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niet van toepassing bij  1

e
 licentieaanvraag 

 
 
 

Geef de leerlingen in opbouwende en doorgaande lijn de  verantwoordelijkheid, de 
vrijheid  en het vertrouwen om te komen tot de taak, waarbinnen planning, tijd en 
correctie, een duidelijke plaats krijgt. Loslaten betekent dit. 

 
 
 

In de onderbouwgroepen wordt er gebruik gemaakt van een timer op het bord om 
duidelijk te maken hoe lang er (nog) zelfstandig gewerkt wordt. In de bovenbouw 
wordt mondeling of op het bord aangegeven tot wanneer de mogelijkheid is tot 
zelfstandig werken.  
Vanaf groep 5 hangt er een weekoverzicht in het lokaal waarop staat hoe lang de 
kinderen op elke dag tijd hebben voor zelfstandig werken. In groep 3-4 hangen de 
kaarten niet allemaal in het lokaal; wanneer er aan de taken gewerkt kan worden, 
wordt de kaart opgehangen en het klokje op de eindtijd gezet. 
Vanaf groep 6 worden steeds meer vakjes op de taakbrief wit (ongepland) waardoor 
de mogelijkheid tot vooruitwerken gegeven wordt. 
Het werk op de tablet wordt automatisch nagekeken. Het andere oefenwerk kijken 
de leerlingen zelf (alleen of in tweetallen/groepjes) na.  
Leerkrachten kijken de toetsen na. 
In het schooljaar 2013/2014 heeft een leerteam zich beziggehouden met het werken 
in de hal (en op andere plekken in de school). Hieruit zijn de afspraken rondom het 
werken op de gang (en de daarbij behorende gangpasjes) ontwikkeld. Doordat deze 
nog niet zo lang zijn ingevoerd, komen we nu soms in de praktijk achter dingen die 
niet zo lekker werken. Het basisidee wordt wel door iedereen omarmd, maar we 
zullen nog wat moeten verfijnen hieraan. 
De leerlingen kunnen gebruik maken van timers, bijv. om de tijd in de gaten te 
houden bij het werken aan de keuzekast. 
Deze afspraken zijn beschreven in de daltonmap. Toch zullen we in de toekomst 
een ontwikkelingslijn voor deze kernwaarde moeten opstellen. Zo kunnen we 
duidelijker zien of een kind de (tussen)doelen behaald heeft. 

 
 
 

Goed opgepakt. 
 

 
 
 

Maak afspraken over gebruik uitgestelde aandacht ; denk daarbij aan een onder-
steunend symbool waarin het kind kenbaar kan maken dat hij een vraag heeft voor 
de leerkracht en of dat het kind verder kan gaan. 

 

0. Realisering aanbevelingen vorige visitatie 

aanbeveling 1. 
1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

aanbeveling 2. 
1. 
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Alle groepen hebben een verkeerslicht in het lokaal hangen. Deze wordt tijdens het 
zelfstandig werken gebruikt om aan te geven of er overlegd mag worden en of de 
leerkracht beschikbaar is voor vragen en/of overleg. 
In groep 1-2 wordt de knuffel Uppie op de stoel gezet als de kinderen zelfstandig 
moeten werken. 
Na de vorige visitatie hebben we de leerlingdobbelsteen meteen ingezet in groep 3 
t/m 8. Toch blijkt dat de dobbelsteen nog steeds niet automatisch door alle leer-
lingen gebruikt wordt. We hebben binnen het team dus ook wel getwijfeld aan de 
meerwaarde van deze dobbelsteen. De vertegenwoordigers van de leerlingenraad 
hebben in een klassenvergadering de dobbelsteen besproken a.d.h.v. een vragen-
lijst. Hieruit kwam naar voren dat niet alle leerlingen het nut van deze dobbelsteen 
inzien. Dit zou ook te maken kunnen hebben met de nadruk die de leerkracht op het 
gebruik ervan legt. In twee groepen hadden nog niet alle leerlingen dit schooljaar 
een dobbelsteen gekregen. 
Bovendien kwam uit de klassenvergaderingen naar voren dat sommige leerlingen  
de dobbelsteen ook graag zouden gebruiken om aan te geven dat ze ergens anders 
werken of naar het toilet zijn.  
Verder heeft vanaf groep 3 iedere groep een hulpbak of -la. Als een leerling bij het 
nakijken erachter komt dat hij de leerstof niet goed heeft begrepen, kan hij zijn werk 
in deze bak leggen. De leerkracht zal het werk bespreken met de desbetreffende 
leerling. 

 
 
 

Goed opgepakt. 
 

 
 
 

Ga werken aan een duidelijk daltonbeleidsplan waaruit blijkt dat er structureel wordt 
gewerkt aan het ontwikkelen, borgen en evalueren van het beleid. 

 
 
 

Meteen na de visitatie is de daltoncoördinator begonnen met het opstellen van het 
daltonbeleidsplan. Daardoor was er vanaf het schooljaar 2012/2013 een dalton-
beleidsplan en plan van aanpak voor de volgende jaren. 
Ieder jaar komen de daltonafspraken (zoals beschreven in de daltonmap die in elke 
klas aanwezig is) aan bod op de startvergadering. We gaan alle afspraken dan 
langs. Op die manier worden de afspraken opgefrist, maar kunnen bepaalde 
afspraken ook ter discussie gesteld en/of bijgesteld worden. 
Meerdere keren per jaar is ons daltononderwijs onderwerp op de inhoudelijke 
vergaderingen. Deze vergaderingen worden voorbereid door de daltoncoördinator 
i.o.m. de directie. 
 
