten 

en maken we hen bewust van hun eigen leerproces. 
Als leerkrachten stemmen wij de onderwijsbehoeften zo zorgvuldig  mogelijk af 
op alle leerlingen. Dit betekent dat wij verschillende taken (in dag/weektaak) 

aanbieden op niveau, waar extra werk en reductie toebehoren. Op deze manier 
differentiëren wij het onderwijs voor ieder kind.  

De dag/weektaak is zo vormgegeven dat de kinderen er zelfstandig mee aan 
de slag kunnen.  
De leerkracht plant de instructies en de klassikale momenten op het Dalton 

roosterbord. Hierin zit een opbouw vanaf groep 3 (van een dag in de week 
naar 3 dagen in groep 5 en 6 en een heel weekoverzicht in groep 7 en 8). 

In de groepen 5 t/m 8 worden de wereldoriëntatie vakken in projectvorm 
gegeven. Dit is van start gegaan in schooljaar 2017-2018. 
Kinderen kunnen een keuze maken uit een aantal opdrachten, welke aansluiten 

bij hun interesses en talenten. 
 

We stimuleren leerlingen meer initiatief te nemen. Dit kan in de vorm van 
experimenten zoals het groepsdoorbrekend begeleiden van jongere leerlingen 
door oudere leerlingen tijdens de inloopmomenten aan het begin van de 

ochtend of het organiseren van lesjes door oudere leerlingen aan (delen van) 
lagere groepen. 

Er is een ontwikkelteam 21e vaardigheden. Hierbij vindt dit schooljaar onder 
andere oriëntatie plaats op een passende methode voor projectmatig werken. 

Er zijn een aantal wifi punten aangelegd in de school, zodat er meer devices 
aangeschaft kunnen worden. 
 

Ambitie: 
Wij werken aan een nog beter klassenmanagement binnen de hele school. 

Keuzekasten doorlopend aanpassen en verversen plus ook inrichten met MI 
opdrachten waar mogelijk. 
Het verder uitwerken en opbouwen van projectmatig werken. 

Het oriënteren op de aanschaf van devices. Het komen tot een ICT beleidsplan. 
De doorgaande leerlijn zelfstandigheid vanuit de peuterspeelzaal creëren. 

 
 
 

 
 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 
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De zelfstandigheid wordt door de leerkrachten goed bevorderd. De 

combinatiegroepen, alsook de populatie vraagt hier wel om, maar het is ook 
zichtbaar. 

 

 
 
 
 
 

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.  

 

 
 
 

Er is in 2016-2017 gestart met het werken binnen ontwikkelteams (21 eeuwse 
vaardigheden, educatief partnerschap, NT2 en OGW), dit wordt verder 

doorgezet en uitgebouwd in 2017-2018. 
 

Het uitvoeren van experimenten in groepen wordt gestimuleerd. Deze worden 
tijdens teamvergaderingen geëvalueerd en kunnen wanneer ze succesvol zijn 
structureel onderdeel van ons aanbod worden (bv. onderzoeksvraag, 

projectmatig werken, les idee, trotsmoment, knap mappen groepsdoorbrekend). 
 

Sinds schooljaar 2016-2017 zijn er een aantal Dalton inloopmomenten voor 
leerkrachten ingevoerd. Hier kunnen leerkrachten zich vrijwillig voor inschrijven. 
Ze kunnen hier een onderwerp inbrengen en collega’s kunnen adviezen geven 

om bepaalde punten anders aan te pakken of te verbeteren. De rol van de 
Daltoncoördinator is coachend, niet oplossend.  

 
Leerkrachten nemen deel aan teamscholing en kunnen een keuze maken uit een 
divers scholingsaanbod op stichting niveau. Daarnaast vinden er plannings-

gesprekken plaats over professionalisering en kunnen leerkrachten hier in relatie 
tot de schoolontwikkeling aangeven wat hun wensen zijn voor het komende 

schooljaar.  
Leerkrachten kunnen hun voorkeur voor een commissie aangeven die past bij 
hen qua belangstelling of talent. Uiteraard is er de mogelijkheid om 

vergaderpunten in te brengen en worden de speerpunten voor de 
schoolontwikkeling gezamenlijk bepaald.  

 
 

Ambitie: 
Meer groepsdoorbrekend lesmomenten waarbij de kwaliteiten en interesses van 
de leerkrachten en ouders worden benut. 

Verder ontwikkelen van het projectmatig werken, waarbij medewerkers vanuit 
hun talenten / interesses inbreng hebben of ingezet worden. 

 
 
 
 
 

 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 
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Er is veel opgezet de afgelopen jaren. Waak voor te veel plannen, zie aanbeveling 1 
 
Doordat het team klein is, is een grote mate van zelfstandigheid noodzakelijk. 
Leerkrachten worden gestimuleerd om experimenten uit te voeren en doen dit ook. 
Zij krijgen vanuit de directie hier tijd en ruimte voor. 
Een goede zelfreflectie is belangrijk om te bepalen of een experiment vervolg krijgt, de zgn 
inloopmomenten geven tussentijdse mogelijkheden om hierover met elkaar in gesprek te 
gaan. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 

 
 
 

 
Samenwerken is een pedagogische visie op gezamenlijk leren leren. Kinderen 
leren van en met elkaar.  

