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niet van toepassing bij  1

e
 licentieaanvraag 

 
 
 
Benut de aanwezige potentie onder leerlingen en onderzoek, beschrijf en ontwikkel (bepaal 

ook tot hoever) de verantwoordelijkheid die leerlingen op de Driekleur kunnen dragen. Bied 

de leerlingen meer ruimte voor eigen verantwoordelijkheid. Dat betekent voor leraren: 

onderzoek tot hoever durven en kunnen we loslaten 
 

 
 
 

Er is hard gewerkt om de verantwoordelijkheid nog meer bij kinderen neer te leggen. 
Hieronder een aantal mooie resultaten waar we trots op zijn. 

 Ieder dag krijgen de leerlingen tijd om aan hun weektaak te werken. Wanneer 
leerlingen klaar zijn met hun dagtaak mogen zij altijd verder aan hun 
weektaak.  

 De takenkaarten zijn verder ontwikkeld. Dagtaken zijn vanaf groep 4 ook 
onderdeel van de takenkaart.  

 Takenkaarten hebben opdrachten op maat en uitbreidingstaken (op maat). 

 Weekplanning bij kleuters wordt vanaf groep 2 op papier gemaakt. Er is een 
duidelijke opbouw in de takenkaarten van groep 1 t/m groep 8. (groep 1 op 
het planbord!) 

 Leerlingen kunnen nu zelf beslissen of een bepaalde instructie gevolgd wordt. 
Een groen kaartje maakt visueel dat zij zelfstandig kiezen om al verder te 
werken. 

 We hebben een leerlingenraad  gekregen. (DaltonRaad)  

 ‘Loslaten’ en ‘verantwoordelijkheid’ is een vast onderwerp van de IPB-
gesprekken. 

 Gezamenlijk met team structureel bekijken waar hiaten in doorgaande lijn 
zitten. Jaarlijks driemaal Dalton studiebijeenkomst. 

 De ruimten van diverse werkplekken is kritisch bekeken en verder ontwikkeld. 
(verandering stiltelokaal en aanscherping afspraken samenwerkzaal en 
stiltelokaal) 

 

 
 
 

Veel van bovenstaande is uitgevoerd; loslaten kan nog verder gaan. 
De bovenstaande punten zijn uitgevoerd, maar we missen nog wel de verdieping in 
het dragen van de eigen verantwoordelijkheid door de leerlingen en het vertrouwen 
om meer los te laten door de leerkrachten.. 
 

 
 
 
 

0. Realisering aanbevelingen vorige visitatie 

aanbeveling 1. 
1. 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 
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Ga op zoek naar diepgang in differentiatie. Leerlingen van De Driekleur kunnen wel wat aan. 

Onderzoek of het mogelijk is leerlingen bij de differentiatie te betrekken; inbreng te geven. 

 
 
 

 De leerlingen hebben op hun takenkaart taak op maat staan. Dit is onderdeel 
van de weektaak. Daarnaast zijn er nog diverse uitbreidingstaken waarin 
leerlingen op eigen niveau kunnen werken. 

 Iedere leerling werkt op het niveau van zijn/haar eigen ontwikkeling. Op de 
takenkaart staat ook aangegeven op welk niveau een leerling werkt (a/b/c en 
1/2/3). 

 Een werkgroep is bezig met aanbod voor hoogbegaafdheid. Zo wordt er 
gewerkt met ‘Projecten Ballade’ en ‘Mijn eigen project’ 

 
 
 

Goed opgepakt en zichtbaar in de school. 
De eigen inbreng van de leerlingen kan nog meer zichtbaar gemaakt worden op de 
takenkaart. 

 
 
 
Onderzoek de aanwezige (misschien nog enigszins diffuus) tendens om op het gebied van 

samenwerken door te groeien naar een volgende fase (samenwerkend leren). Beschrijf de 

gewenste ontwikkeling en zet die uit in de tijd. 

 
 
 

 Samen met team is er een ontwikkelingslijn opgesteld op gebied van 
samenwerkend leren. (twee studiemiddagen) 

 We hebben een ‘Samenwerkkast’  in de hal gekregen.  
In eerste instantie werd er vaak naast elkaar gewerkt. Groepen werkten niet 
samen aan een eindproduct, maar vulden naast elkaar de kast. Dit is 
besproken en hier is absoluut verbetering in gekomen.  

