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Zelfstandigheid wordt bevorderd door meer vrijheid te geven in keuze van werkplek, 
activiteiten(taak), digitale mogelijkheden, handelingswijzers en toegankelijkheid van 
materialen. We missen hierin de doorgaande lijn. 

 
 
 

Op moment van schrijven hebben we een flinke stap gemaakt met deze aan- 
beveling. Op de taakbrieven kunnen de leerlingen nu zien wanneer ze een taak 
zelfstandig kunnen maken (na korte instructie) of dat ze mee moeten doen met de 
(verlengde) instructie. Ook maken we in de hele school gebruik van zogenaamde 
werkpassen. Deze passen corresponderen met de diverse werkplekken die wij 
hebben in school (stille werkplek, overlegplek, samenwerkplek). Wanneer een 
leerling op de gang werkt is het voor iedere collega zichtbaar op welke manier deze 
leerlingen/leerlingen aan het werk zijn. Op deze manier is het ook makkelijker om 
leerlingen te begeleiden of aan te spreken op het gedrag wat een leerling laat zien.  
Daarnaast hangen in alle klassen duidelijke picto-handelingswijzers met een 
duidelijk stappenplan. Zo zijn er handelingswijzers voor: 

- Hoe begin je met je taak? 
- Waar ga je werken? 
- Wat moet ik doen als ik een taakonderdeel niet snap? 
- Wat moet ik doen als ik een taakonderdeel af heb? 
- Wat moet ik doen als ik mijn taak af heb? 

 
 
 

Deze aanbeveling heeft het team van de Bonkelaar goed opgepakt. Mooi om te zien 
dat beide locaties dezelfde uitstraling hebben, wat betreft de ‘fysiek’ aanwezige 
middelen, dit maakt dat er een doorgaande lijn in alle groepen zichtbaar is.  

 
 

Leerlingen moeten in staat zijn hun taak zelf te plannen en in te delen naar tijd. 
Hiervoor is het nodig dat de dag-en weekplanning voor de leerlingen inzichtelijk is. 
Differentiatie zichtbaarder maken op de taakbrief. Dit moet in alle klassen worden 
toegepast. 

 
 
 

Op dit moment werken wij vanaf de kleuters met taakbrieven op maat. Iedere leer-
ling heeft een eigen taakbrief, waarbij wordt gekeken naar het individuele niveau van 
de leerlingen voor elk hoofdvak. Deze taakbrieven corresponderen met de plan-
borden (vanaf groep 1), zodat de leerling precies kan zien wanneer hij of zij 
instructie krijgt (vanaf groep 3). Doordat de ‘overige tijden’ niet zijn ingevuld ontstaat 
het principe ‘de hele dag is daltontijd, onderbroken door instructiemomenten’.  

0. Realisering aanbevelingen vorige visitatie 

aanbeveling 1. 
1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

aanbeveling 2. 
1. 

evaluatie school 
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In alle groepen wordt gewerkt met een taakbrief op maat (naam) en daarmee is de 
differentiatie zichtbaar voor de leerlingen, waarmee deze aanbeveling voldoende is. 
Op leerkracht- en op leerling-niveau kunnen er echter nog stappen worden gezet 
betreffende planning. Momenteel valt er voor de leerlingen , met name in de onder-
bouw, te weinig te plannen en oogt alles vrij leerkracht gestuurd. Door de vele inge-
plande instructiemomenten heeft het visitatieteam nog niet de indruk gekregen van 
‘een hele dag dalton’. (aanbeveling 1) 

 

 
 
 
 
 
 
 

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. 
 

 
 
 

In de kleutergroepen werken de leerlingen met een taakbrief voor een week, waarbij 
we streven naar het behalen van doelen in plaats van het afkrijgen van een week-
taak. Onder begeleiding van de leerkracht wordt gestimuleerd om deze weektaak af 
te krijgen, waarbij het behalen van een doel natuurlijk belangrijker is. In de groepen 
3 en 4 wordt er gewerkt met een dagtaak, waarbij de leerlingen die wat meer zelf-
standig zijn wat meer vrijheden krijgen om meer zelfstandig de taak af te maken. 
Vanaf groep 5 wordt er vanuit een halve weektaak gewerkt naar een hele weektaak 
(Hierbij wordt op maat gedifferentieerd). In deze groepen worden taken aan het 
begin van de week al ingepland voor de rest van de week. Sommige leerlingen 
hebben hierbij natuurlijk nog wel sturing nodig. Mocht het een keer niet lukken om 
een geplande taak af te krijgen wordt er met de leerling gesproken over de oorzaak 
en hoe we voor een volgende keer samen kunnen voorkomen dat dit weer gebeurt. 
Doordat iedere dag gestart wordt met een oriëntatie op de taak kunnen de leerlingen 
zelf al zien wat er die dag van ze verwacht wordt en of ze denken dat ze (een deel 
van) de instructie nodig hebben. Op deze manier willen we leerlingen meer eigenaar 
maken van hun eigen taak, maar vooral van hun leerproces. Tijdens deze oriëntatie 
kan een leerling een keuze maken voor een werkplek die past bij zijn manier van 
leren (samen of zelfstandig).  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Door steeds duidelijker de doelen van (periode-)taken aan te geven en toetsbaar te 
maken, zal het eigenaarschap van de leerling komende jaren de verantwoordelijk-
heid voor de eigen leerroute naar de afgesproken doelen verder kunnen vergroten. 
De verdere ontwikkeling van keuzewerk moet differentiatie in leerroutes en differen-
tiatie qua verdieping of verbreding mogelijk maken. 

