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niet van toepassing bij  1e licentieaanvraag 
 
 
 
Zorg voor een doorgaande lijn in de taakbrief, waarin afspraken over reflectie en 
leerdoelen worden opgenomen.  

 
 
 

Actie:  
Afstemmen van alle taakbrieven op inhoud, organisatie en lay-out. Afspraken 
vastleggen en opnemen in Daltonboek.  
 
In de afgelopen schooljaren is er veel geëxperimenteerd met de taakbrieven. In 
2018-2019 is er gewerkt met eenzelfde format. Léoni is begonnen met de opleiding 
tot Daltoncoördinator en heeft daarbij nieuwe inzichten gekregen in hoe de 
taakbrief verbeterd kon worden. Het schooljaar 2018-2019 is Léoni bezig geweest 
met het verbeteren van de taakbrief. Zij heeft geëxperimenteerd in de toenmalige 
groep 5. De weektaak is in de loop van het jaar een aantal keer aangepast. Aan 
het einde van het schooljaar 2018-2019 is die werkwijze overgedragen aan de 
collega’s.  
 
Er wordt vanaf dit schooljaar volgens de volgende doorgaande lijn gewerkt:  
Groep 1/2 werkt met een taakjesbord. De kinderen plannen taken in met magneten 
in de kleuren van de dag. 
In groep 3 en 4 wordt er, net als in groep 1/2, gewerkt met een takenbord. De 
kinderen kunnen keuzetaken inplannen met magneten in de kleuren van de dag.  
In groep 4 werken de kinderen met een taakbrief met een vast dagprogramma. De 
kinderen leren om te kijken op het blad welke les er gemaakt moet worden en leren 
om hun gemaakte werk af te tekenen. In groep 4 is hiervoor gekozen omdat er veel 
nieuwe vaardigheden worden aangeleerd. Zoals het werken op Snappet, het 
werken met een taakbrief en het aftekenen van het werk.  
 
Vanaf schooljaar 2019-2020 heeft groep 5 t/m 8 dezelfde taakbrief. Het werken 
met deze taakbrief is voor iedere groep nieuw. Het is de bedoeling dat de kinderen 
het werk zelf inplannen. De lessen, instructiemomenten, opdrachten en doelen 
staan op de taakbrief.  
 
Groep 5 plant het werk in per dag. 
Groep 6 plant het werk aan het begin van het jaar nog per dag, met uitbreiding 
naar een planning per week. 
Groep 7 en 8 plannen het werk in per week.  
 
Wat betreft reflectie zijn we bezig met het reflecteren op doelen. Op de achterkant 
van de weektaak reflecteren de kinderen op de lesdoelen door te kijken naar het 
behaalde percentage.  

0. Realisering aanbevelingen vorige visitatie 

aanbeveling 1. 
1. 

evaluatie school 
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De leerkrachten vragen de kinderen hoe het werk is gegaan en hoe ze aan het 
doel hebben gewerkt. Op de weektaak staan er tot op heden geen gerichte 
reflectievragen. De reflectievragen worden door de leerkracht gesteld tijdens de 
rondloop.   
 

 
 
 

Er is door veel mensen ontzettend hard gewerkt aan de taakbrief. De leerlingen 
zijn blij dat ze meer mogen plannen dan voorheen, maar voelen zich/zijn nog niet 
eigenaar van de taak.  
De taakbrief moet zich gaan ontwikkelen op het gebied van dagritme, reflectie en 
eigen leerdoelen. De evaluatie op de achterkant van de taak (gehaalde percentage 
op maandag en op vrijdag) wordt door weinig kinderen volledig ingevuld. Wanneer 
doelen specifiek en meetbaar weergegeven worden weten leerlingen wat er van 
hen verwacht wordt en kunnen ze eigenaarschap nemen betreffende hun 
taakwerk, wel of niet meedoen aan een instructie. 
We hebben een doorgaande lijn en structuur in het zichtbaar maken van taakwerk 
(dat waar leerlingen zelf over beschikken) en klassikale momenten (klassikale 
activiteiten) gemist. Door dit voor de leerlingen inzichtelijk te maken kunnen zij 
meer eigenaarschap ervaren.  

 
 
 
 
 
 
 
Om leerlingen eigenaar te laten zijn van hun leerproces is het plannen door hen 
van de verplichte- en keuzetaken een eerste vereiste. Ga daarover met kinderen in 
gesprek en zorg voor een doorgaande lijn.  

 
 
 

Actie: 
- Leerkrachten leren schakelen van leerkracht gestuurd naar leerling gestuurd  
lesgeven en weer terug.  
- Leerlingen leren plannen van de dag-, week- en keuzetaken.  
 
Zie bovenstaande uitleg over de taakbrieven.  
 
Het werken met keuzewerk (kieskast) is in de groepen 5 en 6 nog in ontwikkeling. 
De kinderen kiezen een taak uit de kast zodra ze klaar zijn met hun werk. 
 
De groepen 5 t/m 8 werken met een “plusmap” (rode map). Kinderen mogen dit 
werk zelf pakken. De plusmap is voor de kinderen die verrijking nodig hebben. Het 
werken met de map is in ontwikkeling.  
 