 Groepen werken groepsdoorbrekend met elkaar. Dit gebeurt (m.u.v. het 
werken aan de Samenwerkkast) nog echter te incidenteel. Moet de komende 
periode verder worden ontwikkeld. 

 Een samenwerkopdracht is nu vast onderdeel op takenkaart geworden. 

 
 

Centrale hal met daarin als blikvanger de Samenwerkkast.  Goed gebruik gezien 
tijdens de visitatie. 

 
 
 

De informatie in de schoolgids en op de website is mager. Breng daar verbetering in. 

aanbeveling 2. 
1. 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 

aanbeveling 3. 
1. 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 

aanbeveling 4. 
1. 
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 Er is sinds de laatste visitatie hard gewerkt aan de zichtbaarheid van ons 
daltononderwijs. We staan nu dan ook alom bekend als ‘DE 
DALTONSCHOOL!’. Zo is de gevel aangepast met kernwaarden, heeft Dalton 
een vaste plek op de website, is er een vast onderdeel met Dalton informatie 
in de nieuwsbrief gekomen en zijn de kernwaarden van het daltononderwijs 
zichtbaar geworden in de inrichting in de school. (‘ik ervaar’ posters en 
daltonmuren) 

 Op de website van de school is een presentatiefilm van de school te zien. 

 Informatie in schoolgids. Daltonlocatie wordt in huidige schoolgids apart 
gepositioneerd. Komend jaar zal er ook een inhoudelijk stuk ‘Dalton’ in de 
locatiegids worden opgenomen.  

 
 
 

Goed uitgevoerd. 

 
 
 

Zoek naar een voortgaande ontwikkeling. Op welk moment willen we met welke leerlingen 

van welke groep wat bereiken. 

 
 
 

We hebben de doorgaande lijn in de takenkaart verder ontwikkeld. Vanaf groep 
enkele plannen de leerlingen hun taken op het takenbord en vanaf groep 2 doen zij 
dit op papier. De doorgaande lijn in het werken met de takenkaart is een aantal maal 
op Dalton vergaderingen besproken en zodoende steeds verder ontwikkeld. 
 
Groepsbesprekingen vormen een vast onderdeel in de gesprekkencyclus tussen 
groepsleerkracht en interne begeleiding.  

 Doorgaande lijn takenkaart (opbouw/ plannen) 

 Groepsplan (esis) 

 Besprekingen n.a.v. resultaten. Doelen stellen VS in groepsplan 

 Doorgaande lijn Samenwerkend leren 

 
 
 

Geef nog meer aandacht aan de doelen die je wilt ontwikkelen. 

 
  

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 

aanbeveling 5. 
1. 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 
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Onderzoek of de weektaakbrief een communicatiemiddel kan zijn naar de ouders. 

 
 
 

 Gedurende een vaste week in de maand hebben we Daltoninloop. 
Rooster  wordt aan het begin van het jaar aan de ouders gecommuniceerd en 
ook nog maandelijks herinnerd in het Prikbord. Er is in het rooster rekening 
gehouden met het feit dat ouders op verschillende dagen werken om iedere 
ouder in de gelegenheid te stellen om de daltoninloop te bezoeken. Tijdens 
de inloop werken de leerlingen aan hun takenkaart. 

 De takenkaart wordt wekelijks naar huis meegegeven. 

 
 
 

Inloop en contact met ouders goed. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 

 
 
 

Kinderen bepalen zelf de planning van hun weektaak en waar/ wanneer zij deze 
planning uitvoeren. Zij leveren hun werk van de weektaak (nagekeken) in op de 
afgesproken plek in het lokaal. Kinderen kunnen de verantwoordelijkheid pakken om 
hun werk zelf te verbeteren en indien nodig hulp te vragen van een medeleerling/ 
leerkracht. 
 
De leerlingen kunnen kiezen waar ze op welke manier met elkaar of alleen willen 
werken (stiltelokaal, Samenwerkzaal, klaslokaal, alleen of met leerkracht). 
 
Aan het einde van de week wordt de taak bekeken en wordt er met de leerkracht 
gereflecteerd op het proces. De takenkaart in iedere groep mee naar huis, zodat 
ouders deze kunnen inzien. De takenkaart is dan ook onderwerp van gesprek op de 
10-minutengesprekken.  
 