 
 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

aanbeveling 3. 
1. 

evaluatie school 
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Vanaf het schooljaar 2012/2013 is er ook tijd vrijgeroosterd voor een dalton-
coördinator. Deze heeft één ochtend in de week voor daltongerelateerde zaken.  
De huidige daltoncoördinator heeft de opleiding tot daltoncoördinator gevolgd bij de 
KPZ (Wenke en De Bruin). Voor deze opleiding zijn ook opdrachten gedaan die het 
daltonbeleidsplan ondersteunden. Daarnaast heeft ze een traject gevolgd voor het 
erkennen van verworven competenties (bij Leeuwendaal). 
Van beide trajecten worden documenten via OneDrive gedeeld met de visitatie-
leden. 

 
 
 

Prima verwoord. 
 

 
 
 

In de taakbrief moet differentiatie zichtbaar zijn. 
 

 
 
 

Op de achterzijde of in een speciaal vak van de taakbrief staat eigen werk.  
De leerling kiest uit verschillende taken wat hij gaat doen hiervan. Dit werk kan  
(en is) per leerling verschillend zijn. 
Bovendien doet niet elke leerling hetzelfde werk binnen de verschillende vakken.  
Zo kunnen kinderen bij rekenen verschillende opdrachten maken: 
- pluslijnkinderen doen bij een opdracht de eerste opdracht(en) niet, maar juist wel  
  de laatste (Alles Telt heeft in de boeken open rondjes voor makkelijkere  
  opdrachten en gesloten rondjes voor moeilijkere); 
- kinderen die de reguliere lijn volgen, maken de laatste opdracht (gesloten rondje)  
  niet; 
- kinderen die het minimumprogramma volgen, maken in ieder geval de 'open  
  rondjes'-opdrachten. De methode heeft voor dit programma geen vastomlijnd  
  programma, maar dit hebben we zelf opgesteld. Kinderen kunnen het minimum- 
  programma volgen, omdat het werk te lastig voor hen is of omdat hun werktempo  
  te laag is; 
- kinderen voor wie het rekenprogramma te lastig is, werken in het maatschrift. 
Ook bij andere vakken wordt er op verschillende manieren met opdrachten om-
gegaan, bijv. taal (rondjes- of vierkantjeslijn) en lezen (VLL: maan, zon, raket en in 
de bovenbouwmethode de Estafetteloper).  
Voor de leerlingen en de leerkracht is dit vanzelfsprekend. Als al deze verschillende 
vormen op de weektaak gezet zouden moeten worden, zou dit heel veel vragen van 
de leerkrachten. Daarom hebben we ervoor gekozen om op de weektaakmap van 
iedere leerling een etiket te plakken waarop bijzonderheden staan v.w.b. het werk 
van die leerling, zoals 'ik volg de pluslijn van rekenen'. Deze etiketten zijn in groep 5 
t/m 7 al ingevoerd. Waarschijnlijk nemen ook groep 3, 4 en 8 al deel tegen de tijd dat 
de visitatie plaatsvindt. 
 
 
 

bevindingen visitatieteam 

aanbeveling 4. 
1. 

evaluatie school 
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Toch zijn er in elke groep nog wel meerdere taakbrieven in omloop: speciale taak-
brieven voor leerlingen die beter of minder goed kunnen plannen, taakbrieven voor 
'voor- en achterlopers', enz. Sommige leerlingen hebben moeite met het plannen 
van hun werk in een weektaak. Deze kinderen krijgen i.p.v. een weektaak een 
dagtaak. 
Voor de kinderen die extra uitdaging nodig hebben in groep 1-2, staat er een apart 
kieskastlogo op hun weektaak. Zij mogen dan ook uit de speciale kieskast op de 
gang een werkje kiezen. 
Omdat op onze school gebruik gemaakt wordt van tablets (Snappet), is niet van alle 
opdrachten duidelijk welke bij een bepaalde lijn horen (bijv. rekenen). Hierover 
hebben we contact opgenomen met de ontwikkelaars van het programma in de 
hoop dat dit verandert. Tot die tijd gebruiken de kinderen een overzichtslijstje met  
de te maken taken. 
Binnen Snappet werken kinderen op hun eigen niveau als zij aan een leerdoel 
werken of (aan het eind van de taak) gaan werken aan het plusje van de taak.  
Zij kunnen een ster verdienen als zij hun prestatie verbeteren. 

 
 
 

Goed opgepakt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 

 
 
 

Regelmatig worden er kindgesprekken gevoerd waarin ook de vraag 'wat heb je 
nodig om de taak op tijd goed te kunnen voltooien?' aan bod kan komen. Hierbij kan 
gedacht worden aan aangepast werk, extra tijd of uitleg. De leerlingen kennen hun 
eigen programma en weten hiermee om te gaan. De leerlingen zijn gedeeltelijk  
mede-eigenaar van het programma; in veel gevallen bedenkt de leerkracht een 
aanpassing in het programma van het kind en het kind denkt mee over de vorm van 
de uitvoering. Als de etiketten op de mappen (zie ook aanbeveling 4) verder 
ingevoerd zijn, zullen er twee keer per jaar gesprekken gehouden worden met de 
desbetreffende leerlingen: zijn er onderdelen op je etiket die eraf kunnen of heb je 
juist iets anders wel nodig? Deze gesprekken zullen dan rond de kerstvakantie/het 
eerste rapport en voor de zomervakantie gevoerd worden. 
 