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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In zijn algemeenheid heeft het visitatieteam gezien dat de school hier op de goede 
weg is, maar er nog wel winst valt te behalen. 
 “De hele dag dalton” is uitgangspunt op de Bonkelaar. Daar wordt verschillend mee 
omgegaan en er zijn onderling in de groepen duidelijk verschillen te zien 
(aanbeveling 2). 
Doordat er een inhaalslag gemaakt moest worden m.b.t. de opbrengsten is het nog 
moeilijk voor de leerkrachten om meer los te laten en ruimte te geven aan de 
leerlingen (aanbeveling 1). 
Op leerling-niveau is zichtbaar dat jullie leerlingen dit  zeker aankunnen. Dit wordt 
onder andere zichtbaar door hun omgaan met de taakbrief, de reflectie die ze 
kunnen geven en het (beperkt)kunnen plannen. De taakbrief ziet er ogenschijnlijk 
heel individueel uit, maar hier wordt goed zichtbaar dat er meer ruimte gegeven 
moet worden aan de leerlingen om zelf te kunnen plannen, zelf keuzes te kunnen 
maken. Zo ontstaan er naast meer keuzemomenten ook meer keuzewerk 
momenten. 
Keuzes om een eigen werkplek te zoeken zijn er wel maar dit kan verder uitgebreid 
worden.  Het kan allemaal wat  minder leerkracht gestuurd.  
In de evaluatie van de school is te lezen dat men de leerlingen steeds meer 
verantwoordelijk wil maken voor het bereiken van de doelen, dit is duidelijk in 
ontwikkeling. Het visitatieteam heeft het vertrouwen in deze ontwikkeling.  

 
 
 

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. 

 

 

 
 

Doordat de leerkracht voor iedere leerling een taak op maat maakt en zijn instructie 
daarop aanpast ontstaat er voor leerlingen die buiten deze instructie vallen vrijheid 
om te werken aan de zelfstandige taken die op zijn of haar taakbrief vermeld staan. 
Leerkrachten dragen stap voor stap de verantwoordelijkheid over aan de leerlingen 
om te mogen beslissen of ze meedoen aan de instructie of niet. Hierbij is de leer-
kracht zich bewust van de begrippen positieve en negatieve vrijheid. 
Doordat er de hele dag daltontijd is, waarbij alleen de instructiemoment een 
onderbreking is, ontstaan er naast de instructietijden momenten om als leerkracht 
instructie op maat te geven aan kleine groepjes. Daarnaast benoemen wij de les-
doelen van een les duidelijk voorafgaand aan een les, waarbij wij de leerlingen de 
vrijheid geven om deze doelen op een andere manier te bereiken dan alleen de 
methode of leerkracht aanbiedt. 

 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 
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Op leraarniveau zie je dat er bewust aan ontwikkeling gewerkt wordt. Er wordt 
vertrouwen gegeven en er is differentiatie in de leerstof. Ook groepsdoorbrekend  
(er wordt d.m.v. de groepsplannen gewerkt met zgn. aanpak 1, aanpak 2 en aanpak 
3 groepen) is de differentiatie in de leerstof zichtbaar. Er kan hier minder sturend 
vanuit de leerkracht gewerkt worden, geen verplichte verwerking op de momenten 
na de instructie maar meer vrijheid in het maken van de eigen planning. 
Dalton lijkt nu nog op een strak pak, om de kinderen meer vrijheid en vertrouwen te 
geven moet “het strakke pak” nog de makkelijk zittende trui gaan worden. 
(aanbeveling 1) 

 
 
 

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. 

 

 
 
 

Wanneer je als school duidelijk laat zien wat de doelen van een les zijn, moet je als 
team ook laten zien dat je waarde hecht aan de doelen en dat het behalen/bereiken  
van een doel op verschillende manieren kan. Door dit vertrouwen naar de leerlingen 
uit te stralen en leerlingen de (positieve) vrijheid te geven, ervaren leerlingen dat ze 
zelf eigenaar zijn van hun leerproces. 
Wij hebben hierin al een flinke stap vooruit gemaakt, maar zijn hier nog wel lerende 
in. De stap die wij als team maken, vertaalt zich in het feit dat leerlingen meer 
gemotiveerd zijn/raken om te willen leren. Leren gebeurt nu vanuit motivatie en 
interesse. 
 

 
 
 
 

Op de Bonkelaar zie je dat op alle niveaus wordt gewerkt op basis van vertrouwen. 
Er heerst op beide locaties een plezierig pedagogisch ‘dalton’ klimaat. Er is een 
daltonboek, samengesteld door het hele team. De interpretatie en naleving van de 
gemaakte afspraken, vast gelegd in het daltonboek, moeten meer op elkaar worden 
afgestemd (o.a. afspraken maatjeswerk) (aanbeveling 2). 

 
  

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

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

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

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

2.4 De leerling kan omgaan met uitgestelde aandacht. 

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

 
 
 

Vanaf groep 3 zetten leerlingen persoonlijke doelen op hun taakbrief. Dit kan een 
doel zijn wat te maken heeft met iets dat vorige week lastig was (een bepaalde som 
bijvoorbeeld) of een doel wat te maken heeft met iets dat de leerling zelf graag zou 
willen leren/ontwikkelen in een week (bijvoorbeeld 1 van onze ik-doelen uit ons 
rapport/daltonboek. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in korte termijndoelen en 
lange termijndoelen. In de (digitale) keuzekast kunnen leerlingen opdrachten vinden 
om deze doelen te kunnen realiseren. 
Daarnaast worden er in enkele groepen groepsoverstijgend gewerkt als gaat om 
rekenen. Leerlingen krijgen dan in andere klassen  rekenen aangeboden wat past bij 
het niveau van het kind. Dit kan een hogere, een lagere of een parallelgroep zijn. 
Op deze manier wordt een kind op maat bediend. Met het tutorlezen gebeurt dat 
door de hele school, waarbij de betere lezer de minder goede lezer begeleidt in zijn 
of haar leesproces. 
De leerlingen kijken hun werk zelf na en beoordelen of zij aanvullende hulp nodig 
hebben. Dat laatste is wel iets wat je als leerkracht regelmatig moet bijsturen, want 
niet iedere leerling vraagt even makkelijk om hulp. 
 

 
 
 

Op de Bonkelaar zijn de kinderen erg zelfstandig. Ze weten goed te verwoorden wat 
er van hun verwacht wordt, waar de materialen te vinden zijn die ze zelf mogen 
pakken. Leerlingen hebben instrumenten tot hun beschikking die de zelfstandigheid 
bevorderen (handelingswijzers, planborden, nakijktafels, keuzewerk). 
Er heerst in alle groepen, op beide locaties een prima (werk) sfeer, iets dat de zelf-
standigheid van de leerlingen kenmerkt. 

 
  

2. Zelfstandigheid  
 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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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. 

 

 
 
 

Leerkrachten zorgen voor een goede dagstructuur middels uniforme planborden. 
Met deze planborden begeleiden wij leerlingen naar zelfstandigheid, waarbij wordt 
uitgegaan van waardering, uitdaging en ondersteuning voor de individuele leerling. 
Doordat er binnen de taak ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling, kunnen de leer-
lingen ook werken aan vakken waarbij zij nog extra hulp nodig hebben of verdieping 
zoeken. 
 
