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Geef de komende jaren meer ruimte voor eigen inbreng. Schuif op naar vrijheid/ 
verantwoordelijkheid vanuit gedeelde sturing. 
 

 
 
 

Binnen de aangeboden lesstof kunnen de leerlingen per vak, per les, hun eigen 
niveau kiezen. Tijdens de voorbereidingstijd bekijken de leerlingen hun werk en 
kiezen ze de lesstof die bij hen past. De leerkracht heeft hierbij een coachende rol. 
Initiatieven van leerlingen worden in overleg met de leerkracht uitgevoerd. Zo is o.a. 
groep 3 begonnen met workshops. Kinderen geven aan wat ze willen leren en de 
leerkracht geeft regelmatig kleine workshops over een gekozen onderwerp. 
Deelname van leerlingen is hierbij vrij.  
In de klasse-kast is ook ruimte om naar eigen inbreng te leren, door middel van een 
stappenplan. 
Het meer werken naar eigen inbreng talenten is op dit moment een actueel onder-
werp, die wij graag nog meer willen uitdiepen. 
 

 
 
 

We hebben de aanzet naar gedeelde sturing gezien en gehoord van de leerlingen, 
maar dit kan nog verder uitgebreid worden. Denk ook eens na een verdieping in de 
opdrachten/ activiteiten in de klassekasten.  

 
 
 

Breid het aantal groepsdoorbrekende activiteiten uit door middel van andere vormen 
van Tutorleren. 

 
 
 

 

Er worden veel groepsdoorbrekende activiteiten uitgevoerd. De groepen 5 t/m 8 
werken wekelijks binnen een creatief circuit groepsdoorbrekend aan verschillende 
creatieve activiteiten. Bovenbouwkinderen werken wekelijks met groep 2, niet alleen 
als tutor, maar juist als maatje om samen tot een doel te komen. Tijdens de meeste 
feestactiviteiten werken we met groepsdoorbrekende activiteiten, waarbij of boven-
bouwleerlingen aan elkaar geclusterd zijn en onderbouwleerlingen, of groep 1 t/m 8 
door elkaar. De kinderen leren zo van elkaar en hebben een coachende rol. Alle 
leerlingen kennen elkaar en geeft een vertrouwensband en verantwoordelijkheid 
naar elkaar. 

 

0. Realisering aanbevelingen vorige visitatie 

aanbeveling 1. 
1. 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 

aanbeveling 2. 
1. 

evaluatie school 
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Groepsdoorbrekende activiteiten zijn al goed opgezet. Vooral de activiteiten met de 
leerlingen van groep 2 met leerlingen van groep 8 is hier een goed voorbeeld van. 
Groepsdoorbrekende activiteiten rondom de zaakvakken kan een nieuwe uitdaging 
zijn; leerlingen leren van elkaar.  
 

 
 

Bouw meer momenten van reflectie in op het onderwijsproces en geef consequent 
duidelijke schriftelijke feedback op de taak. 

 
 
 

We hebben nu ieder dag aan het eind van de ochtend en aan het eind van de 
middag een reflectiemoment met de groep. Daarnaast heeft de groepsleerkracht 
regelmatig gesprekken met de leerling over zijn taak. Volgend jaar gaan we onder-
zoeken hoe we de reflectie nog meer diepgang kunnen geven. We merken dat 
mondelinge feedback meer overkomt dan schriftelijke feedback. 

 
 
 

Reflectie verdient meer aandacht. Naast de reflectie op de takenkaart en de 
reflectiemomenten aan het eind van de ochtend en middag  zou reflectie meer 
uitgebreid kunnen worden met reflectie op het leerproces van de individuele leerling. 
Reflectie op leerdoelen i.p.v. organisatorische reflectie. Leer de leerlingen wat 
reflectie inhoudt,  vooraf, tijdens en achteraf.  

