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Visitatie lidscholen  
Nederlandse Dalton Vereniging 

 
 
 
 
 

Zie handleiding visitatie lidscholen 
(Gebaseerd op Toetsingskader Erkenning Daltoninstellingen) 

 
Naam school De Tjalk 

Adres Tjalk 29-41 

Postcode en plaats 8232 LT   Lelystad 

E-mailadres school t.d.lange@stichtingschool.nl  

Telefoonnummer school 0320-250445 

Directeur T. de Lange   

Adjunct-directeur - 

Daltoncoördinator  H. Gerritsen-Postema 

Aantal groepen (PO) 12 

Aantal leerlingen 370 

Populatie (PO) Gemiddeld/ weinig gewogen leerlingen 

Aantal leraren 23 

In bezit van Daltoncertificaat 10 

Bezig met Daltoncursus  13 

Nevenvestigingen Ja 

Stand van zaken inspectie zwak 

Visitatieteam  

Voorzitter  

Lid 1.  

Lid 2.  

Lid 3.  

Datum visitatie 31 - 10 - 2017 

Soort visitatie  1e licentieaanvraag 

(besluit vorige visitatie)  2e licentieaanvraag 

 x licentieverlenging 

  versnelde visitatie licentieverlenging 

  Visitatie na bezwaarprocedure 
 

Commissies visitatie PO en VO 
Nederlandse Dalton Vereniging 

Bezuidenhoutseweg 251-253 
2594 AM Den Haag 
Tel. 070 - 331 52 81 

bestuursbureau@dalton.nl  
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niet van toepassing bij  1e licentieaanvraag 
 
 
 

Leer kinderen echt verantwoordelijk te zijn (dit vraagt loslaten van leerkrachten op 
basis van zelfvertrouwen en vertrouwen in het kind) 

 
 
 

Afgelopen schooljaar zijn we hier zowel op de onder- als bovenbouw mee aan de 
slag gegaan. In de kleuterbouw in de vorm van persoonlijke doelen. Op de boven-
bouw in de vorm van het inschrijven van instructie, aan de hand van instaptoetsen, 
met behulp van het kwartiertjesrooster. Deze experimenten worden omschreven  
in de nog toe te zenden ‘parels’. 

 
 
 

We hebben eigenaarschap gezien bij het kiezen van doelen in groep1 en 2. Ook 
hebben we de doelenborden gezien waar kinderen zich kunnen opgeven voor 
instructie. Verantwoordelijkheid bij taakwerk hebben we niet gezien. Hier moet nog 
een inhaalslag gemaakt worden (aanbeveling 2). 

 
 
 

Beschrijf de stappen die je wilt maken, met duidelijk omschreven doelen, om van 
samen werken via samenwerkend leren naar coöperatief leren te gaan.  

 
 
 

In het schooljaar 2013-2014 is er een werkgroep ontstaan met als onderwerp 
coöperatief leren en flink aan het ontwikkelen gegaan. Zij hebben een leerlijn 
geschreven voor de doorgaande lijn van groep 1 t/m 8. Hierin zijn zowel basis-
voorwaarden, rollen als werkvormen beschreven. Daarnaast hebben zij een aantal 
van deze werkvormen uitgeschreven en verdeeld onder de verschillende groeps-
leerkrachten. Deze zijn daarmee gaan experimenteren. 
In het schooljaar 2015-2016 is er een grote wissel geweest in het team. Zowel op 
directie- als teamniveau zijn er vele collega’s weg gegaan en nieuwe gekomen. 
Het onderdeel coöperatief leren is hiermee op de achtergrond geraakt. In het 
schooljaar 2016-2017 zijn we gaan bouwen aan dit nieuwe team. Nu, geland in 
schooljaar 2017-2018 kunnen we weer verder gaan bouwen. We starten met de 
(Dalton)basis. Coöperatief leren staat in het schooljaarplan als onderwerp voor 
schooljaar 2018-2019 gepland. 

 
 
 

Wij hebben mondjesmaat samenwerkvormen gezien. In het visitatieverslag wordt 
ook al aangegeven dat dit is blijven liggen (zie ook aanbeveling 1). 

0. Realisering aanbevelingen vorige visitatie 

aanbeveling 1. 
1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

aanbeveling 2. 
1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 
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Beschrijf in een ontwikkelplan welke stappen je de komende 5 jaren gaat zetten 
om de daltonbasis, die je nu hebt, uit te werken tot een “stevige” daltonschool. 

 
 
 

Dit plan is mee genomen in het schooljaarplan van de Tjalk, onder Dalton klassen-
management. Hierin is zowel een terugblik van voorgaande jaren, als het plan voor 
dit schooljaar en komende jaren te vinden. 
Wij zijn voornemens met dit huidige team de rust, stabiliteit en energie te houden 
om, niet alleen als ‘gewone’ school, maar zeker ook als Daltonschool, weer te laten 
zien waar wij voor staan. 

 
 
 

Er ligt een mooi ontwikkelplan. Er is begonnen met een aantal onderdelen hiervan. 
Stroomlijnen van de proeftuintjes en borgen van afspraken moet echter nog plaats-
vinden. 