 

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

evaluatie school 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 

aanbeveling 6. 
1. 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 
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Kinderen hebben allen huishoudelijke taken om uit te voeren. Zo zorgen we 
gezamenlijk voor een nette en opgeruimde leeromgeving. Zij hebben hier een 
controlerende taak en spreken elkaar aan hoe iets gedaan is. De kinderen zijn ook 
verantwoordelijk voor de gemeenschappelijke ruimtes binnen de school. Groepen 
hebben een vaste gemeenschappelijke ruimte waar zij verantwoordelijk voor zijn. 

 
 
 

Door de opzet van de takenkaart met daarin een dagprogramma blijft er te weinig 
over om te kunnen plannen en eigen verantwoordelijkheid te geven aan de 
leerlingen. 

 
 
 

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 een 
dergelijk manier dat de leerlingen zich vaardigheden eigen kunnen maken 
om de leerdoelen te behalen en de taak te kunnen volbrengen. 

 

 

 
 

De leerkracht schenkt vertrouwen door het kader te stellen (o.a. door groene 
kaartjes en werkplekken) Kinderen hebben hierdoor de autonomie om zelf te 
bepalen of zij een instructie verder willen volgen of dat zij zelfstandig verder gaan. 
Dit vraagt van de leerkracht de competentie ‘loslaten’. Halverwege de week heeft de 
leerkracht een kort gesprekje met de leerling om te reflecteren op het proces. Hoe 
gaat het/ zijn er vragen? Wat gaat goed? Wat kan beter? 
 
Kinderen hebben de keuze om hun eigen werkplek uit te zoeken. Onlangs zijn we tot 
de conclusie gekomen dat het gebruik van het toenmalige stiltelokaal niet voldoende 
was. Het lag te ver uit het zicht van de leerkracht. Samen hebben we dit bekeken en 
onze teamkamer omgetoverd tot stiltelokaal. Een centrale plek en in het zicht! Dit 
werkt.  
 
Ook de inhoud van de takenkaart heeft de afgelopen jaren meerdere malen op de 
agenda gestaan. Inmiddels heeft de leerling inzicht in de instructiemomenten 
(wanneer) en bestaat een takenkaart uit de weektaak (met taken op maat) en 
uitbreidingstaken.  

 
 
 

Te veel gestuurd vanuit de leerkracht. Geef meer vertrouwen aan de kinderen, laat 
meer los en maak zo de leerling eigenaar van zijn ontwikkeling. 
 
 

 

bevindingen  visitatieteam 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 
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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. 

 

 
 
 

Het is fijn te merken dat er een fijne cultuur van vertrouwen op school heerst. Alle 
neuzen staan dezelfde kant op. We hebben een redelijk klein team en moeten het 
immers met elkaar doen. Dit schept een band.  
Tijdens (Dalton)vergaderingen kan iedereen zeggen wat hij/ zij vindt. We spreken 
elkaar aan op elkaars verantwoordelijkheid en doen dit op een professionele manier. 
Er heerst een sfeer van vertrouwen, waardering en het zien van talenten in elkaar. 
 
Collegiale visitatie is onderdeel van ons jaarprogramma en we leren met en van 
elkaar! 
 
Tijdens functioneringsgesprekken en popgesprekken worden persoonlijke 
leerdoelen en ontwikkelingen besproken en vastgelegd.  

 
 
 

Sfeer van vertrouwen, waardering en het zien van talenten bij elkaar is een erg goed 
uitgangspunt om dit ook toe te passen op de leerling. 
 

 
 
 
 
 
 
 

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 

bevindingen  visitatieteam 

2. Zelfstandigheid  
 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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Leerlingen kunnen naast de dagtaak altijd zelfstandig verder werken aan hun 
weektaak. Ook tijdens de uitgestelde aandacht geldt dit. Leerlingen kunnen zelf de 
vorm en de plek bepalen. Leerlingen kijken het werk zoveel mogelijk zelf na.  
 
Het opstellen van leerdoelen door de kinderen zelf is in ontwikkeling. De leerlingen 
kijken voornamelijk terug naar wat ze geleerd hebben, maar de blik vooruit kan nog 
verder worden ontwikkeld. 

 
 
 

Maak de leerdoelen zichtbaar voor de leerling; werk met handelingswijzers zoals 
jullie die voor andere zaken al gebruiken. 

 
 
 

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. 

