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Visitatie lidscholen  

Nederlandse Dalton Vereniging 

 
 
 
 
 

Zie handleiding visitatie lidscholen 
(Gebaseerd op Toetsingskader Erkenning Daltoninstellingen) 

 
Naam school Openbare basisschool De Kievit 

Adres Nachtegaallaan 36 

Postcode en plaats 3738 EB Maartensdijk  

E-mailadres school rosaliealfons@werelkidz.nl 

Telefoonnummer school 0346 211 991 

Directeur Rosalie Alfons   

Adjunct-directeur  

Daltoncoördinator  Nan Venendaal 

Aantal groepen (PO) 4 

Aantal leerlingen 70 

Populatie (PO)  

Aantal leraren 6 

In bezit van Daltoncertificaat 1 

Bezig met Daltoncursus  0 

Nevenvestigingen Nee 

Stand van zaken inspectie Onvoldoende, 4 juni hopen we het basisarrangement 
weer te halen. *sinds 4 juni 2019 weer in het 
basisarrangement 

Visitatieteam  

Voorzitter  

Lid 1.  

Lid 2.  

Lid 3.  

Datum visitatie     20-06-2019 

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 

Binckhorstlaan 36, M 1.19  
2516 BE Den Haag 

V i s i t a t i e v e r s l a g PO 
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Tel. 070 - 331 52 52 
bestuursbureau@dalton.nl  

 

 
 
 
niet van toepassing bij  1e licentieaanvraag 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

0. Realisering aanbevelingen vorige visitatie 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

aanbeveling 2. 
1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

aanbeveling 3. 
1. 

evaluatie school 
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bevindingen visitatieteam 

aanbeveling 4. 
1. 

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. 
 

 
 
 

Door de schooljaren heen wordt de kinderen meer vrijheid gegeven aan de hand 
van dag/weektaken. De leerlingen leren hiermee plannen en het omgaan van 
vrijheid en het nemen van verantwoordelijkheid. De leerling legt hier verantwoording 
voor af en is hierdoor actief betrokken bij zijn eigen (leer) werk. Ook de 
doelenwand, vanaf groep 3, bevorderd de betrokkenheid bij de eigen leerdoelen en 
dus de ontwikkeling van het kind. 
De leerlingen leren met respect om te gaan met materialen en de leeromgeving.  
 

 
 
 

 
We zien niet dat er meer vrijheid gegeven wordt aan de hand van de weektaken. Er 
wordt veel leerkrachtgestuurd gewerkt.  Er ligt nog weinig eigenaarschap bij de 
leerlingen. Welk doel hebben jullie met de taak?  
 
 

 
 
 
 

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. Vrijheid in gebondenheid /      
 Verantwoordelijkheid en vertrouwen 

Realisering aanbevelingen vorige visitatie 

Indicatoren op leerlingniveau 

chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op leraarniveau 

chrijving 1. 1. 

evaluatie school 
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Naarmate de leerlingen ouder worden, laat de leerkracht hen ook meer los. 
Leerlingen kunnen zelf kiezen hoe en wanneer ze wat maken en dus leren. De 
leerkracht houdt rekening met het niveau van de leerling, dit is te zien op hun 
dag/weekplanning, en begeleidt hen waar nodig. 
 

 
 
 

 
We zien een groot verschil in vrijheid tussen taakwerk, wat vooral 
leerkrachtgestuurd is en de keuze in werkplek, gedrag en communicatie. De kaders 
zijn niet altijd duidelijk.  
 

 
 
 

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. 

 

 
 
 

Alle leerkrachten en overige medewerkers hebben vertrouwen in elkaar en zijn 
eerlijk. Afspraken worden nagekomen en de leerlingen staan centraal. De school is 
een lerende organisatie voor leerlingen én leerkrachten. Leerkrachten worden 
constant bij gespijkerd aan de hand van (video) observaties, hulp van externe 
instanties, studiedagen en overleg met elkaar over bepaalde leerlingen of 
moeilijkheden in de klas.  
 

 
 
 

We voelen het wederzijds vertrouwen binnen het jonge krachtige team. De neuzen 
staan dezelfde kant op. Er is dit jaar hard gewerkt.  Het bestuur laat zijn 
verantwoordelijkheid zien door een positieve investering in de school o.a. door 
inhuur van externe specialisten.  
 