Tijdens de uitgestelde aandacht is het maatje de eerste persoon waar kinderen 
ondersteuning en hulp aan vragen. Leerlingen leren vooral samen oplossingen 

bij een bepaald vraagstuk/activiteiten te vinden.  
In de groepen 1 t/m 4 worden de maatjes op het bord gevisualiseerd. In de 
groepen 5 t/m 8 zijn het groepen leerlingen die samenwerken en wordt de 

term maatje ook gebruikt en gevisualiseerd.  
Iedere week is er standaard een samenwerkingsopdracht opgenomen in de 

dag/weektaak, die een beroep doet op samenwerkend leren, en/of coöperatief 
leren. 
Er is een geleidelijke opbouw in manieren van samenwerken, waarbij 

vaardigheden en attitude steeds verder worden uitgebouwd (zie 
daltonhandboek onderdeel samenwerken).  

Verder werken kinderen samen gedurende spel, het beantwoorden van de 
onderzoeksvraag, het maken van werkstukken, het uitvoeren van de WO 
projecten, tijdens de coöperatieve werkvormen in de reken-, taal en 

spellingslessen. Leerlingen hebben altijd een maatje in de groep. Dat kan een 
maatje zijn die door de leerkracht is aangewezen, maar het kan ook een oog-of 

schoudermaatje zijn.  
De leerlijn samenwerken is ingevoerd in Parnassys. Op deze wijze worden de 
vaardigheden van de leerlingen op het gebied van samenwerking gevolgd door 

de leerkrachten en maken we deze ook inzichtelijk voor de ouders. Tevens 

3. Samenwerking  

evaluatie school 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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volgen de leerlingen hun eigen ontwikkeling hierin door het invullen van de 

kindgesprek formulieren. 
 

Tijdens de ‘Vreedzame school’ lessen komen verschillende omgangsvormen 
aan bod. Met de kinderen wordt dan besproken welke regels en vaardigheden 
nodig zijn om tot goede samenwerking te komen.  

Er zijn een aantal flexplekken (werkwijze zie handboek) in de school waar de 
leerlingen (in kleiner groepsverband) kunnen werken.  

 
Vanaf schooljaar 2017-2018 is gestart met groepsdoorbrekend werk tijdens de 
inloop op woensdag t/m vrijdag. Leerlingen uit de groepen 4 t/m 8 die het 

taakwerk goed hebben afgerond mogen leerlingen uit lagere groepen helpen 
met hun taakwerk. Groep 4 mag helpen op de Globe (neveninstroom). 

 
Ambitie: 
Het verder ontwikkelen van groepsdoorbrekend werk binnen de school. 

Oriënteren op het groepsdoorbrekend werken tijdens het projectmatig werken. 
Verder uitwerken van het groepsdoorbrekend werken tijdens de themaweken. 

In schooljaar 2017-2018 wordt hier oriënterend mee gestart.  
De doorgaande leerlijn samenwerking vanuit de peuterspeelzaal creëren.  

 
 
 
De leerlingen werken groepsdoorbrekend samen, maar ook op groepsniveau. 
Zelfs buiten de eigen school. Tijdens het projectmatig werken, werken 

leerlingen in grotere groepjes, als ook in tweetallen op een goede wijze samen. 
 

 
 

 
 
 

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. 

 

 
 
 
 
  
 

 
We leren van en met elkaar, door experimenten en ervaringen met elkaar te 
delen, waarna er met elkaar bekeken wordt wat wel en wat niet bruikbaar en 

inzetbaar is.  
Er vinden twee keer per jaar collegiale consultaties plaats. 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 
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‘De Vreedzame school’ draagt bij aan het creëren van een veilig pedagogisch 

klimaat, doordat er met elkaar regels en afspraken worden gemaakt over 
gedrag. Zo ontstaan er afspraken en regels waar alle personeelsleden, ouders 

en kinderen zich aan moeten conformeren. 
 
Leerkrachten scheppen voor leerlingen de voorwaarden om samen te werken 

en te leren. Daarnaast wordt er structureel gebruik gemaakt van coöperatieve 
leer- strategieën. 

Vanuit de ontwikkelteams worden aan het kernteam en het team voorstellen 
gedaan op het gebied van de schoolontwikkeling.  
 

Ambitie: 
Meer gebruik maken van elkaars kwaliteiten en van de affiniteit van de 

teamleden. 
Het verder uitbouwen en implementeren van de coöperatieve werkvormen. 
Regelmatiger plaatsvinden van intervisie met collega’s van andere scholen om 

op deze wijze meer met elkaar te delen. 
Meer samenwerking zoeken binnen de wijk.  

