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� Dalton 

Tijdens het 10 minutengesprek mogen de kinderen zelf hun portfolio aan de ouders 
laten zien en erover vertellen. Ook mogen zij vertellen hoe het gaat met hun 
leerontwikkeling. 
De daltonregels zijn belangrijk in de school - ze werken soms samen met jongere 
kinderen of ze hebben een groepsopdracht voor rekenen. Ook de "post"opdracht 
werd als zeer positief ervaren. 
Ze zijn trots op hun school, de school is gewoon goed! 
Enkele verbeterpunten zouden zijn: 

- Een hal (samenwerkplek) in het noodgebouw
- Maatschrift kinderen meer opdrachten geven, zodat zij minder tijd hebben

voor keuzewerk
Als ze de school een waardering met een cijfer zouden moeten geven, zou dit een 
vette 9 zijn. Een geweldig compliment van een groep zeer betrokken en tevreden 
kinderen! 

1 Uit de gesprekken met leraren en ondersteunend personeel

Het gesprek vindt plaats met een 5-tal leerkrachten. 
Het visitatieverslag is per kernwaarde besproken met het actieteam dalton, waarna 
de conclusies vervolgens zijn gedeeld met het team in De Nieuwsbrief. 
De situatie wordt vervolgens kort geschetst waar het team vandaan komt en wat de 
argumenten zijn dat het team staat waar het nu staat. Dit heeft onder meer te maken 
met vertrek van de directeur en de aanstelling van een clusterdirecteur en 
locatiedirecteur. Daarnaast hebben de scholen van Openbaar Onderwijs Emmen 
een gewijzigde opdracht meegekregen, waar de school zelf een invulling aan heeft 
mogen geven. Dit heeft geresulteerd in "Meer door minder" wat onder meer vorm 
krijgt door het integreren van vakken, het werken vanuit doelen en versimpelen van 
de zorg. De opbrengsten waren een reden om vol in te zetten op didactisch 
handelen middels het EDl-model. 
De rol van dalton binnen het EDl-model zien de leerkrachten onder meer in het 
toevoegen van coöperatieve werkvormen, het werken op de leerpleinen en het 
bevorderen van samenwerken, met name op de middag. 
Wat betreft persoonlijk leren en wereld oriëntatie wordt soms gewerkt vanuit 
inbreng van kinderen; op andere momenten worden de doelen én het onderwerp 
bepaald door de leerkracht. 
Samenwerking met de clusterschool vindt bijvoorbeeld plaats op het gebied van de 
zorg. Daarnaast zijn er incidenteel gezamenlijke bijeenkomsten en studiedagen. 
Veel wordt gecommuniceerd via memo, waardoor elke leerkracht op de hoogte is 
van de ontwikkelingen en beslissingen. 
Leerkrachten geven aan dat er aan heel veel punten wordt gewerkt, maar dat de 
focus met name ligt op persoonlijk leren en didactisch handelen (EDI). 
Met het verdwijnen van de taakbrief is er volgens de leerkrachten niet veel 
veranderd en deze wordt dan ook niet gemist. 
Keuzewerk wordt grotendeels door leerkrachten ingevuld; soms mogen kinderen 
zelf ook kiezen. 

Eigen aanbeveling van de leerkrachten zou zijn: Nagaan hoe dalton past bij 
persoonlijk leren en de nieuwe weg die de school is ingeslagen. 
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Geef als vervolgstap de kernwaarden van het daltononderwijs vorm 
binnen jullie horizontale aanbod (groep 3 tot en met 8) van de kernvakken 
(rekenblok-taalblok) waarbij vrijheid, verantwoordelijkheid, samenwerken 
en reflectie herkenbaar zijn voor de leerling, zodat zij meer eigenaar zijn 
van het behalen van de leerdoelen. 

Nr. 

Nr. 

Nr. 

�lotopmerkingen 7 

Het visitatieteam is op beide locaties wann verwelkomd. Vanuit een open houding 
zijn de groepen bezocht, gesprekken gevoerd en verdiepingsvragen gesteld. 

We troffen een school met een sterk eigen visie, waarbij Dalton van waarde is, 
maar gezien de noodzakelijke ontwikkelingen op de achtergrond is geraakt. 
De kernwaarden die zijn gekozen door de directie en vervolgens door het team zijn 
omarmd zijn rust, duidelijkheid, structuur én verbondenheid. Deze zeer belangrijke 
voedingsbodem biedt stabiliteit voor een ieder op De Lisdodde. 

Ons inziens kan Dalton naast deze stabiliserende waarden zorgen voor beweging, 
aansluiting bij 21th C.Skills én aansluiting bij een steeds veranderende 
maatschappij en de benodigde coping-strategy's. 

We wensen jullie intense én mooie onderwijsgesprekken over jullie mensbeeld en 
schoolbeeld als jullie je buigen over aanbeveling 1. 

Het visitatieteam heeft een ontwikkelend team ontmoet; graag blijven wij op de 
hoogte van jullie keuze! 

Ondertekening voorzitter visitatieteam

handtekening datum 

11 april 2019 

naam 
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voor de leerling, zodat zij meer eigenaar zijn van het behalen van 
de leerdoelen. 
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Ondertekening school en 
visitatievoorzitter voor gezien 

naam functie 
directeur 

visitatievoorzitter 

j 
datum 

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