  

aanbeveling 3. 
1. 

evaluatie school 

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

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

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

1.4 De leerling draagt zorg voor zijn leeromgeving. 
 

 
 
 

1.1. De leerlingen van groep 1-2 mogen zelf kiezen in welke hoek zij gaan 
spelen/leren.  

1.2. t/m 1.4 Zij nemen daarmee verantwoordelijkheid om de gekozen taak af te 
maken samen met andere kinderen in de hoek te spelen. en de hoek weer 
netjes op te ruimen. 

Dit noteren zij op de weektaak met de kleur van de dag. 1 of meerdere keren per 
week is er een opdracht die door iedereen gemaakt moet worden maar kinderen 
zijn vrij om te plannen op welke dag. Dit is een doorgaande lijn door de hele 
school.  
Leerlingen hebben ik-doelen, weten wat zij willen leren, schrijven zich in voor 
instructies of doen mee met de extra instructies of vragen hulp aan andere 
kinderen via het doelenbord. Aan het eind van de week is de weektaak klaar en 
gaat mee naar huis met een kleine opmerking van de leerkracht. Samen met de 
ouders nemen de leerlingen de weektaak door zodat ook zij op de hoogte zijn wat 
er speelt op school. De weektaak wordt getekend door de ouders en weer terug 
mee naar school genomen. Dit wordt besproken tijdens de intakegesprekken dat 
wij deze actieve betrokkenheid van ouders wenselijk vinden.  
De leerlingen dragen zorg voor de leeromgeving middels de specialisten taken. 
Ieder kind is verantwoordelijk voor een deel van de groep bijv. de kast netjes 
houden, de vloer vegen, de planten water geven, uitdelen etc.  
Er wordt gereflecteerd op proces, werkhouding en het product met de hele groep 
maar ook individueel dagelijks (zie handboek blz. 9 tot en met 31). 

 
 
 

Beschrijving van werken met taken bij groep 1 en 2 hebben we gezien. Werken 
met ik-doelen hebben we eigenlijk niet gezien of gehoord. Inschrijven op instructies 
middels het doelenbord is in de klassen aanwezig  (wel onderlinge verschillen). 
Kinderen werken met weektaken waar in sommige groepen een opmerking van  
de leerkracht, kind op staat. Vormen van reflectie hebben we gezien. 

 
 
 
 
 

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

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 



 
 

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

 
 

1.5 De leraar kan loslaten en schenkt vertrouwen aan zijn leerlingen. Hij biedt 
hiervoor een kader waarbinnen de leerlingen hun eigen leerproces kunnen 
vormgeven.  

1.6 De leraar houdt rekening met verschillen en creëert maatwerk dat zichtbaar 
is in de taakinhoud.  

1.7 De leraar begeleidt zijn leerlingen en geeft waar nodig sturing, op zo'n 
manier dat de leerlingen zich vaardigheden eigen kunnen maken om de 
leerdoelen te behalen en  de taak te kunnen volbrengen. 

 

 

 
 

1.6.  en 1.7. Groep 1-2 werkt met thema’s. Vooraf worden de doelen van het thema 
geoefend, daarna ingeoefend aan de routine tafel en daarna gedifferentieerd aan-
geboden aan leerlingen die extra nodig hebben, de gemiddelde leerlingen en de 
plussers.  
In groep 3-4 is het aanbod een beetje klassikaler maar wel op 3 niveaus.  
Leerkracht deelt de groep in op niveau n.a.v. toets, instructie en/of observatie.  
In de groepen 5 t/m 8  kunnen leerlingen zich inschrijven voor instructie en/of 
instructie bieden middels het instructiebord.  
Op dit moment zijn wij een beetje zoekende i.v.m. de nieuwe taalmethode en het 
groep doorbroken rekenaanbod op de leerlijn. 

 
 
 

Bovenstaande hebben we in de groepen gezien of bij de leerkrachten / kinderen 
bevraagd. 

 
 
 

1.8 Op de school heerst een cultuur van vertrouwen.  

1.9 Leraren en overige medewerkers kunnen omgaan met verantwoordelijkheid 
en het aangeven van grenzen.  

1.10 Leraren en overige medewerkers komen de afspraken na. 

1.11 De brede algemene vorming van leerlingen is richtinggevend.  

1.12 Het onderwijs wordt gegeven in een lerende organisatie waar leerlingen en 
leerkrachten zich kunnen ontwikkelen naar hun mogelijkheden. 

 

 
 
 

1.8 Het team heeft in het schooljaar 2016-2017 een grote verandering ondergaan. 
Veel leerkrachten zijn vertrokken en nieuwe mensen aangetrokken waardoor wij 
opnieuw naar onze identiteit op zoek zijn.  
1.9 Wij willen een lerende en professionele organisatie worden waarin wij willen 
leren van en met elkaar.  
1.10 Afspraken worden nog niet altijd nageleefd. Niet uit onwil maar omdat het 
allemaal veel is op een school die van de inspectie heel veel moet  aanpakken. 
1.11 en 1.12 Ook de managementlaag is veranderd in een gespreid leiderschap-
steam: 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 
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Directeur, IB’ers, onderwijsleider rekenen en onderwijsleider taal/lezen. 
We zijn er nog niet maar we werken samen aan het ontwikkelen van de lessen en 
de uitwerking van de thema’s. We spreken elkaar aan op afspraken. Reflecteren 
op eigen en elkaars handelen is in ontwikkeling. Wij willen als team het goed 
voorbeeld geven aan leerlingen zodat zij zich veilig voelen en zich ook op deze 
manier kunnen/willen ontwikkelen. Iedereen heeft zijn eigen talenten en allen 
dragen bij aan het leren.  