Binnen het projectmatig werken leveren leerlingen een bijdrage aan elkaars 
leerproces. 

 

 

 
 
 
Er wordt gewerkt met coöperatieve werkvormen.  

Bij de kleuters worden al meerdere vormen aangeboden en de leerlingen zijn 
hiermee bekend. Vanaf groep 3 tot het eind van de basisschool worden nog 
meer  vormen aangeboden; hier zit echter geen duidelijke lijn in en het is niet 

geheel duidelijk of de leerlingen deze ook bij naam kennen. In de ambitie is 
aangegeven, dat deze werkvormen verder uitgebouwd en geïmplementeerd 

zullen worden. Prima!. 
 
 

 

 
 
 

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.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 
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Met name de ingezette Daltonontwikkeling van de afgelopen jaren bindt het 

team en zorgt voor enthousiasme en werkplezier. Met name het samen 
vormgeven ervan wordt als zeer prettig ervaren. Hierbij leren we van en met 

elkaar. 
Er vindt goede samenwerking plaats met de ouders, zo is er een 
ouderhulpgroep, een PR commissie, een ouderpanel. Het kinderpanel wordt 

begeleid door twee ouders. 
Er zijn inloopochtenden, waarbij ouders in de klassen betrokken worden bij 

activiteiten en bij de Daltonontwikkelingen van de school. In de groepen 1 t/m 
4 vinden elke week inloopmomenten voor ouders plaats in de groep op vaste 
dagen. Elke dinsdag is daaropvolgend het Klinkeruurtje, waarin onder 

begeleiding allerlei onderwerpen en thema’s met ouders worden besproken en 
waar gewerkt wordt vanuit de Thuis in Taal aanpak (bevorderen taalinteractie 

tussen ouder en kind). 
Er worden koffieochtenden georganiseerd voor ouders waar onder andere 
Daltonontwikkelingen besproken worden. 

 
Er is sinds dit schooljaar een samenwerking met de Jenaplan school, waarbij 

we elkaar kunnen inspireren en gebruik kunnen maken van elkaars kennis en 
ervaringen. 

 
In het kinderpanel is Dalton een vast terugkerend onderwerp. 
  

Vanaf schooljaar 2016-2017 vindt de implementatie van de werkwijze 
Vreedzame School van de peuterspeelzaal t/m groep 8 plaats. 

  
Het programma wil naast het aanleren van sociale competenties vooral ook 
een positief sociaal en moreel klimaat in de school creëren, waar een 

opvoedende en gedragsregulerende werking van uitgaat. 
 

 
Ambitie: 
Het werken in ontwikkelteams en het opstarten van intervisie (zowel intern als 

extern). 
Het op regelmatige basis blijven deelnemen aan de regiobijeenkomsten. 

Het werken vanuit de leerlijnen samenwerken, zelfstandigheid en 
verantwoordelijkheid en het verder vormgeven van de leerlijnen reflectie en 
effectiviteit en dit verder implementeren in Parnassys.  

Goed vormgeven en opbouwen portfolio. 
Vervolg van de implementatie van de Vreedzame school.  

Kennis van de thuis/straat/schoolcultuur opdoen met elkaar en onderdeel van 
ons aanbod laten worden. 

 

 
 
 
 
 
 
 

bevindingen visitatieteam 
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Het kinderpanel is een veilige oefenplek voor democratisering en socialisering.  

Het is een mooie mogelijkheid voor de leerlingen om samen te werken, naar 
elkaar te luisteren, te overleggen, etc. 

Door dat ontwikkelteams vaak slechts uit één persoon bestaan(gevolg van een 
kleine school) is samenwerking tussen de leerkrachten nog belangrijker. 
Intervisie is dan ook een belangrijke ambitie, zowel in- als extern. 

 
Met het Klinkeruurtje proberen jullie de betrokkenheid van ouders te 

vergroten. 
Probeer externe partners te zoeken om het ervaringsgebied voor kinderen nog 
groter te maken (bijv bejaardenhuis, buurtcentrum o.i.d.) 

 

 

 
 
 
 
 
 

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. 
 

 
 
 

 
Onderdeel van ons lesprogramma zijn evaluatiemomenten waarin kinderen hun 

eigen verantwoordelijkheid evalueren. 
In groep 1 en 2 wordt er gereflecteerd door de leerlingen gebruik te laten 

maken van smileys nadat ze een werkje hebben afgerond.  
Er wordt verder regelmatig tussentijds gereflecteerd op gedrag. 
Op het taakformulier evalueren de kinderen hun taken. Hierin is een 

geleidelijke opbouw. Het streven is om dagelijks kort te evalueren en wekelijks 
staat een specifiek evaluatieonderwerp centraal. Dit onderwerp wordt met de 

leerlingen besproken. 
Op regelmatige basis worden de reflectiekastjes ingezet in de groepen 3 t/m 8. 
Zowel het product als het proces is onderdeel van evaluatiemomenten. 