Met de digitale leermiddelen die wij in iedere groep tot onze beschikking hebben 
merken we dat leerlingen meer gemotiveerd zijn om hun doel te bereiken. In de 
onderbouw zie je (bijvoorbeeld) dat leerlingen op de tablet werken om de schrijf-
letters onder de knie te krijgen. Vanaf de middenbouw werken de leerlingen op 
netbooks om te werken aan de tafels of zijn ze met een werkstuk bezig. Doordat wij 
als leerkracht (samen met de leerlingen) tijd creëren om deze zinvol te besteden, zie 
je dat leerlingen deze tijd steeds beter gaan gebruiken om hun doelen te bereiken. 
 

 
 
 

De leerkrachten zorgen zeker voor de randvoorwaarden om de leerlingen zelf-
standig te laten werken. Er wordt uitgegaan van drie niveaus van werken. Er zijn 
echter kinderen die niet binnen deze niveaus passen. Vooral kinderen aan de 
bovenkant  kunnen meer uitdaging aan dan ze nu krijgen. De kinderen kunnen meer 
worden ‘losgelaten’. De verdieping is nu nog te veel (leerkracht)gestuurd, laat 
kinderen zelf(standig) op zoek gaan naar uitdaging. Jullie kinderen kunnen dat! 

 
 
 

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.  

 

 
  

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 
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Binnen onze school zitten de leerkrachten met hun talenten op de juiste plek. De 
leerkracht die in zijn klas voorop liep met ICT, verzorgt nu door de hele school de 
ICT. Daarnaast werken we een aantal keren per jaar groepsdoorbrekend met 
handvaardigheid, waarbij  iedere leerkracht zijn of haar talent kan laten zien in een 
aangeboden workshop. 
Ook zijn er diverse leerwerkgroepen of commissies vanuit het taakbeleid, waarin 
leerkrachten zitten die feeling hebben met die taak. 
Kortom: op de Bonkelaar zit talent en talent moet je benutten. 
 

 
 
 

De school stimuleert de mate van zelfstandigheid van de leerachten en leerlingen 
middels de in het daltonboek omschreven werkwijze. De streefdoelen en leerkracht 
competenties voor zelfstandigheid zijn bekend en er is ruimte voor de leerkrachten 
om te experimenteren.  De valkuil is de interpretatie van het daltonboek door ieder 
individu (aanbeveling 2). 

 
 
 
 
 
 
 

3.1 De leerling benut de gegeven tijd en gelegenheid om te oefenen en zich te 
bekwamen in samenwerkingsvaardigheden. 

3.2 De leerling werkt op respectvolle wijze samen met leraar en 
medeleerlingen. 

 

 
 
 

Vanaf groep 1 leren de leerlingen met iedereen samen te werken (leren omgaan  
met verschillen). In de groepen 3/4/5 zie je het tutorlezen, waarbij een tutor van de 
bovenbouw leest met een minder goede lezer in de onderbouw, ook is er duolezen 
in de groepen 4 tot en met 8. Doordat wij dagelijks tijd vrij maken om met leerlingen 
te reflecteren op gedrag en werkhouding ontstaat er wederzijds respect voor elkaar. 
Vanuit dit respect ontstaat een prettige werksfeer die je voelt wanneer je bij ons de 
school binnen loopt. 
De leerlingen kunnen elkaar uitleg geven op de diverse overlegplekken.  
De inrichting op school is zo gekozen dat de leerlingen kunnen samenwerken  
(op samenwerkplekken). 

 
 
 
 
 
 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

3. Samenwerking  

evaluatie school 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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Bovenstaande evaluatie  van de school hebben we op de dag van visitatie niet 
kunnen waarnemen. 
Voor de leerlingen  op de Bonkelaar is samenwerken nu voornamelijk, samen met 
de meester/juf lezen en rekenlessen doen en daarnaast af en toe samen rekenen 
met een klasgenoot. In het handvaardigheidscircuit zijn er nu groepsdoorbrekende 
samenwerkingsvormen. 
Wij zijn van mening dat er meer samenwerking tussen de leerlingen structureel 
gerealiseerd en gestimuleerd moet worden  door het bijvoorbeeld aan te geven op 
de weektaak. 
Ga gebruik maken van diverse coöperatieve werkvormen (aanbeveling 3). 

 
 
 

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. 

 

 
 
 

Daar waar mogelijk wordt er groepsoverstijgend gewerkt. Je ziet dat bijvoorbeeld 
met rekenen. Op deze manier krijgen de leerlingen instructie op maat en haal je  
de druk bij elkaar van meerdere instructieniveaus binnen 1 groep weg.  
Daarnaast wordt er binnen de taak en tijdens de instructie gewerkt volgens ver-
schillende samenwerkvormen. Een leerpunt voor ons is nog wel om dit duidelijker 
aan te geven op onze taakbrieven. Dit gebeurt tot nu toe veelal in mondelinge vorm 
voorafgaande een taak. De leerlingen hebben dan zelf de keuze of ze liever samen-
werken, samen werken of liever individueel aan de slag gaan.  
 

 
 
 
 

In bovenstaande evaluatie geeft de school precies aan wat het visitatieteam heeft 
geconstateerd (aanbeveling 3). 

 
 
 

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.   
 

 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 
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Bij ons op de Bonkelaar leert iedereen van elkaar. Op deze manier worden de 
talenten van leerlingen en collega’s optimaal benut. Door de jaren heen leren wij  
de leerlingen samen te werken aan projecten, waarbij ze eigenaar worden van het 
proces. Op deze wijze zie je een bepaalde trots groeien bij de leerlingen als ze zien 
dat er een mooi eindresultaat ‘staat’. In de groepen 8 zie je dit  terug bij de 
leerlingenraad, waarbij ze door middel van samenwerking partijen op poten vormen, 
campagne voeren in alle klassen, waarna er verkiezingen plaatsvinden.  
De leerlingenraad die hieruit voortkomt sluit een aantal keren per jaar aan bij locatie-
vergaderingen om te laten zien wat hun wensen zijn en met welke ideeën zij hun 
Bonkelaar willen verbeteren. 
Ook als team zie je deze samenwerking terug, want dit visitatieverslag is tot stand 
gekomen door in diverse groepen uiteen te gaan om middels het 16-veld een beeld 
te schetsen van onze kwaliteiten als school. Ook is na het afronden van ons 2-jarig 
Daltonplus-traject ons daltonboek tot stand gekomen, waar wij erg trots op zijn. 
Andere vormen van samenwerken zijn: de leerwerkgroepen, de diverse commissies 
binnen het taakbeleid. 
 

