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Informatie vooraf 
In de periode van de visitatie van juni 2012 werd gelijk het project K(waliteit) 
B(asisonderwijs) A(msterdam) uitgerold. Met behulp van lijsten en klassenbezoeken 
werden alle leerkrachten beoordeeld.  
De beoordelingen hebben voor veel onrust gezorgd. Er was ontkenning van de 
slechte kwaliteit van het onderwijs, ontkenning van de geringe pedagogische en 
didactische vaardigheden. Er was een grote ontkenning van de behaalde resultaten.   
De oorzaak lag volgens de medewerkers niet aan hen zelf, maar was te wijten aan 
de omstandigheden, zoals thuissituatie, armoede, te weinig geld voor het onderwijs 
en afrekencultuur. 
In die periode koos de directie ervoor om te werken vanuit procedures en formats, 
zonder te kijken naar draagvlak en noodzaak; beheersmatig.  
Bij elke visitatie en/of inspectiebezoek werd het bezoek streng geregisseerd en 
voorbereid. De visitatie en het inspectiebezoek waren beide voldoende, maar het 
daar getoonde onderwijs werd niet geborgd.  
De keuze om de school topdown te leiden is wel te verklaren, daar het gedrag van 
het team zeer onprofessioneel was. Het team nam (of kreeg) geen 
verantwoordelijkheid, eigenaarschap of ruimte tot experimenteren. De medewerkers 
trokken zich terug in hun klas en de deur ging dicht. In mijn opinie terug bij af.  
Daarmee werd de daltonontwikkeling binnen de groepen en de school ernstig 
belemmerd. 
Wat ook niet heeft bijgedragen aan het implementeren van de aanbevelingen is het 
grote ziekte verzuim van de dalton coördinator. Er is geen aanjager geweest binnen 
het team.  
Er is inmiddels een proactieve samenwerking binnen het team, waarbij iedereen zich 
verantwoordelijk voelt voor het Dalton onderwijs. 
Het team volgt nu het tweede jaar van een programma verzorgd door Bazalt, 
mogelijk gemaakt door een scholenbeurs Amsterdam. Dit programma is gericht op 
de teamontwikkeling van een familiaire/politieke cultuur naar een professionele 
cultuur. 
Daarnaast is er dit schooljaar een tweejarig traject Dalton ingezet, begeleid door 
Saxion. 
  

0. Realisering aanbevelingen vorige visitatie 
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Geef kinderen die het aankunnen meer verantwoordelijkheid voor het inplannen 
van hun taak.  
De doorgaande lijn in de taak wordt onderbroken na groep 6. De daltoncoördinator 
heeft hierin een belangrijke taak om de rode draad aan te geven en verder uit te 
werken.  

 
 
 

Evaluatie aanbeveling 1 
Verantwoordelijkheid geven aan de kinderen in het algemeen en met betrekking tot 
het inplannen van de eigen taak is direct na de visitatie van juni 2012 gestart.  
Het voornemen is al snel verwaterd. KBA heeft ook hierop zijn wissel getrokken.  
De aanbeveling is zeer mooi en realistisch beschreven in het Dalton handboek. 
Maar de invoering is door de omstandigheden zoals hierboven bij de informatie 
beschreven niet ingevoerd, niet geïmplementeerd of geborgd. Ook niet met behulp 
van een externe partij. 
Groep 8 werkt met een agenda, waarin de weektaak wordt genoteerd. Vanaf groep 
4 wordt er met weektaken gewerkt. Deze hebben allemaal een eigen lay-out welke 
leerkracht afhankelijk is.  

 
 
 

Het visitatieteam constateert dat de leerlingen hun werk onvoldoende zelf kunnen 
inplannen. Zoals jullie aangeven ontbreekt hierin een doorgaande lijn. 

 
  

aanbeveling 1 
1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 
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Maak een stap van nakijken door leerlingen naar evalueren en reflecteren. Geef dit 
onderdeel een vaste plaats binnen het rooster. 
Zie ook daltonidentiteit NDV waarin de kernwaarden effectiviteit, reflectie en 
borgen opgenomen zijn. 

 
 
 

Deze aanbeveling is beperkt uit de verf gekomen. En is vooral leerkracht 
afhankelijk. 
In de bovenbouw wordt er meer zelf nagekeken dan in de groep 3 en 4. 
Er zijn wel ontwikkelingen geweest: 
*De nakijktafel heeft een vaste plaats in de groep  
(leerkracht afhankelijk)  
*Duimpjes bij de weektaak  
*Vanaf eind vorig jaar zijn er in 4 groepen doelenborden 
met wasknijpers (gedrag) en sinds september 2017 
hanteren alle groepen doelenborden voor rekenen. 
*In enkele groepen worden er 2 tot 3 evaluatiemomenten per dag ingeroosterd en 
vindt er op woensdag een klassikale reflectie op de taak plaats.  