 

 
 
 

Zoals al eerder aangegeven hebben de leerlingen steeds meer ruimte gekregen om 
zelfstandig hun taken te verwerken. Het werken aan de weektaak kan naast de 
dagtaak altijd plaatsvinden. Leerlingen kunnen dit geheel op eigen tempo en met 
eigen opdrachten (taak op maat binnen de weektaak) uitvoeren. 
Door de leerlingen deze kaders te geven kunnen zij nog meer zelf bepalen hoe en 
wanneer te werken aan hun taak. 
Het werken met ‘Projecten ballade’ en ‘Eigen Project’ en ook de uitbreidingstaken 
geven ruimte voor kinderen voor verdieping en eigen talenten. 

 
 
 

Dit onderdeel is goed in orde. We hebben tijdens de visitatie gezien en gemerkt hoe 
hiermee wordt omgegaan. Verdieping en eigen talenten komen o.a. via projecten 
naar buiten. 
 

 
 
 
 
 
 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 
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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.  

 

 
 
 

Er is binnen het SOOW (en ook op school) ruimte om je te ontwikkelen. De 
leerkrachten worden in hun kracht gezet (werkgroepen en projecten). Competenties, 
behorende bij LA en LB-leerkracht) staan centraal tijdens IPB-gesprekken. 
 
Tijdens teamvergaderingen delen collega’s hun pareltjes uit de groep. Ook collegiale 
visitatie wordt ingezet om met elkaar te ontwikkelen. Samen doen we het! 

 
 
 

De locatie Dalton weet zich goed te ontwikkelen als Dalton binnen hetzelfde 
Brinnummer. 

 
 
 
 
 
 
 

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. 

 

 
 
 

We hebben de afgelopen periode op het gebied van samenwerken stappen 
gemaakt. Er wordt niet alleen naast elkaar maar ook met elkaar gewerkt. Binnen de 
groepen, maar ook groepsdoorbrekend. De Samenwerkkast is hier een mooi 
voorbeeld van waar we trots op zijn! 
 
Gesprekken tussen leerkracht en leerling vinden op een respectvolle manier plaats. 
Leerkrachten staan open voor gedachten en gevoelens van enkele kinderen en de 
leerkracht daagt hen uit dor het stellen van gerichte vragen. Dit zet de leerling aan 
het denken en worden nieuwe stappen gezet en nieuwe doelen gesteld. 

 
 
 

Samenwerking is prima verwerkt binnen de school met als een van de voorbeelden 
de Samenwerkkast met ! 
Fijne sfeer onderling, er wordt groepsdoorbrekend gewerkt waar het kan. 
 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

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. 

 

 
 
 

Samenwerken binnen het team is bij ons een belangrijke voorwaarde. We hebben 
elkaar nodig! Door collegiale visitatie leren we van elkaar en geven we elkaar tips en 
tops. We spreken af dat we, wanneer we elkaar in een teamvergadering (of er 
buiten) aanspreken dat we dit vanuit een professionele houding doen! 
 
Dit wordt toegepast op leerkracht- leerkracht niveau, maar ook op leerkracht- 
leerling niveau. Hierdoor ontstaat er een veilig pedagogisch klimaat. 

 
 
 

Mooi pedagogisch klimaat waar met respect naar elkaar wordt gewerkt; zowel 
tussen directie en leerkrachten onderling, maar zeker ook leerlingen-leerkrachten en 
ouders. 

 
 
 

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.  
 

 
 
 

Samenwerken binnen het team is bij ons een belangrijke voorwaarde. We hebben 
elkaar nodig! Door collegiale visitatie leren we van elkaar en geven we elkaar tips en 
tops. We spreken af dat we, wanneer we elkaar in een teamvergadering (of er 
buiten) aanspreken dat we dit vanuit een professionele houding doen! 
 
Dit wordt toegepast op leerkracht- leerkracht niveau, maar ook op leerkracht- 
leerling niveau. Hierdoor ontstaat er een veilig pedagogisch klimaat. 
 
De leerlingenraad, DaltonRaad, biedt een goede oefenplek voor democratisering en 
socialisering. 
 

 
 
 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 
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Goede lijnen zijn uitgezet en in de praktijk zie je de daadkracht terug van wat de 
school voor ogen heeft. 

 
 
 
 
 
 
 

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. 
 

 
 
 

Leerlingen plannen hun eigen taak en houden dagelijks deze planning ook bij. Door 
te werken met dagkleuren wordt het een overzichtelijk geheel. Ook bij de kleuters 
leren de leerlingen al plannen.  
 
