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Ontwikkel binnen nu en een jaar een taakblad als werkbaar instrument voor leerling, 
leerkracht en ouders. Waarbij dit taakblad dient als instructie, planning, evaluatie/ 
reflectie en communicatie instrument, waarin bovendien een duidelijke doorgaande 
lijn zichtbaar is. 

 
 
 

Zie daltonboek blz. 11  en vanaf blz. 42. 
 

 
 
 

In de school is een taakblad voor de groepen 2 t/m 8 aanwezig. Hierin is een door-
gaande lijn zichtbaar. Het taakblad dient vnl. als document voor instructie/planning 
van de leerkracht en registratie van de leerling. Ook reflectie op gedrag van het kind 
en beleving van het taakwerk is aanwezig (zie ook nieuwe aanbeveling 1). 

 
 
 

Maak keuzewerk functioneel, uitdagend, met een gevarieerd aanbod dat geïnte-
greerd wordt in de basistaak. 

 
 
 

Zie daltonboek blz. 11 t/m 17. 
 

 
 
 

De school heeft een uitdagend keuzewerk programma samengesteld, gebaseerd  
op verschillende vakgebieden en intelligenties. Het keuzewerkaanbod is voor alle 
kinderen beschikbaar (zie ook nieuwe aanbeveling 1). 

 
 
 

Geef meer instructie en taken op maat. Heb vertrouwen in jullie leerlingen en durf 
meer los te laten. 

 
 
 

Het meer loslaten is vooral terug te vinden in het planbord. We laten los waar het 
kan en pakken terug waar het moet. 
Zie daltonboek blz. 10 en 11 en blz. 11 t/m 17. Zie ook taakformulieren vanaf blz.42. 

0. Realisering aanbevelingen vorige visitatie 

aanbeveling 1. 
1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

aanbeveling 2. 
1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

aanbeveling 3. 
1. 

evaluatie school 



 
 
 

Op het planbord en op de taakbrief staan doelen van de lessen vermeld. De doelen 
zijn beschreven op groepsniveau. De kinderen zijn op basis van toetsresultaten 
ingedeeld in meerdere niveaugroepen en volgen op basis van deze indeling meer of 
minder instructie (zie ook hier nieuwe aanbeveling 1). 

 
 
 

Maak een concreet en SMART Dalton Ontwikkeling Plan voor de komende jaren. 
 

 
 
 

Zie daltonboek blz. 28. 
 

 
 
 

Dit plan is conform de aanbeveling terug te vinden in het Daltonboek. 
 

 
 
 
 
 
 
 

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. 
 

 
 
 

Trots; 
We hebben enthousiaste leerlingen die graag willen leren en die het naar vermogen 
graag goed willen doen.  
De leerlingenpopulatie bestaat uit 38 verschillende culturele achtergronden. 
Op school leren we leerlingen respect te hebben voor anderen o.a. door middel van  
de Vreedzame School aanpak. Vanaf groep 3 leren leerlingen conflicten op te 
lossen in de uitpraathoek en worden mediatoren ingezet tijdens de pauzes. 
 
In de groepen hebben leerlingen keuzevrijheid tijdens het kiesbord/keuzeuur. In de 
groepen 1 t/m 4 zijn uniforme kiesborden. In de groepen 3/4 en 5 t/m 8 is er ook een 
gezamenlijk planbord/CKV. Het zelf ontdekkend/ervarend leren staat centraal in 
onze organisatie. Tijdens het keuzeuur in groep 1 t/m 3 doen we dit m.b.v. een 
waslijn met activiteiten. 
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aanbeveling 4. 
1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

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

evaluatie school 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 



In de lessen wordt veel gebruik gemaakt van coöperatieve werkvormen. 
 
De leerlingen houden de schoolpleinen netjes. Dit doen we d.m.v. een prikdienst 
waarbij steeds een cluster verantwoordelijk voor is om een maand lang de pleinen 
schoon te houden. 
De leerlingenraad is betrokken bij de school en schoolomgeving. 
 
Ambitie; 
In de alle groepen (groepen 1 t/m 8) zijn we bezig om de inhoud van het keuzeuur 
meer uitdagend en gevarieerder en beredeneerd te maken. Het met zorg omgaan 
met materialen is een aandachtspunt, er zijn proeftuintjes gaande. Ook willen we 
nog meer de inrichting zo praktisch mogelijk maken zodat leerlingen nog beter 
materialen kunnen pakken en opruimen. 

 
 
 

We hebben de beschrijving van de school in de praktijk ervaren. Met name de 
respectvolle omgang van de kinderen onderling en de rustige taakgerichte werksfeer 
van de kinderen is positief opvallend. In de hele school is dit waarneembaar als een 
vanzelfsprekendheid. Een compliment voor de school, om dit in deze multiculturele 
school te bereiken.  
De vrijheid/verantwoordelijkheid van de kinderen is (nu nog) zeer beperkt.  
Om deze vrijheid/verantwoordelijkheid een sterke impuls te geven krijgt de school 
een aanbeveling voor de komende periode.  

 
 
 

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. 

 

 

 
 

Trots;  
We zijn trots op het kiesbord en planbord CKV/keuze. We doen dit groeps-
doorbrekend. In de bovenbouw is er een taakformulier voor verschillende niveaus, 
uitgaande van de subgroepen van het groepsplan. 
 