De groepen 7 en 8 werken met mapwerk (blauwe map). Zij plannen zelf in 
wanneer ze hieraan willen werken.  

bevindingen visitatieteam 

aanbeveling 2. 
1. 

evaluatie school 
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Wij hebben ervaren dat de Daltonvisie leeft in de school. Maak het 
Daltonontwikkelplan concreet. Om een doorgaande lijn in de school te creëren, is 
het van belang de uitwerking van jullie visie concreet te benoemen.   
 
Er is hard gewerkt aan keuzemogelijkheden. De kinderen die meer aan kunnen, 
kunnen werk uit de rode map doen, als ze klaar zijn. Alle kinderen hebben een 
blauwe map. Hierin zit automatiseringswerk. Maak het aanbod breder en geef 
ruimte voor eigen plannen, zodat leerlingen niet nog meer van het zelfde krijgen. 
Gun de leerlingen hun eigen leerproces. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
  

bevindingen visitatieteam 

aanbeveling 3. 
1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

aanbeveling 4. 
1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

aanbeveling 5. 
1. 
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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. 

 

 
 
 

- De leerlingen plannen hun eigen werk in (groep 5 t/m 8)  
- De leerkracht gaat in gesprek met leerlingen over de planning.  
- De leerlingen tekenen hun werk af wanneer het werk gemaakt is. 
- De leerlingen plannen taken in (groepen 1 en 2) 
- De leerlingen plannen keuzetaken in (groepen 3 en 4)  
- De leerlingen plannen hun mapwerk in (groep 7 en 8) 
- De leerlingen hebben inzicht in de voortgang van het werken met doelen 

(groep 5 t/m 8) en noteren de voortgang op de achterkant van hun taakbrief. 
 

 
 
 
We zien rustige verantwoordelijke (brave) leerlingen die meer vrijheid en 
verantwoordelijkheid aan kunnen dan ze krijgen.  

 
 
 

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

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

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

 

 

 
 

- De leraar laat de kinderen het werk zelf inplannen. De leerkracht geeft aan 
wat verplichte taken zijn en wat keuzetaken zijn. Daarnaast geeft de 
leerkracht aan voor welke lessen de leerlingen instructie moeten volgen en 
welke lessen de leerling zelf mag inplannen.  

- De werkmappen in groep 7 en 8 zijn aangepast op het niveau van de 
leerlingen.  

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 leerling volgt zijn/haar eigen vorderingen betreffende de leerdoelen. De 
leerling kijkt naar het behaalde percentage en noteert de vorderingen. In 
groep 4 zijn we nog zoekende.  

 

 
 
 
 

We hebben gezien dat de leerkrachten een veilige omgeving bieden. Er heerst rust 
en vertrouwen. De weektaak biedt een paar mogelijkheden om de leerlingen meer 
verantwoordelijkheid te geven. Benut deze weektaak om de kernwaarde vrijheid 
inhoud te geven. 
Door duidelijke en concrete doelen aan te geven; per les, per week, of periode, 
weten de leerlingen wat er van ze wordt verwacht en kunnen ze de regie pakken. 
Dit kan bijvoorbeeld door met ze te bespreken of instructie noodzakelijk is, of de 
criteria waar de gemaakte doelen aan moet voldoen met de leerlingen te delen.   

 
 

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. 

 

 
 
 
 

- Wij zijn geschoold in het traject LeerKRACHT. We werken met bordsessies, 
gezamenlijk lesontwerp, lesbezoek en feedback en de stem van de leerling.   

- Er is een duidelijke structuur in de overlegmomenten/ vergaderingen/ 
leerteams 

- Leerkrachten helpen elkaar. Fouten maken mag.   
- Er is een vaste structuur in beoordelings-, pop- en functioneringsgesprekken 

met de directeur. De directiedeur staat altijd open!  
- Eén team, eén taak is ons motto. 
- Daltonpijlers zijn in rapport opgenomen.  

 
 

 
 
 

Eén team, één taak! We zien dat bij de meesten van jullie dit moto geldt.  
 
 
 
 
 
 

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. 

 

 
 
 

- Wij werken volgens het IGDI model. Daarbij worden vragenblokjes ingezet. 
- Bepaald werk wordt zelfstandig nagekeken. Werken met Snappet → 

Snappet kijkt het werk grotendeels na.  
- Het werken met eigen leerdoelen is nog in ontwikkeling. We zijn als team 

nog zoekende naar de juiste werkwijze om te werken aan eigen gestelde 
leerdoelen.  

 
 
 
 
We hebben gezien dat het IGDI model wordt toegepast, met veelal klassikale 
instructies. De leerlingen werken zelfstandig aan de basis met Snappet. Daarnaast 
is er weinig ruimte voor eigen leerdoelen of leerplannen. De kinderen gebruiken 
hun blokje, als teken van uitgestelde aandacht. De kinderen zijn erg op de 
leerkracht gericht. Veel dalton hulpmiddelen zijn zichtbaar in de klassen. De fijne 
sfeer maakt het mogelijk om aan verdere professionalisering te werken. 

 
 

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. 
 