bevindingen visitatieteam 

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

evaluatie school 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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Daarnaast heeft iedere leerling de mogelijkheid om gemaakt werk in de hulpbak te 
leggen. Dit betekent dat de leerling het zelf nagekeken werk kritisch moet bekijken. 
Gedeeltelijk kan een leerling zelf de inhoud van taken bepalen. Zo staan er regel-
matig meerdere taalopdrachten op de taak waaruit één gekozen moet worden. Ook 
is er ruimte in de weektaak voor het kiezen van eigen werk. 
Om de taak te voldoen kan een leerling zelf de werkvolgorde bepalen en zijn werk-
plek kiezen. Deze keuze is wel ruimtelijk beperkt. Bovendien moet hij zich aan de 
regels houden die voor die bepaalde plek gelden, bijv. het stiltelokaal en de hal. 
Boven alles staat dat de leerlingen rekening houden met elkaar. 
Voor sommige opdrachten is er een tijdslimiet. Hiervoor kunnen er timers gebruikt 
worden. 
De leerling tekent zijn gemaakte werk af op zijn weektaak.  
Vorig en dit schooljaar is een leerteam bezig geweest met het voorbereiden van het 
werken met portfolio's. We willen aan deze portfolio's ook kind-/oudergesprekken 
koppelen. Bovendien willen we een document opstellen waarin de kernwaarden in 
deelonderwerpen beschreven zijn en waarin elke leerling zichzelf kan beoordelen 
hierop. 
We willen de leerlingen ook zorg laten dragen voor de (leer)omgeving. Hiertoe 
vervult iedere leerling de klassendienst, moet iedereen netjes met materialen 
omgaan en zorgen we voor elkaar, bijv. bij ziekte of verjaardagen (het bord 
versieren).  

 
 
 

De leerlingen laten op diverse punten zien dat ze verder zijn en kunnen dan dat de 
leerkracht ze soms toelaat. 

 
 
 

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. 

 

 

 

 

Zie ook aanbeveling 1 en 4.  
De leerkracht laat leerlingen zelf het werk nakijken, plannen van werk en tijd, om-
gaan met keuzewerk (eigen werk), omgaan met kieskast en omgaan met materiaal. 
Op dit moment is een leerteam bezig met het verder ontwikkelen van de doorgaande 
lijn op het gebied van keuzewerk.  
Naast het keuzewerk zorgt de leerkracht voor opdrachten waarin leerlingen moeten 
samenwerken. 
 
 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 
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Verder zorgt de leerkracht ervoor dat iedere leerling leerstof op eigen niveau aan-
geboden krijgt (evt. aangepast in hoeveelheid of moeilijkheid). Hierbij wordt ook 
keuzewerk gefaciliteerd. Bovendien wordt in Snappet bijgehouden hoe de leerling  
op verschillende leerdoelen presteert. 
Als een leerling op een andere plek wil werken, wordt daar de mogelijkheid toe 
gegeven.  
Natuurlijk zijn over bovenstaande punten afspraken gemaakt. 

De leerkracht geeft tijd voor (samen) plannen en geeft instructie waar dat nodig is. 

Bovendien geeft de leerkracht tijd en handvatten voor reflecteren en/of geeft de 

leerkracht feedback. 

Verder moet de leerkracht zorgen voor goed en regelmatig oudercontact, waarbij er 

korte lijnen zijn en de leerkracht openstaat voor ouders en hun inbreng en kijk op 

hun kind. 

 
 
 

De verhouding tussen wat leerkrachten  willen en vastleggen en wat de leerlingen  
kunnen en mogen ligt nog teveel bij de leerkrachten. 

 
 
 

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. 

 

 
 
 

Op onze school heerst een open, vrije sfeer, waarin ouders en teamleden makkelijk 
vragen stellen. Ouders en team voelen zich samen verantwoordelijk voor wel-
bevinden van de kinderen. Dit zie je terug in veel afspraken en overleg, ouders 
worden betrokken bij het leerproces, thuis oefenen. 
Leerkrachten nemen hun verantwoordelijkheid in het borgen van afspraken; zij 
komen afspraken na. Bovendien zorgen zij voor het uitvoeren van de doorgaande 
lijnen.  
In alle inhoudelijke teamvergaderingen en op studiedagen worden dalton-
onderwerpen behandeld. 
De school biedt mogelijkheden en motiveert leerkrachten tot het volgen van studie-
dagen en bijscholingen.  
Bovendien organiseert de school leerteams die schoolbrede (dalton gerelateerde) 
onderwerpen verder uitdiepen. Er zijn nu twee rondes leerteams geweest. Beide 
keren was de terugkoppeling naar directie en daltoncoördinator vanuit de leerteams 
niet optimaal. Hier moeten we echt aan gaan werken. Iedere leerkracht moet er van 
doordrongen zijn dat hij via het leerteam invloed heeft op bepaalde onderdelen van 
de school en hiervoor ook verantwoording draagt.  

 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 
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Schoolbreed geeft en creëert de Achtsprong een fijne sfeer met respect voor elkaar; 
dit geldt voor alle geledingen  kinderen, leerkrachten, ouders, directie. 

 
 
 
 
 
 
 

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. 
 

 
 
 

De volgende stap in deze kernwaarde is dat we leerlingen meer willen laten na-
denken over het bereiken van leerdoelen en de manier(en) waarop. Hiertoe zijn we 
recent gestart met het ophangen van één leerdoel per week voor de vakken rekenen 
en spelling. Daaronder kan elke leerling aangeven in welke mate dit leerdoel be-
heerst wordt. Bovendien is er (extra) oefenmateriaal dat als keuzewerk gekozen kan 
worden. 
Ook binnen Snappet kan de leerkracht zien hoe elke leerling scoort op een leerdoel. 
Hiervan kan een leerling op de hoogte gebracht worden.  

 
 
 

Er is een begin gemaakt met de leerdoelen. De kinderen vinden het nog moeilijk, 
maar wel interessant om hiermee te leren omgaan. 

 
 
 

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. 

 

 
  

bevindingen visitatieteam 

2. Zelfstandigheid  
 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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Door het goed samenstellen van de taakbrief wordt al aan veel van deze indicatoren 
voldaan:  
- de taken kunnen zelfstandig gemaakt worden (evt. na instructie); 
- er kan gekozen worden uit verschillende opdrachten, zodat een kind kan aan- 
  sluiten bij zijn talent of juist een andere ontwikkelen. We zouden dit graag nog  
  verder willen ontwikkelen. Op dit moment worden er bijv. keuze-opdrachten  
  gegeven als de extra opdrachten van de geschiedenismethode en miniwerk- 
  stukken; 
- het is bij bepaalde opdrachten mogelijk dat kinderen zelf initiatief nemen. 
Dit hulpmiddel is dus erg belangrijk bij het bevorderen van zelfstandigheid. Daar-
naast zorgt de leerkracht ervoor dat leerlingen de mogelijkheid hebben voor een 
extra instructie. Wanneer deze extra instructie wordt gegeven, staat aangegeven  
bij de doelenborden. 