Ambitie; 
CKV integreren in het kiesbord/keuze uur. Ook willen we meer Meervoudige 
Intelligenties in het keuzeuur plaatsen zoals muziek, dans, Engels, drama m.b.v. 
specialisten. Het meer loslaten is een ambitie, ook bij leerlingen die veel structuur 
nodig hebben. Het taakformulier in de bovenbouw kan nog verder geoptimaliseerd 
worden. 
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Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 



 
 

Het groepsdoorbrekend samenwerken verloopt zoals hierboven is beschreven.  
Ook het kiesbord is aanwezig.  
Omdat deze evaluatie geen vrijheid op leerkrachtniveau beschrijft, heeft het 
visitatieteam van te voren gevraagd om een aanvulling op deze evaluatie. M.b.t. 
vrijheid op leerkrachtniveau heeft de school de volgende aanvulling gestuurd: 
 
Naast zaken die gerelateerd zijn aan het dalton ontwikkelingsplan zijn er ook 
initiatieven vanuit leerkrachten.  
Deze proeftuintjes kunnen uitgroeien naar parels. 

 
 Talenten/expertise van leerkrachten ,klassen- en onderwijsassistenten, 

stagiaires, ouders en vrijwilligers worden ingezet. 

 De mogelijkheid wordt geboden om proeftuintjes op te zetten en om 
bevindingen te delen in het cluster/team. We vinden het belangrijk dat  
deze mogelijkheid er is. De betrokkenheid van iedereen komt dit ten goede. 
De kinderen krijgen op deze manier een veelzijdig aanbod. 
 

- Enkele proeftuintjes zijn: 
o Aanpassen van het taakformulier voor de groepen 1 en 2. 

o Opzetten van “eigen keuze” vanuit de leerlingen als activiteit op het plan-

bord. Met behulp van een formulier geven leerlingen aan wat ze graag 

willen leren, wat ze nodig hebben, welke hulp ze nodig hebben en plannen 

de activiteit. Deze activiteit mag ook met meerdere leerlingen. Twee leer-

krachten, nu de cursus volgend, zijn hier mee bezig. 

o Creatief schrijven tijdens het keuzeuur. Bijvoorbeeld het maken van strips/ 

poëzie uit thema’s van de taalmethode Staal” of naar aanleiding van 

vieringen. Elke kind wordt een keer ingepland. Deze activiteit is groeps-

doorbrekend (groepen 5 t/m 8). 

o Rekenatelier tijdens het keuzeuur. Bijvoorbeeld de spelletjeskist van 

“Sprongen vooruit”. Elk kind wordt een keer ingepland. De activiteit is 

groepsdoorbrekend (groep 3 en 4) en (groepen 5 t/m 8). Deze proeftuin is 

nog in de beginfase en nog niet opgestart voor leerlingen. 

o Filosofie sparklab; een pilot van 2 jaar, met kans op verlenging. We zijn nu 

1 ½ jaar op weg. Een groep leerlingen uit groep 7 en 8 gaan 1 dag in de 

maand een hele dag aan de slag. Het is een combinatie van een filo-

sofisch gesprek en creatief handelen. 

o Portfolio; reflecteren op eindproducten van de methode “Staal”. Dit zijn 

vrije teksten bedoeld voor in een schrijfportfolio. Proeftuintje voor groep 8. 

o Leren reflecteren: leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 vullen enquêtes in over 

alles wat met CKV (vieringen en CKV opdrachten) te maken heeft. 

 
Veel van onze proeftuinen vinden plaats tijdens het CKV/keuzeuur. Het planbord is 
daarom geen proeftuin maar een proefpark! 
 
 
 

bevindingen visitatieteam 



Het visitatieteam heeft tijdens het keuzeuur veel van deze proeftuintjes kunnen zien, 
het is de uitdaging voor de leerkrachten om deze proeftuintjes ook te implementeren 
in de hele school. Veel van deze proeftuintjes staan als ontwikkeling al als 
geïmplementeerd beschreven in het Daltonboek.  
Het is dus belangrijk om deze vrijheid van experimenteren van de leerkrachten om 
te zetten naar  “zo doen we het op deze school”, gezien de beschrijving in het 
Daltonboek (zie aanbeveling 3). 

 
 
 

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. 

 

 
 
 

Trots; 
We hebben naar leerlingen toe een cultuur van vertrouwen. We hebben veel aan-

dacht voor ouders en leerlingen. In een Slim Fit enquête is te zien dat er bij ouders 

een stijgende lijn is m.b.t. vertrouwen. 
 
Ambitie; 
Leerkrachten geven aan dat er onderling niet altijd een cultuur van vertrouwen is. 
Elkaar aanspreken blijft lastig en regels worden niet altijd nageleefd. D.m.v. scholing 
rondom Human Dynamics. Het kost tijd om een cultuuromslag te maken. We gaan 
hier enthousiast mee aan de slag. 

 
 
 

De cultuur van vertrouwen is gezien de weinige vrijheid en verantwoordelijkheid die 
leerlingen hebben niet waar te nemen in uitvoerende zaken. Wel is er duidelijk een 
sfeer van vertrouwen en waardering voor elkaar te proeven. Wellicht is dat een 
goede basis voor (zichtbaar) geven van meer vrijheid en verantwoordelijkheid aan 
de kinderen.  