 
 
 
 

De samenwerking op schoolniveau is voldoende aanwezig. Bijzonder knap van jullie 
dat jullie van twee locaties zo’n eenheid weten te maken! Je merkt duidelijk dat het 
team samen voor hun daltonschool staat. Ook in het daltonboek staat te lezen dat 
jullie veel aan collegiale consultatie doen, gebruik maken van  samenwerkings-
vormen met de leerlingen en  (parallel)groepsdoorbrekend werken. 
Op schoolniveau moet goed bekeken worden waar nog winst te behalen valt, 
betreffende de inspraak van de kinderen(o.a. uitbreiding leerlingenraad, klassen-
vergaderingen voor de terugkoppeling)  en het naleven van het daltonboek 
(aanbeveling 3). 
 

 
 
 
 
 
 
 

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. 
 

 
 
 
 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

4. Reflectie  
 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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Vanaf de kleuters reflecteren wij met de leerlingen op gemaakt werk of gedrag wat 
ze hebben laten zien. Deze reflectiegesprekken zorgen ervoor dat leerlingen leren 
wat er van ze verwacht wordt en welke gedrag hoort bij een compliment. Vanaf de 
middenbouw leren de leerlingen te reflecteren op hun werkhouding en werk-
verzorging op hun taakbrief. In de bovenbouw (maar ook leerlingen in de midden-
bouw die dat al aankunnen) leren de leerlingen niet alleen te reflecteren op hun 
doel, maar leren ze hier ook nieuwe doelen aan te koppelen. 
Door in de maanden voorafgaande het rapport regelmatig stil te staan bij dat wat  
op het rapport gevraagd wordt, leren ze kritisch naar zichzelf te kijken. Daarnaast 
worden ook hier weer de leerlingen eigenaar gemaakt van hun eigen rapport. 
De reflectieactiviteiten van de Bonkelaar zijn nog volop in ontwikkeling. We hebben 
op papier met het team al veel onderdelen kunnen borgen. De praktische uitvoering 
zal nog dit schooljaar een vaste vorm vinden. Op het gebied van reflectiemiddelen 
en het handelen van leerlingen moeten we nog flinke stappen maken. In het dalton-
ontwikkelingsplan is hiervoor ruimte gemaakt. 
Vanaf schooljaar 2014-2015 schrijven de leerlingen vanaf groep 5 mee aan hun 
eigen rapport. Ze reflecteren op de 4 kernwaarden. Het portfoliogedeelte van dit 
nieuwe rapport is in ontwikkeling. Deze wordt gevuld met eigen werk van de leer-
lingen. 
De eerste ervaringen met ouder- kindgesprekken zijn opgedaan en zullen een 
vervolg krijgen. 

 
 
 
 

Kinderen leren al vanaf de onderbouw om hun persoonlijke dag/weekdoel te formu-
leren. In de onderbouw gebeurt dat vooral mondeling en vanaf de midden/boven-
bouw schriftelijk. Op de taakbrief is daarin een goede doorgaande lijn te zien. 
Kinderen reflecteren, de leerkracht reflecteert en ouders kunnen reageren.  
De taakbrieven worden verzameld en gaan wekelijks mee naar huis. 
De  in groep 3 waargenomen vorm van reflecteren op eigen (dag)doel biedt wel een 
mooie kans om samenwerking (reflecteren op persoonlijke doelen in groepjes) een 
plek te geven in school! (aanbeveling 3) 
In verschillende groepen werden voorbeelden waargenomen van kinderen die 
vooraf op hun taak/werk reflecteerden: ‘Wat ga je doen, weet je al hoe je dat het 
beste kunt gaan doen? En wat heb je nodig om dat te doen?’  
Ook werden lessen even stilgelegd: ‘Lukt het? Bij wie lukt het? Wie heeft een vraag 
en wie heeft tips? (reflectie tijdens de les) 
Reflectie achteraf is (behalve schoolbreed via taakbrief) vooral in groep 3 van 
locatie Toorop prachtig waargenomen. 

 
 
 
 
 
 
 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 
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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.  

 

 
 
 
 
 

Door de effectieve inzet van planborden en korte instructiemomenten creëer je  
reflectiemomenten met individuele leerlingen of kleine groepjes. 
Een aantal keren per jaar worden de leeropbrengsten geanalyseerd en vindt er  
een reflectie plaats met collega’s. 
We bieden de mogelijkheid om 2 keer per jaar collegiale consultatie te laten 
plaatsvinden. De leerkracht reflecteert op het rapport op de 4 kernwaarden. 
Tevens gebruiken wij de kijkwijzer om de doorgaande lijn in beeld te brengen. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Wij willen de kijkwijzer in de toekomst expliciet gaan gebruiken om te reflecteren  
op onze 4 kernwaarden. 

 
 
 
 

Reflectie bevindt zich in een ontwikkelfase. Er valt al e.e.a.van het bovenstaande op 
teambreed/schoolbreed waar te nemen: Via de taakbrief vindt reflectie op kind-
niveau, op leraarniveau, op ouderniveau plaats. Hierin zit duidelijk een doorgaande 
lijn. Er wordt  (vooraf, tijdens en na de les) mondeling gereflecteerd in de groepen 
1 t/m 3. De manier waarop het team  experimenteert met de manier waarop de tien-
minuten-gesprekken worden georganiseerd (kind-ouder gesprekken) en ambitie-
gesprekken is erg veelbelovend! De nieuwe manier van rapporteren sluit daar op 
aan. 