 
 
 

Er is een goede ontwikkeling ingezet op meer ruimte te geven aan de leerlingen 
waarbij gekeken wordt naar de toekomst. Hoe komt de leerling tot het goed 
neerzetten van zijn leerdoel. Wat is onze rol in dit ontwikkelproces. 

 
 
 

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.  

 

 
 
 

Met het invoeren van de leerteams hebben we een nieuwe stap gezet in het stimu-
leren tot het nemen van initiatieven. Doordat leerkrachten de mogelijkheid krijgen tot 
het geven van een voorkeur van onderwerp, kunnen zij hierin ook hun talenten laten 
zien. Jammergenoeg gaf het merendeel van de collega's bij het indelen van de 
laatste leerteams aan dat praktische zaken (zoals overeenkomstige werkdagen) 
belangrijker was. Hierdoor heeft in ieder geval één leerteam waarschijnlijk minder 
(makkelijk) gepresteerd dan in een andere formatie mogelijk was. 
Door in vergaderingen ideeën met elkaar te delen, blijven we elkaar inspireren. Dit 
was vooral te merken bij het aanbieden van coöperatieve werkvormen de afgelopen 
jaren. Ook hebben we als team daltonscholen bezocht. Deze bezoeken inspireren 
en leveren gespreksstof op.  

 
 
 

Het team bestaat uit harde werkers die vooral willen werken met praktische zaken. 
Schouders eronder zetten mentaliteit. Elkaar inspireren , nadenken, je afvragen 
“Why “ kan nog verder ontwikkeld worden. 

 

evaluatie school 

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. 

 

 
 
 

In alle groepen wordt gewerkt met het maatjessysteem. Elke twee weken worden 
 de maatjes gewisseld en in ieder geval één keer per week staat een samenwerk-
opdracht die met dit maatje gedaan moet worden op de taakbrief aangegeven. 
Hierbij kan gedacht worden aan taalactiviteiten, dictees afnemen, tafelsommen 
oefenen, kwismeester van Alles Telt. 
In groep 1-2 worden de maatjes na iedere vakantie gewisseld. In deze groepen 
werken de leerlingen op donderdag tijdens het kastwerk samen. 
Sommige opdrachten hoeven niet met het desbetreffende maatje gedaan te worden, 
maar moeten wel met meerdere kinderen gedaan worden, bijv. bakkaarten van 
geschiedenis, het maken van een maquette (groep 8), drama-oefeningen, techniek-
opdrachten, creatieve opdrachten, gymlessen (teamsporten, opruimen).  
Bij Estafettelezen is er ieder boekje een nieuw maatje. 
Daarnaast wordt er ook groepsdoorbrekend samengewerkt, bijv. met het school-
kamp en verschillende feestdagen (sinterklaas, Kerst, Pasen).  
Ook zijn er tutoractiviteiten. Groep 8 helpt met tutorlezen bij het leesonderwijs van 
groep 3. In verschillende groepen zijn er leerlingen op bepaalde vakken aan elkaar 
gekoppeld voor het geval er uitleg nodig is. Sowieso is elkaar helpen bij zelfstandig 
werken toegestaan (afhankelijk van het stoplicht en de leerlingdobbelstenen). 
Belangrijk hierbij is dat de leerlingen de voorwaarden kennen voor samenwerking:  
- uitleggen zonder voorzeggen. 
- luisteren naar elkaar. 
- andere mening accepteren. 
- actief meedoen. 
- tips/complimenten geven. 
De afgelopen jaren hebben we dit ook geoefend door elk half jaar een nieuwe 
coöperatieve werkvorm aan te bieden. Een werkvorm die in veel groepen 
gehanteerd wordt, is check-in-duo. 
Ook binnen de leerlingenraad oefenen de leden bovenstaande voorwaarden voor 
samenwerking. 

 
 
 

De kinderen zijn duidelijk gewend om met elkaar samen te werken. Ze verplaatsen 
zich snel en gaan direct aan de samenwerkopdracht beginnen. De kinderen kennen 
verschillende samenwerkingsvormen. Eventueel handelingswijzers inzetten zodat de 
effectiviteit en de simultane actie nog beter uit de verf komt. 

 

3. Samenwerking  

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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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. 

 

 
 
 

Zoals bij de leerlingindicatoren al besproken is, moet de leerkracht op verschillende 
manieren de mogelijkheid geven tot samenwerken: 
- binnen de taak opdrachten voor maatjes-werken. 
- extra samenwerkopdrachten. 
- groepsoverstijgende samenwerkopdrachten. 
Regelmatig wordt in een vergadering de doorgaande lijn en afspraken t.o. hiervan 
besproken.  
Om de samenwerking van leerlingen te stimuleren hebben we de afgelopen jaren 
ieder half jaar een nieuwe coöperatieve werkvorm geïntroduceerd. Elke leerkracht is 
hiermee in zijn groep aan de gang gegaan. Toch blijkt daarna dat niet elke coöpera-
tieve werkvorm bij iedere groep en leerkracht werkt. Daardoor blijven bepaalde 
werkvormen wel hangen, maar zullen andere niet of minder gebruikt worden.  
Tijdens vergaderingen en studiedagen werden ideeën m.b.t. de nieuwe werkvorm 
besproken of geshowd. Bovendien wordt ook tijdens deze bijeenkomsten gebruik 
gemaakt van coöperatieve werkvormen. 
We houden elkaar aan afspraken en kunnen elkaar daarop aanspreken. We gaan 
respectvol met elkaar om, zijn in elkaar geïnteresseerd en helpen elkaar bij het 
oplossen van problemen. Dat zie je terug in hoe we als team met elkaar omgaan en 
hoe we ons opstellen ten opzichte van de kinderen. Ook informele contacten binnen 
het team dragen hier aan bij. We hebben onderling een goede band en stralen dit 
ook uit. We zorgen voor elkaar door bij te springen en te ondersteunen waar dit 
nodig is.  
Op school zijn er regelmatig inhoudelijke vergaderingen waarbij iedereen geacht 
wordt te komen. Ook hebben we leerlingbesprekingen in het team of met de IB'er 
onderling. Daarnaast zijn er sinds 2013 leerteams bezig met verschillende onder-
delen van het daltonbeleidsplan, waardoor dit een levend document is. In de toe-
komst zullen leerteams wellicht ook ingezet om niet-dalton gerelateerde onder-
werpen aan te pakken. 
Naast al deze overleggen zijn er ook nog de 'reguliere' werkgroepen die samen met 
de OR ingevuld worden. Hierbij valt te denken aan de organisatie van verschillende 
feesten. 