 
 
 
 
 

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. 
 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 
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2. Zelfstandigheid  
 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 



 
 
 

Trots; 
Leerlingen kunnen materialen zelfstandig pakken en opruimen evt. m.b.v. picto-
grammen en/of handelingswijzers.  
Leerlingen kunnen zelfstandig aan hun taak werken. De taak in de bovenbouw 
omvat 2 weken.  
Leerlingen kunnen hulp zoeken bij hun (schouder)maatje en/of in het tafelgroepje.  
Er worden regelmatig coöperatieve werkvormen ingezet.  
In de groepen 3 en 4 kijken de leerlingen incidenteel hun werk of elkaars werk na.  
In de groepen 5 en 6 kijken de leerlingen regelmatig hun eigen werk na. In de 
groepen 7 en 8 kijken de leerlingen al hun eigen werk na. De leerkracht checkt het 
gemaakte werk.  
Steeds meer leerlingen kunnen omgaan met uitgestelde aandacht en kunnen steeds 
beter werken met het taakformulier.  
Het keuzeuur is groepsdoorbrekend, leerlingen zijn in staat om eigen keuzes te 
maken. Initiatieven worden gewaardeerd.  
 
Ambitie; 
Meer visualiseren d.m.v. pictogrammen, handelingswijzers.  
Meer aandacht voor het bevorderen van uitgestelde aandacht.  
Beter zelfstandig kunnen plannen.  
In de bovenbouw samen met leerlingen de toetsresultaten bekijken; waar val ik op 
uit ? En dan eigen doelen stellen. Leerling eigenaar maken van gestelde doelen.  

 
 
 

Het visitatieteam heeft de evaluatie van de school in de praktijk teruggezien. Er is 
een duidelijke structuur in de school aanwezig die alle kinderen, leerkrachten en 
ouders kennen. Hetgeen de school in haar ambitie beschrijft is wat het visitatieteam 
volledig beaamt en ook als aanbeveling geeft. (zie aanbeveling 1). De kernwaarde 
zelfstandigheid hangt nauw samen met vrijheid en verantwoordelijkheid. Als de 
kinderen te weinig vrijheid/verantwoordelijkheid hebben, wordt er te weinig een 
beroep gedaan op de zelfstandigheid. De verwachting is dan ook dat als de school 
aanbeveling 1 goed weet te realiseren, dit werkt als een vliegwiel voor de kern-
waarden zelfstandigheid en reflectie.  

 
 
 

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. 

 

 
 

evaluatie school 
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Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 



 
 
 

Trots; 
De leerkrachten benaderen de leerlingen positief.  
We geven ’s ochtends elk kind een hand bij binnenkomst.  
We geven de leerlingen vertrouwen. We differentiëren uitgaande van de subgroepen 
van het groepsplan. De leerkracht heeft een coachende rol tijdens het zelfstandig 
werken. We hebben een ruim aanbod op het kiesbord/planbord tijdens keuzeuur, 
ook uitgaande van interesses en initiatieven van leerlingen. 
 
Ambitie;  
Meer ruimte voor initiatieven en keuzes van leerlingen.  
Leerlingen meer los durven te laten m.b.v. hulpmiddelen zodat leerlingen tot 
antwoorden/oplossingen komen, meer zelfsturing bevorderen. 
In de bovenbouw samen met leerlingen de toetsresultaten bekijken.  
Waar val ik op uit en dan eigen doelen stellen.  
Leerling eigenaar maken van gestelde doelen.  
Regels en routines nog beter afstemmen door de hele school.  
Meer goede werkplekken creëren, ook buiten de lokalen (voor instructies, zelf-
standig werken en keuzeactiviteiten).  

 
 
 

Ook hier geldt dat is aangetroffen wat is beschreven bij het onderdeel “Trots” en dat 
de eerste vier ambities opnieuw gelden als nadrukkelijk doel om te realiseren bij 
aanbeveling 1.  

 
 
 

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.  

 

 
 
 

We leren van elkaars initiatieven. We maken gebruik van elkaars talenten, werken 
meer samen. We vinden het belangrijk dat er een doorgaande lijn is. Leerkrachten 
werken in werkgroepen. We zijn goed op weg. 

 
 
 

Aangetroffen conform de beschrijving. De leerkrachten lieten zien dat ze “eigenaar” 
waren van hun groep en de daarbij horende verantwoordelijkheden.  

 
 
 
 
 
 

evaluatie school 
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Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 
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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. 

 

 
 
 

Trots; 
We zijn trots op het maatjeskiezen in de onderbouw. We stimuleren leerlingen tot 
samenwerken, samen spelen en samen het werk nakijken. We maken regelmatig 
gebruik van coöperatieve werkvormen. Tijdens de Vreedzame School lessen wordt 
er geleerd hoe je conflicten op moet lossen. De uitpraathoek werkt goed. De media-
toren zijn opgeleid en worden ingezet. Het groepsdoorbrekend kiezen heeft er voor 
gezorgd dat leerlingen elkaar beter kennen en beter samen kunnen werken en 
spelen. 
 
Ambitie; 
Het samenspel nog verder stimuleren en verrijken. Met behulp van het Vreedzame 
School programma de sociale vaardigheden nog meer eigen maken bij iedereen. 
Het opstarten van een leerlingenraad. Verder uitbouwen en oefenen van coöpera-
tieve werkvormen.  

 
 
 

De school heeft meerdere coöperatieve werkvormen geïmplementeerd in de 
groepen. We hebben gezien deze werkvormen ook goed kunnen toepassen.  
De vrijheid om te kiezen voor samenwerken is gering (zie aanbeveling 1). 