 
In schooljaar 2017-2018 is de weektaak aangepast. De groepen 4 en 5 kunnen 

kiezen uit drie voorgelegde persoonlijke doelen en ze reflecteren hier aan het 
einde van de week op. Groep 6 t/m 8 vult zelf een persoonlijk doel in en 
reflecteert hierop. 

 
Ambitie: 

Doorgaande leerlijn reflectie verder vormgeven, uitdiepen en borgen. 
Leerlingen hebben inzicht in hun eigen leerlijn en de te behalen doelen hierbij. 
De leerlingen kunnen eigen leerpunten (persoonlijke doelen) benoemen. 

Hiervoor hebben de leerlingen inzicht nodig in hun leerlijn. Het oriënteren op 
het werken vanuit doelenkaarten. 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 

4. Reflectie  
 

evaluatie school 
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Kleuters reflecteren op het bord en weten goed wat ze bedoelen. 
 
De reflectiekaartjes/kastjes kunnen heel goed gebruikt worden. Wellicht is het 

wel goed om daar nog wat meer open vragen aan toe te voegen en vragen aan 
te passen aan het niveau  van de leerlingen. 

We hebben verder weinig reflectiematerialen gezien. Daar is nog zeker wat te 
halen. 

De ambitie is heel mooi gesteld, maar op dit moment nog een brug te ver. 
Probeer de komende periode eerst te borgen wat je hebt en laat dat van de 
kinderen worden, alvorens je verder gaat. 

 

 
 
 
 

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.  

 

 
 
 

In de groepen wordt gereflecteerd op lessen en op gedrag/gebeurtenissen, dit 

kan gepland zijn maar ook na een voorval. 
Leerkrachten kijken samen met leerlingen naar het gemaakte werk. De 
leerkracht geeft positieve feedback en laat leerlingen benoemen door de 

leerlingen goede vragen te stellen. 
Op de proces en productdoelen van dag/weektaak wordt elke week 

gereflecteerd. 
De leerlijn reflectie is ingevoerd in Parnassys. Op deze wijze worden de 
vaardigheden van de leerlingen op het gebied van reflectie gevolgd door de 

leerkrachten en maken we deze ook inzichtelijk voor de ouders. Tevens volgen 
de leerlingen hun eigen ontwikkeling hierin door het invullen van de 

kindgesprek formulieren. 
 

Ambitie: 
Leerlijn reflectie verder implementeren en vormgeven. 
De reflectie op de collegiale consultaties vormgeven en nader uitwerken. 

 

 

 
 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 
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Er wordt veel met elkaar gesproken en besproken. Reflecteren kan op diverse 

manieren. Probeer dat af te wisselen. Maar wees duidelijk wat je van de 
kinderen verwacht. Tussentijdse kindgesprekken zijn daarin heel belangrijk 

(ook richting eigenaarschap). 
 

 

 
 
 

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. 
 

 
 
 
 

 
We reflecteren op ons onderwijsprogramma door leerkrachten twee keer per 
jaar naar aanleiding van de afgenomen M- en E-toetsen per leerjaar een 

groepsanalyse te laten presenteren. Hierbij wordt het hele onderwijsleerproces 
bekeken. 
We hebben drie keer per jaar vastgestelde groepsbesprekingen, waarin alle 

leerlingen worden besproken met leerkrachten en intern begeleider. 
We kijken terug hoe het met de leerlingen is gegaan en welke interventies er 

geweest zijn en wat het effect ervan is geweest. 
  
Jaarlijks wordt door de directeur met alle medewerkers een gesprek uit de 

gesprekkencyclus gehouden (doelstellingsgesprek, functioneringsgesprek en 
beoordelingsgesprek). Twee keer per jaar wordt er een opbrengstgesprek 

gehouden. 
Tijdens klassenbezoeken worden de leerkrachtvaardigheden bekeken. Na 
afloop wordt er feedback gegeven. 

Elke leerkracht wordt twee keer per jaar in de gelegenheid gesteld om een 
collegiale consultatie (evt. a.d.h.v. een kijkwijzer) uit te voeren. Hierna volgt 

een vergadering, waarin elkaar feedback wordt gegeven.  
 

Parnassys leerlijn reflectie wordt op individueel niveau door de leerkracht 
ingevuld, hierin komt reflectie voor, tijdens en na voorbij.  
 

Competenties op Dalton gebied worden door de startende leerkrachten in hun 
POP beschreven. 

Voor startende en nieuwe leerkrachten zijn er aparte Dalton inloop momenten 
met de Daltoncoördinator gepland waar ook een stukje begeleiding bij zit. 
 