 
 
 

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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 
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Op schoolniveau organiseren we een aantal keer per jaar de collegiale consultaties. 
Met een kijkwijzerlijst (per bouw) gaan we bij elkaar in de klas kijken om elkaar 
scherp te houden, maar vooral om van elkaar te leren. We zijn een groot team, 
waarbij het soms lastig is om deze consultaties in de plannen, maar het rendement 
is vaak heel groot. Na zo’n consultatie hebben beide collega’s een gesprek met 
elkaar om elkaar te kunnen bevragen of om elkaar uitleg te geven over datgene wat 
er is gezien. Sommige collega’s vinden het erg prettig om extra aandacht te vragen 
voor bepaalde punten uit de kijkwijzerlijst (bijvoorbeeld vanuit hun eigen POP). 
In het daltonboek staan ook competenties die leerkrachten nodig hebben om aan  
ik-doelen te werken. 
Tijdens de functionerings- en beoordelingsgesprekken komen de 
daltoncompetenties aan bod en worden ze in een POP opgenomen. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Onze doorgaande leerlijn wat betreft reflectie is dit jaar ontwikkeld. De rest van het 
jaar willen we gebruiken om het ons eigen te maken.  
 

 
 
 
 

Leraren kijken bij elkaar via collegiale consultatie. Daarbij wordt een kijkwijzer ge-
bruikt. Deze manier van teamleren kan de dalton-ontwikkeling (en dan met name 
ook reflectie) een enorme impuls geven! Uitdaging hierbij is: hoe bewaak je de 
doorgaande lijn en voorkom je dat leraren hun eigen weg zoeken op dit gebied 
zonder dat anderen daarvan af weten (aanbeveling 2). 

 
 
 
 
 
 
 

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. 

 

 
 
  

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

5. Effectiviteit/ doelmatigheid  
 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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Op de Bonkelaar werken we met het continurooster. De leerlingen mogen op de 
Rotsduif om 8.05uur en op de Toorop om 8.20uur binnenkomen. Om 8.15uur en om 
8.30uur starten we met de lessen. De leerlingen weten wat ze moeten doen als ze 
binnenkomen. Vanaf groep 3 moeten de leerlingen zich eerst oriënteren op de taak. 
Ze kunnen zich voorbereiden op de taak die deze dag op het programma staat. 
Doordat onze taakbrieven op maat geschreven zijn voor iedere leerling en op het 
planbord precies staat beschreven wanneer welke groep instructie krijgt, kan een 
leerling goed inschatten hoeveel beschikbare tijd hij of zij heeft om te kunnen 
besteden aan de taak (al zullen er altijd leerlingen zijn hierin sturing nodig hebben). 
Daarnaast hebben de leerlingen de tijd die ze over hebben (na effectief besteden 
van de werktijd) om vrij te besteden aan eigen leerdoelen. De mogelijkheden hier-
voor vinden ze in de (digitale) keuzekast. 
In groep 8 zijn we in 2014/2015 gestart met (reflectieve) toekomstgesprekken. Hier 
gaan de leerlingen aan de hand van een (nog te ontwikkelen) format in gesprek met 
de leerkracht over zijn functioneren. Het is de bedoeling dat leerlingen mede hier-
door doelbewuster gaan werken. 

  
 
 

Het oriënteren op de taak, vindt in alle groepen plaats. Mooi om te zien hoe rustig de 
kinderen binnenkomen en zich gaan oriënteren. Er is een soort natuurlijke overgang 
naar de lestijd zonder dat er een signaal wordt gegeven. De tijd die kinderen over 
hebben om aan hun eigen doelen te werken, hebben we nog (te) weinig gezien. Zo 
moet er na de instructie verplicht de lesstof behorend bij de instructie worden 
gemaakt (aanbeveling 1). 
Een hele mooie ontwikkeling zijn de reflectieve (toekomst) gesprekken. Om er zelf 
ook van te kunnen profiteren kan er overwogen worden om die gesprekken juist ook 
in de lagere groepen te voeren. 

 
 
 

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. 

 

 
 
 
 
 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 
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Wij werken met instructiegroepen (aanpak 1, 2 en 3). Deze aanpakken worden ver-
taald naar een groepsplan. Hierdoor weten de leerkrachten welke leerlingen welke 
instructie nodig hebben. Uitgaande van de zone van de naaste ontwikkeling, zijn 
leerkrachten in staat om methodes los te laten om toch de doelen te behalen die 
horen bij het niveau van de leerling. 
Het af hebben van de taak is dus geen doel op zich. Het stellen van doelen door de 
leerlingen en hoe die te behalen heeft een veel groter leereffect. 

 
 
 

Er wordt gewerkt met drie instructiegroepen, daarbij wordt er geprofiteerd van het 
feit dat er parallelgroepen bestaan. De instructie wordt verdeeld. Dit is bijzonder 
effectief. De leerlingen worden door de leerkrachten voldoende uitgedaagd om te 
werken aan hun minder sterke punten, middels werkbladen en computer. De leer-
lingen zijn in staat om ‘bewust’ te kiezen, waar ze aan gaan werken. Het visitatie-
team constateert dat de betere leerlingen meer (methode onafhankelijk) uitgedaagd 
kunnen worden. 

 
 
 

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.  

 

 
 
 

Onze leerkrachten spreken hun hoge verwachtingen uit richting de leerlingen. Deze 
hoge verwachtingen komen voort uit de groepsplannen die wij 2x per jaar wijzigen 
(n.a.v. de citotoetsen). Na de citotoetsen kijken we per jaargroep naar de resultaten 
en interpreteren deze gegevens. We kijken dan naar hoe deze resultaten bereikt zijn 
en wat heeft gewerkt en wat niet. Door hier kritisch naar te kijken worden de nieuwe 
groepsplannen geschreven zodat iedere leerling weer op niveau werkt. Op deze 
manier houd je zicht op de ontwikkeling van ieder kind, waardoor je kunt inzetten op 
de nieuwe niveaus. Doordat de hele dag dalton is, kun je in de tijd die vrij is kleine 
groepjes instructie geven die op een bepaald onderdeel zijn uitgevallen. 
Methodes zijn allemaal gekozen op basis van criteria die niet alleen voorwaardelijk 
zijn voor doelmatig werken, maar voor alle kernwaarden. 

 
 
 
 
 
 

evaluatie school 
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Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 
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Van de voorzitter van bestuur vernamen we dat de opbrengsten van de Bonkelaar 
onder druk stonden/staan. Des te knapper om te zien hoe de school zijn best doet 
dalton daarbij overeind te houden. Dat maakt wel dat de leerlingen op gezette tijden 
veel moeten (veel instructiemomenten), waardoor een hele dag dalton niet goed 
zichtbaar werd (aanbeveling 1). De leerkrachten vertelden dat deze nieuwe werk-
wijze wel betere resultaten opleverde. 

