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Naam school Sterrenschool de Globetrotter 

Adres Afrikaanderplein 5 

Postcode en plaats 3072EA  Rotterdam 

E-mailadres school info@sterrenschooldeglobetrotter.nl 

Telefoonnummer school 010-4843790 

Directeur Tineke Visser  

Adjunct-directeur Merel Hammerstein 

Daltoncoördinator  Dalton stuurgroep 

Aantal groepen (PO) 10 

Aantal leerlingen 228 

Populatie (PO) Gemengd, veel nationaliteiten. Sociaal zwak.  

Aantal leraren 15 

In bezit van Daltoncertificaat 13 

Bezig met Daltoncursus  directie 

Nevenvestigingen nee 
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Visitatieteam  

Voorzitter  

Lid 1.  
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0. Realisering aanbevelingen vorige visitatie 

aanbeveling 1. 
1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

aanbeveling 2. 
1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

aanbeveling 3. 
1. 

evaluatie school 
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bevindingen visitatieteam 

aanbeveling 4. 
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evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

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. 
 

 
 
 

In groep 1-2 wordt er gewerkt met een taakbord. Hierbij krijgen de leerlingen een 
aantal vaste taakwerkjes in de week. De leerlingen zien op het bord welke taakjes 
dit zijn. Door middel van pionnen in de daltonkleuren kunnen de leerlingen zien 
welke vaste taakwerkjes zijn al gedaan hebben.  
Vanaf groep 3 wordt er gewerkt met een taakbrief voor en dag of voor een week. 
Dit schooljaar zal er gekeken worden naar een periodieke taakbrief in de groepen 
7 en 8.  
De leerlingen krijgen voldoende gelegenheid om zelfstandig te werken aan de 
taken van hun taakbrief. De taakbrief start op donderdag en eindigt op woensdag. 
Op woensdag controleert de leerkracht of de taakbrief is afgerond. Leerlingen 
kunnen op de taakbrief aangeven hoe ze zelf vinden dat het werk gegaan is. 
 
De leerlingen weten welke materialen nodig zijn voor een bepaalde taak en kunnen 
deze zelfstandig pakken.  
 
In de groepen hangt een taakjesbord. Leerlingen dragen zorg voor een taakje (kast 
opruimen, vegen e.d.), waardoor alles de volgende dag weer goed op zijn plek ligt. 
 
Leerlingen op onze school worden actief betrokken bij het eigen werk. 
Voorafgaand aan het blok worden de doelen van een vak besproken en kunnen de 
leerlingen aangeven wat zij denken te beheersen en wat zij graag nog willen leren. 
Daarnaast wordt er bij het vak rekenen voor getoetst. Hiermee wordt gekeken 
welke instructies gevolgd moeten worden door welke leerlingen en welke 
leerlingen zelfstandig aan het werk kunnen.  
 

 
 
 

De vrijheid/verantwoordelijkheid op leerlingniveau vraagt om meer verdieping en 
ontwikkeling. Waarom doen we de dingen die we doen!  Wat beschreven is 
hebben we wel gezien en gehoord, maar een doorgaande ontwikkeling in deze lijn 
hebben we gemist.  
 
 

 

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

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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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. 

 

 

 
 

De leerlingen krijgen door middel van het spelend leren in groep 1 t/m 3 een eigen 
inbreng in de thema’s. Dit jaar zullen we kijken naar de mogelijkheid van aansluiten 
van groep 4 bij deze manier van werken. 
 
Ook voor wereldoriëntatie in groep 5 t/m 8 wordt er thematisch gewerkt. Leerlingen 
krijgen de ruimte om vanuit (eigen) onderzoeksvragen op onderzoek uit te gaan. 
Hierdoor wordt gebruik gemaakt van de fantasie, creativiteit, kennis en kunde van 
de leerlingen. De methode Staal (taal en spelling) geeft kinderen ruimte om vanuit 
hun eigen leerstijl te werken. 
 
Doelen per blok en vak zijn steeds meer zichtbaar in de groepen. Leerkrachten 
laten kinderen zoveel mogelijk zelf aangeven wat ze al beheersen, waar ze naar 
toe willen en wat ze daarvoor nodig hebben. Bij alle vakgebieden werken we met 
DIM. Ook hierin proberen we kinderen steeds meer vanuit eigen inzicht aan te 
laten geven of ze verlengde instructie nodig hebben in de bovenbouw. 
Ontwikkeling van het portfolio is hierin een mooie stap.  
 
Er zit daarnaast differentiatie in het werk van de leerlingen. De leerkrachten laten 
de leerlingen de stof op diverse niveaus verwerken met behulp tablets. Daarnaast 
zit er differentiatie in de taakbrief. Dit blijft echter een aandachtspunt en de 
afstemming betreft onderwijsaanbod/lesstof kan zeker nog beter. Loslaten blijft 
voor een leerkracht een uitdaging. 
 
Er worden regelmatig kind gesprekken gevoerd waarin de leerkracht zich op een 
coachende manier opstelt. Begeleiden daar waar kan en sturen waar nodig. 
 

 
 
 

De leerkrachten zijn nog erg sturend, dit sluit alsnog aan bij wat de populatie nodig 
heeft (gedrag). Differentiatie op de takenkaart hebben we nog gemist.  
In een aantal groepen hebben we wel gezien dat leerlingen zelf kunnen aangeven 
wat ze beheersen naar aanleiding van zichtbare doelen. Voor een accent 
verschuiving van de focus op gedrag naar de focus op leren is dit een mooi middel 
om door te zetten in alle groepen.  
 
 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 
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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. 

 

 
 
 

Op onze school werken we samen (kinderen, ouders en team) vanuit vertrouwen. 
Dit is voorwaarde om uit de kinderen te halen wat mogelijk is. 
 