 
 
 

Het visitatieteam constateert dat evalueren en reflecteren sinds de vorige visitatie 
nog maar zeer beperkt te zien is. Wij vinden dit echt onvoldoende ontwikkelt 
gedurende de vijf jaren sinds de vorige visitatie! Jullie zijn wel op de goede weg 
door b.v. de doelenborden met gedrag en rekenen, door de duimpjes bij de 
weektaak, de 2-3 evaluatiemomenten per dag etc. 

 
  

aanbeveling 2 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 
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De daltonwerkgroep heeft uit hun midden een daltoncoördinator gekozen, zodat 
o.a. de doorgaande lijn geborgd zou worden op het gebied van uitgestelde 
aandacht, planning, uitbouw van, beginnen met meer taken groepen 1-2, 
keuzewerk (inhoudelijk en naast de taak en niet nadat alles klaar is) en 
samenwerking met maatjes. 
Helaas heeft de coördinator door veel ziekteverzuim haar taken niet kunnen 
uitvoeren. 

 
 
 

De coördinator heeft in 2016 haar certificaat dalton coördinator gehaald.  

  
 
 
 

Het visitatieteam vindt dat de Daltontwikkeling op jullie school best gestuurd en 
gecoördineerd moet worden door een Daltoncoördinator maar de 
Daltonontwikkeling op jullie school mag niet alleen afhankelijk zijn van een 
Daltoncoördinator. Ieder teamlid en de directie hebben hierin ook een 
verantwoordelijkheid. Helaas heeft de Daltonontwikkeling sinds de vorige visitatie 
gedeeltelijk stil gestaan met andere woorden wij vragen jullie met klem allemaal 
om je verantwoordelijkheid hierin vanaf vandaag 7 november 2017 te nemen! 

 
  

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. 
 

 
 
 

Gerealiseerd: 
*De leerling kiest bewust een werkplek 
Wij werken aan: 
*Omgaan met materialen en omgeving 
*Respect voor elkaar 
*Eigenaarschap van eigen leren en doelgericht werken 
 

 
 
 

De leerdoelen in de school zijn een echte parel. De leerlingen zijn echt betrokken 
bij hun eigen leerwerk. De leerlingen kijken zelf na en overleggen samen. 
 

 
 
 

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. 

 

 

 
 

Gerealiseerd: 
* Omgaan met verschillen gaat steeds beter 
Wij werken aan: 
* Omgaan met materialen in de klas en omgeving 
* Bewaken doorgaande lijn 
* Collegiale consultatie 
 

 

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

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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De leerkracht zorgt voor differentiatie: 

- verlengde instructiegroepen  
- compacten en verrijken van lesstof  

 
De leerkracht begeleidt leerlingen bij het uitvoeren en inplannen van de taken. 
De leerkracht biedt ruimte en tijd waarin de kinderen zelfstandig hun taken uit 
kunnen voeren. De kinderen krijgen de verantwoordelijkheid om de tijd effectief te 
benutten. 

 
 
 

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. 

 

 
 
 

Gerealiseerd: 
* Zorg voor elkaar (lief en leed) 
Wij werken aan: 
* Aanspreken op gedrag 
* Keuzevrijheid 
* Inhoudelijk doorzetten, ontwikkelingen zijn leerkrachtafhankelijk 

 
 
 

De Leerkrachten hebben vertrouwen in de leerlingen. De leerkrachten geven aan 
dat eenieder met een ander moet kunnen werken. De leerkrachten zorgen voor 
een prettige omgang binnen de groep en een prettige werksfeer. 
Leerkrachten geven aan dat ook het vertrouwen onderling een duidelijk stijgende 
lijn vertoont. 

 
  

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

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

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

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

2.4 De leerling kan omgaan met uitgestelde aandacht. 

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

 

 
 
 

Gerealiseerd: 
* Handelingswijzers 
* Werkplekken 
* Werken op de gang 
Wij werken aan: 
* Initiatief bij leren 
* Eigenaarschap 
* Keuzewerk 
 

 
 
 

Wij hebben vandaag prettige leerlingen gezien die zelfstandig in staat zijn om aan 
het werk te gaan. De leerlingen weten wat ze moeten doen en wat er van hen 
verwacht wordt.  

 
 
 

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. 