 
 
 

- In iedere klas is er sprake van ‘zelfstandige werktijd’. De leerlingen krijgen 
meerdere malen per dag tijd om aan hun weektaak te werken. De vaste 
instructiemomenten staan gepland en verder mogen de leerlingen zelf 
bepalen wanneer zij aan hun geplande werk werken.  

2. Zelfstandigheid  
 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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- De leraar biedt de leerlingen meerdere materialen aan waaraan de 
leerlingen kunnen werken zodra zij klaar zijn met hun geplande werk.  

- De leraar zorgt voor het aanbod en laat de leerling zelf kiezen. De leraar 
wijst de leerlingen zo nodig op het aanbod.  

- De leerkrachten proberen zo veel mogelijk in te spelen op de talenten van 
de leerlingen. Dit is echter wel een ontwikkelpunt. Jaarlijks is er een 
talentenshow en een naschools aanbod 

 
 
 
 

Het aanbod wat wij gezien hebben is een éénduidig aanbod en Daltontijd. Met 
goede randvoorwaarden kan er toegewerkt worden naar de hele dag Dalton.  

 
 
 

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.  

 

 
 
 

 
- Tijdens vergaderingen en studiedagen is er altijd ruimte om als leerkracht 

een idee in te brengen. De medewerkers zijn bereid om naar elkaar te 
luisteren en om positieve feedback te geven. Door zowel de ruimte om 
ideeën in te brengen als de positieve instelling van de teamleden, voelen de 
teamleden vrij om talenten te laten zien en te ontwikkelen. Daarnaast biedt 
de directie middelen om extra scholing te volgen en hij stimuleert dit. 

- Leerkrachten zijn geschoold in een specialisme, die bij hen past.  
- Op Ayundo werken we in leerteams volgens LeerKRACHT. De leerkrachten 

kunnen af en toe zelf kiezen bij welk leerteam zij zich aansluiten. Het komt 
ook geregeld voor dat het hele team zich met dezelfde onderwerpen bezig 
houdt.   

 
 
 

 
 
 
Onder leerkrachten is er ruimte voor proeftuintjes. Kijk hoe je deze proeftuintjes 
schoolbreed kunt benutten. Stel hierbij steeds aan elkaar de waarom vraag. Plan 
de activiteiten vanuit het doel en maak deze zichtbaar voor de leerlingen. Door hier 
eisen aan te stellen zal er doelgerichter worden gewerkt.  

 
 
 
 
 

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. 

 

 
 
 

- Vanaf schooljaar 2019-2020 werken we op Ayundo met de geïntegreerde 
wereldoriëntatie methode Blink wereld. Daarbij zetten we veel in op 
samenwerkingsvaardigheden.  

- Daarnaast is er een duidelijke leerlijn vormgegeven betreft samenwerken. 
Deze leerlijn is terug te vinden in het Daltonboek en op de Daltonborden in 
de klaslokalen.  

- Tutoractiviteiten worden ingezet, zo is er 2 keer in de week aan het begin 
van de dag schoolbreed tutorlezen.  

 

 
 
 

De leerlingen vinden het samenlezen/werken met een ander leerjaar erg positief.  
Tijdens de instructies hebben we in een aantal groepen, verschillende 
samenwerkingsvormen gezien. Er is een lijst met welke samenwerkingsvormen in 
welke groep. Samenwerking is in de basis aanwezig. Werk de leerlijn zodanig uit 
dat de leerling zichzelf hierop kan scoren en dus eigenaar kan worden.  

 
 
 

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 leerkrachten spreken elkaar aan op gedrag op een positieve manier. Op 
Ayundo geven collega’s positieve feedback aan elkaar en durven deze 
feedback te geven. 

- Op Ayundo is er iedere ochtend een briefing. Tijdens deze briefing kunnen 
afspraken herhaald en gemaakt worden.  

3. Samenwerking  

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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- Er is een vast rooster betreft leerteam bijeenkomsten en vergaderingen. 
Hierin worden afspraken gemaakt en nagelopen en ingezet beleid 
besproken. 

- Er is een vaste taakverdeling op Ayundo. Deze wordt aan het begin van het 
schooljaar besproken en vastgelegd.  

- Op Ayundo is iedereen bereid om elkaar te helpen. Er heerst een cultuur 
van samen leren, samen werken. 

- Ons credo’s zijn: “Elke dag samen een beetje beter”(LeerKRACHT) en één 
team één taak. 

 
 
 
 

Er wordt in leerteams gewerkt. 
 
 
 

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.   
 

 
 
 

Ayundo is een term uit het Spaans en betekent: Samen leren en samenwerken, 
dat is ons motto. Ayundo is een openbare school.  
De school wil een ontmoetingsplaats zijn, waar kinderen van verschillende 
achtergronden samen leren en samen werken en waar deze verschillen als een 
verrijking worden gezien en kinderen leren deze te waarderen. 
De directeur is voorzitter van de werkgroep openbaar onderwijs van het bestuur. In 
deze groep werkt hij samen met Rob Bartels, docent en onderzoeker van PABO 
InHolland. In teambijeenkomsten met Rob hebben we de openbare identiteit van 
Ayundo onderzocht. Wij zien onze school als een democratische gemeenschap, 
waarin we de leerlingen willen vormen tot democratische burgers.  Vrijheid, 
gelijkheid, diversiteit, vreedzame communicatie, tolerantie en mensenrechten zijn 
labels die daarbij passen.    
Dit zien we op Ayundo terug door: 

• Schoolbrede projecten zoals bijvoorbeeld een landenfestival 

• Leerlingenraad; de stem van de leerling vinden wij belangrijk. 