Naast het eigenaarschap van de leerlingen, werken wij ook aan eigenaarschap bij 
het team. Dit doen wij met behulp van de methodiek LeerKRACHT. Er zijn 
wekelijks bordsessies waar met elkaar wordt gesproken over gezamenlijke doelen 
en bijbehorende acties. Daarnaast ontwerpen de leerkrachten gezamenlijk lessen 
en gaan ze bij elkaar op lesbezoek. Aansluitend vindt er een feedback gesprek 
plaats. Ook voor de collega’s zijn we bezig met de ontwikkeling van een portfolio. 
 
In onze organisatie zijn duidelijke afspraken en die worden ook nagekomen. Op 
het moment dat dit niet het geval is, geven we elkaar daarop feedback. Zo nu en 
dan worden afspraken ter discussie gesteld en waar nodig aangepast. 
 
Als team vinden we de brede ontwikkeling van kinderen belangrijk met als basis 
goede reken- en taalvaardigheden. De school zorgt voor een scala aan activiteiten 
om de leerlingen een brede algemene vorming te geven. Zo zijn er diverse 
vakleerkrachten in de school en is er een divers aanbod aan naschoolse 
activiteiten.  
 
Ons motto: Samen iedere dag een beetje beter! Onszelf altijd de vraag stellend: 
wat levert het op voor onze kinderen? Hiervoor is een lerende organisatie 
voorwaardelijk.  
 
In alles vinden wij het parallelle proces belangrijk!  
Duidelijk onze grenzen aangeven is voor ons een aandachtspunt.  

 
 
 

 
Er is op schoolniveau een mooie ontwikkeling ingezet.  
 
 

 
 
 

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. 
 

 
 
 

Op de taakbrief is een leeg vakje te vinden. Hierop kunnen de leerlingen hun eigen 
doel stellen voor die week.  
 
Er wordt tijdens zelfstandig (ver)werken gewerkt met het stoplicht. Bij het rode 
stoplicht, leren de leerlingen om te gaan met uitgestelde aandacht. Bij het oranje 
en groene stoplicht mag er juist worden overlegd/samengewerkt met 
medeleerlingen. In sommige groepen wordt gebruikt gemaakt van een blokje 
waarmee kinderen kunnen aangeven of ze een vraag hebben en of er hulp aan 
hen gevraagd kan worden. 
 
Bij het zelfstandig (ver)werken mogen kinderen verschillende plekken kiezen in of 
buiten de groep. Leerkracht maakt hierover met de groep afspraken. 
 
In de klassen hangen leerdoelen, op verschillende manieren wordt er door 
leerlingen aangegeven of ze een doel al beheersen. Op die manier kunnen de 
leerlingen zien welke medeleerling hen kan helpen bij een doel wat hij/zij lastig 
vindt.  
 
Vanaf groep 3 kijken de leerlingen bepaalde taken zelf na en verbeteren hun werk. 
Er is in iedere groep een vaste plaats waar de nakijkboekjes liggen. Hier zit in 
opbouw in, naarmate de groep hoger wordt. Kinderen zijn op de hoogte van de 
afspraken die hierbij van toepassing zijn. In sommige groepen worden er ook 
coöperatieve werkvormen toegepast om het werk samen na te kijken. 
 
Aandachtspunten op dit gebied liggen voor ons op meer ruimte voor eigen keuzes 
als het gaat om de tijdskeuze (moment) waarop kinderen taken doen en meer 
eigenaarschap als het gaat om het nemen van eigen initiatieven om doelen te 
behalen. Daarnaast is het goed om meer gebruik te maken van handelingswijzers 
om de zelfstandigheid nog verder te bevorderen. 

 
 
 
 
 

2. Zelfstandigheid  
 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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We hebben gemerkt dat er hard gewerkt is aan de zelfstandigheid van de 
leerlingen. De leerlingen weten goed wat ze moeten doen en welke hulpmiddelen 
ze kunnen gebruiken.   
 
 

 
 

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. 

 

 
 
 

Op onze school is veel aandacht voor oplossingsgericht werken om kinderen te 
stimuleren tot eigen oplossingen te komen en kinderen in hun kracht te zetten. 
 
Doordat de leerlingen weten wat er van hen wordt verwacht tijdens het zelfstandig 
werken, is de leerkracht in staat om aan groepjes verlengde/verdiepte instructie te 
geven.  
 
In de klas wordt er ook gewerkt met LeerKRACHT (kindKracht..). In alle groepen 
werken we met de check-in (kinderen geven aan hoe ze zich voelen). Vanaf groep 
3 is er in de groepen een leerling bord met daarop groepsdoelen en acties. Iedere 
week wordt er in deze groepen een bordsessie gehouden, waarbij de groep aan 
kan geven aan welk doel zij willen werken en welke acties daaraan gekoppeld 
kunnen worden.  
 
Bij het invoeren van nieuwe methodes kijken we bewust naar de mogelijkheden 
voor kinderen om op verschillende manieren te kunnen leren en vooral vanuit een 
onderzoekende en ontdekkende houding, aansluitend bij de belevingswereld. Wij 
zijn ervan overtuigd dat dit het eigenaarschap en intrinsieke motivatie bevordert en 
we kinderen daardoor in hun kracht zetten. De methodes Staal (taal en spelling) en 
Blink wereld geïntegreerd zijn hiervan zeker voorbeelden.  
 
De manier waarop wij ons onderwijs vormgeven tijdens de vakantieschool weken 
geeft kinderen nog meer ruimte om op hun eigen wijze te leren. We kijken dan ook 
hoe we deze manier ook in de andere 40 schoolweken steeds meer kunnen 
toepassen. 
Door het inzetten van verschillende vakleerkrachten en een ruim aanbod van 
naschoolse activiteiten geven wij de kinderen in deze extra lestijd  
 
Alle leerlingen op Sterrenschool De Globetrotter hebben een eigen porfolio. Hierin 
verzamelen de kinderen werk waar zij trots op zijn. Tijdens de 
voortgangsgesprekken die eens in de zes weken plaatsvinden, bespreekt de 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 
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leerling samen met de leerkracht en ouders waarom hij/zij bepaald werk aan het 
protfolio heeft toegevoegd. Dit schooljaar zal het portfolio uitgebreid worden.  
 