 
 
 

Geef de weektaak mee naar huis. Het verhoogt betrokkenheid ouders en verbetert 
de verzorging van de invulling van het takenblad. 
 

 
 
 

We zijn gestopt met het meegeven van de taakkaart naar huis. We merkten dat er 
niet zoveel mee gebeurde. Sinds 2 jaar hebben we een intern communicatie-
systeem. Hiermee kan de leerkracht  naar de ouders mailen en de ouders naar de 
leerkracht. Sinds dit schooljaar werken we ook met een blog. Via de mail en het blog 
worden ouders op de hoogte gehouden waaraan de groep de komende periode gaat 
werken. Vorig jaar hebben we een ouderenquête gehouden en ouders hebben aan-
gegeven graag vooraf te willen weten waar de kinderen mee aan de slag gaan i.p.v. 
achteraf geïnformeerd te worden. Op deze manier zijn de ouders meer betrokken bij 
het leerproces van hun kind. Na de zomervakantie gaan we starten met gesprekken 
tussen de leerkracht, ouder en kind. In dit gesprek gaan we met elkaar bepalen 
waaraan het kind de komende periode zal gaan werken. 
 

bevindingen visitatieteam 

aanbeveling 3. 
1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

aanbeveling 4. 
1. 

evaluatie school 
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Uit het gesprek met de ouders kwam naar voren dat zij goed geïnformeerd worden 
over het onderwijs en activiteiten en betrokken worden bij de school. Een mooie 
ontwikkeling is de start met leerkracht-, ouder- en kindgesprekken.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 overde 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. 
 

 
 
 

Iedere donderdag krijgen de leerlingen een  nieuwe taak. Deze taak is in 3 niveaus 
ingedeeld. Kinderen kunnen bepalen op welke niveau ze een opdracht gaan maken 
(zon-, maan- of sterniveau). 
Iedere dag is er een reflectie moment met de groep, daarnaast voert de leerkracht 
individuele gesprekken met de leerlingen over zijn/haar  taak. Na de zomervakantie 
gaan we starten met gesprekken tussen de ouder, het kind en de leerkracht. Samen 
gaan we dan bepalen aan welke doelen het kind de komende periode zal gaan 
werken. 
De leerling is verantwoordelijk om een keus te maken op welk niveau hij/zij de 
opdracht gaat maken. De leerkracht heeft hierbij een coachende rol. 
In een aantal groepen worden kindervergaderingen gehouden. Regelmatig worden 
gesprekken gevoerd over het netjes houden van de klas en welke taken daarbij 
horen.  
 

 
 
 

De leerlingen krijgen veel vrijheid en verantwoordelijkheid, maar we zien ook nog 
veel gebondenheid. Durf nog meer los te laten zodat de leerlingen meer keuzes 
kunnen en mogen maken en verantwoording nemen.  
 
 

 
 

bevindingen visitatieteam 

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

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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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 ende taak te kunnen volbrengen. 

 

 

 
 

We hebben de laatste jaren veel tijd geïnvesteerd in het kijken naar kinderen. Wat is 
hun behoefte en hoe kan je hier als leerkracht op in spelen? De leerkracht maakt tijd 
vrij om met de kinderen in gesprek te gaan. Wat houdt hen bezig en waar willen ze 
meer over weten? 
Onze taakkaart wordt op 3 niveaus aangeboden. De groepsleerkracht houdt hier ook 
rekening mee met het geven van instructies. Een aantal kinderen volgen de 
instructie een leerjaar hoger of lager zodat ze met andere kinderen op hun niveau 
kunnen samenwerken. 
De groepsleerkrachten brengen de kinderen in kaart op hun groepsoverzicht n.a.v. 
hiervan wordt een groepsplan gemaakt. Er wordt gekeken wat ieder kind nodig 
heeft. Het lesaanbod wordt hierop afgestemd. 
 