 
 
 

Het beschrevene hebben we gezien, besproken in de verschillende gesprekken 
met directeur, leden leiderschapsteam en leerkrachten. Collegiale consultatie 
tussen klassenleerkrachten vindt nog niet structureel plaats. 

 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

2.4 De leerling kan omgaan met uitgestelde aandacht. 

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

 
 
 

2.1. Leerlingen hebben een ik-doelen blad in de midden-bovenbouw. 
2.2. Leerlingen mogen deels zelf de volgorde bepalen van de weektaak. 
2.3. Naar aanleiding van toetsresultaten werken sommige kinderen aan ander 
doen dan andere leerlingen. Zij volgen niet allemaal dezelfde instructie en mogen 
kiezen waaraan zij willen gaan werken en wanneer. Dit gebeurt nog niet in alle 
klassen.  
2.4. Wij werken met een aandachtsdobbelsteen vanaf groep 1 om kinderen te 
leren wennen aan uitgestelde aandacht en wat zij ondertussen kunnen gaan doen.  
2.5. Leerlingen kijken vanaf groep 4 ( na de kerst) hun eigen werk na, behalve de 
toetsen, aan de nakijktafel.   

 
 
 

De kinderen konden ons geen antwoord geven op onze vragen over de ik-doelen. 
Het viel ons op dat de week – en periodetaak maar heel weinig keuzevrijheid aan 
de kinderen laat. Het is erg leerkrachtgestuurd. Aandachtsdobbelstenen worden 
gebruikt. 

 
 
 

bevindingen visitatieteam 

2. Zelfstandigheid  
 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

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

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

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

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

 

 
 
 

2.6. Het materiaal is zo neergelegd dat leerlingen dit zelfstandig kunnen pakken. 
Er ligt extra oefenmateriaal in de Kieskast. 
2.7. Er zijn korte instructies waarna leerlingen zelfstandig aan het werk kunnen. 
Om samen te werken is ruimte naast de klas o.a. in de middenruimte 2.8 t/m 2.9. 
Voor de kinderen die iets meer kunnen is er extra materiaal zoals Levelwerk. 
Voor de meerbegaafde leerlingen wordt er gedurende het jaar, niet het gehele 
schooljaar, gewerkt met Big Picture. Na een periode presenteren de kinderen de 
opbrengsten aan o.a. ouders en de klas.   
Kinderen uit groep 8 helpen bij de gymles van de jongere leerlingen. Structureel  
bij iedere kleutergroep. Daarnaast halen de kinderen van groep 8 gedurende het 
jaar een klimcertificaat. Vervolgens zekeren zij (om beurten) bij de lessen van de 
midden- en bovenbouw. 

 
 
 

We hebben weinig kinderen in de middenruimte zien samenwerken. Ook hebben 
we de hierboven beschreven differentiatie weinig gezien en er bij navraag (bij 
kinderen) ook niet veel over gehoord. Helpen bij gymles van jongere kinderen 
hebben we niet gezien. 

 
 
 

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

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

 

 
 
 

2.10 en 2.11. Wij werken met een gespreid leiderschapsteam. Hierin zitten geen 
bouwcoördinatoren en adj. directeur maar specialisten met een aanvullende 
opleiding en bewezen kwaliteiten om te kunnen innoveren zoals onderwijsleider 
rekenen en taal en IB’ers. Hier zijn wij twee jaar mee bezig en rond het leider-
schapsteam komen mensen met speciale kwaliteiten en interesses zoals Daco. 
Iedereen is zijn eigen leider en op deze manier willen wij groeien naar een 
professionele organisatie waarin iedereen taakvolwassen is en zich wil 
ontwikkelen. 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 
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Hebben we besproken tijdens de verschillende gesprekken. 
 

 
 
 
 
 
 

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

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

 

 
 
 

3.1. Er is geen visie op samenwerking. Er wordt wel gestimuleerd om samen te 
werken maar het is nog geen structurele aanpak zoals bijv. het samenwerken  
op de weektaak.  
3.2.Er wordt wel respectvol met elkaar omgegaan. Het pedagogisch klimaat is 
prettig en wordt ook als goed ervaren door de inspectie. Wij spreken leerlingen en 
ouders aan als het respect uit het oog wordt verloren.  

 
 
 

We hebben weinig vormen van samenwerking gezien (aanbeveling 1). Er worden 
lessen voor sociaal emotionele vorming gegeven. 