Verder ontwikkelen/verdiepen in de komende periode: Formatief assessment en 
Gepersonaliseerd leren. 
 

 
 
 
 

De inzet van LeerKRACHT( kindKRACHT) is een goede ontwikkeling en terug te 
zien in de school en in de groepen. Het geven van feedback op allerlei gebieden is 
een vaste routine geworden.  
Respect is er voor de opzet van de vakantieschool wat leerlingen de kans biedt 
eigen keuzes te maken.  
Het portfolio staat nog aan het begin en biedt leerlingen nog meer kansen om 
inzicht te krijgen in en eigenaar te worden van hun leerproces.  
 
 
 
 

 
 
 

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.  

 

 
 
 

Middels de methodiek LeerKRACHT proberen wij het eigenaarschap van het team 
te versterken. Er wordt veel met elkaar samengewerkt (gezamenlijk lesontwerp, 
klassenbezoeken, feedback gesprekken, samen onderzoeken), waardoor er 
beroep wordt gedaan op elkaars talenten. Leerkrachten kunnen daarnaast zelf 
aangeven in welke werkgroepen zij willen zitten, kijkend naar de 
voorkeuren/talenten.  
Er zijn verschillende opgeleide vakspecialisten in het team (reken-, taal-, muziek). 
Daarnaast zijn we gestart met ‘vakadoptie’. Een aantal collega’s die samen 
‘verantwoordelijk’ zijn voor een vakgebied. De invulling hiervan moet nog groeien. 
 
Initiatieven worden aangemoedigd en daar waar mogelijk gefaciliteerd. 
 
Door het invoeren van een portfolio voor alle teamleden willen we de IPB cyclus 
een andere wending geven. Ook hier gaat het om eigenaarschap vergroten. 
 
Net als voor de leerlingen, proberen we ook de collega’s zo veel mogelijk op maat 
te bedienen.  
 

 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 
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In het gesprek met de leerkrachten gaven zij aan dat ze meer eigenaarschap 
ervaren. Er ruimte is om eigen initiatieven te ontplooien en proeftuintjes uit te 
zetten.  
 

 
 
 
 
 
 

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. 

 

 
 
 

Er wordt op zoveel mogelijk momenten samengewerkt. Dit gebeurt niet alleen 
parallel, maar ook groep doorbroken. Bijvoorbeeld tijdens het tutor-lezen, groep 8 
leest voor in groep 1-2 en tijdens wenmomenten van peuters bij de kleuters. 
 
In de onderbouw (1-3) wordt gewerkt met een taakbord. De kinderen mogen hierbij 
zelf kiezen met wie zij willen samenwerken. Daarnaast richten de leerlingen met 
behulp van de leerkracht zelf de hoeken in. Leerlingen geven aan welke dingen zij 
in de hoeken zouden willen zien en werken met elkaar samen op de ‘producten’ te 
maken.  
 
Er is op school veel aandacht voor sociale vaardigheden, de leerlingen leren 
elkaars kwaliteiten kennen en kunnen op basis daarvan bepalen met wie zij het 
best kunnen samenwerken. 
 
Vanaf dit schooljaar gaan wij starten met ‘mediators’ op het plein tijdens pauzes. 
Op deze manier leren de leerlingen zelfstandig conflicten op te lossen zonder 
daarbij direct hulp van een volwassene te vragen.  
 
We proberen de kinderen de kracht van samenwerken zoveel mogelijk te laten 
ervaren. 
 
Dit jaar gaan de 2 groepen 8 op verschillende manieren groep doorbroken 
samenwerken. We hopen vanuit deze ervaringen hierin dit voorbeeld te kunnen 
gebruiken om ook in andere groepen toe te passen.  

 
 
 

 

3. Samenwerking  

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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Het samenwerken hebben we in verschillende groepen mogen meemaken. Het 
groep doorbrekend werken in groep 8 werd zelfs door de ouders als positief 
ervaren. Jullie geven zelf al aan dit door te willen zetten in andere groepen. 
 
 

 
 
 

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. 

 

 
 
 

Er wordt door collega’s op verschillende niveaus samengewerkt. Op groepsniveau, 
parallelniveau en teamniveau. Er is voortdurend interactie tijdens bordsessies, 
bordsessies+, parkeersessies, studiedagen, gezamenlijk lesontwerpen, 
lesbezoeken, feedbackgesprekken, onderzoeksgroepen, vakadoptie. 
 
Leerkrachten stellen zich kwetsbaar op en staan open voor feedback van de 
leerlingen. ‘Stem van de leerling is gouden feedback’. Hiervan zouden we zeker 
nog meer gebruik kunnen maken om ons onderwijs te verbeteren. 
 
We streven naar een sfeer waarin fouten maken juist goed is om tot leren te 
komen.  
 
Alle leerkrachten beheersen een aantal coöperatieve werkvormen die ze 
afhankelijk van het doel van de les inzetten. In een aantal groepen wordt gebruik 
gemaakt van de Tafelkaart. 
 

 
 
 

 
De samenwerking op leerkrachtniveau is op Sterrenschool De Globetrotter dik in 
orde! 
 
 
 

 
 
 

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. 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 
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3.9 De school is een veilige oefenplek voor democratisering en socialisering.   
 

 
 
 

Om het samenwerken nog meer te kunnen bevorderen, is er vorig schooljaar een 
uitgebreide verbouwing geweest om meer werkplekken buiten de klas te creëren. 
Leerlingen uit alle groepen kunnen nu op diverse plekken in de school 
samenwerken. Helaas is het nog steeds zo dat het gebouw beperkingen met zich 
meebrengt als het gaat om het creëren van mogelijkheden om op flexplekken 
buiten het lokaal. We doen het met de mogelijkheden die we hebben.  
 