 
 
 

De drie niveaus hebben we teruggezien op de takenkaart en tijdens de instructie. 
Ook hierin is nog een stap te zetten: minder leerkracht gestuurd  en gebonden. 
Leerlingen keuzes laten maken in interesse of naar behoefte. Of keuzes laten 
maken passend bij hun niveau. 
 

 
 
 

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. 

 

 
 
 
 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 
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Op onze school heerst een prettige cultuur. Er wordt gewerkt vanuit vertrouwen en 
respect. Dit geldt voor zowel de medewerkers als voor de leerlingen. 
Daltonschool Corlaer heeft een gedreven team met ambitieuze medewerkers.  
Een gevaar hierbij is dat men erg veel uren maakt en alles prefect georganiseerd 
wil hebben. 
De groepsleerkrachten streven er naar om zich zoveel mogelijk aan de afspraken  
te houden. Op Daltonschool Corlaer heerst een professionele cultuur waarin men 
elkaar aanspreekt op zijn/haar handelen. 
Wij willen uit ieder kind halen wat er inzit. We vinden het belangrijk dat onze 
kinderen de school verlaten met kennis en veel vaardigheden. 
Zowel bij de kinderen als bij de medewerkers worden gekeken naar de talenten en 
mogelijkheden. We proberen deze zo optimaal mogelijk te benutten. We denken in 
kansen en mogelijkheden en gaan op zoek hoe we deze zo optimaal mogelijk 
kunnen benutten. 

 
 
 

We hebben de goede sfeer en cultuur “geproefd” bij de leerlingen, team en ouders. 
De Corlaer is duidelijk een lerende organisatie in de breedste zin van het woord.  

 
 
 
 
 
 
 

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

2.2 De leerling vraagt hulp van anderen en helpt anderen als zijhem/ 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. 
 

 
 
 

Onze leerlingen zijn gewend om zelf op onderzoek uit te gaan hoe hij/zij zijn leer-
doelen kan bereiken. Hierbij weten ze dat ze een beroep kunnen doen op hun 
maatje en de leerkracht. De leerlingen zijn gewend om elkaar te helpen. Vanaf 
groep 3 gebruiken ze hiervoor ook hun "blokje" 
Sinds de verbouwing hebben we veel extra werkplekken kunnen creëren. We 
hebben hiervoor bewust gekozen zodat kinderen meer ruimte hebben bij het kiezen 
van hun werkplek. We hebben nu meer stilteplekken en samenwerkingsplekken.  
Op woensdag moet de taak af zijn. De leerkracht bespreekt samen met het kind hoe 
het komt wanneer dit niet gelukt is.  

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

2. Zelfstandigheid 
 

evaluatie school 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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Over het algemeen kunnen de kinderen goed omgaan met uitgestelde aandacht.  
We werken met het effectieve instructiemodel. 
De leerlingen kunnen zelfstandig hun werk nakijken. 

 
 
 

De leerlingen hebben ons goed kunnen vertellen wat zij zelfstandig kunnen en 
mogen doen. In alle groepen hebben we dit ook teruggezien.  
 

 
 
 

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. 

 

 
 
 

Ons klassenmanagement is  afgestemd om onze kinderen in staat de stellen om 
zelfstandig te werken. We merken dat bij startende leerkrachten dit een aandachts-
punt blijft. Een startende leerkracht krijgt ook een maatje. 
Kinderen krijgen de ruimte om hun ideeën in te brengen en waar mogelijk kunnen 
deze ook uitgevoerd worden. 
In de nieuwe schoolplanperiode zal een belangrijk speerpunt talentontwikkeling  
worden. We willen gaan onderzoeken hoe we meer ruimte kunnen geven aan de 
talenten van onze kinderen. Hoe kunnen we onze leerlingen beter uitdagen en 
uitgaan van hun talenten. Leren op interesse willen we gaan vergroten.  
 