• Humanistische vorming aan groepen 6 en 7. 

• Werken met geïntegreerde wereldoriëntatie methode Blink Wereld, waarin 
leerlingen zelf onderzoeken en ontdekken.  

• Engels in de groepen 1 t/m 8. 
 
 
 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 
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Er is een leerlingenraad. De leerlingenraad wil graag aan de gang met van te 
voren gestelde doelen. MR en OR zijn betrokken, maar niet eigenaar. Het bestuur 
steunt de school in daltonprofilering. Ze willen graag dat de school dalton blijft. 

 
 
 
 
 
 
 

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. 

 

 
 
 
 

- In de groepen 1 t/m 4 wordt gewerkt met een planbord. De leerling plant het 
werk zelf in met een gekleurde magneet (zie Daltonboek).  

- In de groepen 5 t/m 8 wordt gewerkt met het nieuwe weektaakformulier 
(vanaf schooljaar 2019-2020). De leerling heeft de ruimte om het werk zelf 
te plannen (zie Daltonboek).  

- In de groepen 1 t/m 4 kunnen de leerlingen met een magneet met een stip 
hun taakje “aftekenen”. Zij kunnen ook een magneet met een stip met een 
andere kleur ophangen dan de magneet met de kleur waarmee ze het 
taakje hebben gepland. Zodra er een verschil is in de kleur van de 
magneten, weten de kinderen dat ze het taakje niet gemaakt hebben op de 
geplande dag. De leerkracht gaat hierover met de leerling in gesprek. Er 
worden vragen gesteld als:  
.. Hoe komt het dat je taakje niet op de geplande dag is gemaakt?  
.. Hoeveel tijd denk je nog nodig te hebben? 
De reflectie vindt plaats middels een kort kind-gesprek.   

- In de groepen 5 t/m 8 wordt de reflectie mondeling gedaan. De leerkracht 
loopt gedurende de dag rond en stelt vragen aan de leerlingen. Dit kan 
gericht zijn op zowel het lesdoel als op de planning van het werk en de 
werkhouding.  

- In de groepen 5 t/m 8 houden de leerlingen zelf hun voortgang bij in 
percentages van de leerdoelen van de week. Zij noteren het percentage op 
maandag en op vrijdag en kijken naar de voortgang. Zodra er sprake is van 
een daling of te kleine stijging van het percentage, gaat de leerkracht 
hierover in gesprek met de leerling.  
 

- Groep 4 gaat naar mate het jaar vordert net als de groepen 5 t/m 8 de 
voortgang van de leerdoelen bijhouden. Dit wordt later in het jaar gedaan, 
omdat er aan het begin van het jaar nog geen percentages kunnen worden 
weergegeven. Alle leerdoelen zijn nog nieuw.  

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 

4. Reflectie  
 

evaluatie school 
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- Er wordt in alle groepen bijgehouden of de leerling op schema loopt betreft 
het maken van de lessen. De leerkracht wijst de kinderen op hun planning 
en gaat hier, zo nodig, over in gesprek met de leerling.  

 

 
 
 
Er wordt niet structureel gereflecteerd. Er worden zo nu en dan individuele 
gesprekjes gevoerd. De leerlingen kennen het woord reflecteren niet. 

 
 
 

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.  
 

 
 
 

- Reflectiemethoden: 
.. korte kind-gesprekken (reflectie op planning, werkhouding, lesdoelen, 
samenwerking)  
.. voortgang doelen zelf bijhouden (reflectie op lesdoelen)  
.. aftekenen met kleuren op de weektaak (reflectie op planning) 
.. klassikale reflectiegesprekken (reflectie op werkhouding, samenwerking) 

- Op Ayundo bezoeken we elkaars lessen en geven daar feedback op.   
- Leerkrachten stellen vragen aan elkaar en lopen bij elkaar binnen. Het team 

is bereid om elkaar te helpen.  
 

 
 
 
 
Er worden korte kind-gesprekjes gehouden tijdens de rondes lopen. Twee keer per 

jaar is er een ouder-kind-gesprek. De ouder is toehoorder. 

 
 
 

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. 
 

 
 
 
 

- Wij zijn geschoold in het traject LeerKRACHT. Hierbij staat het leren van en 
met elkaar centraal. We werken met bordsessies, gezamenlijk lesontwerp, 
lesbezoek en feedback en de stem van de leerling.   

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 
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- In de leerteams en op studiedagen wordt er van elkaar geleerd. 
- Op Ayundo hebben we specialisten. Van de kennis van de reken, taal- en 

gedragsspecialist, de I-coach, zorgcoördinator, cultuurcoördinator, jonge 
kind specialist en Daltoncoördinator profiteert het team. De specialisten 
participeren in netwerken van het bestuur. Jaarlijks zijn er 
netwerkbijeenkomsten om kennis te delen.  