Naast samenwerken onderling, vinden wij de samenwerking met ouders ook 
belangrijk. Zo is er om de zes weken gelegenheid tot een voortgangsgesprek met 
kind, ouder en leerkracht. Ouders zijn regelmatig welkom tijdens de ‘gezamenlijke 
start’ tot 8.45u in de groepen. Ze ervaren zo wat en hoe kinderen leren en krijgen 
tips hoe zij de ontwikkeling van hun kind thuis ook kunnen stimuleren. 
Daar waar mogelijk nodigen we ouders uit om mee te helpen/gaan naar 
verschillende activiteiten, zowel in als buiten de school. 
 
Er zijn twee ouderconsulenten op school die in de ouderkamer diverse activiteiten 
voor ouders organiseren. Daarnaast is er op school een actieve ouderraad. Ouders 
geven samen met leerkrachten invulling aan diverse feesten en activiteiten binnen 
de school. Ook hierbij worden weer elkaars talenten goed benut. 
 
Op onze school hebben wij een leerlingenraad. Deze leerlingenraad bedenkt 
ideeën en voert acties uit. Dit gebeurt groepsdoorbroken waardoor leerlingen uit 
diverse groepen met elkaar samenwerken. 
 
De stem van de leerling is voor ons gouden feedback. Op verschillende manieren 
en momenten vragen we dan ook feedback van de leerlingen. Dit zowel op 
groepsniveau als schoolbreed door bijvoorbeeld een leerlingarena. Tijdens een 
leerlingarena worden er betreft een bepaald thema vragen gesteld aan leerlingen. 
Vanuit de antwoorden die de leerlingen geven proberen we als team weer acties te 
halen om ons doel nog beter te bereiken. 
Leren van  en met elkaar is wat we iedere dag doen. Hierin zijn wij rolmodel en 
stellen wij onszelf kwetsbaar op. 
 
Op deze manier willen we ook ouders meer bij het onderwijs betrekken en horen 
wat zij van bepaalde dingen vinden.  
 
SAMEN maken wij de school! 

 
 
 

De samenwerking met ouders is een compliment waard zoals deze wordt 
vormgegeven. We hebben een gesprek met zeer betrokken ouders gehad die ware 
ambassadeurs van de school en daltononderwijs op zich waren.  
 
 
 

evaluatie school 

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

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

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

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

 
 
 

Tijdens het zelfstandig (ver)werken mogen de kinderen aan hun taken op de 
taakbrief werken. Zij mogen hierin zelf keuzes maken en maken daarvoor hun 
eigen planning. Het vraagt zeker nog aandacht om hierin schoolbreed een 
doorgaande lijn te hebben. 
 
Door het werken met diverse soorten devices (Quinzy Ipads gr. 3 en 4; Snappet 
tablets groep 5 en 6; Snappet chromebooks groep 7 en 8) krijgen de leerlingen 
direct feedback op het gemaakte werk. Ook de leerkracht en de intern begeleiders 
hebben door deze vorm van werken goed zicht op de te behalen doelen.  
 
De leerlingen reflecteren op het werk met elkaar, met de juf en op groepsniveau. 
Op groepsniveau gebruiken wij hier leerKRACHT voor, waardoor successen en 
verbeterpunten voor heel de groep duidelijk zichtbaar zijn. Kracht zit hem in het 
eigenaarschap dat hierdoor bij de leerlingen ligt en het feit dat ze zelf het te 
behalen doel opstellen met daarbij behorende acties om tot dit doel te komen.  
 
Met de verdere ontwikkeling van het portfolio zullen we op dit gebied de komende 
jaren zeker nog ontwikkeling door gaan maken. Hierbij zal eigenaarschap betreft 
eigen leerproces worden vergroot en gaan wij er vanuit dat de motivatie om te 
leren toeneemt. Eigen doelen en eigen acties.  
 

 
 
 

Er zijn veel reflectiemomenten tijdens en na de lessen met de leerlingen. 
Daarnaast is het portfolio een goed middel om reflectie van en door de leerlingen 
plaats te laten vinden.  
 
 
 

 
 
 
 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 

4. Reflectie  
 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 
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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.  

 

 
 
 

De leerkracht voert gedurende het jaar diverse kind gesprekken, waarin ook 
gereflecteerd wordt op gestelde doelen. Naast diverse werkvormen om te 
reflecteren op gemaakt werk, wordt ook het porfolio ingezet als reflectiemiddel. Op 
dit moment in het portfolio vooral nog ‘werk’ waar kinderen trots op zijn en moeten 
verwoorden waarom dat zo is. Feedback vindt zowel plaats op product als proces. 
Met de ontwikkeling van het portfolio willen we dat kinderen steeds beter zicht 
krijgen op hun eigen ontwikkeling op verschillende gebieden. Hierbij zijn ook de 
vragen: waar sta je? Waar wil je naar toe? Wat heb je daarvoor nodig?  
 
Door middel van de methodiek leerKRACHT worden collega’s continu 
gestimuleerd eigen handelen kritisch te bekijken en waar nodig bij te sturen. We 
hopen dit door een ‘nieuwe’ invulling van de IPB-cyclus (parallel proces en dus 
passend bij de manier waarop we ook met de kinderen willen werken) nog verder 
te stimuleren en versterken.  
 
 

 
 
 

Bovenstaande is in gesprekken teruggekomen en zichtbaar in de school.  
 
 
 

 
 
 

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. 
 

 
 
 
 

Zoals ook al bij voorgaande punten genoemd, maken wij gebruik van de methodiek 
LeerKRACHT waarbij reflecteren een belangrijk onderdeel is en we continu van en 
met elkaar leren op verschillende manieren. 
 
Reflectie op leerling niveau vindt in alle groepen plaats op verschillende manieren. 
Het opzetten van de doorgaande lijn op dit gebied vraagt zeker nog aandacht. 
 