 
 
 

3.3 De leraar werkt op respectvolle wijze samen met collega’s en leerlingen. 

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

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

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

 

 
 
 

3.3. Het team op de Tjalk is een vrij nieuwe team. In het schooljaar 2016-2017 is 
het team voor de helft vernieuwd. Dit betekent dat wij met elkaar op zoek zijn. Wij 
zijn respectvol naar elkaar maar durven nog onvoldoende feedback te geven op 
elkaars gedrag. Daarin moeten wij nog groeien. Het klimaat is veilig om dit op te 
pakken maar hier en daar moeten wij nog durven.  
3.4. De lessen worden voor het overgrote deel samen voorbereid met daarin 
aandacht voor respect voor elkaars verschillen 
3.5. De leraar is nog niet in staat op diverse niveaus samenwerken toe te passen. 

bevindingen visitatieteam 

3. Samenwerking  

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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3.6. Via Scoll ( instrument om sociaal emotionele veiligheid te meten) meten wij 2x 
per jaar hoe de leerlingen zich voelen in de groep. Met de methode Leefstijl 
proberen wij hierop aan te sluiten en actuele onderwerpen bespreekbaar te maken. 
 

 
 
 

We hebben wel een prettige sfeer tussen de leerkrachten van beide locaties ge-
proefd. Ze gaan ook respectvol met elkaar om. We hebben inderdaad verschillen 
tussen de groepen gezien. Dat zou tussen parallelgroepen o.i. niet zo moeten zijn. 
Samenwerken staat in de kinderschoenen (aanbeveling 1). 

 
 
 

3.7 De school is een leefgemeenschap waarbinnen leerlingen, leraren en 
overige medewerkers op een zichtbare wijze samen leven en werken. 

3.8 De school is een leerplek waar leerlingen en leraren al samenwerkend van 
en met elkaar leren. 

3.9 De school is een veilige oefenplek voor democratisering en socialisering.   
 

 
 
 

 3.7. t/m 3.9 Wij willen leren van en met elkaar en werken groepsdoorbroken op  
het gebied van rekenen en expressie. Wij zijn allemaal verantwoordelijk voor de 
organisatie, niet alleen het leiderschapsteam maar de verantwoordelijkheid ligt  
ook bij leerkrachten en de conciërge.  
Via de leerlingenraad praten leerlingen mee over wensen en besluiten die er op 
school worden genomen.  
In elke groep is er een visie/missie en groepsafspraken over hoe je met elkaar 
omgaat. Daarop wordt regelmatig gereflecteerd.  

 
 
 

Nieuwe leerlingenraad is nog niet bij elkaar geweest dit schooljaar. 
Groepsdoorbroken rekeninstructie hebben we gezien. Kinderen hebben ons over 
groepsdoorbroken expressie verteld. 

 
 
 
 
 
 
 

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. 
 

 
 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

4. Reflectie  
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4.1. De weektaken zij nog geen planinstrumenten. In de bovenbouw iets meer dan 
in de midden- en onderbouw.  
4.2. leerlingen weten dat aan het eind van de week de weektaak klaar moet zijn 
maar plant dit nog te weinig. Er is nog teveel sturing vanuit leerkrachten waardoor 
weektaken afkleurlijstjes worden. Gelukkig niet door de gehele school.  
4.3. Dit is wel in ontwikkeling en wordt m.n. in de bovenbouw goed opgepakt.  
4.4. De leerling, de groep met de leerkracht reflecteert wel regelmatig over gedrag 
en werkhouding, samenwerken en resultaten.  

 
 
 

We hebben in alle klassen een erg leerkrachtgestuurde taak gezien. Hierin kan het 
kind, volgens ons, meer inbreng hebben (aanbeveling 2). Ook de periodetaak van 
groep 8 vormt hierin geen uitzondering. 

 
 
 

4.5 De leraar zet verschillende reflectiemethoden in. 

4.6 De leraar laat leerlingen reflecteren op de samenwerking. 

4.7 De leraar laat leerlingen feedback geven op zijn eigen functioneren. 

4.8 De leraar is in staat om kritisch naar zijn werk te kijken en gebruikt 
evaluatie, reflectie en feedback van anderen om zich verder te ontwikkelen.  

 

 
 
 

4.5. t/m 4.7 Reflecteren vindt plaats maar niet structureel. Wij reflecteren op 
samenwerken, eigen functioneren en opbrengsten. Op basis van toetsresultaten 
maken leerlingen in de bovenbouw ik-doelen en werken aan deze doelen o.a. met 
de materialen uit de kieskast. 
4.8 Niet elke leerkracht is in staat te evalueren op zijn/haar eigen handelen. Elkaar 
feedback geven lukt nog niet iedereen maar men is zich wel bewust dat wij  met 
elkaar hier naar toe willen groeien. Na groepsbezoeken door het LT wordt met de 
leerkrachten gereflecteerd. 

 
 
 

Reflectie is veelal een evaluatie. Het kan echter ook vooraf of tijdens processen. 
Waarom is niet elke leerkracht in staat om te evalueren op eigen handelen? 

 
 
 

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. 
 

 
 
 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 
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4.9 Leerkrachten kunnen elkaar voor een deel wel vinden t.a.v. de voorbereiding 
van lessen. Bij het groepsdoorbroeken rekenen is dit essentieel. Daarnaast zit 
elkaar leerkracht  in beleidsgroep om mee te werken  aan de ontwikkeling van de 
school.  
4.10 De school heeft geen doorgaande lijn m.b.t. reflecteren. 

 
 
 

Leerkrachten moeten o.i. meer overleg hebben / afspraken maken over hoe ze 
dalton vorm geven in de klas. Zorgen voor een betere doorgaande lijn. We zagen 
veel en soms grote verschillen. 