 
 
 

3.3 De leraar werkt op respectvolle wijze samen met collega’s en leerlingen. 

3.4 De leraar geeft  samen met collega’s vorm aan de taak of leertaken, zoals 
deze in de school zijn afgesproken.  

3.5 De leraar kan verschillende vormen en niveaus van samenwerken 
toepassen. 

3.6 De leraar schept een pedagogisch veilig klimaat voor samenwerking met de 
leerlingen en tussen de leerlingen onderling. 

 

 
  

3. Samenwerking  

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 



 
 
 

Trots; 
Leerlingen en ouders voelen zich gehoord. Er is een veilig pedagogisch klimaat. 
Leerlingen gaan met plezier naar school. We zijn trots op het groepsdoorbrekend 
werken en het groepsdoorbrekend keuzeuur. We werken steeds meer samen in de 
clusters en daarbuiten. Ouders zijn welkom tijdens de inloop. In de onderbouw 
werken ouders samen met (hun) kinderen. Er zijn afspraken gemaakt welke coöpe-
ratieve werkvormen in welke groep worden aangeleerd. 
 
Ambitie; 
Meer tijd voor overleg en uitdiepen om initiatieven uit te werken. Steeds samen 
overleggen in clusters en/of bouwen om de eenduidigheid te realiseren en te waar-
borgen. 

 
 
 

Op verzoek van het visitatieteam heeft de school de volgende aanvulling gestuurd:  
 

- We werken met werkgroepen waarin veel leerkrachten deelnemen. Dit om 
ook het geheel breed gedragen te laten zijn. We maken hierbij gebruik van 
expertises en belangstelling vanuit het team. 

- Zo zijn er werkgroepen die bezig zijn met delen uit het dalton ontwikkelplan. 
Bijvoorbeeld het nieuwe rapport voor groep 3 t/m 8 en daarnaast een nieuw 
rapport voor de groep 2, contacten met SKSG en Peuterschool, keuzeuur. 

- Vaak worden onderwerpen van te voren besproken in clusters 
(bouwvergaderingen)  bijvoorbeeld: het invullen van de visitatieformulieren.  
Er komt steeds een terugkoppeling in het team middels een teamvergadering. 
Het ontwikkelen van ik-doelen zal ook op deze manier gaan plaatsvinden. 

- Een aantal zaken wordt teambreed opgepakt bijvoorbeeld door middel van 
cursussen zoals gesprekken met ouders, coöperatieve werkvormen, Human 
Dynamics. 

 
De leerkrachten werken samen zoals beschreven en voelen zich gezamenlijk ver-
antwoordelijk. Er werken relatief veel assistenten in de groepen. De leerkracht werkt 
daarmee samen, maar geeft ook leiding aan deze assistenten. Ook dit verloopt zeer 
gestructureerd.  

 
 
 

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.   
 

 
  

evaluatie school 
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Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 



 
 
 

Trots; 
Alle medewerkers van de school zijn betrokken bij de leerlingen, bij elkaar en bij de 
ouders. We staan open voor ouders. Ouders zijn welkom om mee te helpen. Het 
team maakt steeds meer gebruik van elkaars competenties. 
 
Ambitie; 
We zijn goed op weg m.b.t. het goed samenwerken maar het kan nog verder 
ontwikkeld worden. Gesprekken met leerlingen en leerkrachten op het gebied van 
werken en reflecteren is een ontwikkelpunt. De autonomie van het kind kan nog 
beter gerespecteerd worden. Niet over maar met de leerling praten op een 
coachende manier.  

 
 
 

De school geeft ouderbetrokkenheid 3.0 vorm door ouders zeer te betrekken bij het 
onderwijsleerproces van hun kinderen. Ook vervult de school een buurtfunctie. Er 
werkt een brugfunctionaris op de school. (zie verslag gesprek). De betrokkenheid 
van de school bij de buurt en de maatschappelijke vraagstukken/ontwikkelingen in 
de buurt maakt dat de school laagdrempelig is voor ouders en instanties.  

 
 
 
 
 
 
 

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. 
 

 
 
 

Trots; 
In de middenbouwgroepen wordt het werk op het whiteboard gezet om leerlingen 
inzicht te geven wat er gedaan moet worden die dag. 
Leerlingen zijn steeds beter in staat om te overzien of ze het werk afkrijgen. Veel 
leerlingen hebben nog begeleiding nodig bij het plannen. 
Het reflecteren op eigen gedrag gaat steeds beter. Leerlingen krijgen meer inzicht in 
hun eigen gedrag en de gevolgen daarvan. De aanpak via de Vreedzame School 
helpt hierbij goed. 
 
Ambitie; 
In de bovenbouw is het plannen van het werk nog moeilijk. Het reflecteren op eigen 
werk is nog volop in ontwikkeling.  
In de groepen 1 t/m 4 zoeken naar een (visuele) manier om leerlingen te laten 
evalueren. In de bovenbouw m.b.v. het taakformulier. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

4. Reflectie  
 

evaluatie school 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 



 
 
 

De evaluatie van de school komt overeen met wat we hebben gezien. Op het taak-
blad reflecteren de kinderen op hun eigen handelen, zowel de werkhouding als het 
reflecteren op de aangeboden leerstof/taakwerk staat op de achterkant van het taak-
blad. Het reflecteren is nu nog vnl. evalueren. Het reflecteren met als doel daar een 
vervolg aan te geven door het stellen van volgende doelen is de uitdaging voor de 
komende periode (zie aanbeveling 2). 

 
 
 

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.  