 
 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 
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Reflectie is in de praktijk en zichtbaar in de school, ook als doorgaande lijn: het 
steeds terugkoppelen in groepen ½, reflectie tussentijds en na afloop van de les in 
de andere leerjaren. In het daltonboek staat deze doorgaande lijn nog niet 
beschreven.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 

 
 
 

Door het voeren van kind gesprekken wordt het onderwijs en de te behalen doelen 
steeds beter afgestemd op de persoonlijke ontwikkeling van de kinderen. We 
verdiepen ons de komende tijd in het verder personaliseren van ons onderwijs met 
daarbij de voor- en nadelen. Leerkracht bespreekt samen met de leerling waar 
hij/zij staat, waar hij/zij naar toe wil en wat daarvoor nodig is. Daar waar mogelijk 
worden er ook ik-doelen opgesteld door de kinderen en geven zij aan wat er nodig 
is voor hen om die doelen te behalen.  
 
Door begeleiden waar kan en sturen waar nodig leren we kinderen om zo efficiënt 
mogelijk om te gaan met de leertijd. Leerlingen mogen hierin verschillende keuzes 
zelf maken: werkplek, met wie, volgorde van werk. 
 
Op dit moment is er nog weinig inbreng van kinderen op de inhoud van de 
taakbrief. Deze inbreng en dus het eigenaarschap hierbij van leerlingen willen we 
de komende jaren vergroten.  
 
De inzet van ICT is van grote meerwaarde op dit gebied. Op dit moment proberen 
we verschillende devices uit en te ervaren wat het beste past bij ons onderwijs. 

 
 
 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 

5. Effectiviteit / doelmatigheid  
 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 
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Effectiviteit/doelmatigheid op organisatorisch gebied is gezien. Ook de 
meerwaarde van de kind gesprekken onderschrijven we. Echter de op het gebied 
van het leerproces vraagt dit nog verdere verdieping en uitwerking.  
 
 
 

 
 
 

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. 

 

 
 
 

Door het duidelijk hebben van de doelen (per les, per blok, per leerjaar) zijn 
leerkrachten in staat hun onderwijs beter af te stemmen op de verschillende 
leerlingen. De diversiteit in de groepen is groot als het gaat om de 
onderwijsbehoeften en dus echt een uitdaging om hieraan tegemoet te kunnen 
komen. In basis willen we natuurlijk allemaal kinderen uitdagen uit zichzelf te halen 
wat mogelijk is. In de praktijk zien we daar zeker nog mogelijkheden om dit te 
versterken.  
 
In alle groepen worden verschillende werkvormen toegepast die zeker bijdragen tot 
een efficiëntere manier van omgaan met de lestijd.  
Door het voortoetsen bij rekenen voorkomen we dat leerlingen dingen moeten 
doen die ze al beheersen. Regelmatig constateren we toch dat het lastig blijft om 
los te laten.   
 
Collega’s kijken altijd kritisch naar het aanbod vanuit de door ons gebruikte 
methodes ten opzichte van de lesdoelen. Daar waar zinvol wordt geacht wordt het 
aanbod anders ingericht.  
 

 
 
 
 
 
 

We onderschrijven de diversiteit in de groepen en begrijpen de uitdaging waar de 
leerkrachten / school voor staan.  
 
 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

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

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

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

 

 
 
 

Wij gaan voor de best haalbare resultaten binnen de mogelijkheden die de leerling, 
ouders en wij hebben.  
Hiervoor zetten we diverse middelen in, zowel materieel als personeel. De 
verbouwing heeft gezorgd voor een aantal mooie flexwerkplekken, een goed 
ingerichte bibliotheek en een atelier. Om de efficiëntie verder te vergroten zijn we 
zoekend in de daarbij best passende devices. Daarnaast zullen er in december 
computers worden geleverd voor de collega’s die weer voldoen aan de eisen van 
de huidige tijd. Ook de digi-borden zullen daar waar nodig vervangen worden.  
 
Wij zijn kritisch op onze dagelijkse werkzaamheden en proberen ‘verspilling’ zoveel 
mogelijk terug te dringen. 
 
Voor zo goed als alle Dalton kernwaarden is een doorgaande lijn uitgezet betreft 
de daarvoor benodigde competenties op leerling- als leerkrachtniveau. 
Het is de bedoeling dat deze ook een plaats krijgen in het portfolio (zowel van 
leerling als leerkracht).  
 

 
 
 

Voor het maken van een verdiepingsslag is het uitzetten van een doorgaande lijn 
van de kernwaarden een goede stap in de school/daltonontwikkeling.  
 
 
 
 

 
  

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

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

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

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

6.4 De school heeft daltonscholing in het scholingsplan opgenomen. 

6.5 De school benut de daltonmogelijkheden van het gebouw.  

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

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

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

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

6.10 Het schoolbestuur ondersteunt de school in haar daltonontwikkeling. 
 

 
 
 

Ons motto ‘Elke dag SAMEN een beetje beter’ zorgt voor een leven lang leren. 
Daarnaast hechten we veel waarde aan het parallelprincipe. Wat wij van 
leerkrachten verwachten als het gaat om het werken met kinderen, proberen we op 
een vergelijkbare wijze toe te passen met het team. 
 
Ook organiseren we feedback vanuit andere scholen. We zijn onderdeel van een 
mini-cirkel. Dit zijn drie scholen die elkaar bezoeken en verder helpen in hun 
ontwikkeling. Onze mini-cirkel bestaat uit drie Dalton-scholen. 
 
Hoewel we de afgelopen jaren ook begeleiding hebben gehad op het gebied van 
de ontwikkeling van het Dalton-onderwijs, zijn we hierin van begeleidende partij 
veranderd. De komende jaren worden we hierin begeleid door Bazalt. Wij zijn 
ervan overtuigd dat hun expertise op het gebied van o.a. eigenaarschap en leren 
zichtbaar maken ons verder gaan helpen in onze Dalton-ontwikkeling. In dit traject 
komen alle Dalton-kernwaarden een voor een aan bod. (zie bijlage voor 
ontwikkelplan voor de komende periode). We werken hierbij ook met een Dalton-
stuurgroep. 
 