 
 
 
 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 

chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

2. Zelfstandigheid  
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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. 
 

 
 
 

Leerlingen krijgen vanaf groep 1 de mogelijkheid om hun zelfstandigheid te 
ontwikkelen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de dag/weektaak (vanaf groep 3), 
het leerplein (hier mogen kinderen vanaf groep 5 zelfstandig alleen of samen 
werken aan een taak), de time-timer, maatjes, het stoplicht, het Daltonblokje, de 
uitgestelde aandacht ketting (groep 1/2) en het kiesbord (groep 1/2). Er is een 
doorgaande lijn in het gebruik van deze materialen, hierdoor leren alle leerlingen 
goed omgaan met uitgestelde aandacht. 
De leerlingen mogen vaak zelf weten hoe en wanneer zij hun werk maken, alleen in 
groep 3 en 4 is dit niet het geval. Hun lessen zijn gestructureerd en gepland. Deze 
leerlingen krijgen weinig vrijheid in de keuze hoe en wanneer opdrachten te maken.  
Vanaf groep 4 mogen leerlingen zelfstandig hun werk nakijken, wanneer dit 
mogelijk is. Door het gebruik van tablets is dit vaak niet nodig. 
 

 
 
 

Uitgestelde aandacht bij groep ½ mag gevisualiseerd worden. Een hele mooie start 
is gemaakt bij het leerplein bij de kleuters, waarbij de kleuters zelfstandig  kiezen, 
uitvoeren en ‘afleggen’.  Dit geeft alle mogelijkheden om dit door te trekken naar 
groep 3.  
 

 
 
 

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. 

Indicatoren op leerlingniveau 

chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op leraarniveau 

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

 

 
 
 

Er worden door de leerkrachten veel materialen ingezet om de zelfstandigheid van 
leerlingen te bevorderen. Leerkrachten stimuleren de initiatieven van leerlingen en 
bieden ruim de tijd aan hen om zelfstandig te werken, groep 3 is hierop echter een 
uitzondering. Er wordt gewerkt met een methode om leerlingen inzicht te geven in 
hun eigen talenten en wat zij hiermee kunnen. In groep 5 t/m 8 is het laatste halve 
jaar ook tijd besteed aan het ontwikkelen en gebruiken van deze talenten. 
 

 
 
 
 

Maak voor de leerlingen inzichtelijk hoe de organisatie voor de totale week eruit 
ziet. Leerlingen hebben inzicht nodig in beschikbare tijd en gezamenlijke 
activiteiten. De hele dag dalton mag uitgangspunt worden.  
Het starten met het talenten verhaal van Luk Dewulf zien wij als positief.  Het staat 
in de kinderschoenen, ga hier vooral mee door.  
 

 
 
 
 

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.  

 

 
 
 

Na de negatieve uitslag van de inspectie is er een bepaalde richting afgesproken 
waarin alle leerkrachten en directie werken. Binnen deze richting nemen 
leerkrachten nog altijd initiatieven en worden deze gestimuleerd. Echter, is hier in 
deze situatie niet de ruimte die gewild is.   
 

 
 
 

We zien een team dat er met elkaar staat en proactief handelt wanneer er extra 
inzet nodig is.  
 
 
 
 

 
 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 

chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

3. Samenwerking  
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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. 
 

 
 
 

In de meeste groepen is er veel ruimte voor samenwerking door middel van 
(schouder)maatjes en het leerplein. Dit wordt gestimuleerd en begeleidt waar nodig 
door de leerkracht, waardoor dit op respectvolle wijze gaat en de leerlingen deze 
vaardigheden kunnen ontwikkelen. De kinderen vinden dit fijn en zijn hier goed in. 
Er zijn tafelgroepjes in de groepen 3 en 7/8. 
 

 
 
 

Kinderen mogen veel met elkaar samenwerken. De keuze die gemaakt worden 
door de leerlingen zijn vaak gebaseerd op vriendschappen.  Structuur hierbij 
aanbrengen is wenselijk.  
 
 

 
 
 
 

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. 

 

 
 
 

De leraren werken op respectvolle wijze samen en geven samen vorm aan de taak 
of leertaken, zoals die zijn afgesproken. Verder zijn zij bekwaam om verschillende 
vormen en niveaus van samenwerken toe te passen en zij scheppen een 
pedagogisch veilig klimaat voor de samenwerking met en tussen leerlingen. Er 
wordt (bijna) dagelijks gebruik gemaakt van coöperatieve werkvormen en er wordt 
ook groep doorbroken gewerkt. 
 