 
 
 

De organisatie in de groepen biedt de leerlingen voldoende zelfstandigheid. 
Talentontwikkeling als speerpunt ondersteunen wij zeker.  Nu hebben de leerlingen 
wel een keuze in aanbod aangereikt door de leerkrachten, maar deze mogen meer 
keuzes naar interesse van leerlingen bieden.  
 

 
 
 

2.10 De school creëert voor de leraren en overige medewerkersde ruimte om 
hun talenten te laten zienen te ontwikkelen. 

2.11 De school stimuleert lerarenen overige medewerkers initiatieven te nemen 
en te tonen. 

 

 
  

bevindingen  visitatieteam 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 
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Binnen ons team wordt er veel gebruik gemaakt van elkaars talenten. Tijdens bijeen-
komsten heeft steeds een andere leerkracht de leiding over een onderwerp. Aan het 
eind  van het schooljaar worden de speerpunten voor het komende jaar vastgesteld. 
Hierna kijken we wie verantwoordelijk is voor de aansturing van een speerpunt. 
Hierbij houden we rekening met de expertise en belangstelling van de leerkracht. 
Groepsleerkrachten krijgen de ruimte om nieuwe ideeën uit te proberen. De terug-
koppeling hiervan vindt plaats tijdens de Daltonbijeenkomsten.  
 

 
 
 

In de gesprekken met de directie en bovenschools directeur is het leren van en met 
elkaar duidelijk verwoord. Zowel op school als op stichtingsniveau.  
 

 
 
 
 
 
 
 

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. 

 

 
 
 

3.1  Komend schooljaar willen we een lijn voor coöperatieve werkvormen in gaan 
voeren. Op deze manier kunnen we de werkvormen verdiepen en optimaal gebruik 
maken van de mogelijkheden. Kinderen worden gekoppeld aan een maatje en 
mogen regelmatig hun eigen maatje kiezen waarmee ze samenwerken. Daarnaast 
organiseren we regelmatig projectlessen waarbij ze met een groepje moeten samen-
werken. 

 
 
 

Samenwerking tussen de leerlingen hebben we teruggezien op de takenkaart en op 
de verschillende werkplekken, zowel het helpen van elkaar als het samen werken 
aan en opdracht. 
 
 
 

 
  

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

3. Samenwerking 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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3.3 De leraar werkt op respectvolle wijze samen met collega’s en leerlingen. 

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

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

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

 

 
 
 

Daltonschool Corlaer heeft een gemotiveerd team dat goed kan samenwerken.  
We benutten elkaars kwaliteiten en voelen ons met elkaar verantwoordelijk voor de 
gehele school. Collega's zoeken elkaar op wanneer ze hulp nodig hebben of om met 
elkaar in gesprek te gaan hoe ze hun onderwijs kunnen verbeteren. Het pedago-
gisch klimaat is hierbij een belangrijk aspect. 
 

 
 
 

We hebben gezien en gehoord dat de Corlaer een gemotiveerd en enthousiast team 
heeft wat er samen voor gaat en staat. Wees voorzichtig dat jullie je niet gaan 
verliezen in alle nieuwe ontwikkelingen waar jullie enthousiast voor zijn. 

 
 
 

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 lerarenal samenwerkend van 
en met elkaar leren. 

3.9 De school is een veilige oefenplek voor democratisering en socialisering. 
 

 
 
 

Binnen onze school is een belangrijke voorwaarde dat er een goede samenwerking 
tussen , kind, ouder en leerkracht is ( is ook terug te vinden in ons logo). We staan 
open voor de inbreng van kinderen, ouders en collega's. We zien de ouder als een 
partner. We hebben ook een leerlingenraad. Na de zomervakantie kunnen de 
kinderen van groep 6 t/m groep 8 hun plannen presenteren. Hierna worden er 
verkiezingen gehouden. van iedere groep zitten er 2 kinderen in de leerlingenraad. 
de directeur is adviserend lid. 