 
 
 
 
 
 

6.1 De school werkt planmatig aan de daltonontwikkeling en beschrijft dit in een 
daltonbeleidsplan. 

6.2 De school geeft aan hoe de daltonontwikkeling wordt aangestuurd, bv. door 
een daltoncoördinator. 

6.3 De school draagt haar daltonidentiteit uit. (schoolgids, website, folders etc). 

6.4 De school heeft daltonscholing in het scholingsplan opgenomen. 

6.5 De school benut de daltonmogelijkheden van het gebouw.  

6.6 De school enquêteert regelmatig de leraren, de ouders en de leerlingen 
over de daltonontwikkeling en de kwaliteit van het daltononderwijs. 

6.7 De school is actief betrokken bij dalton-regioactiviteiten, waarbinnen zij 
vertegenwoordigd is. 

6.8 De leerlingen worden betrokken bij de daltonontwikkeling van de school. 

6.9 De ouders worden betrokken bij het ondersteunen van de dalton-
ontwikkeling van de school. 

6.10 Het schoolbestuur ondersteunt de school in haar daltonontwikkeling. 
 

 
 
 

Door flits- en klassenbezoeken van de directie vindt er controle op de afspraken 
plaats. Het hele team heeft een 2-jarig dalton+ traject afgerond. De directie heeft het 
daltonmanagementtraject gevolgd en afgerond.  
Daarnaast vindt er om het jaar een leerling- en oudertevredenheidsenquête plaats. 
Ook bezoeken onze daltoncoördinatoren en directie de DON-dagen. 
De leerwerkgroepen op de Bonkelaar worden ingezet om nieuwe ontwikkelingen in 
de praktijk uit te proberen, waarna de borging in het daltonboek plaats kan vinden. 
Het daltonboek wordt beheerd en geëvalueerd door de daltoncoördinatoren. Twee 
nieuwe daltoncoördinatoren werken zich dit jaar in en zullen komend jaar de cursus 
voor daltoncoördinator gaan volgen. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Het voornemen is dat we de afspraken in het daltonboek jaarlijks evalueren. Een 
van de technieken die we daarbij zullen gebruiken is ‘thematische’ collegiale con-
sultatie; in een bepaalde periode gaat elke collega met een deel van de kijkwijzer 
(bijvoorbeeld ‘reflectie’) op bezoek bij een collega. Na deze periode volgt een team-
bespreking, waarbij de ervaringen kunnen worden omgezet in bijstellingen in het 
daltonboek en dus de kijkwijzer. 

bevindingen visitatieteam 

6. Borging  
 

evaluatie school 

Indicatoren op schoolniveau 
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De Bonkelaar heeft een mooie stap gezet door een twee jarig dalton+ traject te 
lopen bij Saxion Deventer. De resultaten van deze scholing staan te lezen in het 
prachtige door het team samengestelde daltonboek en waren gedurende het bezoek 
van het visitatieteam zichtbaar.. 
Dit boek lijkt nu een beetje een strak maatpak maar is zeker een goede basis om het 
als trui te gaan dragen (aanbeveling 1 en 2). 
De school is op alle niveaus erg actief betrokken bij  de regio. Iedereen en alles is  
zo dalton op de Bonkelaar dat het visitatieteam dan ook geen enkele zorg heeft 
betreffende ‘borging’.  
 

 
 
 
 
 

 Om tegemoet te komen aan de individuele leerbehoeften van leerlingen, 
beschikken de leerlingen van de groepen 6 en 7 over netbooks in een verhouding  
1 op 2. De komende jaren wordt dit uitgebreid in de groepen 5 en 8. 

 Dit jaar zijn een aantal leerkrachten geschoold in het geven van weerbaarheids-
trainingen (Rots en Water). Deze trainingen worden in verschillende groepen 
uitgevoerd. De komende jaren zullen meer groepen met deze training in aanraking 
komen. 

 De afgelopen 2 jaar hebben we tijdens onze daltonscholing in onze klassen diverse 
experimenten uitgevoerd. Een aantal van deze experimenten zijn ook daadwerke-
lijk ingevoerd in de groep (zoals het oriënteren op de taak en de geoormerkte werk-
plekken in de klas). Al deze experimenten zijn vermeld in de map ‘experimenten’. 
Deze liggen ter inzage in de personeelskamer. 

 Op de visitatiedag is niet alles zichtbaar waar wij trots op zijn. De collega’s/ 
leerlingen op de diverse locaties vertellen er graag over (leerlingen in de 
bovenbouw die gymlessen voorbereiden, groepsdoorbrekend werken tijdens 
handvaardigheid op de vrijdagmiddag, verkiezingen leerlingenraad, tutorlezen, 
groepsdoorbrekende instructiemomenten, verantwoordelijkheid voor eigen 
netbooks groepen 6). 

 
 
 

 
  

bevindingen visitatieteam 

Overige opmerkingen school 
 (nog niet in zelfevaluatie opgenomen, maar wel relevant) 
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We hebben een gesprek gehad met 7 leerlingen van de leerlingenraad. Beide locaties 
waren vertegenwoordigd. 
De leerlingenraad bestaat uit leerlingen van de groepen 8. 
Er is een budget, dat de leerlingenraad mag besteden. 
De raadsleden kunnen goed vertellen wat hun school een echte daltonschool maakt. 
De leerlingen zouden graag willen schoolzwemmen. Een gamekamer en werken op 
tablets staat ook op hun verlanglijstje. 
Tips van ons om de leerlingenraad uit te breiden met de leerlingen van de groepen 6 en 7 
en om klassenvergaderingen in te voeren nemen ze mee als ideeën naar hun volgende 
vergadering. 
De leerlingen zijn trots op hun school en geven het een gemiddeld cijfer van 9,5! 
 