 

 
 
 

Trots; 
We reflecteren op samenwerking en op eigen functioneren. Het reflecteren op 
gedrag komt vaak aan bod. Het werken wordt gereflecteerd op het taakformulier.  
In de middenbouw d.m.v. smileys en de bovenbouw d.m.v. de reflectie op het 
taakformulier. Leerlingen reflecteren vanaf groep 4 in het nieuwe rapport. 
 
Ambitie; 
Meer structureel inplannen van reflectiemomenten anders dan op de taak.  
Er is behoefte om meer manieren van reflectie eigen te maken. 
In het nieuwe rapport wordt ook een portfolio toegevoegd. Dit is nog in ontwikkeling. 

 
 
 

Aangetroffen conform de beschrijving van de school. Alles is in ontwikkeling, een 
mooie uitdaging om ook dit in de komende jaren te realiseren.  

 
 
 

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. 



 
 

Trots; 
D.m.v. collegiale consultatie, in bouwvergaderingen, in daltonvergaderingen wordt  
er visie ontwikkeld zodat de neuzen naar dezelfde kant wijzen. 
 
Ambitie; 
Op de taakformulieren kan het reflecteren door leerlingen meer diepte krijgen als 
leerkrachten de reflectie bespreken met de leerlingen. Er zijn vakken waarbij de 
reflectie al meer vanzelfsprekend is b.v. bij CKV. 
In ons Dalton Ontwikkelplan wordt dit punt volgend jaar verder opgepakt en ont-
wikkeld. 

 
 
 

De uitvoering van de Daltonafspraken (structuur en uiterlijkheden) is aanwezig en 
hierin is een duidelijke doorgaande lijn waar te nemen. Het handelen vanuit Dalton-
denken is voor het visitatieteam minder zichtbaar. De uitspraak van Hans Wencke: 
“Doe niets voor het kind, wat het zelf kan”, als grondhouding en grondgedachte voor 
het leerkrachtgedrag, zou de reflectie op eigen handelen van de leerkrachten bij 
aanbeveling 1 een goede dienst bewijzen.  

 
 
 
 
 
 
 

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. 

 

 
 
 

Trots; 
We zijn trots op de schakelklas. Daar worden taalzwakke leerlingen uit groep 2 extra 
begeleid om beter te integreren in de groep. In de bovenbouw hebben we gespecifi-
ceerde taakformulieren met leerdoelen uitgaande van de subgroepen van het 
groepsplan. Keuzemogelijkheden vinden vooral in de middagen plaats tijdens het 
CKV/keuzeuur moment. 
 
Ambitie; 
Leerlingen vinden het vaak nog lastig om taakformulieren goed te “lezen”. We willen 
de betere presteerders en leerlingen die meer begeleiding nodig hebben nog beter 
bedienen. Leerlingen leren d.m.v. reflectie om taakgerichter te werken. 
 

 
  

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

5. Effectiviteit/ doelmatigheid  
 

evaluatie school 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 



 
 

De beschrijving van deze kernwaarde doet de school tekort. Wij hebben een zeer 
gestructureerde, goed georganiseerde school aangetroffen, waar merkbaar 
geprobeerd wordt de ontwikkeling van de kinderen optimaal te realiseren: zoals: 

- De inloop voor schooltijd als werktijd (samen met de ouders of tutoren) 
- Effectieve inzet van leerkrachtondersteuners 
- De brugfunctionaris, die ervoor zorgt dat leerkrachten zich bezig kunnen 

houden met onderwijs 
- Mediation door kinderen 
- De uitgangspunten van de Vreedzame school als onderlegger voor de sfeer 

binnen en buiten de school 

 
 
 

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. 

 

 
 
 

Trots; 
In de onderbouw worden gezamenlijk projecten gedetailleerd uitgewerkt om zo  
een beredeneerd aanbod te geven en de leerdoelen te behalen. 
In de middenbouw wordt in de ochtenden een extra leerkracht toegevoegd om 
kleinere groepen te creëren om zo effectief mogelijk bezig te zijn. We zorgen voor 
afwisseling d.m.v. het inzetten van coöperatieve werkvormen. In alle clusters (1 en 
2, 3 en 4, 5 t/m 8) werken we met een strakke tijdsplanning/organisatie. Lezen/taal 
en rekenen wordt in een kleine (instructie) groep (ook groepsdoorbrekend) aange-
boden om zo veel mogelijk passend te zijn. We geven leerdoelen aan. 
We houden de leerproblemen en leerdoelen van de leerlingen goed in de gaten 
d.m.v. groepsplannen, waarin de beperkende en stimulerende factoren in beeld 
worden gebracht. We werken met individuele handelingsplannen ook gericht op 
gedrag en werkhouding. We hebben zorgmappen, eigen leerlijnen en tutormappen 
voor lezen en rekenen. 
 
Ambitie; 
We zijn goed op weg om aan al de bovenstaande punten te voldoen. 
De plusklas is nog in ontwikkeling. 

 
  

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 



 
 

Conform bovenstaande beschrijving aangetroffen. Ook de ambitie is een reëel en 
noodzakelijk ontwikkelpunt en misschien wel een uitstekend proeftuintje voor een 
start van aanbeveling 1. 

 
 
 

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.  