 
 
 

Zowel in de gesprekken met ouders, leerlingen en team kwam het samenwerken , 
openstaan voor elkaar en luisteren naar elkaar duidelijk naar voren.  
 

 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 
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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. 
 

 
 
 

Iedere dag beginnen we met een moment om de taak te bekijken en na te denken 
hoe het kind het een en ander gaat aanpakken. Het punt reflecteren komt ieder dag 
aan bod maar we zijn nog op zoek hoe we meer diepgang kunnen geven aan de 
reflectie. Ze noteren waar ze de komende week aandacht aan gaan besteden. 
 

 
 
 

Reflectie dient verder ontwikkeld te worden. De leerlijnen zijn wel beschreven in het 
daltonboek, maar mag meer diepgang voor de leerlingen krijgen. Meer op het leer-
proces van de individuele leerling.  
 

 
 
 

4.5 De leraarzet verschillende reflectiemethoden in. 

4.6 De leraarlaat 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.  

 

 
 
 

Het afgelopen jaar hebben we meer aandacht besteed aan reflecteren bij de 
kinderen. We hebben als leerkrachten nog wel behoefte aan meer verschillende 
reflectie mogelijkheden.  Kinderen geven regelmatig tips aan de leerkrachten. de 
leerkrachten gebruiken deze tips ook in de praktijk. Vanuit de leerlingenraad komen 
ook regelmatig tips. De leerkrachten zijn in staat om kritisch naar zichzelf te kijken. 
Dit schooljaar zijn we begonnen met het invullen van  een lijst met Dalton-
vaardigheden. Aan de hand van deze lijst maken de leerkrachten een ontwikkelplan. 
 
 

 
  

4. Reflectie 
 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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Wat een goede borging dat de leerkrachten een eigen POP hebben op dalton-
vaardigheden. Het mag alleen verder uitgebreid worden naar de vijf kernwaarden 
van dalton.  

 
 
 

4.9 De school stelt lerarenen overige medewerkers in de gelegenheid van en 
met elkaar te leren. 

4.10 De school hanteert een doorgaande lijn m.b.t. reflectie op leerlingniveau. 
 

 
 
 

 De leerkrachten hebben aangegeven dat in de waan van de dag het er vaak erbij 
inschiet om ervaringen met elkaar te delen. Men geeft aan dat ze daar wel behoefte 
aan hebben. In overleg met het team organiseren we nu regelmatig tijdens de 
Daltonbijeenkomsten  activiteiten waarbij we ervaringen met elkaar delen. 
We hebben dit schooljaar gebruikt om ontwikkelingslijnen voor reflectie op te stellen 
(zie Daltonhandboek). 

 
 
 

Er is veel overleg over de dalton- en schoolontwikkelingen d.m.v. “proeftuintjes”, 
vakgroepen per kernwaarde enz.  
Tip! Maak voor de school ook een POP.  

 
 
 
 
 
 
 

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. 

 

 
 
 

Sinds een paar jaar werken we met groepsplannen. Dit jaar zijn we aan het uit- 
proberen om voor rekenen en spelling vooraf het blok de toets af te nemen (de laat 
maar zien wat je al kan toets). Kinderen die 90% goed scoren krijgen verdiepings-
opdrachten en hoeven de basisstof niet meer te maken. We volgen de kinderen 
nauwkeurig en gaan in overleg met het kind en ouder op zoek naar een passend 
aanbod. 
 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

5. Effectiviteit/ doelmatigheid 
 

evaluatie school 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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We op de takenkaart gezien en gehoord van de leerlingen dat ze hun tijd effectief 
kunnen indelen en plannen.  

 
 
 

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 interesseen het (werk)tempo van de individuele leerling. 