- Doorgaande lijn in reflectie is in ontwikkeling. Huidige lijn staat in 
Daltonboek. 

 
 
 
 

Het team is leerKRACHT geschoold. Vorig jaar was er ruimte om bij elkaar te 
kijken vanuit een hulpvraag. 
Er wordt gewerkt met leerteams. Op studiedagen wordt er van en met elkaar 
geleerd.  

 
 
 
 
 
 
 

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. 

 

 
 
 

- De leerling werkt met leerdoelen via Snappet. De leerling heeft zelf inzicht in 
het behaalde streefniveau en het behaalde percentage. Zij houden de 
voortgang bij.  

- De leerling heeft tijdvakken ‘zelfstandig werken’. De leerling maakt in die 
tijdsvakken het geplande werk.  

- Er wordt gewerkt met de vragenblokjes. De leerling leert om te gaan met 
uitgestelde aandacht en weet wat hij moet doen wanneer de leerkracht even 
geen tijd heeft om direct te helpen.  

- De leerlingen werken taakgericht en bewust bezig met hun planning.  
 

 
 
 
Snappet wordt ingezet om de leerdoelen bij de kernvakken te behalen. De keuze 
mogelijkheden van leerlingen bevinden zich binnen de snappet omgeving. Voor de 
de leerlingen die meer aankunnen is er extra werk, uit de rode map, welke gedaan 
mag worden als de basistaak gereed is. 
Instructies worden klassikaal gegeven. 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 

bevindingen visitatieteam 

5. Effectiviteit / doelmatigheid  
 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 
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Benoem de leerdoelen van de aangeboden lessen concreet. Leerlingen moeten 
voor zichzelf kunnen bepalen/toetsen of ze het kunnen. Laat leerlingen alleen 
meedoen aan de instructies die ze nodig hebben.  
Denk aan differentiatie en laat leerlingen zelf keuzes maken op het gebied van 
lesstof, tempo/tijd en belangstelling. Leerlingen moeten randvoorwaarden hebben 
om efficiënt met tijd en instructie om te gaan.    

 
 
 

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 leraar volgt scholing via Snappet.  
- De leraren helpen elkaar en werken efficiënt door taken en lesmateriaal met 

elkaar te delen. 
- De leraar zet actieve werkvormen in. De leraar volgt het IGDI-model en 

hanteert verschillende werkwijzen. 
- De leraar houdt de leerresultaten nauwkeurig in de gaten en vult dit in op de 

weekplanning.  
- De leraar zorgt voor uitdagend materiaal. In de onderbouwgroepen worden 

spelletjes en materialen ingezet. In de bovenbouwgroepen worden er naast 
spelletjes en materialen ook werkbladen ingezet. Er zijn leerlingen met een 
rode map. Dit noemen we de plusmap. Hier zit extra uitdagend werk in voor 
de leerkracht. Daarnaast zijn er leerlingen die op Snappet ‘rekenen extra’ 
kunnen volgen. Er wordt gewerkt met Snappet. Snappet zorgt voor 
adaptieve opdrachten. Snappet biedt op deze manier verrijking en 
herhaling.  

 
 
 

 
 
 
 

De focus ligt op de doelen welke geformuleerd zijn door de schoolinspectie. 
We zien in de meeste groepen goed uitgewerkt klassenmanagement. De 
leerkracht heeft hierbij de regie. Het dagritme is niet in alle groepen zichtbaar voor 
de leerlingen. De school heeft hier niet een eenduidige lijn voor afgesproken. In 
alle groepen zijn de doelenborden aan de muur, op een andere manier ingericht. 
Hier zijn geen schoolbrede afspraken over. 

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 loopt terug in leerlingenaantal. Dit schooljaar werken we met 6 
groepen. Afgelopen jaar hadden we een flinke interne verhuizing. De 6 
groepen zitten nu dichtbij elkaar in de lokalen. Tussen de lokalen in de 
midden- en bovenbouw hebben we Daltonpleinen (in ontwikkeling) ingericht. 
Hier kunnen leerlingen in groepjes werken. 
 

- De doorgaande lijn van de daltoncompetenties van de leerlingen staan in 
het Daltonboek. 
Daltoncompetenties van personeel komt aan de orde in de 
gesprekkencyclus (functionerings-, pop en beoordeling) 
 

- Opbrengsten worden teambreed 2x per jaar besproken na de Cito-toetsen. 
Opbrengsten zijn ook onderdeel van de functioneringsgesprekken met de 
directeur. Worden de leerdoelen niet gehaald, dan zet de leerkracht 
interventies in. Daarbij kan hulp gevraagd worden aan de specialisten. De 
zorgcoördinator houdt groepsbesprekingen met leerkrachten en stuurt het 
ondersteuningsteam aan. Hier worden leerlingen besproken die extra zorg 
nodig hebben.  
Door de hele school starten we het eerste half uur met leesactiviteiten om 
het leesniveau te verhogen. Voor rekenen hebben we dit schooljaar extra 
ondersteuning van de bovenschoolse rekenspecialist. Dit omdat de 
rekenopbrengsten al een tijd tegenvallen.  