Ambitie: 
Doorgaande leerlijn reflectie op leerlingniveau verder vormgeven, verdiepen en 

borgen. 
Leerlingen structureel feedback laten geven op functioneren leerkracht.  
Inplannen intervisie momenten. 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 



 
 

Zelfevaluatie en visitatieverslag op basis van 5 kernwaarden, juli 2017 21 

Het komen tot een schoolklimaat overeenkomst, waarin ons pedagogisch 

klassenklimaat ook ons pedagogisch schoolklimaat is.  
Bevindingen van Parnassys Dalton leerlijnen bespreken tijdens 

groepsbesprekingen. 
In opbrengstgesprekken Dalton ontwikkeling terug laten komen. 
De doorgaande leerlijn reflectie vanuit de peuterspeelzaal opzetten. 
 

 
 
 
Dit is in orde. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 

 
 
 

 
Klassikale instructie momenten zijn deels losgelaten en is er meer effectieve 
leertijd.  

Door het opbouwen van de uitgestelde aandacht middels de leerlijn 
zelfstandigheid gedurende de leerjaren is het kader gesteld waarbinnen het 

mogelijk wordt om meer, intensievere instructiemomenten te creëren, 
waardoor de leertijd (en differentiatie mogelijkheden) optimaal wordt benut.  
Er is een dagelijkse inloop, waarbij er door de leerling aan de dag/weektaak 

gewerkt wordt en er voor de leerkracht ruimte is om extra instructie te geven. 
Daarnaast is er een wekelijkse inloop voor ouders (peuterspeelzaal t/m groep 

4), waarbij er ouder/kind activiteiten plaatsvinden, met als doel de 
(taal)interactie bevorderen tussen kind en ouder en het zicht krijgen op wat en 
hoe kinderen leren. Voor veel ouders is het moeilijk om hun kind te 

ondersteunen bij hun ontwikkeling (steunfiguur, huiswerk, problemen, eigen 
taal). 

 
Doelen worden voorafgaand aan de lessen benoemd (DIM). 
De opdrachten in de dag/weektaak sluiten aan bij het niveau van de leerling. 

 
Ambitie: 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 

bevindingen visitatieteam 
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Elk kind kan zijn persoonlijke doelen opstellen (passend bij onze doelgroep) en 

hij/zij kan hierop reflecteren.  
Oriëntatie op het werken vanuit een doelenkaart. 

Keuze mogelijkheid voor het volgen van instructielessen door de leerlingen. 
Het implementeren van het werken met stappenplannen voor de leerlingen. 
Meer visualiseren ter ondersteuning. 

Verder uitbreiden van de inloop voor ouders naar groep 5. 

 
 

 
 
 
 

Wat hier staat constateren wij ook. 

 
 
 

 
 
 

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. 

 

 
 
 

 
Leerkrachten zijn taak-en doelgericht bezig. 
We werken opbrengstgericht door gebruik te maken van: 

- het direct instructiemodel 
- een instructietafel  

- zelfcorrectie 
- differentiatie tijdens instructie en dag/weektaak 
- opbrengsten analyseren 

- coöperatieve werkvormen 
- planborden 

- dag- en weektaken afgestemd op het individuele niveau van de leerling 
Leerlingen worden uitgedaagd door het opstellen van onderzoeksvragen aan 

het begin van de week, die de leerlingen als keuzetaak in hun dag/weektaak 
kunnen onderzoeken, al dan niet samen en met een verwerking naar keuze 
(presentatie, werkstukje, lesje, mondeling). 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 
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Er wordt in de bovenbouw gewerkt met het vragenkwartiertje waarin kinderen 

zich kunnen inschrijven voor extra instructie over een vooraf door de 
leerkracht aangegeven vakgebied en onderdeel. 

Vanaf groep 5 wordt er binnen de wereld oriënterende vakken bij afsluiting van 
een blok aan projecten gewerkt. 
 

Ambitie: 
Keuzewerk beter laten aansluiten bij leerbehoeften en leermogelijkheden van 

de leerlingen. Zo komen tot meer uitdagende en motiverende taken voor de 
leerlingen. 
Keuze mogelijkheid voor het volgen van instructielessen door de leerlingen. 

Balans zoeken in tijd besteding aan brede talentenontwikkeling en taal-en 
rekenonderwijs. De leerlingpopulatie is voor een groot gedeelte van allochtone 

komaf, waardoor er bij veel leerlingen sprake is van een taal- en vaak 
ontwikkelingsachterstand (zelfstandigheid, zelfredzaamheid). 
Projectmatig werken binnen de wereld oriënterende vakken verder 

ontwikkelen, zie ook STAR opdracht ontwikkelteam 21eeuwse vaardigheden.  
Opbrengstgericht werken verbreden, waarbij er meer uitgegaan wordt van de 

methode gebonden toetsen, de projecten, het portfolio, de kindgesprekken en 
de dalton ontwikkelleerlijnen vanuit Parnassys. Meer richten op zelfbeeld en 

talenten van leerlingen. 

 

 
 
 
 
 
 
We zien dat jullie effectief bezig zijn. 

 
 
 

 
 
 

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.  