 
 

Indicatoren op leerlingniveau 

chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op leraarniveau 

chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 
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Leerkrachten laten een voorbeeldfunctie zien in hoe met elkaar om te gaan. Dit 
wordt nog niet overgenomen door alle leerlingen. Coöperatieve werkvormen 
worden regelmatig toegepast. Bij diverse activiteiten wordt groep doorbroken 
gewerkt.  Het team staat open voor elkaar.  
 

 
 
 
 

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.   
 

 
 
 

De school is een veilige oefenplek waar respectvol met elkaar wordt omgegaan, 
waar afspraken worden nagekomen en er van elkaar wordt geleerd. Het is een plek 
waar democratisering en socialisering wordt geoefend en begeleidt. Dit is zichtbaar 
in gesprekken tussen leerkrachten, leerkracht en leerling, leerkrachten en ouders 
en tussen leerlingen onderling.  
 

 
 
 

Er is gestart met een leerlingenraad.  
 

Van ouders horen we terug dat ze erg betrokken zijn geweest bij de veranderingen 
in de school.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

Indicatoren op schoolniveau 

chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

4Reflectie  
 

Indicatoren op leerlingniveau 

chrijving 1. 1. 
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4.4 De leerling reflecteert op zijn eigen gedrag en dat van zijn medeleerlingen. 
 

 
 
 

Vanaf groep 3 is er een dag/weektaak die Daltongericht is, echter worden deze in 
groep 3 t/m 6 niet optimaal gebruikt. Zo wordt het werk vaak niet zelf ingepland 
door leerlingen. Tevens wordt er niet door alle leerlingen (goed) gereflecteerd via 
de taak. 
Wel wordt de voortgang overzien door de leerlingen.   
In groep 1/2 wordt nog niet gepland. 
In groep 7/8 wordt de weektaak wel op de goede manier gebruikt. 
 

 
 
 

We zien dat er in groep ½ nog niet gepland wordt, hier zien we wel mogelijkheden. 
We hebben er vertrouwen in dat de leerkracht dit goed neer kan zetten.  Groep 3 
plant op dit moment niet. In groep 7/8 zien we dat er een basis is om tot plannen te 
komen. Dit kan gebruikt worden voor doorbouwen naar de andere groepen.  
 

 
 
 
 
 

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 meeste leerkrachten begeleiden en controleren het gebruik van de 
dag/weektaak niet bij de leerlingen, hierdoor wordt de taak niet op de goede wijze 
gebruikt en wordt er niet goed gereflecteerd door de leerlingen op de taak.  
Wel worden er andere reflectiemethoden ingezet, zoals de reflectie dobbelsteen en 
reflecteren met smileys op het bord. Er wordt niet genoeg gereflecteerd op 
samenwerking en op eigen functioneren van de leerling. 
De leerkrachten zijn wel bekwaam om kritisch naar het eigen werk te kijken en 
staan open voor feedback en hulp van collega’s en van externe instanties en 
gebruiken dit om verder te ontwikkelen. 
 

 
 
 

 
We onderschrijven het hierboven staande. 
 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op leraarniveau 

chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 
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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. 
 

 
 
 
 

De school zorgt ervoor dat leerkrachten en overige medewerkers de gelegenheid 
krijgen om te leren van elkaar en met hulp van externe instanties. 
Er wordt gebruik gemaakt van methode toetsen en de cito als doorgaande lijn m.b.t. 
reflectie op leerling niveau. 
 

 
 
 

 
Snappet ondersteunt het kijken naar de voortgang van een persoonlijk leerdoel van 
de leerling. Een parel was een kindgesprek door de leerkracht van groep 4/5/6 op 
verzoek van de leerling.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 

 
 
 

Leerlingen werken doelgericht aan leerdoelen. Deze worden vanaf groep 3 
inzichtelijk gemaakt op de doelenwand en leerlingen kunnen hun doelen zelf 

Indicatoren op schoolniveau 

chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

5. Effectiviteit / doelmatigheid  
 

Indicatoren op leerlingniveau 

chrijving 1. 1. 

evaluatie school 
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bijhouden met wasknijpers. Zij gaan vooral vanaf groep 5 efficiënt en verantwoord 
om met hun leertijd en keuzemogelijkheden. 
 