 
- De school heeft een vast ondersteuningsteam dat maandelijks vergadert. Er 

is een smal ondersteuningsteam (SOT) en een breed ondersteuningsteam 
met externe hulpverleners (BOT). Dit staat verder beschreven in het school 
ondersteuningsplan.  

 

 
 
 
 
 

De school heeft veel ruimte om het onderwijs effectief en doelmatig in te zetten. De 
ruimtes worden niet optimaal gebruikt. De Daltoncompetenties zijn niet op papier 
gezien. Er zijn geen dalton-ik doelen. 
Er is een duidelijke zorgstructuur. 

 

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. 
 

 
 
 

- Daltonbeleidsplan is onderdeel van het Daltonboek. Hierin staan de 
ontwikkelpunten. Uiterlijk 1 november komt er een nieuw schoolplan 2019-
2023 met daarin de ontwikkelpunten.  

- Aansturing ging via de directeur en zorgcoördinator. Vorig schooljaar is 
Léoni de opleiding tot daltoncoördinator gaan volgen. Zij pakt haar rol goed 
op, is sturend en inspirerend.  

- Via het bestuur is een PR-adviseur ingezet om ons Daltononderwijs te 
promoten. Vorig schooljaar is er een nieuwe folder met als inlegvel de 
daltonkernwaarden van Ayundo verschenen en de website is vernieuwd.  
Er worden open dagen gehouden. Personeel en ouders zien wij als 
ambassadeurs.  

- Afgelopen jaren zijn er studiedagen rondom Dalton georganiseerd en 
nieuwe leerkrachten volgden de Daltonopleiding. Directeur volgde de 
opleiding tot Daltondirecteur. 

- Daltonpleinen zijn we aan het benutten. 
- In tevredenheidsonderzoek van 2019 was Dalton een item. Hieruit kwam dat 

ons Daltononderwijs beter zichtbaar moet zijn en beter uitgedragen moet 
worden. Dat blijft ons ontwikkelpunt, waaraan we keihard werken. 

- Bij een aantal regiobijeenkomsten waren de directeur en zorgcoördinator 
aanwezig. Laatste jaren hebben teamleden dit niet bezocht, omdat we met 
LeerKRACHT al veel uitwissel- en scholingsmomenten op andere scholen 
hadden. Dit jaar gaan we naar de regiodag. 

- Leerlingenraad denkt mee. 
- In iedere MR-vergadering komt Daltonprofilering aan de orde. In 

nieuwsbrieven worden ouders op de hoogte gehouden van de 
ontwikkelingen.   

evaluatie school 

Indicatoren op schoolniveau 

Borging als voorwaarde 
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- Het bestuur vindt het belangrijk dat het een Daltonschool heeft. Zij denken 
positief mee over de daltonontwikkeling. Zij stelden geld beschikbaar voor 
de PR en voor de inrichting.  

 

 
 
 
 

Het Daltonboek is door het gezamenlijke team gemaakt. Het is niet duidelijk hoe de 

gemaakte afspraken zijn geborgd. Er staat niet in het daltonboek waar de school 

naartoe wil. 

De leerkrachten, Daltoncoördinator  en de directeur hebben de daltonscholing 
gevolgd. De school heeft incidenteel ondersteuning gehad vanuit de NDV 
(Hanneke Drost)  
Wij horen dat de Dalton coördinator inspireert en motiveert. We hebben haar niet 
kunnen spreken, omdat zij met zwangerschapsverlof is.  
De ouders zijn op de hoogte van zichtbare daltonontwikkelingen. 
De school bezoekt een enkele keer de regio activiteiten. Haal een opleider in de 
school die de school in een periode begeleid. .    
.  

 

 
  

bevindingen visitatieteam 
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De leerlingen die in de leerlingenraad wilden, hebben een brief geschreven. De directeur 
heeft dmv lootjes trekken bepaald, wie van de briefschrijvers in de leerlingenraad kwam. 
Het zijn leerlingen uit groep 7 en 8 
Er is geen agenda, of vergaderstructuur 
Ze hebben veel ideeën! Plantjes op tafel, creatiever leren, meer met de natuur, buiten 
leren, groep 8 markt. 
Ze voelen meer vrijheid dan ze vroeger hadden. 
De leerlingen vonden het landenproject leuk om aan te werken. 
Ze geven de school een cijfer tussen de 7 en een 8. Ze vinden dalton een goede 
voorbereiding op de middelbare school. En ze vinden het erg leuk om meer samen met 
andere (lagere) groepen te doen. 

 
 
 
 
De leerkrachten zien ook dat er weinig keuzeruimte is voor de leerlingen. 
De leerkrachten houden korte kindgesprekjes, maar gebruiken het woord reflecteren niet. 
De leerkrachten zijn heel blij dat wij de leerlingen braaf vinden. Dat blijkt een paar jaar 
geleden wel anders te zijn. De leerkrachten hebben erg ingezet op het gedrag van de 
leerlingen.  
De school stond er qua opbrengsten niet zo goed voor. Hier is ook erg op ingezet. 
Het bezoeken van elkaars lessen is dit schooljaar nog niet gelukt. 
De leerkrachten voelen teleurstelling dat de inzet op de taakbrief niet het gewenste effect 
heeft. 