 

 
 
 

Gerealiseerd: 
Ontwikkelen/ zoeken naar materialen om zelfstandigheid te bevorderen 
Wij werken aan: 
* Eigenaarschap bij leerlingen bevorderen 

2. Zelfstandigheid  
 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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* Initiëren keuzewerk 
(plannen van de dag zodat leerlingen keuzes kunnen maken) 
 

 
 
 
 

De lokalen, hallen en gangen zijn zo ingericht dat er ruimte is voor leerlingen om 
zelfstandig te werken, individueel of in kleine groepjes. In het rooster is tijd 
ingepland dat leerlingen zelfstandig kunnen werken. Leerlingen weten wanneer zij 
zelfstandig mogen werken en durven daardoor initiatief te nemen dat te doen. 

 
 
 

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.  

 

 
 
 

Wij werken aan: 
* Relatie met ouders middels ouder-/kindgesprekken 
* Bijvoorbeeld omgaan met keuzewerk/opbouw (doorgaande lijn) 
* Initiatieven nemen (delen van ervaringen en proeftuintjes) 
 

 
 
 

De leerteams en de proeftuintjes zijn zeker een goede wijze om het eigenaarschap 
van de leerkrachten te versterken. We zien en voelen dat het team een 
gezamenlijke ontwikkeling doormaakt. 

 
  

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 
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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. 

 

 
 
 

Gerealiseerd: 
* Maatjeswerk 
* Tutorlezen 
Wij werken aan: 
* Samenwerkingsvaardigheden 
* Samenwerkingsvormen niet als doel op zich, maar als middel om een doel te 
bereiken. 
* In de basis zijn de voorwaarden aanwezig. 
 

 
 
 

Gedurende de dag is het goed zichtbaar dat leerlingen vragen mogen stellen aan 
een klasgenootje / maatje. Er zijn vaak geen vaste maatjes, deze kiezen de 
leerlingen zelf . “Helper bord” is in m.n. de bovenbouwgroepen zichtbaar maar 
deze is niet in gebruik. 
Samenwerkende leerlingen zie je direct als je de school inkomt. In een aantal 
klassen wordt gewerkt met uitgestelde aandacht d.m.v. een stoplicht. Met oranje 
en of groen mogen de leerlingen samenwerken.  
In een groep steken de leerlingen hun vingers op als ze hulp willen van de juf, en 
wordt de stap van samen werken of overleg overgeslagen. 
In de onderbouwgroepen zie je dat kinderen zelfredzaam zijn. Wanneer ze ergens 
een vraag over hebben, weten ze feilloos een kind uit hun groep te benaderen die 
hen hierbij kan helpen.  

 
 
 

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. Samenwerking  

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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Gerealiseerd: 
* Wekelijks overleg parallel groepen 
* Hoge verwachtingen uitspreken naar de leerlingen toe 
Wij werken aan: 
* Verder kijken dan je eigen klas 
* Collegiale consultatie stimuleren 
* Vertrouwen geven aan de leerlingen 
* Parallel inhoudelijk overleg 

 
 
 

Leerkrachten in hetzelfde leerjaar zijn veelal samen op zoek naar de juiste manier 
van werken. Er is echter geen rode doorgaande lijn binnen deze samenwerking. 
Per leerjaar hebben leerkrachten samen met elkaar een denkproces doorgaan en 
deze is verder niet breed gedeeld.  

 
 
 

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.   
 

 
 
 

 Gerealiseerd: 
* Start gemaakt met het leren kennen van elkaars kwaliteiten. 
* Betrokkenheid/samenwerking buurt 
* Bovenschoolse samenwerking (ib, directeuren overleg, inspiratie theetje) 
Wij werken aan: 
* Ouderparticipatie 
 

 
 
 

De directie staat volledig open voor en stimuleert het samenwerken van collega’s 
onderling. Zij zijn er echter nog niet in geslaagd hier veel in op te kunnen bouwen, 
gezien de situatie waar de school in verkeerde en waar de school vandaan kwam.  
De school zit wel in een samenwerkingsverband met de kinderopvang, de tandarts, 
logopedisten en zo nog veel meer. Een vaste structuur hierin moet nog gevonden 
worden.  

 
  

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

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. 
 

 
 
 

Gerealiseerd: 
* Portfolio 
* 10 minutengesprekken 
(leerling, ouder, leerkracht) 
Wij werken aan: 
* Leren zelfstandig plannen (en bijsturen) 
* Leer- en gedrag doelen stellen  
 

 
 
 

Leerdoelen zijn inzichtelijk voor de leerlingen. In de meeste groepen is er een 
voormeting en nameting bij de toets. Gesprek over product en procesdoelen is 
opgestart, waarbij reflectie natuurlijk een onmisbaar element is.  Leerlingen stellen 
doelen, maar geen notities worden hiervan gemaakt.  Veel reflectievragen zijn op 
prestatie gericht. 
Weektaken waarop gereflecteerd wordt d.m.v. smileys zie je verspreid door de 
school. Hier is geen rode doorgaande lijn in te ontwaren.  
Voor de grote pauze en voor het einde van de dag wordt er geëvalueerd en 
gereflecteerd in de groepjes van een groep.  Hiervoor hangt op het whiteboard een 
kaart met mogelijke beginzinnen waar de leerlingen dan over kunnen praten. Mooi 
en goed begin en fijne insteek. Er wordt hiervan niets opgeschreven. 
In de onderbouwgroepen evalueren kinderen hun werkjes met smileys. Gaat hier 
een reflectiegesprekje aan vooraf? 