 
 
 
 
 
 

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. 

 

 
 
 

5.1. Wij zijn nog onvoldoende in staat de leerdoelen te halen die de inspectie voor 
ogen heeft. Veel persoonlijke leerdoelen zijn nog niet goed beschreven. Een aan-
zet is hiertoe wel gegeven via de ik-doelen maar dit moet door de hele school nog 
beter uitgewerkt worden.  
5.2. Wij gebruiken onze tijd efficiënt aldus de inspectie juni 2017. 
5.3. Wij zouden onze kinderen nog meer keuzemogelijkheden willen bieden echter 
door het implementeren van de nieuwe taalmethode en de nieuwe werkwijze bij 
het rekenen zijn wij hier opnieuw naar op zoek.  

 
 
 

Hebben we gezien en besproken. Zoek de uitdagingen voor de kinderen meer  
in de wereld oriënterende vakken, keuzewerk en expressie. 

 
 
 

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. 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

5. Effectiviteit / doelmatigheid  
 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 
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5.8 De leraar daagt leerlingen uit het beste uit zichzelf te halen.  

5.9 De leraar geeft leerlingen een uitdagende motiverende taak die past bij het 
niveau, de interesse en het (werk)tempo van de individuele leerling. 

5.10 De leraar analyseert de leerproblemen van leerlingen die de leerdoelen niet 
halen. 

 

 
 
 

5.4 De leerdoelen worden niet allemaal behaald. In voorgaande jaren is er sprake 
geweest van didactische verwaarlozing en er was geen aannamebeleid waardoor 
de problematiek groot is. Wij zijn dit aan het oplossen en wij naderen onze doelen 
en de doelen van de inspectie. (zie CITO E-afname schooljaar 2017). 
5.5. De leerkracht gaat efficiënt om met zijn lestijd (zie inspectie rapport juni 2017). 
5.6. De leerkracht verzorgt lessen op voldoende niveau (zie inspectie rapport juni 
2017) 
5.7. De leerkracht is in staat het didactisch aanbod aan te passen aan zijn 
populatie (zie inspectie rapport juni 2017) 
5.8. De leerkracht stelt doelen met de groep en individuele kinderen. We hebben 
een doelenbord in de klas hangen en op de gestelde doelen wordt gereflecteerd.  
5.9. De taak is nog te weinig gepersonaliseerd.  
5.10 De analyse op doelen is op voldoende niveau maar zou nog diepgaander 
kunnen ( volgende inspectie juni 2017) Wij analyseren  op CITO met het Focus-
instrument. 

 
 
 

Is allemaal in de officiële stukken beschreven. Veel kinderen werken met dezelfde 
taak. Doelenborden hebben we in de groepen gezien. 

 
 
 

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

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

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

 

 
 
 

5.11. Op dit punt moeten wij ons nog verder ontwikkelen. 
5.12 Er zijn doorgaande lijnen van de daltoncompetenties op zelfstandigheid, 
verantwoordelijkheid en reflectie maar dit wordt nog onvoldoende in de praktijk 
teruggezien.   
5.13 De school biedt passende zorg. ( zie inspectierapport juni 2017). 

 
 
 

We hebben de doorgaande lijnen op papier gezien, maar nog onvoldoende in de 
praktijk. Andere punten staan in de stukken beschreven. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

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. 
 

 
 
 

6.1. Er is geen daltonbeleidsplan. Er is een daltontwikkelplan in ontwikkeling.  
Deze is opgenomen in het schooljaarplan, onderdeel Dalton-Klassenmanagement. 
6.2. De school heeft een opgeleide Daco. Zij neemt deel aan regiobijeenkomsten 
voor Daco’s.  
6.3. Wij dragen onze identiteit uit op de website, schoolgids en bij intake-
gesprekken. 
6.4. Daltonontwikkeling is een deel van ons schoolplan 2015-2019 en ons jaarplan. 
6.5. De school benut de mogelijkheden van het gebouw o.a. voor samenwerken  
in de middenruimten en de plekken voor de klas. 
6.6. We enquêteren niet over de kwaliteit van ons Daltononderwijs. 
6.7. Wij zijn actief betrokken in de regio Flevoland. De directeur is voorzitter 
geweest de afgelopen 3 jaren en heeft alle bijeenkomsten bezocht evenals de 
Daco. 
6.8. Door middel van de leerlingenraad worden de leerlingen actief betrokken bij  
de school. 
6.9. De ouders worden bij de intake geïnformeerd over hun actieve betrokkenheid 
o.a. bij de weektaak en bij overige activiteiten zoals MR, OR en AC.  
6.10 Het schoolbestuur vindt het fijn dat er keuzes zijn voor ouders t.a.v. onderwijs 
vernieuwende scholen maar zij dragen niet bijv. op het gebied van extra financiën 
voor opleidingen, contributie, bijwonen van bijeenkomsten onder schooltijd. Alle 
kosten voor vervanging komen ten lasten van de school. 