 
 
 
 

 
 
 
 

De schoolleiding geeft aan dat er veel ingezet is om opbrengsten omhoog te krijgen. 
Er is hard gewerkt aan een positieve cultuur, onder de leerlingen, binnen de school 
Het borgen en formuleren van een stip op de horizon qua Dalton heeft nog niet veel 
aandacht gekregen. 

Uit de gesprekken met ouders 

Uit de gesprekken met leerlingen 

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

 

Uit de gesprekken met leraren en ondersteunend personeel 

Uit de gesprekken met de schoolleiding 
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Argumenten van de ouders om voor deze school te kiezen: 
Buurtschool 
Continurooster 
Kleine school 
Fijn gesprek met de schoolleiding 
Daltonconcept (1 ouder) 
 
Als kracht van de school wordt genoemd: 
Iedereen samen 
Goede sfeer 
Verantwoordelijkheid 
 
De MR vindt plaats in open overleg. 
 
Als verbeterpunten zien de ouders: 
Kleinere (kleuter) klassen 
Spelenderwijs leren 
De verzorging/inrichting van de school 

 
 
 
 
 
naam bestuurslid: Brigit Schumacher 
Het bestuur steunt de daltonontwikkeling. 
Als de school scholing nodig heeft, dan kan daar een plan voor ingediend worden. 
Als de school een plan heeft voor ander meubilair, of een andere inrichting van de 
daltonpleinen, dan zal daar serieus naar gekeken worden. 
In overleg is er veel mogelijk. 

 
 
 
 
 

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

vertrouwen 
O  

2 Zelfstandigheid  V 
3 Samenwerking  V 
4 Reflectie 0  
5 Effectiviteit – doelmatigheid  V 

* niet van toepassing bij licentieverlening 

 
 
 

Uit de gesprekken met het bestuur 

beoordeling 
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 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 uit 2015 Maak de taakbrief de spin in het Dalton web. Maak hier één geheel van 
met een zichtbare doorgaande lijn. Zorg dat de leerlingen zich eigenaar 
voelen op alle facetten van het leren.  

Nr.2 uit 2015 Zorg voor een doorgaande lijn in zelfstandigheid. De leerlingen moeten de 
regie krijgen over wat ze moeten en willen leren en leer ze hierop te 
reflecteren.   

Nr.3 Vraag scholing en begeleiding aan. Doe dit vanuit een 0-meting zodat je 
gezamenlijke gerichte doelen kunt formuleren voor over 2 jaar. Laat deze 
onderdeel uitmaken van je stip op de horizon. In Dalton idee staan de 
doelen heel concreet. 

Nr.  
 

Nr.  
 

 
 
 
Wij zijn door het team van Ayundo fijn ontvangen. Er is in het team hard gewerkt, waarbij 
de focus in eerste instantie niet op Dalton heeft gelegen. Op het gebied van vrijheid, 
effectiviteit en doelmatigheid is het belangrijk om concrete stappen te maken. Er staat 
een gemotiveerd team wat sprankelt en energiek is!  
Wij danken het team van Ayundo voor haar openheid en gastvrijheid.   
Heel veel succes!  

 
 

Advies aan het bestuur van de NDV 
 

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

 

slotopmerkingen 
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Naam handtekening Datum 

 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indeling van de dag was goed. 
De visiteurs waren duidelijk en kritisch.  
T.o.v. de beoordeling in 2014 is de beoordeling kritischer. Toen werden alle 5 
kernwaarden als voldoende beoordeeld, terwijl er werd aangegeven dat kernwaarden in 
de kinderschoenen stonden of nog in ontwikkeling waren. Er was toen nog geen 
Daltonboek of een opgeleide daltoncoördinator. We vinden dat we t.o.v. 2014 duidelijke 
stappen gezet hebben; en wij willen daarmee verder.  
Fijn dat er geconstateerd wordt dat er een gemotiveerd team staat dat sprankelt en 
energiek is.  
Prettig is ook de positieve feedback van de ouders en de leerlingen. Overigens is deze 
leerlingenraad nog maar 1 keer bijeen geweest dit schooljaar. Wellicht was het beter 
geweest als we de VC met leerlingraadleden van vorig schooljaar hadden laten praten. Er 
wordt namelijk wel gewerkt met een agenda en een agendastructuur.  
De leerkrachten hebben hard gewerkt aan de vernieuwing en het meer conform Dalton 
structuur inrichten van de taakbrief en de werkwijze daarbij en voelen hier niet veel 
waardering voor.  
Op een aantal gebieden hebben wij ook het gevoel dat er wat snel conclusies getrokken 
hebben. De leerkrachten hadden bv. over de tijden in de weektaak, die er wel zijn, en het 
werken aan de doelen via Snappet wat meer kunnen en willen uitleggen over hoe wij 
daarmee werken. Leerdoelen worden concreet aangeboden en ook al wordt het woord 
reflectie als zodanig soms minder gehanteerd wil dat niet zeggen dat het inhoudelijke niet 
of nauwelijks plaatsvindt.  
De directeur heeft met het team de afgelopen jaren naast de genoemde speerpunten veel 
aandacht aan het werken vanuit het daltonconcept en de profilering van de school als 
Daltonschool geschonken. Stip op de horizon staat in schoolplan en daltonboek. Wij 
werken toe naar een Dalton Kindcentrum waar het daltononderwijs zichtbaar is in 
werkwijze en inrichting. 
Dit gezegd zijnde is de analyse van de visiteurs duidelijk en met de aanbevelingen 
kunnen en willen we aan de slag gaan. 
Dit via het leerteam Dalton en we gaan hierbij begeleid worden door Glenda Noordijk van 
Noordijk Dalton advies.  
 