 
 
 
 

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.  

 

 
 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 

4. Reflectie  
 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 
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Gerealiseerd: 
Kasper en Yurik, vakleerkrachten, geven goede reflectie.  
Coachingsgesprekken (rekenen, spelling, lezen en na de toets) 
Wij werken aan: 
Parallel overleg (planning, taak) 
 

 
 
 
 
 
 

Leerkrachten op de Nellestein groeien langzaam toe naar het durven reflecteren. 
Hiervoor moet er eerst een veiligere en vertrouwdere sfeer gaan ontstaan binnen 
het team.  

 
 
 

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. 
 

 
 
 
 

Gerealiseerd: 
* Klassenbezoeken (woordenschat, rekenen) 
 

 
 
 

De directie is in staat tot zelfreflectie. Zij kunnen goed benoemen waar de 
knelpunten en de parels van de school liggen. Ze kunnen dit goed 
verwoorden en hebben hier veel denktijd in gestoken. Ook het team heeft ons 
tijdens de visitatie laten zien dat zij tot zelfreflectie in staat zijn. We 
verwachten dat alle werknemers van OBS Nellestein naar zichzelf maar ook 
naar elkaar de door hen ingezette manier van reflectie doorzetten en 
voortzetten. Oprecht vertrouwen is hiervan de basis. Deze opdracht is een 
essentiële pijler van en voor jullie verdere Daltonontwikkeling! 

 
 
 
 
  

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 
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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. 

 

 
 
 

Gerealiseerd: 
* Uitgestelde aandacht (kabouter, stoplicht) 
* Gebruik van time timer 
* Doelen op de taakbrief 
Wij werken aan: 
* Inzicht in eigen ontwikkeling (portfolio) 
* Keuze instructie 
* Leerdoelen vaststellen     
 

 
 
 

De in de evaluatie eerder genoemde onderdelen als úitgestelde aandacht 
(kabouter, stoplicht), gebruik van de time timer en de doelen op taakbrief zien we 
overal in de groepen toegepast worden. Dit zijn essentiële basisonderdelen van 
jullie Daltononderwijs. Je ziet dus ook dat de door jullie gemaakte afspraken tav 
deze 3 eerder genoemde Daltonaspecten overal worden toegepast. Zo werken 
biedt duidelijkheid aan leerlingen en leraren! 

  

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. 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 

5. Effectiviteit / doelmatigheid  
 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 
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Gerealiseerd: 
* Leerdoelen vaststellen (rekenen en spelling) 
Wij werken aan: 
* Keuze instructie leerlingen 
* Keuze instructie leerkrachten 
* Klasinrichting: bijv. kleuters hoeven niet allemaal een eigen tafel; dit neemt te 
veel ruimte in beslag in de klas en gaat ten koste van de bewegingsruimte. 
 

 
 
 

Mooi dat jullie de leerlingen zijn leerdoelen zelf laat vaststellen. Je bent begonnen 
binnen de diverse vakgebieden met rekenen. Prima maar dat is een eerste stap. 
Breidt dat verder uit naar de andere vakken. Je bevordert het eigenaarschap van 
hun leren zo optimaal! Dit eigenaarschap van de leerling hierbij is ook een 
belangrijk aandachtspunt in jullie “Uitvoeringsplan 2017-2018’. 

 
 
 
 

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.  

 

 
 
 

Gerealiseerd: 
* Leerdoelen vaststellen 
Wij werken aan: 
* Keuze instructie 
* Portfolio (doorgaande lijn reflectie) 
 

 
 
 

Het visitatieteam heeft gezien dat jullie regelmatig beoordelen of de 
effectiviteit/doelmatigheid van jullie Daltonontwikkelingen optimaal is. Dit moet een 
houding worden die zowel bij leerlingen alsook bij leraren in het gedrag zichtbaar 
moet zijn. Wij kunnen nog niet beoordelen of deze houding, dit gedrag bij iedereen 
ook al in de Daltongenen zit. Dat wordt nog een mooie en pittige opdracht. 

 
  

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. 
 