 
 
 

In de school hangt een sterk  en open pedagogisch klimaat.  
Het is duidelijk dat er een stevige doorgaande lijn in de school te herkennen is.  
Het team is zich bewust van de plaats waar de rode lijn minder zichtbaar is.  

 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 
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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.   
 

 
 
 

Er wordt één keer per jaar voor iedere leerkracht een collegiale consultatie 
gefaciliteerd.  
We onderhouden verschillende externe contacten, waarbij te denken valt aan het 
daltonregionetwerk en daltonbestuur Midden-Nederland, maar ook externe 
contacten in de wijk zoals de combinatiefunctionarissen, brede school, jongerenwerk 
en peutergroepen. Tussen de laatste en onze school zijn ook collegiale consultaties 
met gerichte opdrachten in een kijkwijzer. 
Ook met ouders zijn er verschillende samenwerkingsverbanden, waarbij de MR en 
OR een grote rol spelen. 
Onze school heeft ook een leerlingenraad. Sinds dit schooljaar houden de vertegen-
woordigers ook klassenvergaderingen om bepaalde onderwerpen te bespreken 
en/of evalueren. De leerlingenraad wordt nu geleid door de daltoncoördinator.  
De directie is bij een aantal vergaderingen aanwezig. 

 
 
 

Binnen de school zijn leerteams actief, ook de leerlingenraad is wat meer naar voren 
gekomen.  
De school is actief in het Daltonnetwerk en met verschillende contacten in de wijk. 

 
 
 
 
 
 

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 bovenbouw worden steeds meer opdrachten binnen de weektaak vrij in te 
korte plannen. Doordat er aandacht besteed wordt aan de nabespreking (reflectie) 
van opdrachten, zien we dat leerlingen gedeeltelijk automatisch reflecteren op het 
werkproces. Toch hebben nog veel leerlingen hierbij een sturende factor nodig. 
Binnen ons rapport hebben we een door de leerlingen zelf in te vullen mindmap. 
Onderwerpen die hierop naar voren komen, zijn o.a. dit vind ik moeilijk, dit vind ik 
leuk, hier ga ik aan werken de weektaak. 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

4. Reflectie  
 

evaluatie school 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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De leerlingen kunnen goed terug vertellen wat ze gedaan hebben en hoe ze dat 
hebben gedaan. Er wordt structureel gereflecteerd. De leerlingen zijn begonnen met 
het zelf bepalen of zij door de leerkracht bepaalde doelen beheersen, of dat zij nog 
moeten oefenen. Mooie ontwikkeling! 

 
 
 

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.  

 

 
 
 

In het schooljaar 2011-2012 zijn we begonnen met het verdiepen van de reflectie 
met leerlingen op ons onderwijs. We hebben toen Reflectiemeester aangeschaft.  
In de praktijk bleek dat deze methode heel veel tijd vergde, te veel naar onze 
mening. Daarom zijn we op zoek gegaan naar andere manieren van reflecteren.  
We hebben gebruik gemaakt van de reflectiema(a)tjes van Eduniek. Er werd vooral 
gebruik gemaakt van de vooraf-exemplaren. 
In de onderbouw is toen ook de reflectierups geïntroduceerd. 
Sinds eind 2013 maken we ook/vooral gebruik van reflectievragen n.a.v. Reflectie-
meester die we op verschillende kaarten in de groepen hebben. 
Het reflecteren moet wel beter geïmplementeerd worden. Het is nu bij veel groepen 
nog een sluitpost. Het reflecteren moet op de roosters gezet worden.  
Natuurlijk zijn er gedurende de dag wel verschillende reflectiemomenten, maar deze 
zouden zeker op bepaalde momenten vast moeten staan. Daarnaast kunnen er altijd 
reflectiemomenten tussendoor blijven, bijv. n.a.v. incidenten. 

 
 
 

Precies zoals hierboven beschreven. De school is zich aan het oriënteren op port-
folio's voor de leerlingen. 

 
 
 

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. 
 

 
  

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 
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Door de open sfeer onderling worden veel onderwerpen al 'in de wandelgangen' 
besproken. Daarnaast wordt er in vergaderingen ruimte gecreëerd om cases in te 
brengen. 
Op zich hebben we met elkaar afgesproken welke reflectiemethodieken we (ook 
kunnen) gebruiken, maar deze worden nog niet voldoende structureel ingezet. 
De implementatie en doorgaande lijn binnen het reflecteren is dus zeker nog een 
ontwikkelpunt. 

 
 
 

Er heerst een open houding in de school en binnen het team. Zij hebben met elkaar 
goed in beeld wat ze nog verder willen ontwikkelen, maar ook hoe de dagelijkse 
praktijk eruit ziet. Het volgende ontwikkelpunt wat de school op zich heeft genomen 
is de ontwikkeling van een leerling portfolio. Een prachtige stap in de school-
ontwikkeling. 