Aan het einde van week reflecteert leerkracht met leerling aan de hand van de 
takenkaart het proces van de afgelopen week. Leerpunten vormen de basis voor het 
plannen in de daaropvolgende week. Het onderdeel reflectie is nog wel in 
ontwikkeling. 

 
 
 

Reflectie moet zeker nog verder uitgewerkt gaan worden. Leer de leerling aan 
waarom dit belangrijk is. Gebruik de smiley niet meer vanaf groep 4. 
Laat de leerling reflecteren op zijn werk en leer hem het doel voor de week daarop 
te verwoorden, boven de taak te zetten en aan te werken. 

 
 
 

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.  

 

 
 
 

Gedurende de week vinden er gesprekken plaats. (Samenwerk)opdrachten worden 
besproken, maar ook de taken op het huishoudelijke bord krijgen de aandacht. 
Tijdens de Dalton vergaderingen wordt er feedback van de leerkrachten gevraagd, 
zodat we leerpunten mee kunnen nemen.  

bevindingen  visitatieteam 

4. Reflectie  
 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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Bouw het reflecteren uit. Denk daarbij aan drie soorten van reflecties, vooraf, tijdens 
en achteraf. Leer de leerling zijn doel goed te omschrijven zo kan hij eigenaar 
worden van zijn ontwikkeling. 

 
 
 

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. 
 

 
 
 

Door middel van collegiale visitatie leren we met en van elkaar. In de 
teamvergaderingen delen we tips en tops met elkaar. 
 
Reflecteren vormt een gespreksonderwerp tijdens IPB-gesprekken. Daarnaast 
worden er door de directeur flitsbezoeken afgelegd, waarbij aan het einde van het 
bezoek een open vraag ter reflectie wordt gesteld aan de leerkracht. 

 
 
 

Pas de tips en tops ook toe bij de leerling. 

 
 
 
 
 
 
 

5.1 De leerling behaalt zijn leerdoelen die passen bij zijn persoonlijke 
ontwikkeling. 

5.2 De leerling gaat op een efficiënte en verantwoorde wijze om met zijn 
leertijd. 

5.3 De leerling is actief bezig met de taak en maakt efficiënt gebruik van zijn 
keuzemogelijkheden. 

 

 
 
 

De leerlingen krijgen binnen de takenkaart werk op maat. Hier wordt gekeken naar 
de ontwikkeling van een kind. Hierdoor blijft er voor elk kind tijd en ruimte over om 
de weektaak en hun taak op maat in te plannen en uit te voeren. De leerlingen 
krijgen de vrijheid om zelf te plannen en de werkplek te bepalen. Door de planning 
die ze hebben gemaakt aan het begin van de week hebben de leerlingen inzicht in 
hoe hun week vordert. Ze hebben meerdere malen per week de mogelijkheid om 
hun planning/ vordering te bespreken en taken af te laten tekenen. 
 

 
 

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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Meer effectiviteit kan bereikt worden door de leerling ruimte te geven voor de eigen 
planning. Loslaten en verantwoordelijkheid samen laten gaan met doelmatigheid 
zonder de opbrengsten te vergeten. 

 
 
 

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. 

 

 
 
 

Iedere leerling werkt op het niveau van zijn/haar eigen ontwikkeling. Op de 
takenkaart staat ook aangegeven op welk niveau een leerling werkt (a/b/c en 1/2/3). 
De Dalton werkwijze is hier uitermate geschikt voor. Door de uitgestelde aandacht 
en het samenwerken in te zetten biedt dit de leerkracht de mogelijkheid om de hulp 
te bieden die het kind nodig heeft. 

 
 
 

Zet een instructiemodel op in drie niveaus en geef op de takenkaart of in de 
dagplanning aan wanneer die instructie gaat plaatsvinden. 
Het staat wel op de takenkaart, maar past de praktijk van instructie nu hierop aan. 

 
 
 

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.  

 

 
 
 

We bekijken continu onze doelen die we stellen op leerling en groepsniveau. 
Leerkrachten gebruiken de jaarplanning, toetskalender, groepsplannen en 
individuele plannen. De vergaderingen en bijeenkomsten worden jaarlijks 
vastgesteld en iedereen kan op het concept hiervan reageren. Door de juiste 
verdeling van tijd kunnen we de doelen bereiken die wij ons stellen.  
 

bevindingen  visitatieteam 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 
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Tijdens speciale bijeenkomsten met directie- IB-er en groepsleerkracht worden 
opbrengsten geanalyseerd en doelen vastgesteld voor de komende periode.  
Leerlingen met een eigen leerlijn krijgen passende zorg. Voor deze leerlingen wordt 
door IB-er en leerkracht een OPP gemaakt.  
 