 
 
 

Gerealiseerd: 
* Dalton handboek 
* De Dalton identiteit dragen wij uit in de schoolgids, op de website en is zichtbaar 
binnen de inrichting van de school (onderbouw). 
* We werken planmatig aan Dalton ontwikkeling, welke beschreven zal worden in 
het meerjarenbeleidsplan 2018-2022. De school ondervindt hierbij actieve 
ondersteuning van het schoolbestuur. 
* Proactief team dat zich inzet voor verdere Dalton ontwikkeling. 
Wij werken aan: 
* Samenwerking met ouders, ouderbetrokkenheid 
 

 
 
 

De wil en de Daltonplannen zijn er. Maar zorg dat zoals we in de enigste 
aanbeveling hebben beschreven in november 2019 ‘alle 
Daltonontwikkelingen schoolbreed gedragen worden’ en dat ze duidelijk elk 
jaar weer opnieuw beschreven staan in het Daltonboek. En dat volgens de 
‘pdca cyclus van ‘plan-do-check-act’ want dan ontwikkel je en borg je al je 
Daltonontwikkelingen het beste! 

 
  

Borging als voorwaarde 
 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 
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Overige opmerkingen nog niet opgenomen in de zelfevaluatie 
De school is organisatorisch goed geregeld: Roosters en onderwijstijd kloppen, 
procedures zijn beschreven en wet- en regelgeving worden nageleefd. Zo heb ik de 
school overgenomen. Met een team dat het gevoel had van een enorme werkdruk met 
zeer weinig leeropbrengsten. De teamgeest en het samenwerken was door het gebrek 
aan vertrouwen ver te zoeken. 
Schooljaar 2016 – 2017 hebben we bewust gebruikt om aan de professionele cultuur te 
werken met speciale aandacht voor feedback vragen en geven.  Hierbij was vertrouwen 
een steeds terugkerend onderwerp van gesprek en dat zal het wel blijven.  
We zijn vorig schooljaar ook op zoek gegaan naar onze persoonlijke kwaliteiten en deze 
kwaliteiten hebben we gedeeld. 
Helaas zijn enkele collega’s ziek geworden tijdens dit proces, waaronder de 
daltoncoördinator. 
Haar ziekte heeft het voornemen om schooljaar 2016- 2017 te gebruiken om ons dalton 
onderwijs te herijken ernstig vertraagd. Het werken in teamverband was wel inspirerend, 
maar werpt dit schooljaar 2017- 2018 pas zijn vruchten af, nu mensen in kleinere 
werkgroepen of parallelgroepen met elkaar samenwerken. Tijdens het paralleloverleg is er 
veel aandacht voor de (week)taak. 
We hebben ons wel gecommitteerd aan het dalton onderwijs.  
De eerste studiedag van dit jaar is gebruikt om met het gehele team op hetzelfde 
informatie niveau te komen m.b.t. daltononderwijs, de kernwaarden en het 
kwartiertjesrooster. Er zijn 8 weken genomen om dit rooster in te voeren. Na 4 dagen 
werd het rooster in 11 van de 12 groepen actief gebruikt.  
De tweede studiedag van dit schooljaar is gebruikt om in de ochtend collega 
daltonscholen te bezoeken. In de middag zijn de ervaringen gedeeld.  

 
 
 
 

Wij hebben een heel fijn gesprek gehad met een aantal leerlingen uit de diverse groepen 
die zitting hebben in de leerlingenraad. Zij zijn via een stemprocedure in de leerlingenraad 
gekozen. Ze komen regelmatig bij elkaar onder de leiding van een leraar en met de 
adviezen van de leerlingenraad wordt door de school echt iets gedaan. De leerlingen 
vinden het Daltononderwijs op deze school erg fijn en dat blijkt vooral uit de volgende 
onderdelen die voor hen als belangrijk worden ervaren: het alleen- werken tijdens 
zelfstandigheid, dat alles achter elkaar wordt uitgelegd door de leraar zodat de leerlingen 
zelf meteen mogen gaan plannen, het samenwerken etc. Verder vinden ze de ‘High Tech 
Tuin’, de ‘+ klas’, en ‘beeldende vorming’ heel uitdagend en interessant. Kortom zij vinden 
deze school een hele fijne Daltonschool! 

 
 
 
 
 
 

Uit de gesprekken met leerlingen 

Overige opmerkingen school 
 (nog niet in zelfevaluatie opgenomen, maar wel relevant) 
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 Wij als visitatieteam hebben gedurende onze gehele visitatie op 
diverse momenten gesprekken gevoerd met alle leraren. Alle informatie die wij uit 
deze gesprekken hebben gekregen hebben wij verwerkt in dit visitatieverslag. 