5.10 De leraar analyseert de leerproblemen van leerlingen die de leerdoelen niet 
halen. 

 

 
 
 

De afgelopen jaren hebben we veel geïnvesteerd op dit onderdeel. We hebben dit 
met het gehele team opgepakt. Tijdens de zorgvergadering is dit een vast onderdeel 
op de agenda. Regelmatig plannen we activiteiten in waarbij de leerkrachten met 
elkaar in gesprek gaan over hun groep. Ze bespreken dan waar ze tegen aanlopen 
en wat de beste aanpak zou zijn. Om de 6 weken heeft iedere groepsleerkracht een 
gesprek met de intern begeleider over de kinderen in de groep. 

 
 
 

De leerlingen worden goed gevolgd en het aanbod aangepast aan de onderwijs-
behoeften. We hebben gezien en gelezen dat er op verschillende niveaus instructie 
wordt gegeven en de leerstof verwerkt. 

 
 
 

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 eendoorgaande 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.  

 

 
 
 

We zijn altijd op zoek naar een passend aanbod voor de kinderen. In overleg met de 
ouders gaan we op onderzoek uit wat de zorgbehoefte is en gaan we  op zoek naar 
een passend aanbod. We hebben dit jaar ontwikkelingslijnen van de Daltonpijlers 
opgesteld voor ieder leerjaar. We kijken niet alleen naar de toetsresultaten maar 
focussen ons ook op de Daltonvaardigheden. 

bevindingen  visitatieteam 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 
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We zijn ervan overtuigd dat de leerlingen passend aanbod krijgen. De verschillende 
overleggen en zorgbesprekingen hebben we in de schoolgids kunnen lezen en in 
gesprekken van leerkrachten en ouders terug gehoord.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 

 
 
 

We hebben op school een Daltoncoördinator die samen met de directeur het thema 
Dalton begeleidt en aanstuurt. We werken met werkgroepen. Iedere werkgroep 
neemt een pijler voor zijn rekening en komt hier regelmatig op terug tijdens de 
Daltonbijeenkomsten. Afgelopen jaar zijn van ieder pijler ontwikkelingslijnen op-
gesteld. Binnen onze stichting hebben we 4 Daltonscholen. De directeuren van deze 
scholen komen regelmatig bij elkaar om ideeën uit te wisselen. Het is organisato-
risch lastig om te regelen dat de Daltoncoördinator naar de Daltonbijeenkomsten 
gaat. Voorafgaand aan ieder Daltonbijeenkomst ( zo'n 10per jaar) zitten de directeur 
en de Daltoncoördinator om te bespreken hoe de Daltonontwikkeling gaat en om de 
volgende bijeenkomst voor te bereiden. De inpiratiebijeenkomsten van de Dalton-
vereniging  zijn interessant en geven de collega's weer input om nieuwe dingen uit 
te proberen. We hebben op dit moment 2 collega's die de Daltonopleiding volgen.  
Zij koppelen regelmatig dingen van de opleiding terug. 
 
 
 
 

bevindingen visitatieteam 

6. Borging 
 

evaluatie school 

Indicatoren op schoolniveau 



 
 

Visitatieverslag op basis van 6 kernwaarden,september  2013 14 

Speerpunten schooljaar 2015/2016 
 

 Talentontwikkeling 

 Lijn coöperatieve werkvormen 

 De Daltonvaardigheden koppelen aan 21ste CenturySkills 

 Verdieping reflectie 
 

 
 
 

We zijn ervan overtuigd d.m.v. de toegezonden documenten en gesprekken met de 
directie en de bovenschools directeur dat de Corlaer zijn ontwikkeling in kaart heeft 
en terug lat komen in de verschillende overleggen en documenten. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Onderwerpen die aan de orde zijn geweest:  

 Eigen budget en besteding 

 Hoe kom je in de leerlingenraad 

 Taakverdeling 

 Informatie naar leerlingen, leerkrachten en ouders 

 Succesvolle acties 

 Nieuwe plannen 

 
 
 
 
 

Onderwerpen die aan de orde zijn geweest:  