 
 
 
 
 
 

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 aan leerdoelen die in die periode centraal staan via de weektaak. 
Hierop staan immers opdrachten die aansluiten bij de ontwikkeling van de indivi-
duele leerling.  
Daarnaast is het mogelijk om via het keuzewerk een leerdoel te verstevigen. Dit is 
een proces in ontwikkeling. Hiervoor is een start gemaakt door het invoeren van de 
leerdoelborden. 
Door het gebruik van Snappet bij o.a. rekenen en spelling kan elke leerling een 
leerdoel oefenen op zijn eigen niveau. 

 
 
 

Hier en daar merk je toch dat de kinderen effectieve leertijd laten liggen ondanks  de 
goede bedoelingen van het team. Wellicht op te vangen met een handelingswijzer. 

 
  

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

5. Effectiviteit/ doelmatigheid  
 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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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. 

 

 
 
 

Zoals bij aanbeveling 4 al beschreven is, volgen kinderen bij verschillende vakken 
hun eigen lijn. Dit betekent dat niet iedere leerling elke instructie hoeft te volgen. 
Als een leerling niet voldoet aan bepaalde leerdoelen, zijn er verschillende manieren 
waarop we deze leerling kunnen ondersteunen binnen of buiten de klas.  
Als een leerling de gestelde leerdoelen al beheerst, kan het werk compact gemaakt 
worden en wordt er verrijkingsstof aangeboden. Voor de leerlingen vanaf groep 6 is 
er een plusklas, waarin de leerlingen extra worden uitgedaagd op een ander vlak.  
Er wordt, ook in het samenstellen van de taak, rekening gehouden met de leer-
behoefte van de individuele leerling. Op de etiketten zijn individuele afspraken terug 
te vinden. Wanneer een leerling een heel eigen programma volgt, krijgt deze ook 
een aangepaste taak. Dit komt niet veel voor. 
Natuurlijk maken we gebruik van groepsplannen, waarin we leerlingen met een 
vergelijkbare onderwijsbehoeften koppelen om zo het onderwijs haalbaar te houden 
voor de leerkrachten.  
Binnen de school worden resultaten volgens een trendanalyse besproken.  
Dit kan leiden tot interventies op groeps- en/of schoolniveau. 

 
 
 

Korte kernachtige instructie en durven loslaten om die leerlingen die het al kunnen of 
zeggen het te kunnen ook die ruimte te geven. 

 
 
 

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.  

 

 
  

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 
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De volgende stap die we willen zetten is een overzicht maken van tussendoelen van 
de doorgaande lijn van daltoncompetenties die de leerlingen voor zichzelf kunnen 
beoordelen. 
Ook voor de leerkrachten zouden we gebruik willen maken van daltoncompetentie-
lijsten. Deze zijn orïenterend besproken tijdens de functioneringsgesprekken, maar 
hebben we nog niet structureel ingezet. Dit willen we in het vervolg van de gespreks-
cyclus structureel implementeren. 
De komende tijd moet de daltoncoördinator vaker op klassenbezoek gaan.  
De afgelopen periode zijn andere prioriteiten gesteld. Toch zal dit een manier zijn 
om de doorgaande daltonlijnen in onze school te borgen. 
Het afgelopen schooljaar hebben we ons gebogen over de inrichting en gebruiks-
regels van de hal en het stiltewerklokaal. 

 
 
 

Ieder mens is anders, dus zeker ook iedere leerkracht. Het in beeld willen brengen 
van de daltoncompetenties van dit team, een ontwikkeling die jullie graag willen, zal 
zeker een meerwaarde op kunnen leveren voor de stip op de horizon waar jullie als 
Achtsprong naar toe willen. 

 
 
 
 
 
 
 

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. 
 

 
  

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

6. Borging  
 

Indicatoren op schoolniveau 
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De daltoncoördinator is één ochtend in de week vrijgeroosterd van andere taken om 
het daltononderwijs te borgen en te ontwikkelen. De daltoncoördinator structureert 
de daltonontwikkeling van de school en leerkrachten, bereidt daltonpunten voor 
t.b.v. vergaderingen, neemt deel aan regionetwerk.   
De afgelopen jaren is er planmatig gewerkt aan het verstevigen van ons dalton-
onderwijs (zie daltonbeleidsplan, hoofdstuk Plan van aanpak). 
Verder is in elke groep een daltonmap aanwezig. Hierin staat beschreven hoe we 
invulling geven aan ons daltononderwijs. Ieder schooljaar wordt er gereflecteerd op 
de hierin beschreven afspraken en worden er evt. aanpassingen gedaan. Met deze 
map zorgen we ervoor dat we zoveel mogelijk dezelfde afspraken hanteren. Dit is 
ook handig voor stagiaires. Voor deze stagiaires hebben we, een aantal weken na 
aanvang van hun stage, een presentatie over daltononderwijs. Niet alle stagiaires 
krijgen op hun opleiding even veel informatie hierover. 
Er is een teamdaltonmuurtje gemaakt (zie document). Hierin is te zien welke kern-
waarden en, nog preciezer gezegd, welke indicatoren belangrijk voor ons team zijn.  
Alle leerlingen van groep 6 t/m 8 hebben in het schooljaar 2014-2015 (digitaal) een 
enquête ingevuld. In deze enquête zijn ook vragen opgenomen rondom het 
daltononderwijs. Bovendien zijn in de ouderenquête vragen over het daltononderwijs 
opgenomen. Komend voorjaar staat deze laatste enquête weer op de planning. 
Elk schooljaar wordt er een nieuwe leerlingenraad samengesteld. Hierin nemen 
leerlingen van groep 4 t/m 8 plaats. Deze leerlingen stellen zich verkiesbaar in hun 
eigen groep, waarna d.m.v. stemming onder de klasgenoten de raadsleden bekend 
worden. De vergaderingen van de leerlingenraad werden tot voor kort bijgezeten 
door de directeur en IB’er. Sinds dit jaar heeft de daltoncoördinator de plaats van de 
IB’er overgenomen. 
De afgelopen twee jaar heeft de leerlingenraad niet gebracht wat wij er van hoopten. 
Daarom is er per dit schooljaar besloten een aantal dingen te wijzigen.  
We hebben een aantal zeer betrokken ouders die zich via de MR en OR inzetten 
voor onze school. 
Het schoolbestuur heeft laten zien dat ze open staat voor de daltonontwikkeling van 
onze school, bijv. door bijscholing en begeleiding van de directeur. Op dit moment 
hebben we financiële middelen gekregen om onze inrichting meer op ons onderwijs 
af te stemmen en krijgen we extra hulp bij het organiseren van onze pr. 