 
 
 
 

 
 
 
 

Wij hebben gesproken met een groep enthousiaste ouders die de school een warm hart 
toedragen. Ouders kiezen voor de school vanwege de locatie maar ook vanwege het 
Daltononderwijs. Ouders geven aan dat er zo nu en dan ook zaken minder goed gaan 
maar benoemen dan meteen dat ze dan altijd bij de directie terecht kunnen. Ouders zijn 
blij met de zorg die de school hun kinderen biedt. 
Ouders geven aan dat ze voldoende op de hoogte gehouden worden door de school. 
Ouders voelen zich vrij om verbeterpunten met de directie van de school te bespreken. 

 
 
 
 

naam bestuurslid:Mariet Brouwers 

Daltonschool Nellestein behoort met nog 14 basisscholen bij de openbare stichting Sirius. 
Alle scholen hebben in 2012 de Kwaliteitstest Basisonderwijs Amsterdam op al hun 
scholen afgenomen. Deze test gebruikt men nu ook nog. Dit heeft op al de Siriusscholen 
tot een enorme verbetering van het onderwijs geleid, ook op Daltonschool Nellestein. Het 
team is onder de bezielende leiding van Jenny Horstink constructief aan een strategisch 
verbeteringstraject aan het werken waarbinnen de Daltonontwikkeling alle aandacht krijgt. 
Van een voorheen afwachtende ietwat genoegzame houding werkt het hele team cq ieder 
teamlid van Daltonschool Nellestein momenteel volgens een planmatige 
Daltonontwikkeling. De bovenschoolse directie volgt deze Daltonontwikkeling nauwgezet 
door o.a. directie, leraren, ouders en leerlingen hierop te bevragen. 

 
 
 
 
  

Wij hebben voorafgaande aan de groepsbezoeken een gesprek met de directeur en het 
mt  gehad. Wij hebben onze waardering uitgesproken voor de duidelijkheid en de 
eerlijkheid die met name in het visitatieverslag staan beschreven en waar het gaat over 
lage leeropbrengsten, hoge werkdruk, onderling vertrouwen en samenwerken die een 
deuk hebben opgelopen kortom een onprofessionele sfeer die was ontstaan. In het 
schooljaar 2016-2017 is hier met alle macht aan gewerkt om dit te verbeteren.  

Uit de gesprekken met ouders 
 

Uit de gesprekken met het bestuur 

Uit de gesprekken met leraren en ondersteunend personeel 

Uit de gesprekken met de schoolleiding 
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  ontwikkeling 

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

vertrouwen 
  

V 
2 Zelfstandigheid  V 
3 Samenwerking  V 
4 Reflectie  V 
5 Effectiviteit - doelmatigheid  V 

* 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aanbeveling Omschrijving 

Nr. 1. Wij willen dat al de Daltonontwikkelingen op jullie school niet meer alleen 
leerkrachtafhankelijk zijn maar schoolbreed gedragen en uitgevoerd 
worden. Beschrijf al die Daltonontwikkelingen in jullie Daltonboek. 

Advies aan het bestuur van de NDV 
 

beoordeling 

Aanbevelingen die met een plan van aanpak opgenomen 
worden in de schoolreactie 
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Bij de voorbereiding van deze visitatie wisten we niet wat we konden verwachten van 
jullie Daltononderwijs en jullie Daltonontwikkelingen. Jullie informatie vooraf was eerlijk 
en duidelijk maar riep ook veel vragen op. Maar we hebben gemerkt dat inmiddels iedere 
leraar, voorzover we ze gesproken hebben, overtuigd is van het feit dat het de 
verantwoordelijkheid van elke individuele leraar zelf van deze school is om actief mee te 
denken en mee te werken aan een continue Daltonontwikkeling op Daltonschool 
Nellestein, nu maar ook in de toekomst. Het (toe)werken naar/aan een professionele 
Daltoncultuur moet iedere leraar als een professionele opdracht voelen. We hebben er 
alle vertrouwen in dat dit jullie gaat lukken. In 2019 willen we dit dan ook zien! 
 
Wij hebben ook mooie Daltontwikkelingen gezien die we willen vermelden: 

1. Jullie ‘Uitvoeringsplan 2017-2018’en jullie scholingsplan. Heel degelijk maar ook 
ambitieus. 

2. We hebben gemerkt dat er ook op jullie school regelmatig gelachen wordt! Humor 
relativeert! 

3. Wij hebben gevoeld dat er wordt gewerkt vanuit zelfvertrouwen en vertrouwen 
naar elkaar! 

4. Jullie staan open voor kritiek, feedback. Mooi want als je dat van de leerlingen 
verwacht dan moet je het ook zelf laten zien. 

5. Jullie werken aan mooie moderne Daltonontwikkelingen als portfolio, de ‘hele dag 
Dalton’, ‘vakdoelen en gedragsdoelen’ op de taakkaart, professionele cultuur. 