 
  

Borging als voorwaarde 
 

evaluatie school 

Indicatoren op schoolniveau 
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We hebben een daltonontwikkelplan gezien. Maak daar een apart document van, 
waar jullie ook een paragraaf met plannen voor de komende jaren in verwerken. 
We hebben daltononderdelen in het jaarplan en op de website gezien. Volgens ons 
kan de beschikbare ruimte nog meer gebruikt worden ten dienste van jullie dalton-
onderwijs. Voor schoolbestuur, zie samenvatting gesprek met beleidsmedewerker 
van het bestuur. 

 
 
 
 

Door het verscherpt inspectietoezicht begrijpen we dat opbrengsten soms kunnen botsen 
met vrijheid (lees ook eigenaarschap) die je als daltonschool aan de kinderen wil bieden. 

 
 
 

We hebben gesproken met de leerlingenraad van vorig schooljaar, omdat de nieuwe 
leerlingenraad nog niet bij elkaar was geweest. 
We hebben het gehad over: 

• Ideeënbus, daardoor zijn er spiegels op de wc’s gekomen 

• Vergaderen o.l.v. juf Trudy. Er is geen voorzitter en geen notulist. 

• Ze spreken ideeën uit de ideeënbus. 

• Ze mogen meedenken over de feesten van de school. 

• Ze mochten spreken met de inspecteur. 

• De verkiezingen: jezelf in de klas presenteren, daarna stemmen (mag op jezelf, 
maar moet ook op een ander). 

• De leerlingenraad is trots op planning, zelf beslissen, vrijheid. 

• Als verbeterpunt noemen ze unaniem: pesten/vechten, wegnemen van spullen, 
rommel bij de kapstokken. 

 
 
 

Gesproken is over: 

• Daltonontwikkeling, meegroeien in het team. 

• Kinderen vinden het fijn om te kunnen kiezen. 

• Er is ruimte vanuit de directie om veel in te brengen, vanuit het bestuur wordt dit 
minder ervaren. 

• Loslaten versus opbrengsten, waaronder eindtoets. 

• Dalton helpt wel bij het stellen van doelen; waar ga je verder aan werken, wat heb 
je nodig? 

• Communicatie; de lijnen zijn kort. Het is makkelijk om bij elkaar binnen te lopen.  
Er zijn ingeroosterde parallel overleggen, maar het is eigenlijk niet nodig om dit  
te plannen. Overleg gebeurt al dagelijks.  

• Voordeel als je met een groep meegaat naar het volgende leerjaar.  

• Specialisten in de school voor de opbrengsten; zoektocht om dit te combineren en 
de expertise in te zetten door verwarrende en tegenstrijdige dingen.  

bevindingen visitatieteam 

Uit de gesprekken met leerlingen 

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

 

Uit de gesprekken met leraren en ondersteunend personeel 
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• Teamleden kijken dezelfde kant op, er is wil en enthousiasme. Ideeën worden 
gedeeld.  

• Overleg tussen onderbouw en middenbouw via mail, app, vergaderingen, maar  
ook informele momenten. 

 
 
 
 

 
 
 

Voorstelrondje 
Aan dit gesprek namen 3 ouders deel met kinderen in de groepen 3, 5, 6/7, 7 en 8.   
Twee ouders geven aan bewust voor Daltononderwijs te hebben gekozen, 1 ouder niet.   
 
Wat krijgen ouders mee aan Daltonontwikkelingen die plaats vinden op deze school? 

• Team is bezig met veranderingen, dit is te zien aan de doelenborden in de klas  
en het werken met de blokjes. 

• Website (de agenda is niet altijd actueel). 

• Nieuwsbrief zou iets uitgebreider kunnen. 

• De informatieavond was uitgebreid en er werd in de diverse klassen veel 
informatie gegeven. Jammer dat deze altijd slecht bezocht wordt.  
 
 

Gesprek met directeur en daltoncoördinator (daco): 

• Voorstelrondje. 

• Een bewuste keuze gemaakt om eerst alle leerkrachten gecertificeerd te krijgen 
i.p.v. met hele team cursus te volgen. 

• Voor daltoncursus samenwerking met Meander (andere daltonschool binnen het 
bestuur) gezocht. 

• Over drie jaar een nieuwe school (nu 3 scholen: De Tjalk; daltononderwijs, 
cultuurschool en christelijke school die zich profileert met anti-pestbeleid). 

• Gedeeld leiderschap wordt door hele team gedragen. Nu gevormd door directeur, 
taal- en rekenspecialist en IB-er. Daltoncoördinator maakt er nog geen onderdeel 
van uit. Eisen voor LB-functie zijn: Minimaal drie dagen werken, post HBO-
opleiding en je moet kunnen innoveren. 

• In formatie twee dagen tijd voor zowel reken- als taalspecialist. Wordt nu gekeken 
of er ook tijd vrijgemaakt kan worden voor de daco. 

• Discrepantie tussen visitatieverslag en daltonboek. Waarheid ligt ergens in het 
midden. Er zijn wel veel verschillen tussen groepen en veel proeftuintjes. 

• Parels:  
o Kwartiertjesrooster. 
o Inschrijven op instructie (doelenborden). 
o Werken aan doelen in groepen 1 en 2. 
o Daltongehalte tijdens de gymlessen (vakleerkracht). 

• Inspectie en invloed op het team en de school. Dip in daltonontwikkeling. 