Het gebruik en belang van de instructietafel is onlangs weer centraal gesteld in een 
Dalton studiemiddag. We zullen bekijken hoe de instructietafel zo efficiënt mogelijk 
in te zetten in samenhang met de nieuwe groepsplannen. 

 
 
 

De leerlingen worden goed gevolgd en in kaart gebracht. Werk meer met kleinere 
instructiegroepen, de instructietafel is een effectief middel om daarbij in te zetten. 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 de afgelopen periode hard gewerkt aan de verbetering van ons 
daltononderwijs. Zo is er ook nadrukkelijk gewerkt aan de inrichting van de school. 
Het daltononderwijs is nu echt zichtbaar en daar zijn we trots op! 
 
We hebben de informatievoorziening van ons daltononderwijs een impuls gegeven 
door een vast Dalton onderdeel in ons maandelijks infoblad Het Prikbord, de website 
en de schoolinrichting. 
 
De Dalton coördinator volgt momenteel de opleiding tot Dalton coördinator en 
visiteert namens de NDV andere daltonscholen. De Dalton coördinator geeft binnen 
de school ook sturing aan de Dalton werkgroep. 

bevindingen visitatieteam 

6. Borging  
 

evaluatie school 

Indicatoren op schoolniveau 
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Naast de regiobijeenkomsten is er ook een overleg binnen de stichting waarbij de 
Dalton coördinatoren van onze daltonscholen van en met elkaar leren. Onlangs zijn 
de eerste stappen gezet naar een samenwerking met de Dalton mavo in Naaldwijk.  
 
Een keer in de drie jaar houden we tevredenheidpeilingen onder personeel, ouders 
en leerlingen. 

 
 
 

Hoewel borging niet meer genoemd zal gaan worden als Daltonpijler moet je de 
borging wel opnemen in je Daltonboek, niet alleen voor jezelf, maar ook met het oog 
op vervanging of wisseling in het team. 
 

 
 
 
 
 

Het Daltonboek is geen papierentijger, maar een levendig boek dat voortdurend aan 
verandering doet. 
De school worstelt nog met reflectie. We hopen dat we als visitatieteam hiertoe 
ideeën hebben kunnen geven. De directeur is kort op deze school en ook de Dalton 
coördinator is recent zo benoemd. Beiden hebben een progressieve ontwikkeling 
tot stand gebracht. Het team wordt nauw betrokken bij het daltonproces. 
 

 
 
 
 

De Daltonraad is er vanaf groep 4. De leerlingen kunnen zich hiervoor opgeven en 
campagne voeren. Ze maken zelf het verslag. De voorzitter is de directeur. Ze 
vinden het samenwerken fijn, het groepsdoorbrekend met elkaar omgaan. Ze 
kunnen zelf thema’s aandragen, een prachtig voorbeeld is de schooltuin met de 
buitenwerkhoek. De DaltonRaad heeft het initiatief hiervoor genomen. De 
DaltonRaad heeft ook een brievenbus waar de kinderen ideeën kunnen aangeven. 
 

 
 
 
 

Een leuk enthousiast team, leergierig ook, open staan voor suggesties. Ze hebben 
met trots hun parels laten zien. 
 
 

 
 
 
 
 

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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Heel veel samenwerking ook groepsdoorbroken. Doet heel veel goed aan de sfeer. 
De leerlingen worden individueel goed begeleid; kinderen worden op waarde 
geschat. Open benadering van de leerkrachten. Communicatie over Dalton is goed. 
Kleinschalig, gezellig, goede sfeer, goed onderwijs zeggen de ouders. Sommigen 
hebben bewust voor Dalton gekozen, anderen school dicht bij of de goede naam. 
Het continu rooster wordt als ouders en kinderen als relaxed ervaren. 
Verbeterpunten: communicatie over activiteiten soms te rommelig of op het laatste 
moment. Korte etenstijd(15 min). 