 

 
 
 

Trots en ambitie; 
Een aandachtspunt is het behouden van onderwijstijd. Dit heeft bij ons een hoge 
prioriteit. Het is in ontwikkeling en een doorlopend punt op de bouwvergadering.  
Er wordt kritisch gekeken naar de weektaak en wordt zo nodig bijgesteld.  
Om efficiënter te kunnen werken is de inrichting van het gebouw aangepast.  
Er wordt , vooral in de bovenbouw, veel gewerkt met computers, laptops en iPads. 
Bij het  aanschaffen van nieuwe methodes wordt gekeken naar de diverse mogelijk-
heden om zelfstandig te kunnen werken. 
De school zorgt ervoor dat alle leerkrachten dalton gecertificeerd zijn. Twee leer-
krachten zijn dit schooljaar met de cursus gestart, de rest volgt het jaar erop. In het 
jaarrooster zijn de daltonvergaderingen ingepland. De daltoncoördinator stuurt aan 
op taakformulieren, doet klassenbezoeken en zorgt voor input, mede door haar net-
werk. 
Bij zorgleerlingen wordt tegemoet gekomen aan de daltonindicatoren waar mogelijk, 
b.v. d.m.v. aangepaste taakformulieren, niet of minder zelfstandig werken, zelf-
standigheid, samenwerken, en vrijheid op maat. 

 
 
 

Zoals eerder is opgemerkt, de effectiviteit en doelmatigheid van het curriculum is 
groot, de kernwaarde Vrijheid in gebondenheid op kindniveau komt ook hier te 
weinig aan bod.  

 
  

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 



 
 
 
 
 
 
 

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. 
 

 
 
 

De school heeft een daltoncoördinator die de daltonontwikkelingen bewaakt en 
ontwikkeling in gang zet. Zij voelt zich gesteund door het team, de directie en het 
bestuur. De daltoncoördinator heeft de cursus voor daltoncoördinator gevolgd en 
met succes afgerond. Zij is vertegenwoordigd in de intervisiegroep van de dalton-
scholen in de stad Groningen. De directeur heeft zitting in het bestuur (als penning-
meester) van de Noord Nederlandse Dalton Vereniging. De directeur bezoekt samen 
met de daltoncoördinator de regiobijeenkomsten. Er wordt door het hele team of 
door een delegatie van het team daltonconferenties bezocht. Wij dragen de dalton-
identiteit uit met onze naam, onze website en onze activiteiten waarbij ouders zijn 
betrokken. Het daltonontwikkelplan wordt in samenspraak met de directie en team 
opgesteld. Via de leerlingenraad en groepsvergaderingen worden de leerlingen 
betrokken. We zijn steeds bezig met het zo effectief mogelijk gebruiken van de 
beschikbare ruimtes. We hebben een daltonboek. We hebben een nieuw rapport 
ontwikkeld met daarin de daltonkernwaarden 

 
 
 

De borging van de Daltonontwikkeling is aanwezig. Extern is de school betrokken bij 
regionale ontwikkelingen en netwerken. Het Daltonboek bevat een weergave van de 
dagelijkse praktijk en de ambities. Er staat veel in het Daltonboek als dagelijkse 
praktijk, terwijl het nog in ontwikkeling is of pas ingevoerd en nog nauwelijks ge-
borgd in de praktijk, zoals keuzeuur/kiesbord, kinderraad, taakblad groep 1 - 2  
(zie aanbeveling 3). 

 
 

6. Borging  
 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 



 
 
 
 

Geen. 
 

 
 
 
 

Er waren vijf leerlingen aanwezig bij het gesprek uit de groepen 6 t/m 8, ( één leerling was 
ziek), ook de directeur van de school was aanwezig (met toestemming van alle 
betrokkenen). De directeur wilde graag aanwezig zijn, omdat zij de (pas gestarte) 
kinderraad begeleidt.  
In de klas zijn verkiezingen gehouden en van elke groep zitten er twee afgevaardigden in 
de kinderraad. De onderwerpen waar de kinderraad over spreekt, komen via de ideeën 
bussen in de groepen en de daarover gehouden tweemaandelijkse klassenvergadering op 
de agenda.  
Over de rolverdeling in de kinderraad is gestemd: er is een voorzitter en bij toerbeurt 
wordt er een verslag gemaakt.  
Dit is de eerste leerlingenraad van de school en er zijn nog weinig concrete voorstellen 
besproken. Bij de vergadering is de directeur aanwezig. Als er een vergadering is 
geweest, wordt dit teruggekoppeld naar de klas. De kinderraad heeft geen eigen budget.  
De kinderen zijn positief over de school en voelen zich gehoord als zij met wensen 
komen.  
 
Ook hier geldt aanbeveling 1: Geeft de kinderraad meer vrijheid en verantwoordelijk-
heden, ze zullen jullie positief verrassen. 

 
 
 
 

Gesprek met de brugfunctionaris  
De gemeente Groningen subsidieert vanuit het armoedebeleidsbudget voor drie 
ochtenden per week een brugfunctionaris voor de Bisschop Bekkersschool. Het is de 
bedoeling dat zij, als intermediair, de zorgen en problemen van school, ouders en 
kinderen signaleert en daar onderbrengt waar een oplossing kan worden gevonden.  
De maatschappelijke problematiek van gezinnen wordt opgepakt door instanties, de 
brugfunctionaris is de brug tussen de school (waar wordt gesignaleerd of waar de 
signalen binnenkomen) en deze instanties. Het is nadrukkelijk de bedoeling om de 
ouderverantwoordelijkheid bij de ouders te laten en daarvoor vanuit de instanties de hulp 
te bieden die daarvoor nodig is.  
Het rendement is rust: rust in het gezin en rust op school. Een waardevolle functie, die 
echter afhankelijk is van politieke keuzes.  
 