 Reflectie 

 Leerdoelen 

 Instructie en instructie groepsdoorbrekend 

 Toetsen vooraf 

 Daltonkast, keuzekast en klassekast 

 Gebruik computerruimte 

 Planbord groep ½ 

 Kindvergadering 

 Daltondag 

 Samenwerking groep 2 en groep 8 ( interne stage) 

bevindingen visitatieteam 

Uit de gesprekken met leerlingen 

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

 

Uit de gesprekken met leraren en ondersteunend personeel 
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Onderwerpen die aan de orde zijn geweest:  

 Schoolkeuze 

 Samenwerken 

 Sfeer op school 

 Sterke punten van school; laagdrempelig, gehoord worden 

 Aansluiting voortgezet onderwijs 

 Samenwerking groepsdoorbrekend 

 Zorg combinatie groepen 

 
 
 
 
 

naam bestuurslid:  

Onderwerpen die aan de orde zijn geweest:  

 Sterke punten school; uitdragen van dalton 

 Mobiliteit 

 Functie mix 

 Facilitering 

 Professionalisering 

 Schoolconcepten binnen stichting De Eemvallei 

 Samenwerking binnen de stichting 

 Werkgroepen directies 

 Krimp binnen de stichting 

 De Eemvallei academie; denken vanuit onderwijs  

 

Onderwerpen die aan de orde zijn geweest:  

 Inhoud vergaderingen 

 Inzet personeel 

 Samenwerking andere daltonscholen 

 Expertise team; ervaringen delen bij de daltonborrel 

 Schoolkeuze van ouders 

 De vijf kernwaarden van dalton 

 Samenwerking kinderopvang binnen en buiten de school 

 Inspiratiemiddagen dalton en “Focus op Dalton” 

 Eigen verantwoordelijkheid m.b.t. deelname vergaderingen 

 Verdieping sociaal-emotionele ontwikkeling en zaakvakken 

 Betrokkenheid van ouders 

 Enige daltonschool in Nijkerk 
 

Uit de gesprekken met ouders 

Uit de gesprekken met het bestuur 

Uit de gesprekken met de schoolleiding 
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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 visitatielicentieverleningtwee 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 Omschrijving 

Nr. 1 Werk de kernwaarde reflectie verder uit, geef meer diepgang aan 
reflectie. Denk vooral aan het leerproces van leerlingen in combinatie met 
leerdoelen.  

Nr. 2 Beschrijf de vijf kernwaarden in daltonboek en schoolgids duidelijker.  
 

Nr. 3  Maak van een eigen ontwikkel/speerpunt een aanbeveling en werk deze 
in een  tijdspad uit.  

 
 
 
 

Wij zijn gastvrij ontvangen door team en leerlingen. We hebben de dalton “way of  
life” duidelijk ervaren. De Corlaer heeft een enthousiast team, betrokken ouders en 
gemotiveerde leerlingen.  
 
 
 
 
 
 
 

naam handtekening datum 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We hebben het visitatiebezoek als positief ervaren. De leden van het visitatieteam waren 
positief kritisch. Bedankt voor de tips die we van jullie hebben gekregen. 
 
 

  

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

 

slotopmerkingen 
 

Ondertekening voorzitter visitatieteam 

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

“slotopmerkingen” genoemd in het visitatieverslag. 
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aanbeveling 1. 
(letterlijk overnemen uit 
visitatieverslag) 

Werk de kernwaarde reflectie verder uit, geef meer diepgang aan 
reflectie. Denk vooral aan het leerproces van leerlingen in 
combinatie met leerdoelen.  
 

actie We zullen de komende periode gaan investeren in reflectie op het 
leerproces gekoppeld aan de leerdoelen van de leerling 

uitvoerenden Team , aansturing door Daltoncoördinator en directie 

tijdvak Start mei 2015 teamtraining gesprekken met leerling, ouders en 
leerkrachten i.p.v. 10 minutengesprekken met leerkracht en ouder. 
Speerpunt schooljaar 2015/2016 en 2016/2017. 