 
 
 
 
 

naam bestuurslid:  

Er is 1 bestuurder voor zeven scholen. Van de 10 locaties zijn er vijf met een 
Daltoncertificaat. 
Er is een bovenschools MT met de directeur als collectief worden de lijnen uitgezet 
voor de Stichting. Bedreigingen zijn er niet voor de Stichting, het financiële deel is 
weer op orde. Alle processen worden besproken en inzichtelijk gemaakt. De keuze 
om Daltonschool te worden was om onderscheidend te zijn. 
Sterk punt: twee locaties, een school met weinig ziekteverzuim. 
 

 
 
  

Veel kan en mag op deze Daltonlocaties. Er is ruimte genoeg voor de eigen 
inbreng. Dit leidt niet tot blijven praten, knopen worden doorgehakt en de afspraak 
wordt dan: Zo gaan we het nu doen! 
Open sfeer goede contacten met ouders. 
 

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 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 Omschrijving 

Nr.1 Zet de stap van leerkracht gestuurd naar eigenaarschap van de leerling. 
Hier hoort loslaten bij. Ook de keuzetaak/keuzewerk kan dan de eigen 
inbreng van de leerling worden. 
 

Nr.2 Door een goede reflectie leert de leerling zijn doel bepalen voor de 
volgende keer. Reflecteer vooraf, tijdens en achteraf en zoek een 
model/methode die niet uit smileys bestaat. 
 

Nr.3 Geef instructie op instructie (verschillende) niveaus. Jullie geven het aan 
in de takenbrief(abcd,1,2,3) maar past de instructie hierbij aan. Meer 
differentiëren hierin. 
 

 
 
 
 

We hebben met plezier de Driekleur bezocht. Een mooie school met een leuke, 
fijne en open sfeer, waar goed samengewerkt wordt. Er is betrokkenheid onderling. 
De Samenwerkkast is een parel, een mooie manier om groepsdoorbrekend bezig te 
zijn. Het keukenlokaal een compliment, hopelijk vinden jullie bij de groei hier weer 
een mooie plek voor! 
Twee tips. 
Maak borging zichtbaar in je Daltonboek; 
Werk het Daltonontwikkelplan uit in een tijdpad. 
 
 
 
 
 
 
 

naam handtekening datum 

   

 

 

  

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

 

slotopmerkingen 
 

Ondertekening voorzitter visitatieteam 
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OBS De Driekleur kijkt positief terug op de gehele visitatiedag.  
De sfeer waarin de gesprekken met  kinderen, team, ouders en directie heeft 
plaatsgevonden is door een ieder als prettig ervaren.  
 
Het visitatieteam stelde zich gedurende de visitatie open en opbouwend kritisch op. Ook 
voorafgaand mailcontact verliep op prettige wijze.  
De feedback die wij aan het einde van de visitatiedag hebben ontvangen  was positief met 
daarbij opbouwende kritiek waar wij als school zeker iets mee kunnen en willen gaan 
doen. 
 
Het bezoek gaf ons een bevestiging dat de kernwaarden van het daltononderwijs een 
stevige basis vormen binnen onze school. 
 

 

 

aanbeveling 1. 
(letterlijk overnemen uit 
visitatieverslag) 

Zet de stap van leerkracht gestuurd naar eigenaarschap van de 
leerling. Hier hoort loslaten bij. Ook de keuzetaak/keuzewerk kan 
dan de eigen inbreng van de leerling worden. 

actie -De aanbeveling wordt in een teamvergadering besproken.  
Hoe ziet het team dit, waar willen we als team naar toe en op welke 
manier gaan we dit doen?  
 
-Met het team vaststellen welke rol de leerling krijgt bij het 
opstellen en uitwerken van het eigen leerproces. (o.a takenkaart) 
-Met de DaltonRaad brainstormen welke rol de leerling zou kunnen 
krijgen bij het opstellen en uitwerken van het eigen leerproces. (o.a 
takenkaart) 
 
-In de IPB gesprekken zal het onderdeel ‘eigenaarschap van de 
leerling’ en ‘loslaten’ een vast gespreksonderdeel worden. 
-Indien nodig kunnen vanuit deze gesprekken per leerkracht 
persoonlijke actiedoelen worden geformuleerd.  
 
-Een aantal leerkrachten volgt de workshop ‘Betrokkenheid bij het 
leerproces’. 
 
-Door middel van collegiale visitatie kunnen we ook weer van 
elkaar leren op het gebied het geven van eigenaarschap aan de 
leerlingen. 
-Het team bezoekt een andere daltonschool om te kijken op welke 
wijze wordt gewerkt met het onderdeel ‘eigenaarschap bij de 
leerling’ 

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  
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uitvoerenden Dalton werkgroep, DaltonRaad en groepsleerkrachten 

tijdvak Juni 2015- 2016/2017/2018 

scholing/ externe 
ondersteuning 

-Een aantal leerkrachten volgt de workshop ‘Betrokkenheid bij het 
leerproces’. 
 