 
Tip: richt een vakgroep Dalton op met uit elk leerjaar één leraar die plaatsneemt in 
deze belangrijke vakgroep en benoem een voorzitter. Zij zijn degenen die de 
Daltontwikkelingen sturen, inhoud geven, borgen, controleren etc. Onze ervaring 
is dat op scholen waar een Dalton vakgroep actief is de Daltonontwikkeling 
optimaal kan functioneren! 
 
 
Wij feliciteren jullie enerzijds maar anderzijds verwachten wij veel van jullie. Succes 
hiermee en bedankt voor jullie gastvrijheid en openheid! 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

slotopmerkingen 
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naam handtekening datum 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Op 7 november 2017 hebben wij bezoek gehad van het visitatieteam bestaande uit mw. 
van Efferen en de heren Willems en Pinckaers. Het team was al bij de start van de dag 
aanwezig en stelde zich open en nieuwsgierig op.  
We hebben een inleidend gesprek gevoerd met het visitatieteam, de adjunct en directeur. 
Tijdens dit gesprek hebben we nogmaals de afgelopen jaren en de schoolontwikkelingen 
besproken. Er was op dat moment al een verandering zichtbaar in de professionele 
cultuur van de school. Collega’s spreken met elkaar over de lesinhouden en de aanpak, 
vooral in parallel groepen.  
Het visitatieteam had de gehele dag toegang tot groepen in de school. Er was een 
bezoekrooster, maar daar is vrij mee omgegaan. Op deze manier was er ruimte voor korte 
gesprekken tussen de teamleden en de leerkrachten. Alle geplande gesprekken zijn 
doorgegaan. Zelfs het groot overleg met het team tussen de middag. 
Het overleg met het visitatieteam aan het einde van de dag heb ik als zeer waardevol 
ervaren: Het was eerlijk, hoopvol en ik werd als een volwaardige partner gezien.  
Ik was het volledig eens met het visitatieteam om de school een licentie te verlenen voor 2 
jaar. 
De presentatie van de ervaringen van het visitatieteam aan het schoolteam was 
confronterend, eerlijk en vol vertrouwen. 
De boodschap was: Maak van alle losse zichtbare parels een samenhangend geheel.  
Zorg voor een doorgaande lijn op alle gebieden ( DALTON onderwijs, organisatie, beleid, 
enz.) en neem je eigen verantwoordelijkheid hierin. 
Wij grijpen de kans om binnen twee jaar een goed dalton onderwijsaanbod voor onze 
leerlingen te kunnen bieden door een professioneel daltonteam. 
 
 

 

 

 

 

  

Ondertekening voorzitter visitatieteam 

Schoolreactie op de visitatie 
 
Overige opmerkingen en ervaringen m.b.t. het verloop van de visitatie. hierbij valt te denken aan: 
opstelling visiteurs, dagrooster, gevoerde gesprekken, etc.  
N.B. Dit zijn opmerkingen van de school zèlf. Deze opmerkingen kunnen dus afwijken van de 
“slotopmerkingen” genoemd in het visitatieverslag. 
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Plan van Aanpak verbeteringen 

Daltononderwijs 
 

Hieronder de aanleiding ( aanbeveling door visitatiecommissie NDV op 7-

11-2017): 

aanbeveling 1. 
(letterlijk overnemen 
uit visitatieverslag) 

Wij willen dat al de Daltonontwikkelingen op jullie school niet meer 
alleen leerkrachtafhankelijk zijn maar schoolbreed gedragen en 
uitgevoerd worden. Beschrijf al die Daltonontwikkelingen in jullie 
Daltonboek. 

actie Plan opstellen 100 weken Dalton met daarin: 

• Kwartiertjesrooster door de gehele school in een en 

dezelfde uitvoering 

• Periodedoel invoeren 

• Werken vanuit leerdoelen 

• Weektaak 

• Gehele dag dalton 

• Anders organiseren 

• Daltonboek samenstellen 

• Leerteam Dalton formeren 

 

uitvoerenden Team Nellestein, onderwijsadviseurs Bazalt en Saxion. 

tijdvak November 2017 – augustus 2019 

scholing/ externe 
ondersteuning 

Scholing Professionele cultuur 
Dalton de gehele dag 
Informatie leerlijnen rekenen 
 
 

 
 
 
 
 
 

Plan van aanpak m.b.t. uitwerking aanbevelingen  
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Bij de uitwerking van de hierboven beschreven acties 
zijn we uit gegaan van de PDCA-cyclus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kwartiertjesrooster door de gehele school in een en 
dezelfde uitvoering 
Plan: alle groepen hebben het kwartiertjes rooster in hun 
groep en de afspraken staan in het aap noot (werktitel 
daltonboek i.o.). 
Do: Scholing en informatie tijdens een startbijeenkomst van 
Saxion. 
Check: 13 maart 2018, 31 mei 2018, 19 juni 2018 evaluatie. 
Act: kwartiertjesrooster wordt gebruikt in alle groepen en 
tijdens de evaluatie wordt de eventuele bijstelling verwerkt in 
het daltonboek. 
 