 

 
 
 

 
De school heeft een Daltoncoördinator (op de Klinker hanteren we de term 

Daltoninspirator). Er vindt team en individuele professionalisering plaats. Er is 
een goede overlegstructuur. Er wordt gebruik gemaakt van externe contacten. 
Opbrengsten worden geanalyseerd. Er is een start gemaakt met het opstellen 

van doelgroep leerjaar analyses, waarbij de (individuele resultaten) van de 
dalton leerlijn zelfstandigheid een rol speelt. 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 



 
 

Zelfevaluatie en visitatieverslag op basis van 5 kernwaarden, juli 2017 24 

Tijdens de beoordelings-, functionerings en voortgangsgesprekken is 

Daltonontwikkeling en Daltonkennis en vaardigheden onderdeel van de 
gesprekkencyclus. 

Er is een duidelijke zorgstructuur, waardoor kinderen passende zorg ontvangen 
wanneer zij hun leerdoelen niet halen. 
 

Ambitie: 
Het verder uitwerken van de portfolio. Rol van de dalton leerlijnen tijdens de 

rapportgesprekken vormgeven. Ondersteuning op het gebied van de dalton 
leerdoelen beschrijven en borgen in de zorgstructuur. 

Doorgaande lijn van dalton competenties van het personeel vormgeven. 
Verder uitwerken van de rol van de Parnassys leerlijnen bij de doelgroep leerjaar 
analyses. 
 
 
 

 
 
 

 
De Daltoncoördinator inspireert het team op vele fronten. Hij genereert ruimte 
om te durven en te doen. 

 

 
 

 
  

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. 
 

 
 
 

 
Het Dalton ontwikkelplan en het jaarplan zijn leidend in ons planmatig werken, 
handelen en ontwikkelen. De Daltonontwikkeling wordt door de 
Daltoncoördinator en directeur aangestuurd. 

Afspraken en beleid staan in het Dalton handboek.  
De Klinker draagt in al haar uitingen de Dalton identiteit uit. Dit is terug te zien 

in alle papieren, krantenartikelen, de Dalton nieuwsbrief, klasbord app, 
Facebook, de digitale informatievoorziening (tv), de schoolgids, de kalender en 
de website.  

Het schoolbestuur ondersteunt het Daltonconcept en haar ontwikkeling. Zij 
investeren met extra middelen in de ontwikkeling van het Daltononderwijs. 

Ouders worden betrokken bij ons Daltononderwijs. Ouders fungeren als 
klankbord tijdens het ouderpanel, krijgen informatie tijdens koffie ochtenden 

en ouderavonden. 
De Dalton kernwaarden worden beschreven op de website en in de 
Schoolwijzer.  

De doorgaande leerlijnen op basis van de kernwaarden staan beschreven. 
Dalton is een vast agendapunt op de agenda. De Dalton afspraken houden we 

actueel.  
De Daltoncoördinator volgt de ontwikkelingen binnen het Daltononderwijs en 
stelt het team hiervan op de hoogte. Het team en/of de Daltoncoördinator 

bezoekt Daltonbijeenkomsten om op de hoogte te blijven van nieuwe 
ontwikkelingen. 

 

Borging als voorwaarde 
 

evaluatie school 

Indicatoren op schoolniveau 
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Helaas biedt het gebouw weinig mogelijkheden (en is er weinig ruimte) voor 

ons daltononderwijs. 
Middels het kinderpanel worden de kinderen betrokken bij de daltonwikkeling 

van onze school.  
 
Ambitie: 

Ouders, leerlingen en personeel 4 jaarlijks enquêteren.  
Ouderbetrokkenheid verbeteren. 

Intervisie met externe collega’s van Daltonschool. 

Dalton ontwikkelplan van 2-13 jaar opstellen. 
 
 
 

 
 
 

 
Opgedane ervaringen en geslaagde experimenten, als ook leerlijnen worden 

geborgd, maar het team moet/wil soms te veel. Zorg dat het eerste beklijft, 
alvorens weer nieuwe plannen op te starten. Het moet geen rollercoaster 

worden. Uit het team komt ook de reactie dat het soms te veel en/of te snel 
gaat. Aanbeveling 1 Laat bezinken wat je hebt en wees daar trots op en zorg 
dat je dat behoudt. Jullie moeten tegen jezelf beschermd worden en daarom 

deze aanbeveling. 

 

 
  

 
 
 
 
 

bevindingen visitatieteam 

Overige opmerkingen school 
 (nog niet in zelfevaluatie opgenomen, maar wel relevant) 
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Er waren leerlingen uit de groepen 4 t/m 8 aanwezig. Zij hebben voor één jaar zitting 

in het kinderpanel. Zij zijn na een promotie voor zichzelf dmv stemming gekozen. Ze 
vergaderen ongeveer 7x per jaar en bespreken daarna in de klas wat er besproken is 

in het panel. 
Ze vinden de Klinker een fijne school. Plussers hoeven instructies niet mee te doen. 
Samenwerken doe je soms met maatje die is toegewezen door de juf, soms kies je 

die zelf. 
Het enige wat niet zo fijn is, dat je soms te lang moet wachten op de juf als je blokje 

op het vraagteken staat. Dat duurt soms wel erg lang. 
 