-Jaarlijks tweemaal op team(dalton)vergadering en één maal per 
jaar als onderwerp op studiemiddag. 
 
-individuele ondersteuning naar aanleiding van de IPB gesprekken, 
indien nodig/behoefte 
 
-collegiale visitatie 
 

toelichting -In bovengenoemde workshop neemt de leerling de regie over zijn 
eigen leerproces. In deze workshop wordt het betrekken van de 
leerlingen bij hun eigen leerproces stapsgewijs opgebouwd. 
Leerkrachten leren hoe je door middel van inzicht in het leerproces 
en het samen maken van keuzes de verantwoordelijkheid van de 
leerlingen kunt vergroten.  
 
-Ervaringen/kennis van leerkrachten worden tijdens de 
studiemiddagen Dalton gedeeld met het team. Samen wordt 
gekeken naar een manier hoe we leerlingen meer eigenaar kunnen 
laten zijn van hun eigen leerproces. 

 
 

aanbeveling 2. 
(letterlijk overnemen uit 
visitatieverslag) 

Door een goede reflectie leert de leerling zijn doel bepalen voor de 
volgende keer. Reflecteer vooraf, tijdens en achteraf en zoek een 
model/methode die niet uit smileys bestaat. 
 

actie -De aanbeveling wordt in een teamvergadering besproken.  
Hoe ziet het team dit en waar willen we als team naar toe?  
 
-Reflecteren is een onderdeel dat het komende jaar op de agenda 
van de studiemiddagen zal komen. We stellen o.a. gezamenlijk 
vast wat nu precies reflecteren is! Spreken we allemaal dezelfde 
taal? 
 
-Het doel is om gedurende de week (takenkaart) 3X een 
reflectiemoment te hebben.  
 
-Vanaf groep 5 gaan we het reflecteren op een andere wijze laten 
plaatsvinden dan met smileys.  
 
-Takenkaart aanpassen 
 

uitvoerenden Daltonwerkgroep, groepsleerkrachten 

tijdvak Schooljaar 2015-2016 
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scholing/ externe 
ondersteuning 

-De daltonwerkgroep verdiept zich in het onderdeel reflecteren en 
plaatst dit op de agenda tijdens een studiemiddag in het schooljaar 
2015-2016.  
 
-Er worden ook voorbeelden bekeken vanuit andere scholen.  
 
-Het team bezoekt een andere daltonschool om te kijken op welke 
wijze wordt gewerkt met het onderdeel reflecteren. 

toelichting  
 
 

aanbeveling 3. 
(letterlijk overnemen uit 
visitatieverslag) 

Geef instructie op instructie (verschillende) niveaus. Jullie geven 
het aan in de takenbrief (abcd,1,2,3) maar past de instructie hierbij 
aan. Meer differentiëren hierin. 
 

actie -De aanbeveling wordt in een teamvergadering besproken.  
Hoe ziet het team dit en waar willen we als team naar toe?  
 
-We zijn dit schooljaar gestart met het werken van nieuwe 
groepsplannen in esis. Dit is nog in ontwikkeling. Het werken met 
instructie op verschillende niveaus vormt de basis van de 
groepsplannen.  
 
-De groepsplannen zijn onderwerp tijdens de groepsgesprekken 
tussen de groepsleerkracht(en) en intern begeleider. 
 
-Het geven van instructie op niveau, als ook het gebruik van de 
instructietafel, staat op minimaal twee team(dalton)vergaderingen 
op de agenda. 
 
-In het schooljaar 2016-2017 wordt van groep 1 t/m 8 gewerkt 
volgens een eenduidig instructiemodel waarbij het gebruik van de 
instructietafel centraal staat! 
 

uitvoerenden Daltonwerkgroep, groepsleerkrachten 
 

tijdvak 2015/2016, 2016/2017 

scholing/ externe 
ondersteuning 

-Waar nodig/ behoefte zal bekeken worden of scholing en/of 
ondersteuning op teamniveau of individueel nodig is. 
 
-team(dalton) vergadering , jaarlijks 2x 
 
-collegiale consultatie 
 

toelichting  
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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 