De uitdaging in deze tijd wordt steeds groter om je te profileren ten op zichtte van 
je buurscholen. Naast het Sterrenschool concept zorgt ons Dalton concept hiervoor 
en dat dragen we dan ook zeker uit via schoolgids, website en zichtbaar binnen 
onze school.  
Voor ons de komende periode een extra uitdaging vanwege grote hoeveelheid 
nieuwbouw in onze omgeving. Streven naar een ‘betere’ mix als het gaat om de 
populatie. 

Borging als voorwaarde 
 

evaluatie school 

Indicatoren op schoolniveau 
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De komende periode willen we meer aansluiting zoeken bij de activiteiten 
aangeboden door de Dalton Vereniging en andere Dalton scholen nationaal en 
internationaal.  
 
Van nieuwe collega’s wordt verwacht dat zij na een jaar bij ons te werken de 
Dalton-cursus gaan doen. 
 
Tijdens de 2-jaarlijkse tevredenheid enquête onder leerlingen, ouders en 
leerkrachten wordt specifiek aandacht besteed aan de invulling van de Dalton-
kernwaarden bij ons op school. 
 
Om kinderen en ouders mee te nemen in onze Dalton ontwikkeling zijn we dit 
schooljaar gestart met het iedere week centraal stellen van een Dalton 
kernwaarden en dan samen in beeld brengen hoe dit vorm krijgt in onze school. 
Leerkracht doet dit met de kinderen in de groep, directie met team en ouders in de 
ouderkamer. Dit zou een jaarlijks terugkerend ritueel kunnen worden.   
 
We ervaren de laatste tijd dat alle ontwikkelingen samenkomen en elkaar 
versterken en voor de invulling van de Dalton kernwaarden van grote meerwaarde 
is. Denk hierbij aan: Oplossingsgericht werken/Kindkracht, methodiek 
leerKRACHT, Sterrenschool concept,  
 

 
 
 

 
Wat betreft afspraken m.b.t. ontwikkeling en borging is een goede beschrijving in 
het daltonboek van belang.  
 
 
 
 
 
 

 
  

bevindingen visitatieteam 



 
 

Zelfevaluatie en visitatieverslag op basis van 5 kernwaarden, juli 2017 20 

 
 
 
 

De afgelopen jaren zijn roerige jaren geweest. Tot twee jaar geleden waren er nog 
Globetrotter Toermalijn en Afrikaanderplein. Toermalijn nog onder verscherpt 
toezicht gestaan als zwakke school. Augustus 2016 Toermalijn en Afrikaanderplein 
samen opgegaan als 1 locatie Sterrenschool de Globetrotter. Verbouwingen, 
wisselingen personeel en onrust onder ouders. 
Dalton ontwikkeling met ups en downs verlopen de afgelopen jaren. Op dit moment 
het gevoel dat we met een team zijn die er SAMEN voor gaan het onderwijs aan 
onze kinderen iedere dag een beetje beter te maken. Hierbij invulling geven aan ons 
Sterrenschool en Dalton concept om ons te onderscheiden. 
Trots op waar we nu staan!  
 
 
 
 

 
 
 
 

Tijdens de rondleiding van twee leerlingen uit de leerlingenraad werd ons al veel 
verteld over De Globetrotter. In het gesprek met de hele leerlingenraad hebben we 
gesproken over de keuze van deelname aan de leerlingeraad. De leerlingen wilden 
vooral hun ideeën voor school met elkaar delen. Elke vrijdag komt de 
leerlingenraad bij elkaar. De andere leerlingen worden in de verschillende groepen 
door de leden of de directie op de hoogte gesteld. Zij vinden  Sterrenschool De 
Globetrotter een leuke school omdat er naast het samenwerken en zelfstandigheid  
ook nog veel activiteiten na school worden georganiseerd. Verder zijn zij een 
“Fitschool” en wordt er aan beweging en gezonde voeding aandacht besteed. 
Wat minder was, is dat  er tijdens het buitenspelen niet door alle leerlingen aan de 
afspraken gehouden werd.  
 
 
 

 
 
 
 

De leerkrachten geven aan dat er veel onrust is geweest de afgelopen jaren, 
verandering op verandering. Het is fijn dat er nu meer rust komt en er is behoefte 
aan focus op één of twee onderwerpen. 
De leerkrachten hebben ons geïnformeerd over de minicirkel. De samenwerking 
met drie andere daltonscholen, het leren van en met elkaar. Verder kwam het 
eigenaarschap van de leerkrachten aan bod. Dit werd als een goede ontwikkeling 
ervaren. De ontwikkeling en focus op dalton, een traject met Basalt waar op 
studiedagen aandacht aan werd besteed. De zwarte van de populatie, veel 
nationaliteiten, hulp wat aangeboden zou moeten worden aan de leerlingen. Het  
arrangeren met hulp van ambulante begeleiding.  

Uit de gesprekken met leerlingen 

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

 

Uit de gesprekken met leraren en ondersteunend personeel 
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De parels van de school werden genoemd: vooral trots op het team, de open 
cultuur en het doelenbord en de rust in de klassen. 
Daarnaast kwam de samenwerking tussen de twee groepen 8 nog aan bod.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

We hebben gesprokken met zeer enthousiaste ouders. Zij waren vol lof over de 
school, de open cultuur en de samenwerking met de ouders, informatie naar 
ouders.  De ouders gaven aan dat ook thuis de kinderen de daltonkernwaarden 
doorvoeren. Vooral de zelfstandigheid komt tot uiting. Door de ouderkamer 
kwamen de ouders ook met elkaar in contact en worden ervaringen uitgewisseld, 
wat weer ten goede komt aan de ontmoetingen in de wijk/buurt.   
De ouders merkten op dat per klas er nog wel verschil is in de uitvoering van de 
kernwaarden.  
In eerste instantie waren ouders wat sceptisch tegenover de samenwerking van de 
twee groepen 8, maar zijn nu enthousiast erover.   
 