 
 
 

De zaken zijn goed op orde op de Achtsprong.  
Er is duidelijk een overzicht van wat de school wil en vindt.  
Ook is het team kritisch t.a.v. zaken die minder goed gaan of voor verbetering 
vatbaar zijn. Hier worden dan nieuwe  afspraken voor gemaakt en naar verbeter-
punten gezocht. 
Er wordt echt geïnvesteerd in goed onderwijs. 

 
 
 
 
 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 
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De leerlingenraad is erg blij met deze school. Ze voelt zich gehoord en serieus 
genomen. Soms duurt het wel wat lang voordat het resultaat zichtbaar is, maar daar 
wordt nu beter op gelet. Samen werken en verantwoordelijkheid worden door de 
leerlingen genoemd.  Sommigen zouden meer uitdaging willen en ook mag het 
eerder stil zijn in de groep. 
Ze vinden het fijn dat de CITO’s meer gespreid zijn over een periode waardoor ze 
ook andere dingen kunnen blijven doen. 

 
 
 
 

Een enthousiast team dat al lang samen werkt met een inspirerende directeur en 
daltoncoördinator . Vooral veel leerkrachten die de handen uit de mouwen willen 
steken, aanpakkers dus. 

 
 
 
 

 
 
 
 

De ouders noemen de Achtsprong een leuke school waar een goede sfeer is, waar 
aandacht is voor de kinderen, waar de kinderen zich veilig voelen. Het is wel een 
kleine school(pluspunt) . Samenwerking, vertrouwen elkaar kennen vinden de 
ouders belangrijk. De directeur is goed zichtbaar, open, midden in de school met 
aandacht voor ouders en kinderen. De ouders zien duidelijk een hard werkend 
team. Laagdrempelig vinden ze de school en er wordt ook naar je geluisterd. 

 
  

De Achtsprong groter maken en bekender is een van de speerpunten voor de 
toekomst. Na een periode van directiewisselingen en interim is nu een goede en 
stabiele basis gekomen door de komst van de huidige directeur. 
De directeur heeft nog een tweede locatie; deze school is geen daltonschool, maar 
heeft voornamelijk veel kinderen van ouders met een niet-Nederlandse afkomst. 

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 



 
 

Visitatieverslag op basis van 6 kernwaarden, september  2013 19 

 
 
 

naam bestuurslid: Gert Schenk voorzitter College van Bestuur 

De Stichting is weer gezond en heeft zo’n 3600 leerlingen en is verspreid over een 
groot aantal kleinere plaatsen rond Woerden. De Stichting kent sinds kort een 
eerste opvang voor kinderen van statushouders. 
Deze school moet kunnen groeien, profilering van de school, van Dalton is ook 
voor het bestuur belangrijk. Er wordt nagedacht over een eigen kinderopvang, 
peuterspeelzaal binnen het gebouw. 
De directeur heeft duidelijke (dalton) onderwijslijnen uitgezet. 
De Stichting ondersteunt de Achtsprong in haar ontwikkeling. 

 
 
 
 

  ontwikkeling 

nr kernwaarden 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 
6 Borging   x 

* niet van toepassing bij licentieverlening 

 
 
 

 

 
 

 Advies Criteria 

 Licentie verlenen 
 

Maximaal één onvoldoende kernwaarde. 

 Over twee jaar versnelde visitatie 
voor licentieverlening 

Twee of meer onvoldoende kernwaarden 

 Geen licentie verlenen Na versnelde visitatie licentieverlening twee of meer 
onvoldoende kernwaarden 

x Licentie voor vijf jaar verlengen 
 

Maximaal één onvoldoende kernwaarde inclusief 
realisering aanbevelingen vorige visitatie  

 Over twee jaar versnelde visitatie  
(bij de vijfjaarlijkse visitatie) 

Twee of meer onvoldoende kernwaarden inclusief 
realisering aanbevelingen vorige visitatie 

 Licentie intrekken Na versnelde visitatie twee of meer onvoldoende 
kernwaarden inclusief realisering aanbevelingen 
vorige visitatie 

 

Uit de gesprekken met het bestuur 

Advies aan het bestuur van de NDV 
 

beoordeling 
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Aanbeveling Omschrijving 

Nr.1 Pak de zelfstandigheid aan om binnen en naast de reguliere taak te 
komen tot minder leerkracht gebonden. 
Leg de basis hiervoor in groep 1/2. 

Nr.2 Door met korte handselingswijzers te werken vergroot dit de efficiency  
in de groep en de doelmatigheid. 

Nr.3 Denk meer out of the box in het gebruik van de methoden. Fantasie en 
keuze en eigen inbreng is belangrijk voor de ontwikkeling van het kind. 

 
 
 
 

We hebben de Achtsprong met veel plezier en inzet gevisiteerd. De school kent 
mooie parels die terug te vinden zijn vooral in sfeer , in het omgaan met de leer-
lingen, in coöperatieve werkvormen . Het team werkt hard aan het met elkaar 
bepalen van de leerdoelen. 
 