 

 
 
 

 
Leerdoelen zien we zoals beschreven.  De succescriteria voor de 
Daltonkernwaarden zijn nog niet inzichtelijk. Deze zouden in ik-doelen voor de 
leerlingen en leerkrachten geformuleerd kunnen worden.  Dus niet alleen 
leerinhoud maar ook Ik-doelen voor de leerlingen op Daltongebied. Bijv. In een 
conflict situatie negeer ik vervelend gedrag. 
 

 
 
 
 

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. 

 

 
 
 

De leerkrachten zorgen voor effectieve en motiverende lessen voor alle leerlingen, 
tevens dagen leerkracht de leerlingen uit het beste uit zichzelf te halen. 
Leerproblemen worden vroeg gesignaleerd en er wordt meteen actie ondernomen. 
De leerkrachten signaleren goed de leerbehoefte van leerlingen en anticiperen 
hierop.  
 

 
 
 
 
 
 

 
Jullie zijn goed op weg, maar de leerlingen kunnen beter plannen wanneer zij meer 
inzicht hebben in de organisatie van de weekactiviteiten.  
 
 
 

bevindingen visitatieteam 

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.  

 

 
 
 

De school is constant bezig met wat de beste inrichting is voor het onderwijs. Het 
staat open voor veranderingen, waarbij er altijd uit gegaan wordt wat het beste is 
voor de leerlingen. Er wordt zo vroeg mogelijk passende zorg geboden aan 
leerlingen wanneer zij de leerdoelen niet halen. 
De daltoncompetenties worden elk jaar in het rapport beoordeeld, echter is er geen 
zichtbare ontwikkelingslijn van deze competenties op school. 
 

 
 
 

 
Dit klopt. Houd ook leerlingen in het oog die meer kunnen.  
 
 
 

 
  

Indicatoren op schoolniveau 

chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 



 
 

14 
Zelfevaluatie en visitatieverslag op basis van 5 kernwaarden, juli 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 

 
 
 

Door de grote veranderingen op deze school, opgetreden door de uitspraak van de 
onderwijsinspectie, is de borging en uitvoering van het daltononderwijs verwaterd. 
Weer voldoende vanuit het daltonprincipe werken is een ontwikkelingspunt voor 
deze school en staat hoog op het lijstje, waarbij dit daltonbezoek een eerste stap is.  
 

 
 
 

 
Pedagogische afspraken staan in een document, dit wordt regelmatig geëvalueerd in team 

vergaderingen. 

 
  

Borging als voorwaarde 

 

Indicatoren op schoolniveau 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 
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De school, de leerkrachten en de ouders vinden het belangrijk dat De Kievit een sterke 
daltonschool wordt. Iedereen is hiervoor gemotiveerd en wil hiervoor de handen uit de 
mouwen steken. We zien werken uit het daltonprincipe zeker als een meerwaarde voor de 
school en voor de ontwikkeling van zijn leerlingen. 
 
Door de grote veranderingen gemaakt naar aanleiding van de beoordeling van de 
inspectie is het Daltononderwijs wat verwaterd op de Kievit. Op één na zijn alle 
leerkrachten nieuw en is de indeling van de klassen meerdere keren aangepast. De 
leerkracht van groep 3 is zelfs, tijdens het schrijven van dit verslag, pas een week geleden 
begonnen. Mogelijk zullen hierdoor sommige school evaluaties in dit verslag niet 
overeenkomen met wat u zal observeren op de dag van uw bezoek.  
 
 

 
 
 
 