 
 
 
 

Op beide locaties is onderwijs ondersteunend personeel aanwezig. Conciërges worden 
gewaardeerd. 
Gespreksonderwerpen verder: 

 De diverse kernwaarden  

 Het daltonboek 

 Het rapport 

 Doelgericht werken 

 Instructie 

 Maken van de taakbrief op alle niveaus 

 Samenwerken en samen werken 
 

 
 
 
 

 
Het volgende is ter sprake gekomen: 

 de ontwikkelingen van de laatste jaren 

 het rapport 

 experimenten 

 ouder/kind gesprekken 

 draagvlag bij verandering 

 verantwoordelijkheid versus vrijheid in gebondenheid 

 verschillen en overeenkomsten beide locaties 

 trots op…..daltonboek, oriënteren op de taak 

 eigen aanbevelingen 

 portfolio 
 

Uit de gesprekken met leerlingen 

Uit de gesprekken met leraren en ondersteunend personeel 

Uit de gesprekken met de schoolleiding 
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We hebben gesproken met vijf dames, waarvan er drie in de OR zitten en één in de MR. 
Twee  van hen horen bij de vestiging aan de Jan Tooropstraat en de anderen horen bij  
De Rotsduif. 
Voor alle vijf was dalton de reden om hun kind op school te doen. Informatie over dalton 
krijgen ze via de nieuwsbrieven, de taakbrieven en de informatieavonden. 
De ouders zijn zeer tevreden over de school (cijfer: 8) vanwege: dalton, de laagdrempelig-
heid bij de directie en het gehele team (niet alleen voor ouders, maar zeer zeker ook voor 
de kinderen). 
Thuis merken de ouders dat hun kinderen daltonkinderen zijn, o.a. door de manier van het 
plannen m.b.t. huiswerk en door de zelfstandigheid van hun kinderen. 
Enkele wensen die bij de ouders opkwamen zijn: gerichter gaan werken met doelen,  
meer bij het kind neerleggen en de dalton PR vergroten (met name voor onwetende en 
toekomstige ouders). 
 

 
 
 
 
 

naam bestuurslid: de voorzitter van het college van bestuur 

De Bonkelaar is de enige daltonschool binnen het OPOA. Er zijn ook geen andere 
verbijzonderingsscholen binnen het bestuur. 
Het bestuur zoekt nauwe samenwerking met de besturen van het christelijke en 
katholieke onderwijs in Almelo. In tijden van een dalend leerlingen aantal is het belangrijk 
een breed, maar verantwoord aanbod te kunnen bieden volgens meneer Kraak. 
In de visie van het bestuur is het belangrijk dat de ouders in de toekomst  kunnen kiezen 
voor zowel signatuur als verbijzondering, daarom is het hebben van een goede dalton-
school voor OPOA belangrijk. 
De Bonkelaar gaat in de toekomst deel uitmaken van een integraal kindcentrum. 
De opbrengsten van de Bonkelaar stonden/staan onderdruk, vanuit het bestuur is daarop 
gereageerd en heeft de school sinds begin dit schooljaar begeleiding van een externe 
organisatie. De bestuurder vindt dat dit zijn vruchten afwerpt.  
In de nabije toekomst voorziet de bestuurder geen fusie met een andere school, zodat 
dalton wat dat betreft geborgd kan zijn. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uit de gesprekken met ouders 

Uit de gesprekken met het bestuur 
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  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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Advies aan het bestuur van de NDV 
 

beoordeling 
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Aanbeveling  

Nr.1  Koppel instructie en verwerking los, waardoor de kinderen meer vrijheid 
krijgen in de verwerking van de (week)taak, zodat de leerlingen 
gedwongen worden al het werk zelf te plannen. Zo zal er echt ‘een hele 
dag dalton’ ontstaan. 

Nr. 2 We zien diversiteit in de interpretatie van afspraken. 
Zorg dat hier meer afstemming in komt, zodat de inhoud van jullie 
daltonboek ook als doorgaande lijn zichtbaar wordt. 

Nr. 3 Zorg dat er meer vormen van samenwerken komen op leerling-niveau. 
 

 
 
 
 
 

De Bonkelaar is een school waar men op alle niveaus bezig is met dalton. Heel mooi om 
te zien jullie dat beide locaties ondanks de ligging in twee verschillende wijken, zo goed 
op een lijn hebben weten te krijgen! Dat is meer dan een compliment waard. 
De school ademt een perfecte daltonsfeer uit. Het merendeel van de mensen dat er 
werkt is ontwikkelingsgericht en wordt geënthousiasmeerd door het managementteam  
en de enthousiaste daltoncoördinatoren. 
Het is voor ons als leden van het visitatieteam weer een leerzame en inspirerende dag 
geweest. 
Wij zijn bijzonder gastvrij ontvangen, voelden ons als visitatieteam bijzonder welkom bij 
een ieder, waarvoor onze grote dank. 
 
Het visitatieteam ziet de daltontoekomst van de Bonkelaar met vertrouwen tegemoet. 
 
 
 
 
 
 
 

naam handtekening datum 

   

 

 

  

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

 

slotopmerkingen 
 

Ondertekening voorzitter visitatieteam 
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Allereerst willen wij het visitatieteam hartelijk danken voor hun positieve slotconclusie. Wij 
zijn als school zeer verheugd te mogen horen dat we opnieuw een 5-jarige verlenging van 
onze daltonlicentie krijgen. Als team hebben we de afgelopen 2 jaar veel tijd geïnvesteerd 
in onze ontwikkeling als school en als daltonleerkrachten. Mede door deze inzet zijn we 
ons nog meer bewust hoe we inhoud kunnen geven aan de 6 kernwaarden die horen bij 
dalton. 
 
Het visitatieteam geeft ons voor de komende 5 jaar 3 aanbevelingen mee, waarin wij ons 
als school verder moeten ontwikkelen.  
Aanbeveling 1 is een aanbeveling die voor de kinderen en leerkrachten om een andere 
mindset vraagt. Als leerkracht bieden wij instructie aan, waarna de kinderen aan de slag 
mogen met hun taak. Vaak kiezen kinderen er voor om na de instructie gelijk aan de slag 
te gaan met het vak waarvoor ze instructie hebben gekregen.  
Wij als leerkrachten zullen ons de komende periode nog meer bewust moeten zijn dat 
binnen het kader ‘de hele dag dalton’ deze verwerking niet direct na de instructie hoeft 
plaats te vinden. Wij zullen als school ‘de hele dag dalton’  nog meer diepgang moeten 
geven, waardoor het in alle groepen mogelijk wordt voor kinderen om zelf het ver-
werkingsmoment te bepalen. 
Binnen de taak zullen we meer tijd moeten creëren, zodat er voor de kinderen ruimte 
ontstaat om zelf te plannen. 
 