 

 
 
 
 
Er zijn veel wisselingen geweest van leerkrachten. Er werken er nog twee vanaf het 

begin van de Daltonperiode. Nu een paar hele jonge leerkrachten voor terug.  
Er is een poos weinig inspiratie en energie geweest, maar dat is nu helemaal terug. 

De Daltoncoördinator geeft het team veel mee en inspireert hen zeker. Hij houdt ook 
goed een vinger aan de pols en het team scherp. Wel wil het team soms te veel, 
waardoor je het één nog niet goed genoeg in beeld hebt en dan ga je al weer naar 

het volgende. 
Afspraken m.b.t. Dalton staan in de map voor invallers of nieuwe leerkrachten. Er 

komt wel veel terecht op de schouders van de ervaren leerkrachten. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Er is veel gebeurd in de afgelopen twee jaar. Dat was bij de vorige visitatie net 
ingezet, maar nog erg pril. Ze zijn erg tevreden over de situatie zoals het nu gaat. 

Nadeel is soms dat ze zitten in een wijk met veel buitenlandse kinderen waar veel 
doorstroming plaatsvindt. Dat betekent ook veel zij-instromers of kinderen die weer 
weggaan. 

 
 
 
 
 

Uit de gesprekken met ouders 

Uit de gesprekken met leerlingen 

Uit de gesprekken met leraren en ondersteunend personeel 

Uit de gesprekken met de schoolleiding 
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Het gesprek is met vier moeders (er waren er tien uitgenodigd) Hiervan heeft er één 

bewust gekozen voor een Daltonschool. Een ander heeft gekozen op basis van sfeer 
en de andere twee omdat het in hun buurt is. De ouderafvaardiging is geen juiste 

afspiegeling van de populatie van de school. Qua ouderparticipatie is het gevoel van 
“samen” er niet echt. Soms groepjesvorming, culturen zoeken elkaar op. 
Toch is er wel de nodige hulp. Ouders willen ook wel, maar weten niet altijd “hoe”, 

een stukje onkunde. 
Het Klinkeruurtje is om ouders meer bij de school te betrekken. Op zo’n moment zijn 

er meestal vier tot acht ouders. Vaak dezelfde ouders. Er wordt dan niet over Dalton 
gesproken.  
Er is wel een keer een Daltonbijeenkomst geweest, verzorgd door Eric. Hier waren 

wel ruim 25 ouders aanwezig. 
Ze zijn allemaal erg tevreden hoe het gaat op school. 

 
Tip van de visitatiecommissie: laat leerlingen eens dingen regelen of doen, dan 
komen de ouders meestal wel even kijken. Dit vonden ze een goed voorstel. 
 

 
 
 
 

naam bestuurslid: dhr. P. Roelofs, lid van het college van bestuur 
De heer Roelofs is geen bestuurder meer, wel geweest. Houdt zich thans bezig met 
o.a. het inspectie- en scholingstraject. 

Het bestuur heeft Liset Dagelet (huidige directeur de Klinker) een coach gegeven om 
de school weer op weg naar boven te helpen. Daarna zal gekeken worden wat de 

persoonlijke behoefte van Liset is om te kijken wat ze gaat doen, of dat 
Daltonleidinggevende wordt, is dus niet gezegd.  
De kwaliteit van onderwijs is de laatste jaren op de Klinker flink verbeterd. De 

leerkrachten en de directeur hadden en hebben een zware taak. 
Het bestuur heeft weinig financiële armslag. Er moet gewerkt worden met de 

middelen die er zijn en die zijn in de meeste gevallen toereikend. 
Afgelopen jaar heeft het bestuur een audit gedaan en is er gekeken door de 
inspectiebril in de klassen en school. Ook toen zijn gesprekken met ouders, leerlingen 

en leerkrachten gevoerd. De ontwikkeling op de school is goed zichtbaar. 
 

 
 
 
 
 

  ontwikkeling 

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

vertrouwen 
 x 

2 Zelfstandigheid  x 
3 Samenwerking  x 

Uit de gesprekken met het bestuur 

beoordeling 
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4 Reflectie  x 
5 Effectiviteit - doelmatigheid  x 

* niet van toepassing bij licentieverlening 

 
 
 
 

 

 Advies Criteria 

 Licentie verlenen 
 

Maximaal één onvoldoende kernwaarde. 