We gaan in gesprek met vier leerlingen uit de groepen vijf t/m acht. Drie van deze 
leerlingen zitten in de kinderraad. De kinderen willen in eerste instantie weten wat wij in de 
school komen doen. Wij willen weten wat zij van de Kievit vinden. 
Als we ze naar de kernwaarden vragen vertelt één van de kinderen over het 
samenwerken: In de groep werken ze veel samen tijdens de weektaak en maken ze 
samen opdrachten bij aardrijkskunde- en geschiedenisprojecten. ook op de ipad en 
snappet. Reflecteren wordt elke middag aan het einde gedaan met een dobbelsteen en 
reflectie-vragen  over wat ze geleerd hebben die dag. Met de juf wordt er ook gereflecteerd 
en ook op de taak. Zelfstandig werken  betekent alleen werken daarbij moet je zo min 
mogelijk fouten maken want anders moet je wachten op de instructie.  
Op de doelenmuur hangen alle doelen. Je hangt je knijper bij iets wat je nog niet kan. De 
juf vertelt je waar je je knijper moet hangen en dit weet zij doordat je vooraf toetst. 
Over de talenten kunnen ze nog niet veel vertellen. Ze hebben wel al een keer gewerkt 
met de talentkaarten: de leerlingen moesten rondlopen en vertellen waarom een kaart bij 
ze paste.  
Op de vraag of er thuis weleens over Dalton gesproken wordt antwoordden ze allemaal dat 
dat niet gebeurt. De weektaak wordt niet of nauwelijks door ouders bekeken of besproken. 
Op diezelfde weektaak staat op de achterkant leerdoelen die de kinderen moeten 
‘wegwerken’. 
Over hoe de kinderen in de kinderraad terecht zijn gekomen vertellen ze het volgende: Je 
maakt een poster en daarop kan je zetten waarom je gekozen wil worden. Al bleek dat een 
poster met smileys ook wel voldoet, als je maar veel vrienden hebt. Bij de ene leerkracht 
mocht je niet op jezelf stemmen, bij de andere wel. Eén van de leerlingen had wel een 
duidelijke mening. Hij wil de school beter maken door te luisteren naar de ideeën van 
andere kinderen. De kinderen komen één keer per maand bij elkaar. Zij gaven aan  dat er 
bijvoorbeeld over het schoolplein gesproken werd. Er wordt dan gekeken wat er veranderd 
kan worden maar ook wat je dan wil kopen en wat dat dan kost. Of er na de 
klassenvergadering ook een terugkoppeling is naar de groep was niet echt duidelijk. 
 

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

Uit de gesprekken met leerlingen 
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Gesprek met Rosalie Alfons (directeur), Nan Venendaal (Daltoncoördinator) en  
Willem Klap (cluster directeur). 
 
Rosalie neemt ons eerst mee naar het voortraject van de school. Er liep al een 
verbetertraject door de vorige schoolleider en het team, omdat de resultaten niet goed 
waren. Nadat de inspectie de school bezocht hadden kreeg de Kievit een onvoldoende. 
De leerkrachten die op de Kievit aanwezig waren ism het bestuur verschoven, nadat 
bleek dat er onvoldoende op de school was verbeterd. Sinds augustus staat er een 
volledig nieuw team op de Kievit. Ouders waren tijdens een informatieavond zeer 
emotioneel. In februari is er vanuit de inspectie een tussenbezoek geweest, zij hebben 
toen geen oordeel gegeven. Op 4 juni hebben zij de school als voldoende beoordeeld. 
 
Het team heeft alles super opgepakt en staat er als 1 team. En ouders worden overal in 
meegenomen. Er zijn 4 ouderavonden geweest. 
  
Onder leiding van Rosalie is het team bezig geweest met: 

● Ze werken volgens de methodiek van het 5 D model. Het team is constant in 
gesprek (maar ook met de leerlingen), er zijn 0 metingen in de klassen geweest en 
daarvan zijn focusposters gemaakt; wat zien we, wat willen we en waar trainen we 
jullie op. Het gaat om concreet leerkracht gedrag. 

● Talentontwikkeling  (van Luc Dewulf) ism Els Pronk. Taal geven aan waar ben jij 
nou goed in. Maak kinderen sterker. Dit is op verschillende manieren aangeboden. 
Hier wordt veel aan gedaan. Ken je eigen talenten. Ouders zijn hierin ook 
meegenomen. De Kievit is officieel  talentfluisteraar school. 

● 21st skills voor de digitale geletterdheid. 
● Dalton, veel dingen die de Kievit doet zijn al Dalton. Met eigenaarschap op leren 

van leerlingen zijn ze heel ver. Ze toetsen vooraf en stemmen dan samen met het 
kind af wat het kind nodig heeft. (waarom doe ik dit, wat heb ik nodig) Ze werken 
met een doelenmuur met voor ieder kind wasknijpers, aan welk doel moet ik nog 
werken. (kinderen noemen het, leerdoel wegspelen). Samen reflecteren, ook via 
kind gesprekken. Kinderen werken veel samen. Na de vakantie staat het planbord 
op het programma, maar ook het portfolio. Zelf plannen met dag/weektaak. Focus 
is nog meer Dalton laten zien, woord en taal geven. 