• Wisseling in team 2 jaar geleden. 

Uit de gesprekken met ouders 

Uit de gesprekken met de schoolleiding 
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Hoe is het met de ouderbetrokkenheid op deze school? 
Ouderbetrokkenheid is de afgelopen jaren sterk afgenomen, dit kwam mede door een 
vaste groep ouders. Er lijkt nu meer ruimte te komen voor nieuwe ouders.   
 
Wensen van deze ouders voor de school:  
Er is gesproken over: 
 

• Veiligheid voor de kinderen (ook punt van inspectie). 

• Overblijf en terugkoppeling gebeurtenissen naar teamleden (kan meer 
geoptimaliseerd worden). 

• Pestprotocol.   

• PR (laatste ontwikkelingen zijn dat deze school de laatste jaren meer een 
buurtschool is geworden). 

• In enkele klassen wordt gewerkt met Klassenbord (app), dit wordt door de 
betrokken ouders als positief ervaren en zou meer over de andere klassen 
uitgebouwd kunnen worden. 
  

Volgens de voorzitter van de oudercommissie gaat ouderbetrokkenheid, pesten en 
veiligheid beschreven worden in een beleidsplan.  
 
Tot slot geven de ouders aan dat ze hopen dat de school uit de ontstane negatieve spiraal 
komt. Teven hopen zij dat het team nu stabiel zal blijven en dat de mogelijkheid ontstaat 
kinderen die dat nodig hebben meer aan te bieden.  

 
 
 
 

naam bestuurslid: Janny Wolters beleidsmedewerkster stafbureau 

Op papier stond een gesprek met de nieuwe stafmedewerker van het bureau gepland, 
maar deze is pas op 1 oktober begonnen. Janny werkt al een aantal jaren voor het 
stafbureau. 

• Door ingrijpen van het bestuur hebben er veel wisselingen in het team 
plaatsgevonden de afgelopen jaren (dit om een betere professionele structuur neer 
te zetten). 

• Nieuw directieteam, leerkrachten en analyses gemaakt (deze vielen erg tegen). 
Veel geïnvesteerd in opleidingen leiderschapsteam, directeur en een 
procesbestuurder. 

• De rol van het leiderschapsteam wordt vooral gezien als leaderteacher / help-
deskfunctie voor de andere leerkrachten. 

• De focus ligt vooral op rekenen, taal/lezen vanwege verscherpt inspectietoezicht. 

• De daltoncoördinator heeft ook extra uren welke terug te vinden zijn in de niet-
lesgebonden uren. 

• In de nabije toekomst komen er twee nieuwe gebouwen. Eén nieuw gebouw is 
bestemd voor De Tjalk, de cultuurschool (53 lln.) en IKC + peuterspeelzaal. Het 
onderwijsprofiel zal dalton zijn. Het andere gebouw is voor Christelijk onderwijs. 

• De andere besturen hebben geen daltononderwijs terwijl dit bestuur nog een 
daltonschool heeft (De Meander).  

 

 

Uit de gesprekken met het bestuur 
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  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  
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 

 Licentie voor vijf jaar verlengen 
 

Maximaal één onvoldoende kernwaarde inclusief 
realisering aanbevelingen vorige visitatie + borging 

x 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 Samenwerken gebeurt mondjesmaat en we hebben het lang niet overal 
gezien of gehoord. Zorg in de komende jaren voor een goede doorgaande 
lijn in samenwerken en beschrijf dit. Volgens het visitatieverslag is er op 
dit moment nog geen visie op samenwerken Tip: Gebruik hiervoor de 
methode Leefstijl en vormen van coöperatief leren.  

Nr. 2 Vergroot het eigenaarschap van de kinderen. We zien dit wel terug in  
de doelenborden, maar niet in de taakbrieven (deze zijn erg leerkracht-
gestuurd). Ook in keuzewerk hebben de kinderen geen eigen inbreng  
(in groep 1/2 hebben we wel mooie voorbeelden hiervan gezien en ook  
in de gymlessen). 

Advies aan het bestuur van de NDV 
 

beoordeling 

Aanbevelingen die met een plan van aanpak opgenomen 
worden in de schoolreactie 
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We hebben vandaag een mooie dag gehad, waarbij we ons erg welkom gevoeld hebben. 
Iedereen was gastvrij en we konden overal ongevraagd binnenlopen. 
Jullie hebben een team met erg gedreven personen. Wij proefden bij iedereen de bereid-
heid om “de schouders eronder te zetten” en goed daltononderwijs aan te bieden. Graag 
komen we over twee jaar terug om te zien hoe jullie daltonontwikkeling (waaronder de 
aanbevelingen) verder vorm heeft gekregen. 
Heel veel succes gewenst met z’n allen. 
 
Het visitatieteam. 
 