scholing/ externe 
ondersteuning 

Stichting Eem Vallei Educatief heeft een traject ingekocht bij 
'Onderwijs maak  je samen'. Samen met de scholen gaan we 
onderzoeken hoe je je als school kan profileren. Binnenkort hebben 
we een intakegesprek met de mogelijkheden om talentontwikkeling 
op onze school goed op te zetten. 

toelichting In mei 2015 hebben we een teamtraining over gesprekken met 
leerling, ouder en leerkracht. Tijdens deze training gaan we met 
elkaar bepalen hoe we deze gesprekken vorm gaan geven. Het 
uitgangspunt is hierbij de ontwikkeling van het kind. Wat wil het 
kind de komende periode gaan leren, op welke manier en met 
welke middelen? De leerkracht zal tijdens dit proces een 
coachende rol hebben. Een  vervolgstap kan zijn dat we met 
portfolio’s gaan werken. Op deze manier besteden we meer 
aandacht aan het proces i.p.v het resultaat. De leerkracht heeft 
regelmatig reflectiegesprekken  over de voortgang met de leerling. 
Door in te zetten op talentontwikkeling kunnen we als leerkrachten 
de stap maken naar minder leerkracht gestuurd en gebonden, 
maar uitgaan van de talenten en interesses van de kinderen. 

 
 

aanbeveling 2. 
(letterlijk overnemen uit 
visitatieverslag) 

Beschrijf de vijf kernwaarden in daltonboek en schoolgids 
duidelijker.  
 

actie De werkgroepen zullen kritisch de beschrijving van hun 
kernwaarde bestuderen en herschrijven 

uitvoerenden De leden van de werkgroepen 

tijdvak September 2015 

scholing/ externe 
ondersteuning 

n.v.t. 

toelichting Tijdens de Daltonvergadering zullen we elke kernwaarde 
bespreken en bekijken hoe we deze kernwaarde willen beschrijven. 

 
  

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

Leerlijn coöperatieve werkvormen en groepsdoorbrekende 
activiteiten rondom zaakvakken. 

actie We gaan met een leerlijn voor coöperatieve werkvormen werken. 
In ieder leerjaar worden een aantal nieuwe coöperatieve werk-
vormen aangeboden zodat alle leerlingen aan het eind van de 
basisschool bekend zijn met 16 werkvormen. Deze coöperatieve 
werkvormen zijn goed in te zetten bij de zaakvakken. 
We zijn in schooljaar 2014/2015 gestart om een nieuwe methode 
voor aardrijkskunde uit te zoeken. We onderzoeken op dit moment 
de mogelijkheid om de vakken geschiedenis en aardrijkskunde 
hierbij te betrekken. 

uitvoerenden groepsleerkrachten 

tijdvak Schooljaar 2015/2016 

scholing/ externe 
ondersteuning 

We krijgen van Zwijsen een voorlichting over het werken met een 
digitale methode voor de zaakvakken. In het nieuwe schooljaar 
gaan we werken met een nieuwe methode voor aardrijkskunde en  
misschien ook voor natuuronderwijs en geschiedenis. We willen 
deze vakken geclusterd aanbieden zodat we ‘dieper’ op een 
onderwerp kunnen ingaan. Op deze manier kunnen we beter 
differentiëren en schoolbreed een thema aanbieden waardoor we 
groepsdoorbrekende activiteiten kunnen aanbieden op het gebied 
van de zaakvakken.  

toelichting Tijdens de Daltonvergaderingen zullen we regelmatig dit thema op 
de agenda zetten. Met elkaar zullen we ervaringen delen over het 
werken met de coöperatieve werkvormen bij de zaakvakken. 

 

 
 
 
 
 
 

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 inhoudelijkmedewerker visitaties van 
de NDV. 

Ondertekening  school en 

visitatievoorzitter voor gezien 