 
Het vorige visitatie verslag is niet gevonden de school is in 2011-2012 Daltonschool 
geworden. Rosalie gaf ook aan dit geen relevant document (meer) te vinden. Het hele 
team, inclusief directie, is inmiddels vervangen. 

 

Uit de gesprekken met leraren en ondersteunend personeel 

Uit de gesprekken met de schoolleiding 
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Ouders aanwezig. Kinderen uit alle groepen 
 
Een ouder heeft zelf nog op deze school gezeten.  
Ouders zijn positief over: 

● Hoe de school groeit. De regels zijn duidelijk en er zijn rustige werkplekken.   
● Dalton als meerwaarde. Het VO werkt in domeinen dit sluit mooi aan.  
● Groepsdoorbroken samenwerken(Tutorlezen, sponsorloop natuurlijke hulp aan 

elkaar) wordt als positief gezien. Ze kennen elkaar allemaal.  
● Flexibiliteit 
● Ouders zijn meegenomen in het veranderproces.  
● Het bestuur heeft duidelijke keuzes gemaakt. Bijv. interim directeur.  
● Sfeer nog beter dan eerst.  
● Team staat samen voor de school. Nemen verantwoordelijkheid en zijn toegankelijk. 
● Het team weet goed waar ze staan. Wat ze goed kunnen, waar ze moeite mee 

hebben.  
● Er zijn goede stappen gezet en het wordt gewaardeerd dat de inspectie dit ook als 

positief gewaardeerd heeft. 
● Borging van ingezette veranderingen is nu goed. Het zou volgens ouders nuttig zijn 

om over 2 jaar terug te komen.  Zodat het geborgd blijft. 
● Interim directeur visualiseert de Daltondingen in de klas voor de kinderen en 

ouders.  
 
Ouder worden betrokken bij de school door o.a.:  

● Nieuwsbrief 1x per 2 weken 

● Veel ouderavonden over o.a. Dalton. Wat houdt het in, dalton. Workshops naar 
keuze. Implementatie van het talentenverhaal, dalton als mooie vertaling naar hoe 
stel je thuis de vraag aan je kinderen. 

● Social Schools. Leerkrachten delen hierop wat er meegegeven wordt naar huis. 
● 10 min gesprekken, 2x per jaar.   
● Leerkrachten mailen snel als er iets is. Toegankelijk op het plein en op school.  
● Startgesprek is nieuw. Dit wordt gewaardeerd.  
● Weektaak blijft op school. 2x per jaar inloop(ochtend/avond) waar alle materialen te 

bekijken zijn. De leerlingen laten zien wat ze doen.  
Leerlingen zitten er 3x per jaar bij gesprekken. 
 
 
Waar zou Daltonontwikkeling mogelijk zijn:  

● Focus leggen op het zelf leren plannen. Hoe kom je tot werken. Hoe plan je vanuit 
het kindperspectief.  

● Verantwoordelijkheid bij het kind leggen. Voorbeeld;Gr 5, veel leerkracht gestuurd. 
Wel weekplanning duidelijk en doelenwand, maar hoe kunnen kinderen daar zelf 
initiatief in gaan nemen.  
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naam bestuurslid: 

Wubbo Wever (bestuurder van Wereldkidz) 
 
Wereldkidz heeft 28 scholen van Veenendaal tot Maarsen. 6 gemeentes met 4 
samenwerkingsverbanden. Middelgroot bestuur. Ideale omvang, je kent alle scholen. 
Wereldkidz heeft meer Daltonscholen, maar ook Montessori, Vrije scholen, Jenaplan en 
vernieuwingsscholen zoals; scholen die veel doen aan prikkel verwerking bewegen leren 
en scholen met praktijkklassen.  
Er wordt goed gekeken naar de affiniteit van de leerkracht. Er is bijna geen gedwongen 
mobiliteit.  
Er worden projecten georganiseerd zoals, gluren bij de buren. Samen leren, kijk op andere 
scholen van de stichting. Sinds 2 jaar een start dag onder alle teamleden, de Wereldkidz 
dag. 
 