 Over twee jaar versnelde visitatie 
voor licentieverlening 

Twee of meer onvoldoende kernwaarden 

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

x Licentie voor vijf jaar verlengen 
 

Maximaal één onvoldoende kernwaarde inclusief 
realisering aanbevelingen vorige visitatie + borging 

 Over twee jaar versnelde visitatie  
(bij de vijfjaarlijkse visitatie) 

Twee of meer onvoldoende kernwaarden inclusief 
realisering aanbevelingen vorige visitatie + borging 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aanbeveling Omschrijving 

Nr. 1 De school wil graag doorpakken. Hier schuilt echter een gevaar in. 

Niet alle ideeën, experimenten enz. zijn dusdanig eigen gemaakt dat 
de borging een feit is. Men dreigt daarmee bijna ten onder te gaan 
aan het eigen succes van enthousiasme en doortastendheid.  

Zorg de komende jaren eerst dat alle recent (laatste jaren) 
uitgevoerde ontwikkelingen dermate eigen zijn voor alle leerlingen en 

leerkrachten en ga dan pas weer verder met de ambities te realiseren. 
De huidige ontwikkeling kan nog uitgediept en versterkt worden, 
neem naar de tijd voor. Een solide basis is dan een mooi podium om 

weer op verder te gaan. 

 

Nr.  
 

Nr.  
 

Nr.  

Advies aan het bestuur van de NDV 
 

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

 
 
 

 
Het visitatieteam trof een enthousiast schoolteam en gemotiveerde leerlingen aan.  
In de afgelopen twee jaar is veel werk verzet en ondanks  (of dankzij) dat er 
vernieuwing in het team is gekomen, is de Daltonwerkwijze op alle fronten terug te 

vinden in de school. Onze complimenten daarvoor. 
Ook de samenwerking in de combinatieklassen door de verschillende groepen was 

een mooi voorbeeld hoe Dalton kan zijn. 
Het gebruik van gebarentaal bij de kleuters was een prachtige aanvulling op het 
verbale deel van aanbieden van onderwijs. 

Wij hebben een prettige dag gehad op de Klinker, we kwamen tijd te kort om alles 
goed te zien. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

naam handtekening datum 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

slotopmerkingen 
 

Ondertekening voorzitter visitatieteam 
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De voorbereiding voor een tweede visitatie in korte tijd hebben wij als school als intensief 
ervaren (naast alle ontwikkelingen die al op het bordje van onze school liggen). 
Toch blijft het ontwikkelen van onze dalton werkwijze met elkaar, het team inspireren en 
vormt het een verbindende factor binnen het team. 
 
Het team heeft het bezoek als prettig en positief ervaren.  

De feedback was opbouwend. 
De aanbeveling wordt door het team herkend en erkend. 
 

Het team heeft aangegeven dat er meer gevraagd had mogen worden naar en meer 
feedback gegeven had mogen worden op onze dalton werkwijze. 

 
Daarnaast heeft het team het idee dat er tijd te kort was om alles goed in kaart te 
brengen.  
Dit concluderen we uit een aantal vragen/opmerkingen die zijn beschreven, waar niet naar 
gevraagd is of die niet gezien zijn.  
Tijdgebrek werd tijdens de terugkoppeling naar het team ook genoemd door de visiteurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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) 

De school wil graag doorpakken. Hier schuilt echter een gevaar 
in. Niet alle ideeën, experimenten enz. zijn dusdanig eigen 
gemaakt dat de borging een feit is. Men dreigt daarmee bijna 

ten onder te gaan aan het eigen succes van enthousiasme en 
doortastendheid.  

Zorg de komende jaren eerst dat alle recent (laatste jaren) 
uitgevoerde ontwikkelingen dermate eigen zijn voor alle 
leerlingen en leerkrachten en ga dan pas weer verder met de 

ambities te realiseren. De huidige ontwikkeling kan nog 
uitgediept en versterkt worden, neem naar de tijd voor. Een 

solide basis is dan een mooi podium om weer op verder te 
gaan. 

 

actie Het uitdiepen en versterken van de ingezette ontwikkelingen 
Aanpassen plan van aanpak voor de komende jaren. 

uitvoerenden Directeur en Dalton coördinator 

tijdvak Schooljaar 2017-2018 t/m schooljaar 2019-2020 (2 1/2 jaar) 

scholing/ externe 
ondersteuning 

Geen 

toelichting  
 
 

aanbeveling 2. 
(letterlijk overnemen uit 
visitatieverslag) 

 

actie  

uitvoerenden  

tijdvak  

scholing/ externe 
ondersteuning 

 

toelichting  
 
 

Plan van aanpak m.b.t. uitwerking aanbevelingen  
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aanbeveling 3. 
(letterlijk overnemen uit 
visitatieverslag) 

 

actie  

uitvoerenden  

tijdvak  

scholing/ externe 
ondersteuning 

 

toelichting  
 
 

aanbeveling 4. 
(letterlijk overnemen uit 
visitatieverslag) 

 

actie  

uitvoerenden  

tijdvak  

scholing/ externe 
ondersteuning 

 

toelichting  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

naam functie handtekening datum 

    

    

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

 

Ondertekening school en 
visitatievoorzitter voor gezien 