 

 
 
 
 

naam bestuurslid: mevr. Tabitha Verhulst 

 

De ontwikkeling van één brinnummer met drie locaties naar een samenvoeging tot 
Sterrenschool De Globetrotter is besproken. De keuze van een stuurgroep i.p.v. een 
daltoncoördinator voor meer draagvlak vanuit het team werd uitgelegd.  
Het concept Sterrenschool waarin binding één van de items is, komt tot uiting  
in de betrokkenheid van de ouders. Er is een dagelijkse start met ouders in de klas.  
Daarnaast heeft de school de ouderkamer waar o.a. Nederlandse les wordt geven 
aan ouders. De samenwerking in de minicirkel, de vakantieschool waar aanbod is 
vanuit thema’s werd ons uitgelegd, waarbij werd benoemd dat de vakantieweken 
vooral veel plezier bij de leraren voortbrengen. Ook is nog teruggekomen op het 
loslaten wat een enkeling nog moeilijk vindt.  
 
 
 
 

Uit de gesprekken met ouders 

Uit de gesprekken met het bestuur 

Uit de gesprekken met de schoolleiding 
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De ontwikkeling van de school naar Dalton werd besproken. Het bestuur staat 
achter de ontwikkeling en onderschrijft de worsteling van de afgelopen periode met 
veel wisselingen. Er staat een ambitieus team, de drive is er zowel bij team als 
directie. Er is een proefvisitatie geweest door het bestuurslid, de zelfstandigheid 
staat goed op de kaart op de school. Stichting R.V.K.O betstaat uit 16 scholen, de  
minicirkel met de andere daltonscholen draagt bij aan de verbinding tussen de 
scholen.  
Het bestuurslid noemt vooral de ouderbetrokkenheid als een parel van de school.   
 
 
 

 
 
 
 
 

  ontwikkeling 

nr Beoordelingskader 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   

* niet van toepassing bij licentieverlening 

 
 
 
 

 

 Advies Criteria 

 Licentie verlenen 
 

Maximaal één onvoldoende kernwaarde. 

x 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 + 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 

 
 
 

Advies aan het bestuur van de NDV 
 

beoordeling 
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Aanbeveling Omschrijving 

Nr.1 Bespreek met elkaar wat je wil bereiken met de taak. Wat is de 
verantwoordelijkheid / het eigenaarschap  van de leerling. Wat is de start, 
waar werken we naar toe ( doel groep 8). Hoe ziet de ontwikkeling per 
leerjaar eruit, waaruit een doorgaande lijn tot stand komt.  
 

Nr. 2 Ga met elkaar in gesprek waarom je doet wat je doet m.b.t. de 
kernwaarden. Beschrijf de ontwikkeling in het daltonboek, zodat het 
geborgd is.  
 

Nr.  
 

Nr.  
 

Nr.  
 

 
 
 

 
We bedanken het team, de leerlingen en de ouders voor de gastvrije ontvangst.  
Er is veel werk verzet op de school om de daltonontwikkeling op de kaart te zetten. 
We hebben veel goede ontwikkelingen gezien in deze, maar misten nog hier en 
daar de doorontwikkeling in de verschillende groepen. 
We begrijpen de teleurstelling, maar hebben er vertrouwen in dat de school de 
ontwikkeling weet door te zetten zodat het “in oprichting” er af kan.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

naam handtekening datum 

 
 

  
15-10-2018 

 

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

 

slotopmerkingen 
 

Ondertekening voorzitter visitatieteam 
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Direct na visitatie onderstaande reactie/feedback aan visiteurs teruggegeven: 
 
Wellicht merkten jullie al tijdens de terugkoppeling van jullie bevindingen aan het team dat 
er eigenlijk geen reactie kwam. Eigenlijk is er nu sprake van verwarring en teleurstelling. 
Dit gevoel herken ik zelf ook.  
 
Voor de visitatie gingen wij ervan uit dat er twee opties waren. Nog niet Dalton waardig en 
dus geen licentie of ‘voldoende’ te zien en vertrouwen dat dit verder wordt ontwikkeld dus 
licentie met een nieuw bezoek over twee jaar om vinger aan de pols te houden. 
 
Aan het begin van de visitatiedag zijn we echter op een ander spoor gezet. Wij hebben 
toen uit het verhaal begrepen dat het niet de vraag was of we een licentie zouden krijgen, 
maar de vraag was of dit dan voor twee of vijf jaar zou zijn.  
Ook vertelde Thea dat het geen beoordeling is, maar dat jullie kijken als ‘kritische vriend’. 
Dit laatste voert zeker de boventoon, maar uiteindelijk moet de commissie toch haar 
oordeel geven betreft de  Dalton kernwaarden  en of dit voldoende of onvoldoende 
zichtbaar is. Op basis daarvan wordt het advies wel of geen licentie bepaald. 
 
De woorden 'jullie staan aan de start' is voor een aantal collega’s ook ‘hard’ aangekomen. 
Er zijn collega’s die al jaren geleden (blijkbaar nog langer dan 5 jaar) dit traject begonnen 
zijn en de Dalton opleiding hebben gedaan. Ik kan me voorstellen dat het een 
teleurstelling is om na jaren hard werken aan Dalton (met begeleiding ) nu te horen dat je 
eigenlijk aan de start staat. 
 
Het lijkt nu of een eigenlijk ‘slechte’ boodschap ( geen licentie op dit moment) door de 
positieve opmerkingen er omheen een beetje ingepakt is. Felicitaties vinden wij dan ook 
niet op zijn plek, gefeliciteerd met wat? Wij zijn dus een beetje verward en hebben het 
gevoel met ‘ lege handen’ achter te zijn gebleven. 
 