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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aanbeveling 1. 
(letterlijk overnemen uit 
visitatieverslag) 

Maak de taakbrief de spin in het Dalton web. Maak hier één geheel 
van met een zichtbare doorgaande lijn. Zorg dat de leerlingen zich 
eigenaar voelen op alle facetten van het leren. 

Actie Afstemmen van de taakbrieven in de verschillende groepen op 
elkaar met daarin meer aandacht voor de reflectie. 
Afspraken vastleggen in Daltonboek. 

uitvoerenden Directeur, zorgcoördinator, daltoncoördinator en leerkrachten. 

Tijdvak Januari 2020 – juli 2021 

scholing/ externe 
ondersteuning 

Begeleiding van Glenda Noordijk.  
 

Toelichting In ons canvas (LeerKRACHT) hebben we geformuleerd: 
Het eigenaarschap van de leerlingen willen we vergroten voor 
zowel de leeropbrengsten als het gedrag en de houding. 
Verschillende taakbrieven zijn uitgeprobeerd. Het huidige format 
wordt bijgeschaafd.  
Daarin moet in ieder geval de reflectie duidelijk in te vullen zijn door 
de leerlingen.   
Gericht kijken naar taakbrieven op andere Daltonscholen. 
Gericht aan werken in leerteam Dalton en tijdens 
scholingsbijeenkomsten met Glenda Noordijk.   
 

 
 

aanbeveling 2. 
(letterlijk overnemen uit 
visitatieverslag) 

Zorg voor een doorgaande lijn in zelfstandigheid. De leerlingen 
moeten de regie krijgen over wat ze moeten en willen leren en leer 
ze hierop te reflecteren.   

actie Leerlingen leren om verplichte en keuzetaken te plannen en uit te 
voeren en meer structureel te reflecteren op hun werk. 

uitvoerenden Directeur, zorgcoördinator, daltoncoördinator en leerkrachten. 

tijdvak Januari 2020 – juli 2021 

scholing/ externe 
ondersteuning 

Begeleiding van Glenda Noordijk.  
 

toelichting In ons canvas (LeerKRACHT) staat: 
De leerlingen krijgen ruimte voor het werken aan eigen doelen en 
ideeën. Het nemen van initiatieven wordt gestimuleerd.  
We gaan gericht kijken naar de zelfstandigheid en het 
eigenaarschap van leerlingen op andere Daltonscholen. 
Hier gericht aan werken in leerteam Dalton en tijdens 
scholingsbijeenkomsten met Glenda Noordijk.  
Open ruimtes willen we veranderen in Daltonpleinen met 
verschillende zelfstandige en samenwerkplekken (investeren in 
nieuw meubilair)  
 

 
 

Plan van aanpak m.b.t. uitwerking aanbevelingen  
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aanbeveling 3. 
(letterlijk overnemen uit 
visitatieverslag) 

Vraag scholing en begeleiding aan. Doe dit vanuit een 0-meting 
zodat je gezamenlijke gerichte doelen kunt formuleren voor over 2 
jaar. Laat deze onderdeel uitmaken van je stip op de horizon. In 
Dalton idee staan de doelen heel concreet. 

actie Glenda Noordijk inschakelen voor scholing. 

uitvoerenden Directeur, zorgcoördinator, daltoncoördinator en leerkrachten. 

tijdvak Januari 2020 – juli 2021 

scholing/ externe 
ondersteuning 

Plan van aanpak met Glenda Noordijk opstellen en uitvoeren.  

toelichting Dit visitatieverslag gebruiken wij na overleg met Glenda Noorddijk 
als 0-meting, eventueel aangevuld met haar observaties.  
Tijdens de scholingsbijeenkomsten wordt aan de eerste 
aanbevelingen en onze gezamenlijke doelen gewerkt.  
In het leerteam Dalton wordt aan de aanbevelingen en 
gezamenlijke doelen gewerkt d.m.v. lesbezoeken aan elkaar, 
uitwisselingen van ideeën, borgen van afspraken en gebruik maken 
van de stem van de leerling.  

 
 

aanbeveling 4. 
(letterlijk overnemen uit 
visitatieverslag) 

 

actie  

uitvoerenden  

tijdvak  

scholing/ externe 
ondersteuning 

 

toelichting  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

naam functie handtekening datum 

 directeur  09-12-2019 

 
 

visitatievoorzitter    

 
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 