De kievit heeft het niet gemakkelijk gehad. Een vrij nieuw team. 3 jaar geleden is de 
kwaliteit van de school ernstig te kort geschoten toen is er eerste ondersteuning erop 
gezet, de zorg schoot tekort. Toen al de vraag aan de toenmalige schoolleiding gevraagd 
of dit team het ging redden. Het antwoord was nee. Het bestuur heeft individuele 
gesprekken met de teamleden gehad. Die hebben een ander plaats binnen Wereldkidz 
gekregen. Er zijn nieuwe mensen benoemd, waaronder Rosalie als Interim directeur. Zij 
had binnen de stichting al een school met een verbeterplan geholpen.  
De stichting heeft een directeur onderwijs en kwaliteit, die is veel aanwezig geweest en 
heeft veel ondersteuning geboden. 
 
Dhr. Wever spreekt veel waardering uit voor dit team. Het bestuur ziet dat het team er als 
team staat. Ondanks alles.  
 
Rosalie is hier tijdelijk. Dhr. Wever geeft aan dat de stichting werkt met een meer scholen 
directeur en een schoolleider, de schoolleider is het dagelijks gezicht op de school. Samen 
met de directeur verdeelt de schoolleider de taken als verantwoordelijkheden en  
bevoegdheden. 
Op dit moment heeft de stichting te veel schoolleiders, ze werven vrij actief. Daar zitten 
schoolleiders bij. Een aantal starten op een plek (zwangerschapsverlof), om te kijken of dit 
wat is. Wanneer  hier iemand bij zit, zal die voorgedragen worden voor de Kievit. Er is een 
mogelijkheid om intern te schuiven. Kwaliteit en continuïteit blijven ze waarborgen. Bijna 
alle scholen hebben meer formatie dan dat ze nodig zouden hebben om de klassen te 
runnen.  
 
Verwachte leerlingaantal, de hoop dat het gaat groeien: 

● Neerzetten van een goede Daltonschool 
● Profileren op techniek 

● PR, naamsbekendheid 

● Ouders zijn ambassadeur 

Uit de gesprekken met het bestuur 
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● Het team 

● Een dorpsschool, evt. een top klas maken voor kinderen met een IQ van boven de 
130. 

 

 
 
 
 
 

  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. 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

beoordeling 

Advies aan het bestuur van de NDV 

 

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

Nr.1 Bedenk met elkaar hoe jullie je verder kunnen ontwikkelen op het gebied 
van Dalton. Laat je daar ook eventueel in adviseren.  Bepaal met elkaar 
een koers in welke vorm jullie de daltonontwikkeling willen vormgeven. 
 

Nr.2 Onderzoek de functionaliteit van de huidige (week)taak en pas de 
weektaak zo aan dat de leerlingen meer eigenaarschap krijgen t.a.v. de 
inhoud en uitvoering van de taak. 
 

Nr.3 Zorg voor een goede borging: 
Schrijf een daltonbeleidsplan waarin de daltonkoers voor de komende 
jaren wordt uitgewerkt.  
Schrijf een daltonboek waarin alle afspraken vastliggen zodat deze 
duidelijk zijn voor alle betrokkenen.  
Zorg voor continuïteit van de (dalton)directie.  
Zorg dat de daltoncoördinator ook de opleiding volgt, zodat zij genoeg 
handvatten heeft om haar rol in te vullen. Zij mag in het vervolg van het 
Daltontraject een meer leidende rol krijgen. Waardoor continuïteit beter 
gewaarborgd wordt.  
 

Nr.  
 

Nr.  
 

 
 
 

We hebben een prettige dag gehad bij jullie op school. Het is ons duidelijk geworden dat de school 

uit een lastige periode komt. We zien dat er veel is gebeurd en dat er hard is gewerkt. We zien een 

team dat er met elkaar staat. 
Bedenk nu met elkaar hoe ook het Daltonconcept weer de aandacht krijgt die het verdient. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

naam handtekening datum 

 
 

 11-07-2019 

 

 

slotopmerkingen 

 

Ondertekening voorzitter visitatieteam 
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Als team hebben we de visitatiedag als zeer prettig ervaren. De visiteurs stelden zich 
begripvol (voor de situatie waarin de school zit) en meedenkend op.  
Dit bezoek was een mooie nieuwe impuls om Dalton in het schooljaar 2019-2020 verder uit 
te gaan bouwen. 30 september 2019 start het team van Kievit met een maatwerktraject 
naar gecertificeerde Daltonleerkracht, onder leiding van Annemarie Wenke van Wenke 
Perspectief. Wij konden ons goed vinden in de aanbevelingen vanuit de visiteurs en 
hadden deze zelf ook als ontwikkelpunten benoemd. 
Wij bedanken de visiteurs voor hun bijdrage in de verdere ontwikkeling van Dalton op 
Kievit. 
Rosalie Alfons 