Gesprek met onderwijsassistent groep 5: 
Hij geeft aan hulp en begeleiding te bieden bij de kinderen die buiten de klas mogen 
werken, de subgroep die weinig vragen heeft en die elkaar goed kunnen helpen.  
(toevoeging visitatieteam: weer een kans om deze kinderen meer vrijheid te bieden en de 
onderwijsassistent in te zetten voor andere hulpvragen). 

Uit de gesprekken met leerlingen 

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

 

Uit de gesprekken met leraren en ondersteunend personeel 



 
 
 
 

 
 
 
 

De zes aanwezige ouders zijn zeer positief over de school. Zij hebben kinderen verspreid 
in alle groepen van de school en ook een aantal heeft kinderen in het VO. 
Enkele ouders ervaren rendement van het Daltononderwijs bij hun kind op het voortgezet 
onderwijs; zij kunnen plannen en zelfverantwoordelijk omgaan met huiswerk. 
Een van de ouders zegt dat ze “er nooit achteraan hoeft” , hetgeen door anderen wordt 
beaamd. 
Tevens ervaren zij het zeer positief dat hun kinderen zelf problemen kunnen en willen 
oplossen, dit in vergelijk met kinderen van familie en kennissen, die niet hieraan (Dalton) 
gewend zijn 
De schoolkeuze is meest bepaald door het onderwijskundig concept en minder door buurt 
en of denominatie. Het katholieke karakter is niet expliciet en “mooi meegenomen”. 
De ouders voelen zich zeer betrokken en voelen zich uitgenodigd te participeren bij het 
onderwijs van hun kind 
Zij waarderen de open en uitnodigende houding van het team. 
Als verbeterpunt noemen ze de aandacht voor de “plus-kinderen. 

 
  

Gesprek met de directeur en de daltoncoördinator 
We deden een leuke ervaring op bij de inloop, waarbij ouders assisteren. 
Veel Daltonkernwaarden zijn in het totale schoolbeeld ingeweven, zoals vreedzame 
school e.d. 
De school is de afgelopen jaren weer een groeischool geweest en heeft te maken met 
een zeer diverse instroom; allochtonen, asielzoekers, sociaal-zwak milieu.  
In de omgeving is sprake van renovatie en hoop op toekomstige nieuwbouw. 
Er is geen sprake van een toekomstig integraal kindcentrum, wel van verstrekkende 
samenwerking met partijen, die hierin een rol hebben. 
Er is een goede samenwerking met de andere zuilen/ er zijn duidelijke afspraken en  
goed overleg bij herplaatsing van kinderen. 
Hierin geeft de school duidelijk naar ouders aan wat hun wensen zijn en de cultuur is, 
waaraan ouders zich dienen te conformeren. 
De school streeft ernaar problemen buiten de school, bv. op gezinsniveau, binnen te 
halen en bespreekbaar te maken ( meestal met inzet van de brugfunctionaris) 
De kinderen, vaak uit problematische situaties, gaan met plezier naar school. 
De school probeert nieuwe ontwikkelingen zo veel als mogelijk in te passen in Dalton. 
De verbeterpunten zijn vaak gelieerd aan de Daltonkernwaarden: hierover moet 
afstemming en duidelijkheid worden gecreëerd voor alle partijen. 

Uit de gesprekken met ouders 

Uit de gesprekken met de schoolleiding 



 
 
 
 

naam bestuurslid: Herma Korfage, namens KOC 

Het bestuur is een bestuur op smalle basis met veel vrijwilligers. Herma is bestuurslid 
sinds december 2012 en belast met onderwijs inhoudelijk en het samenwerkingsverband, 
passend onderwijs 
Het bestuur streeft naar scholen met maximaal 200 leerlingen. Thans heeft het bestuur 
twee scholen en een dependance. Bij > 200 lln. streeft het bestuur naar nieuwe school 
Het leerlingenpotentieel ziet er stabiel uit. 
De Bekkersschool heeft een duidelijk andere populatie dan de school in de binnenstad, 
die veelal bezocht wordt door kinderen van middelbaar en hoogopgeleide ouders. 
De school nam het initiatief tot Daltoniseren, hetgeen het bestuur duidelijk toejuicht. Dit is 
een verantwoordelijkheid van het team en de directie, waarbij het bestuur onderbouwde 
plannen wil faciliteren. De waardering wordt uitgesproken voor de directie, die regelmatig 
“potjes” weet te vinden. 
Het bestuur spreekt zijn waardering ook uit voor het gedreven hardwerkende team; dit is 
tevens een punt van aandacht: zorgen dat het personeel niet te veel hooi op de vork 
neemt en overbelast raakt. 

 
 
 
 

  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 

  

Uit de gesprekken met het bestuur 

beoordeling 



 

 

 
 

 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 

 
 
 
 
 
 

Aanbeveling Omschrijving 

Nr. 1 Geef leerlingen vrijheid en verantwoordelijkheid t.a.v. 
- Planning van de taak 
- Deelname aan instructie 
- Kiezen van een werkplek 
- Kiezen voor samenwerken 
- Behalen van leer- en gedragsdoelen 

Nr. 2 Werk in de komende vijf jaar de kernwaarde reflectie op leerlingniveau uit 
en implementeer dit in alle groepen. 
Kernbegrippen hierbij zijn: 

- Structureel en functioneel 
- Gericht op doelen: cognitief en sociaal emotioneel 

Nr. 3 De beschrijving van geïmplementeerde Daltonkenmerken in het Dalton-
boek moet overeenkomen met en zichtbaar zijn in de praktijk. Ambities en 
proeftuinen dienen beschreven te staan als plan.  