 
 
 
 
 
 

naam handtekening datum 

   

 

 

 

  

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

 

slotopmerkingen 
 

Ondertekening voorzitter visitatieteam 



 
 

Visitatieverslag op basis van 6 kernwaarden, september  2013 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We zijn erg te spreken over de voorbereiding van het visitatieteam, wij kregen de indruk 
dat de aangeleverde stukken grotendeels goed doorgelezen waren. 
Han had goede PR-ideeën die we meteen toegepast hebben: het tijdschrift over onze 
school en stichting hebben we in tweevoud aan ieder gezin meegegeven. Eén exemplaar 
voor het gezin en één om weg te geven aan een geïnteresseerd. 
 
Vooraf heb ik de daltoncoördinator van groep 6/7 (de groep waaraan ik ook les geef) 
gevraagd wat ze graag wilden laten zien aan het visitatieteam. Het maakt me blij om te 
merken dat de kinderen ook echt dingen hebben waar ze trots op zijn en die ze willen 
laten zien: het werken met de weektaak, het werken met de leerlingdobbelsteen, ... 
Toen ik voorstelde om de bakkaarten van geschiedenis te doen, waren ze meteen 
enthousiast en konden gelijk vertellen waarom ik dat graag aan het daltonvisitatieteam 
zou willen laten zien; het samenwerken, het zelf nadenken over de opdrachten, enz. 
Deze groep zou al de hele dag van alles willen laten zien. 
 
Gedurende de dag heeft dit visitatieteam ons op professionele wijze kritisch bekeken.  
Het team vond het best spannend om gevisiteerd te worden. Dit is niet meer dan mense-
lijk; de afgelopen vijf jaar hebben we als team hard gewerkt om ons daltononderwijs te 
verbeteren, ook met de aanbevelingen uit het vorige rapport in ons achterhoofd. Op zo’n 
dag wordt kritisch gekeken naar al dat werk van die periode. Je hoopt dan toch dat de 
visiteurs de ingeslagen weg ook als de goede weg zien.  
Han en Dorien hebben er door hun instelling en houding echter wel voor kunnen zorgen 
dat de scherpste randjes van spanning eraf waren.  
Daarnaast hebben ze ons op verschillende manieren gevoed met nieuwe ideeën. Alleen 
al de term daltoninspirator i.p.v. daltoncoördinator... 
 
We stelden het zeer op prijs dat in het nagesprek ook positieve aspecten van onze school 
benadrukt werden. Sterker nog: een van de aanbevelingen komt voort uit een compliment. 
 
Met de aanbevelingen nog vers in het geheugen kwam ons team dan ook vol inspiratie en 
ideeën voor de aanpak hiervan terug van de daltonconferentie in Deventer, zoals ‘zou het 
ook mogelijk zijn om als toets een leerling een handelingswijzer te laten maken om aan te 
tonen dat hij/zij de stof beheerst?’ 
 
NB De terugkoppeling in de vorm van dit verslag ging niet helemaal goed. In dit verslag 
staat als verslagdatum 6 april genoteerd, maar wij hebben het 21 april ontvangen. 
 

  

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) 

Pak de zelfstandigheid aan om binnen en naast de reguliere taak 
te komen tot minder leerkracht gebonden. Leg de basis hiervoor in 
groep 1/2. 

actie  

uitvoerenden  

tijdvak Vanaf schooljaar 2018-2019 

scholing/ externe 
ondersteuning 

ja 

toelichting De komende twee schooljaren staan de studiedagen veelal in het 
teken van de invoering van de Vreedzame School. Hierdoor zullen 
we deze grotere aanbeveling pas later aan kunnen pakken. 
Natuurlijk zijn de collega's wel op de hoogte van deze aanbeveling 
en zullen misschien zelf al bepaalde keuzes gaan maken met dit in 
het achterhoofd. 

 
 

aanbeveling 2. 
(letterlijk overnemen uit 
visitatieverslag) 

Door met korte handelingswijzers te werken vergroot dit de 
efficiency in de groep en de doelmatigheid. 

actie De al gemaakte handelingswijzers (zie toelichting) moeten weer 
onder de aandacht gebracht worden.  
Om ervoor te zorgen dat iedere leerkracht zelf een handelings-
wijzer kan opstellen, moet het volgende gebeuren: 
* format centraal opslaan 
* afspraken over lay-out op papier zetten 
Het is handig als elke nieuwe handelingswijzer gedeeld of ge-
noemd wordt binnen het team, zodat er niet onnodig werk gedaan 
wordt. 

uitvoerenden leerkrachten/Jeannette/daltoncoördinator 

tijdvak schooljaren 2016-2018 

scholing/ externe 
ondersteuning 

n.v.t. 

toelichting In het verleden zijn er al heel wat handelingswijzers gemaakt. Een 
aantal leerkrachten gaf aan dat het gebruik hiervan inderdaad wat 
op de achtergrond geraakt was. 

 
Met het aanbieden van de leerdoelen van de doelenborden kan 
vaak ook een handelingswijzer aangeboden worden. 

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

Denk meer out of the box in het gebruik van de methoden. 
Fantasie en keuze en eigen inbreng is belangrijk voor de 
ontwikkeling van het kind. 

actie leerkrachten/directie/daltoncoördinator 

uitvoerenden leerkrachten 

tijdvak 2016-2020 

scholing/ externe 
ondersteuning 

Wellicht in de tweede fase. 

toelichting Het leerteam keuzewerk heeft de afgelopen tijd al het een en ander 
gedaan voor deze aanbeveling. Toch gaan we er van uit dat de 
invoering van deze aanbeveling langere tijd en een veranderde 
mindset vraagt.  
In eerste instantie zullen we proberen om deze aanbeveling aan te 
pakken binnen het team door ideeën van individuele leerkrachten. 
Hiervoor zullen we regelmatig tijd moeten inruimen binnen de 
teamvergaderingen. 
Als blijkt dat we inbreng van buitenaf nodig hebben, zullen we ons 
moeten oriënteren op scholing en/of externe ondersteuning. 

 
 
 
 
 
 

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 