 
 
 
 
 

naam handtekening datum 

 
 

 6-11-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

slotopmerkingen 
 

Ondertekening voorzitter visitatieteam 
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We hebben de visitatie als prettig ervaren. De visiteurs stelden zich fijn op. Zowel de 
leerkrachten als de leerlingen gaven aan dat ze zich op hun gemak voelden. 
Het dagrooster begon niet helemaal volgens plan, aangezien alle vier de visiteurs op de 
onderbouw (hoofdlocatie) verschenen. Na een korte aanpassing is de rest van de dag 
keurig volgens plan verlopen. 
In de gesprekken hebben we de mogelijkheid gekregen om te kunnen aangeven waar we 
vandaan komen, waar we staan en waar we naar toe willen. 
We nemen de aanbevelingen van harte mee en gaan er mee aan de slag. We hebben 
goede tips ontvangen waar we wat mee kunnen. 
We zijn ons ervan bewust dat we er nog niet zijn. We zijn ons er ook van bewust dat we 
een actief team hebben, met de neuzen de juiste kant op. We hebben er vertrouwen in 
dat we over 2 jaar met trots onze school als Dalton school kunnen neerzetten. 
 
Ervaringen van kinderen uit de leerlingenraad: 
 
Julia (groep 5): 
‘Ik vond het fijn om te doen. Het gesprek was soms raar maar ook cool. Ik vond het een 
leuk gesprek omdat ik alles van het jaar dat ik in de leerlingenraad zat kon vertellen en 
natuurlijk ook van de school en mijn oude en nieuwe klas, dat was het leukst. Ze vroegen 
hoe het op school ging en wie al het werk doet. En of al onze taken waren uitgevoerd en 
dat was een klusje.’ 
 
Jesse (groep 7): 
‘Het was leuk, want we gingen praten over school en wat de leerlingenraad doet.’ 
 
Bente (groep 8): 
‘Vorige week kwamen er mensen die gingen kijken of we veel Dalton werk hadden. Ik zat 
in de leerlingenraad dus gingen we met die mensen praten. We moesten vertellen wat we 
doen. En wat we goed en minder goed vonden aan onze school.’ 
 
Ervaringen van ouders: 
 
Claudia (moeder van Jesse uit groep 7): 
‘Ik vond het erg leuk om mee te denken aan te toekomst van de school, het was een 
interessant gesprek!’ 
 
 

 

 

 

 

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) 

Samenwerken gebeurt mondjesmaat en we hebben het lang niet 
overal gezien of gehoord. Zorg in de komende jaren voor een 
goede doorgaande lijn in samenwerken en beschrijf dit. Volgens 
het visitatieverslag is er op dit moment nog geen visie op 
samenwerken Tip: Gebruik hiervoor de methode Leefstijl en 
vormen van coöperatief leren. 

actie Coöperatieve werkvormen terughalen, in doorgaande lijn uitvoeren 
en mee nemen. 

uitvoerenden Plan opzetten: Dalton werkgroep + DOP groep Samenwerken + 
DACO 
Uitvoering: alle leerkrachten 

tijdvak Tijdvak (+ inhoud) opzetten: maart 2018 
Uitvoering: start schooljaar 2018-2019 

scholing/ externe 
ondersteuning 

Dalton certificaat (2017-2018) 
DACO 
Ervaringen van De Meander Lelystad / Dalton scholen Almere? 

Toelichting - Uitzetten in bouwvergaderingen (zowel theoretisch als 
praktisch aan de slag). 

- Zowel apart in groep 1/2 - 3/4/5 - 6/7/8, als samen voor de 
doorgaande lijn. 

- Koppeling zoeken in andere vakken (niet extra, maar 
integreren). 

- Posters (digibord) gebruiken voor uitleg van de coöperatieve 
werkvormen. 

 
 

aanbeveling 2. 
(letterlijk overnemen uit 
visitatieverslag) 

Vergroot het eigenaarschap van de kinderen. We zien dit wel terug 
in de doelenborden, maar niet in de taakbrieven (deze zijn erg 
leerkrachtgestuurd). Ook in keuzewerk hebben de kinderen geen 
eigen inbreng (in groep 1/2 hebben we wel mooie voorbeelden 
hiervan gezien en ook in de gymlessen). 

actie - Weektaak 
- Persoonlijk doel 
- Databord 
- Kieskast (2019-2020) 

uitvoerenden Plan opzetten: Dalton werkgroep + Daco 
Weektaak: per bouw + Daco (voor de doorgaande lijn) 
Keuzewerk: Dalton werkgroep + Daco 
Uitvoering: alle leerkrachten 

tijdvak Tijdvak opzetten: februari 2018 
Bespreken in bouwvergaderingen: april 2018 
Uitvoering: schooljaar 2018-2019 

scholing/ externe 
ondersteuning 

Daco regiobijeenkomsten 

  

Plan van aanpak m.b.t. uitwerking aanbevelingen  
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Toelichting - Prioriteiten stellen! 
- Houding van de leerkracht is essentieel. 
- Weektaak niet als afkleurlijst, maar als planningsinstrument. 
- Iedereen moet ruimte krijgen voor keuzewerk / persoonlijk 

doel, niet pas als je werk klaar is. 
- We hebben veel aantrekkelijk materiaal voor de kieskast, 

dat moeten we ook gebruiken. 
- Kieskast is: aansluitend op de doelen (les- en daltondoelen) 

/ herhaling / automatiseren / verrijking / verdieping. 
 
 

 
 
 
 
 
 

naam functie handtekening datum 

 directeur   

 visitatievoorzitter   01-12-2017 

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

 

Ondertekening school en 
visitatievoorzitter voor gezien 