Periodedoel invoeren 
Plan: periodedoelen voor meerdere weken invoeren. 
Do: scholing en informatie tijdens een tweede bijeenkomst 
van Saxion en experimenteren met verschillende doelen in de 
diverse bouwen. 
Check: tijdens de derde bijeenkomst Saxion, 13 maart 2018 en tijdens de 4de 
bijeenkomst vaststellen en afspraken vastleggen. 
Act: eind juni beschrijving in het daltonboek. 

 
Werken vanuit leerdoelen 
Plan:  de methode los laten en de leerlingen m.b.v. voortoetsen eigen 
verantwoordelijkheid geven bij het plannen en oefenen van persoonlijke leerdoelen. 
Do: Voortoetsen rekenen en spelling, instructie en opdrachten passend bij de 
leerdoelen van de leerlingen. Informatie over leerlijnen en handelingsstrategieën en 
drieslagmodel aanbieden voor het gehele team. Eerste sessie: 27 maart over 
handelingsstrategieën en drieslagmodel tijdens de rekenlessen. Tweede bijeenkomst 
inzicht van de leerlijn rekenen. Afspraken beschrijven in het daltonboek. 
Check: juni 2018 en wijzigingen verwerken in het daltonboek. Najaar 2018 en 
voorjaar 2019 door het leerteam rekenen 
Act: uitbreiden met meerdere leerlijnen – spelling, taal (opnemen in het jaarplan). 
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Weektaak 
Plan: Een eenduidige weektaak (aangepast per groep) waar vanuit leerdoelen wordt 
gewerkt en leerlingen autonoom kunnen plannen. 
Do: Experimenteren met diverse modellen van weektaken, waarbij de differentie tot 
uiting komt van dag naar week/maand taak, van gestuurd naar zelfstandig plannen. 
Van verplichte instructie naar eigen verantwoordelijkheid en dus keuze voor 
instructie. Moet en mag taken. Aanbieden van diverse workshops. 
Check: okt 2018 en beschrijving van de Nellestein weektaak. 
Act: afspraken maken en beschrijven in het daltonboek en gebruiken bij de gehele 
dag Dalton. 
 

 
 
Anders organiseren 
Plan: leerlingen kunnen de gehele dag aan hun taak werken binnen de hele school. 
Instructie en groepssessie vinden plaats volgens een vast rooster. Feedback en 
reflectie gesprekken vinden verspreid over de week plaats. De leerlingen kiezen hun 
eigen verwerkingsvorm en kiezen daarbij ook welke samenwerkingsvorm.   
Do: schoolinrichting aanpassen, instructie momenten aanpassen, 
verantwoordelijkheden delen en verdelen. Rollen verdelen, toezicht, instructie, enz. 
Een rijk aanbod ontwerpen voor de leerlingen zodat talent ontwikkeling tot zijn recht 
komt. 
Check: jan 2019 start totaal plan. Tot die tijd experimenten met deelontwikkelingen.  
Act: Deelontwikkelingen opnemen in het daltonboek. Dec 2017 def. Plan vaststellen. 
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Daltonboek opstellen  
Plan: opstellen van een Daltonboek waarin alle afspraken beschreven staan t.a.v. 
ons daltononderwijs, zodat er eenduidig kindgericht passend onderwijsaanbod is van 
schooljaar 2019- 2020. 
Do: alle afspraken beschrijven in de experimenteer fase, de uitvoeringsfase en de 
definitieve versie. Met commitment van het gehele team. 
Check: middels collegiale consultatie en reflectiegesprekken checken we de 
gemaakte afspraken. Tijdens het jaarlijks groot evaluatie overleg zorgen we voor 
input voor het dalton boek. We vullen aan of herschrijven de afspraken indien nodig.  
Act: Ons boek samenstellen. 
 
Dalton leerteam 
Plan: samenstellen van een leerteam, zonder het eigenaarschap bij de individuele 
leerkrachten weg te halen. 
Do: faciliteren van gemaakte afspraken, coachen van (nieuwe) collega’s, borgen van 
gemaakte afspraken.   
Check: jaarlijkse evaluatie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

naam functie handtekening datum 

 
 

   

 
 

   

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

 

Ondertekening school en 
visitatievoorzitter voor gezien 