Aanbeveling 2 is binnen een grote school als de onze altijd een punt van aandacht. De 
totstandkoming van het daltonboek heeft er voor gezorgd dat de doorgaande lijn van het 
daltononderwijs en de afspraken op de Bonkelaar zijn vastgelegd. We mogen er van uit 
gaan dat alle leerkrachten werken volgens de afspraken van ons daltonboek. 
De directie en de daltoncoördinatoren zullen de komende periode d.m.v. klassen-
bezoeken de afspraken die in ons daltonboek zijn vastgelegd, beoordelen in de dagelijkse 
praktijk van de verschillende groepen. De afstemming van de doorgaande lijnen zal 
plaatsvinden in de verschillende bouwbijeenkomsten. 
Ook flitsbezoeken en collegiale consultaties zullen we bij deze ontwikkeling inzetten. 
 
Aanbeveling 3 heeft ons verbaasd. Tijdens de visitatie is gebleken dat de kinderen  het 
begrip ‘samenwerken’  vooral ervaren als ‘samen met de leerkracht’ werken aan een les.. 
We zullen met de kinderen moeten spreken  over de vormen van samenwerken die ze al 
dagelijks toepassen, maar waarvan ze zich misschien te weinig realiseren dat dat ook 
samenwerkvormen zijn. Als team zouden we dit al kunnen realiseren door op de taakbrief 
of op het planbord achter de vakken de samenwerkvormen op te schrijven, waarvan de 
kinderen gebruik kunnen/mogen maken. Ook is het zinvol om de verschillende vormen 
van samenwerken het komende schooljaar  bij te stellen of uit te breiden zodat de door-
gaande lijn beter zichtbaar wordt. 

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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Naast de aanbevelingen die wij van het visitatieteam mee hebben gekregen, blijven wij 
ons natuurlijk ook op alle andere vlakken ontwikkelen, waarbij wij kinderen voorbereiden 
op de ‘skills’ die ze in de ‘21st century’ nodig hebben om als volwaardig burger zonder 
vrees, mee te kunnen draaien in de huidige maatschappij. 
 

 

 

 

 

 

 

 

aanbeveling 1. 
(letterlijk overnemen uit 
visitatieverslag) 

Koppel instructie en verwerking los, waardoor de kinderen meer 
vrijheid krijgen in de verwerking van de (week)taak, zodat de 
leerlingen gedwongen worden al het werk zelf te plannen.  
Zo zal er echt ‘een hele dag dalton’ ontstaan. 

actie ‘De hele dag dalton’ zal de komende jaren een belangrijk 
onderdeel van ons daltononderwijs zijn dat we moeten door-
ontwikkelen. Leerkrachten kunnen hier van elkaar leren door 
opgedane kennis met elkaar te delen. 
D.m.v. experimenten en collegiale consultaties op het gebied 
van instructie geven kunnen leerkrachten elkaar verder 
helpen. 
Daltoncoördinatoren zullen tijdens klassenbezoeken hier 
collega’s in begeleiden en bijsturen. 
Op teamniveau zullen we tijdens de verschillende bouw- en 
plenaire bijeenkomsten dit onderdeel op de agenda zetten. 

uitvoerenden Team (in samenwerking met directie en de 
daltoncoördinatoren)  
leerwerkgroepen 

tijdvak 2015-2016 

scholing/ externe 
ondersteuning 

We vertrouwen erop dat deze ontwikkeling door het team zelf 
in gang gezet kan worden. 
Indien gewenst kunnen we externe ondersteuning inzetten.  
In het schoolplan zal dit dan planmatig worden beschreven. 

toelichting In alle bouwen van onze school is nog ontwikkeling mogelijk 
op het gebied van ‘de hele dag dalton’.  Het loslaten van de 
directe koppeling instructie/verwerking zal vanaf groep 3 
gestalte moeten krijgen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan van aanpak m.b.t. uitwerking aanbevelingen  
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aanbeveling 2. 
(letterlijk overnemen uit 
visitatieverslag) 

We zien diversiteit in de interpretatie van afspraken. 
Zorg dat hier meer afstemming in komt, zodat de inhoud van jullie 
daltonboek ook als doorgaande lijn zichtbaar wordt. 

actie Tijdens de maandelijkse bouw- en plenaire vergaderingen zal er 
tijd worden vrijgemaakt om te spreken over deze aanbeveling. 
Daltoncoördinatoren en directie zullen d.m.v. klassenbezoeken  
de doorgaande lijnen bewaken en hun bevindingen tijdens 
bouw- en plenair overleg terugkoppelen naar het team. 
Indien gewenst zullen er acties worden ondernomen om tot een 
betere afstemming te komen. 

uitvoerenden Team (in samenwerking met directie en de daltoncoördinatoren) 

tijdvak 2015-2019 

scholing/ externe 
ondersteuning 

. 

toelichting De afstemming van de doorgaande lijnen binnen ons dalton-
onderwijs is een voortdurend punt van aandacht zeker op een 
school met meerdere locaties. In het schoolplan worden 
bewuste  keuzes gemaakt welke onderdelen van dalton worden 
opgepakt gedurende een bepaald schooljaar. 
In het schoolplan is er elk schooljaar ruimte en tijd om de door-
gaande lijnen te bespreken en eventueel bij te stellen indien dit 
is gewenst. Deze wijzigingen zullen dan in het daltonboek 
worden aangegeven. 
Vanaf  2015-2016 en 2016-2017 zullen reflectie en het onderdeel 
keuzewerk in het schoolplan worden opgenomen volgens het 
PDCA-model. 

 
 

aanbeveling 3. 
(letterlijk overnemen uit 
visitatieverslag) 

Zorg dat er meer vormen van samenwerken komen op leerling- 
niveau. 

actie Inventariseren/ actualiseren van de samenwerkingsvormen die 
al in de leerlijnen samenwerken (daltonboek)staan genoemd.  
De samenwerkingsvormen concretiseren door ze te benoemen 
en wekelijks op de taakbrief te vermelden. 
In alle groepen de kinderen bewust maken van de ver-
schillende samenwerkvormen die ze al dagelijks toepassen.  

uitvoerenden Team (in samenwerking met directie en de 
daltoncoördinatoren) 

tijdvak 2015-2016 

scholing/ externe 
ondersteuning 

 

toelichting Op de planborden en taakbrieven zouden de diverse 
samenwerkvormen nog meer en duidelijker benoemd moeten 
worden. Het moet voor de leerlingen duidelijk worden op 
welke manier ze een taak mogen/moeten maken. 
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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 