 
  

Advies aan het bestuur van de NDV 
 

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

 



 
 
 
 

Het visitatieteam dankt de school voor de gastvrijheid. We zijn open en eerlijk, door alle 
betrokkenen geïnformeerd over de gang van zaken in en rondom de school. De sfeer in 
de school: rust en respect in combinatie met effectiviteit heeft ons doen besluiten om de 
school voor te dragen voor een vijfjarige verlenging van de licentie.  
In de afgelopen vijf jaar heeft de school de basis gelegd voor “Dalton”groei en is daar 
momenteel ook volop mee bezig. Veel ontwikkelingen zijn zichtbaar, maar nog niet 
schoolbreed geïmplementeerd. Dit verdient een kans om zich in vijf jaar verder te ont-
wikkelen en te borgen.  
 
De kernwaarde Vrijheid in gebondenheid hebben we als onvoldoende gescoord, omdat 
deze kernwaarde op leerlingniveau onvoldoende aanwezig is en juist die kernwaarde is 
de basis van het Daltononderwijs: Op basis van vertrouwen geven we de kinderen 
vrijheid en verantwoordelijkheid.  
Als visitatieteam hebben we er vertrouwen in dat directie en team onder aanvoering van 
de daltoncoördinator ook deze kernwaarde in vijf jaar tijd weet neer te zetten. Stap voor 
stap, maar gestaag vooruit.  
 
We wensen jullie veel succes! 
 
 
 
 
 
 

naam handtekening datum 

   

 

 

  

slotopmerkingen 
 

Ondertekening voorzitter visitatieteam 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

We hebben de visitatie als prettig ervaren. We zijn blij met de adviezen en kunnen ons 
volledig vinden in de aanbevelingen. 
Het nagesprek was waardevol en verliep plezierig. 
We gaan enthousiast verder! 

 

 

 

 

aanbeveling 1. 
(letterlijk overnemen uit 
visitatieverslag) 

Geef leerlingen vrijheid en verantwoordelijkheid t.a.v. 
- Planning van de taak 
- Deelname aan instructie 
- Kiezen van een werkplek 
- Kiezen voor samenwerken 
- Behalen van leer- en gedragsdoelen 

actie ja 

uitvoerenden Sturing door de daltoncoördinator, uitvoering door de bouw-
coördinatoren en groepsleerkrachten. 

tijdvak Ik-doelen klaar 2017. De andere punten doorlopend. 

scholing/ externe 
ondersteuning 

Saxion Deventer en intervisiegroep Stad Groningen, regio 

toelichting De komende jaren zal er een verbouwing plaatsvinden. Het 
creëren van meer werkplekken heeft onze aandacht. Het 
behalen van doelen heeft prioriteit. We gaan bezig met ik-
doelen.  Er komt ook een plusklas. Het meer vrijheid en 
verantwoordelijkheid geven aan leerlingen willen we stapje 
voor stapje begeleiden. 

 
 

aanbeveling 2. 
(letterlijk overnemen uit 
visitatieverslag) 

Werk in de komende vijf jaar de kernwaarde reflectie op leerling-
niveau uit en implementeer dit in alle groepen. 
Kernbegrippen hierbij zijn: 

- Structureel en functioneel 
- Gericht op doelen: cognitief en sociaal emotioneel 

actie ja 

uitvoerenden Sturing door de daltoncoördinator in samenwerking met de 
cultuurcoördinator, groepsleerkrachten. Ondersteuning 
extern. 

tijdvak Schooljaar 2016-2017 en 2017-2018 

scholing/ externe 
ondersteuning 

Saxion Deventer en intervisiegroep Stad Groningen 

  

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

“slotopmerkingen” genoemd in het visitatieverslag. 

Plan van aanpak m.b.t. uitwerking aanbevelingen  



toelichting Door middel van feedbackgesprekken willen we de leerlingen 
laten reflecteren op hun leerdoelen. Dit zijn zowel cognitieve 
als persoonlijke leerdoelen. D.m.v. gesprekken, individueel of 
in kleine groepjes, willen we nog meer aandacht aan leerlingen 
besteden. We denken dat op deze manier de betrokkenheid, de 
eigenwaarde van leerlingen en het zelfvertrouwen ten goede 
komt. Op deze manier willen we de leerling meer eigenaar 
maken van zijn/haar eigen leerproces. Een portfolio, behoren-
de bij het rapport, wordt afgerond. 

 
 

aanbeveling 3. 
(letterlijk overnemen uit 
visitatieverslag) 

De beschrijving van geïmplementeerde Daltonkenmerken in het 
Daltonboek moet overeenkomen met en zichtbaar zijn in de 
praktijk. Ambities en proeftuinen dienen beschreven te staan als 
plan. 

actie ja 

uitvoerenden Door de daltoncoördinator en door de directeur. 

tijdvak Doorlopend in de periode 2016-2021 

scholing/ externe 
ondersteuning 

Intervisiegroep Stad Groningen. 

toelichting Een aantal proeftuinen is al in volle gang. Vast en zeker ont-
staan er ook nieuwe proeftuintjes. Als de kinderziektes eruit 
zijn, zullen ze geborgd worden in het daltonboek. 

 
 
 
 
 
 
 

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 