Ik ben nu zelf ook aan het denken wat het antwoord gaat worden op de vraag hoe het is 
afgelopen naar kinderen en ouders. Dit moet natuurlijk toch een boodschap worden 
gericht op de positieve dingen, maar we moeten ook zeggen dat we het bordje nog niet 
mogen ophangen. 
 
Het gevoel wat is ontstaan staat echter los van het feit dat we ons zeker herkennen in 
hetgeen jullie als commissie concluderen op basis van wat jullie hebben gezien en 
gehoord. Daarnaast hebben we natuurlijk ook gehoord dat jullie een bevlogen, ambitieus 
en enthousiast team hebben gezien die het Dalton onderwijs op onze school de komende 
jaren zeker verder gaan ontwikkelen en wij over twee jaar de licentie met vlag en wimpel 
wel binnen zullen halen.  
 

Schoolreactie op de visitatie 
 
Overige opmerkingen en ervaringen m.b.t. het verloop van de visitatie. hierbij valt te denken aan: 
opstelling visiteurs, dagrooster, gevoerde gesprekken, etc.  
N.B. Dit zijn opmerkingen van de school zèlf. Deze opmerkingen kunnen dus afwijken van de 
“slotopmerkingen” genoemd in het visitatieverslag. 
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De uitdaging voor Merel en mij ligt er nu in de sfeer van teleurstelling weer om te gaan 
zetten in kracht en de flow waar we in zaten en dat gaat ons zeker lukken. 
 
Ondertussen ligt de visitatie al weer een heel eind achter ons en zijn we samen gelukkig 
in dezelfde flow doorgegaan als waar we voor de visitatiedag in zaten. Er zijn al weer 
gesprekken geweest met onze begeleiders vanuit Bazalt n.a.v. het visitatieverslag. Ook 
voor hen is het herkenbaar en waren de door de commissie aangegeven 
aandachtspunten zeker al meegenomen in het begeleidingstraject. 
 
Als afsluiting van deze reactie wil ik vooral aangeven dat de visitatiedag mij een trots 
gevoel heeft gegeven. Mooie gesprekken met kinderen, ouders en collega’s. Samen 
werkende aan het iedere dag beter invullen van onze Dalton kernwaarden. Wij zullen 
zeker laten zien dat juist ook onze kinderen echte Daltonkinderen kunnen zijn. Zeker een 
meerwaarde als het gaat om het bieden van gelijke kansen.  
 
P.S. het zou wel heel fijn zijn als de uitstraling van de NDV iets ‘kleurrijker’ zou worden.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

aanbeveling 1. 
(letterlijk overnemen uit 
visitatieverslag) 

Bespreek met elkaar wat je wil bereiken met de taak. Wat is de 
verantwoordelijkheid / het eigenaarschap  van de leerling. Wat is 
de start, waar werken we naar toe ( doel groep 8). Hoe ziet de 
ontwikkeling per leerjaar eruit, waaruit een doorgaande lijn tot 
stand komt. 

actie Onder begeleiding van twee trainers van Bazalt zijn wij dit 
schooljaar begonnen met het verdiepen van de kernwaarde 
zelfstandigheid. Hierbij krijgt ook de taakbrief en de doorgaande lijn 
hierin aandacht. Op dit moment is er een onderzoeksgroep die 
verschillende vragen heeft gesteld in het kader van de taakbrief en 
daar op dit moment antwoorden op aan het zoeken is. Dit doen zij 
in gesprek met elkaar, maar ook door verschillende Dalton scholen 
te bezoeken om te zien en te horen hoe zij werken met de 
taakbrief. 

uitvoerenden Team 

tijdvak Schooljaar 18-19 

scholing/ externe 
ondersteuning 

Professionaliseringstraject samen met twee trainers van Bazalt 
(Karin van Wolferen en Joost Maarschalkerweerd). Dit traject wordt 
helemaal op maat gemaakt en komt dus tegemoet aan onze 
ontwikkelbehoeften. 

toelichting Zie bijlage voor opzet begeleidingstraject schooljaar 18-19. Aan het 
einde van het schooljaar zullen we samen kijken waar we staan om 
te bepalen waar de focus schooljaar 19-20 zal liggen.  

 
 

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

Ga met elkaar in gesprek waarom je doet wat je doet m.b.t. de 
kernwaarden. Beschrijf de ontwikkeling in het daltonboek, zodat het 
geborgd is. 

actie Onder begeleiding van twee trainers van Bazalt zijn wij dit 
schooljaar begonnen met het verdiepen van de Dalton 
kernwaarden. Eén voor één komen de kernwaarden aan bod en 
daarbij gaan we zeker ook met elkaar in gesprek over het waarom 
van hetgeen we doen of zouden willen doen. Als vanzelfsprekend 
zullen we naar aanleiding van deze bijeenkomsten en genomen 
besluiten ons Daltonboek ‘up-daten’, zodat dit beschrijft hoe wij 
Dalton onderwijs in de praktijk vormgeven.  

uitvoerenden Team 

tijdvak In ieder geval schooljaar 18-19 en 19-20. Indien nodig verlengen 
we het traject. 

scholing/ externe 
ondersteuning 

Professionaliseringstraject samen met twee trainers van Bazalt 
(Karin van Wolferen en Joost Maarschalkerweerd). Dit traject wordt 
helemaal op maat gemaakt en komt dus tegemoet aan onze 
ontwikkelbehoeften. 

toelichting Zie bijlage voor opzet begeleidingstraject schooljaar 18-19. Aan het 
einde van het schooljaar zullen we samen kijken waar we staan om 
te bepalen waar de focus schooljaar 19-20 zal liggen en daarna. 
Net zo lang totdat alle kernwaarden voldoende zijn uitgediept en 
beschreven in ons Daltonboek. 

 
 

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  
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naam functie handtekening datum 

 directeur  30-11-2018 

 visitatievoorzitter   18-12-2018 

 
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 