 

 

 

 

 

 

 

 

aanbeveling 1. 
(letterlijk overnemen uit 
visitatieverslag) 

Bedenk met elkaar hoe jullie je verder kunnen ontwikkelen op het 

gebied van Dalton. Laat je daar ook eventueel in adviseren. Bepaal 

met elkaar een koers in welke vorm jullie de Daltonontwikkeling 

willen vormgeven. 

 

actie Alle leerkrachten gaan een Daltonopleiding volgen zodat het hele 

team van WereldKidz Kievit Dalton gecertificeerd is over twee jaar. 

 

uitvoerenden Team Kievit inclusief Daltoncoördinator en schoolleider. 

tijdvak Het schooljaar 2019-2020 en schooljaar 2020-2021 

scholing/ externe 
ondersteuning 

De maatwerk opleiding wordt gegeven door Annemarie Wenke van 
Wenke Perspectief. 

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. 

Plan van aanpak m.b.t. uitwerking aanbevelingen  
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toelichting Ook de daltoncoördinator zal deze cursus volgen, met een extra 
uitbreiding om zo ook haar rol als coördinator goed neer te kunnen 
zetten en door te stromen naar de opleiding tot Daltoncoördinator. 

 
 

aanbeveling 2. 
(letterlijk overnemen uit 
visitatieverslag) 

Onderzoek de functionaliteit van de huidige (week)taak en pas de 

weektaak zo aan dat de leerlingen meer eigenaarschap krijgen 

t.a.v. de inhoud en uitvoering van de taak.  

actie Vanuit de daltonopleiding zullen wij de functionaliteit van de 

weektaak onderzoeken en aanpassen. 

uitvoerenden Alle leerkrachten samen. 

tijdvak Uiterlijk eind van schooljaar 2019-2020 

scholing/ externe 
ondersteuning 

Dit komt aan bod tijdens de scholing die ons geboden wordt door 

Annemarie Wenke.  

toelichting De verwachting is dat dit doel eerder te behalen is dan hierboven 

staat beschreven, enigszins afhankelijk van wanneer dit onderwerp 

tijdens de training aan bod komt. Voor ons gevoel is dit 

laaghangend fruit en kunnen we als school hier vlot mooie stappen 

in gaan maken. 
 
 

aanbeveling 3. 
(letterlijk overnemen uit 
visitatieverslag) 

Schrijf een daltonbeleidsplan waarin de daltonkoers voor de 

komende jaren wordt uitgewerkt. Schrijf een daltonboek waarin alle 

afspraken vastliggen zodat deze duidelijk zijn voor alle betrokkenen. 

Zorg voor continuïteit van de (dalton)directie. Zorg dat de 

daltoncoördinator ook de opleiding volgt, zodat zij genoeg 

handvatten heeft om haar rol in te vullen. Zij mag in het vervolg van 

het Daltontraject een meer leidende rol krijgen. Waardoor 

continuïteit beter gewaarborgd wordt.  

actie Er zal een nieuw daltonbeleidsplan en daltonboek samengesteld 

worden. Hiervoor zal gebruik gemaakt worden van huidige 

documenten en voorbeelden en informatie vanuit de Daltoncursus. 

De Daltoncoördinator zal ook de daltoncursus volgen, tevens zal zij 

in het vervolg een meer leidende rol krijgen. 

uitvoerenden Daltoncoordinator in samenspraak met schoolleider en cursusleider 
Annemarie Wenke. 

tijdvak Januari 2020 

scholing/ externe 
ondersteuning 

De daltoncursus zal gegeven worden door Annemarie Wenke. 

toelichting  
 
 

aanbeveling 4. 
(letterlijk overnemen uit 
visitatieverslag) 

 

actie  



 
 

23 
Zelfevaluatie en visitatieverslag op basis van 5 kernwaarden, juli 2017 

uitvoerenden  

tijdvak  

scholing/ externe 
ondersteuning 

 

toelichting  
 
 
 
 
 
 
 

naam functie handtekening datum 

 directeur  17-9-2019 

 visitatievoorzitter   18-9-2019 

 
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 


