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De doorgaande lijn duidelijk aangeven in het samenwerkend leren, de vrijheid van 
leren en het zelfverantwoordelijk zijn (leerling gestuurd). 
 

 
 
 

Wij hebben het samenwerkend leren en het leren samenwerken duidelijk 
beschreven in de daltonbrochure “samenwerken”. Hierin staan de ontwikkelings-
lijnen (doelen) en de middelen die wij inzetten.  
Het samenstellen van de brochure en de invoering hiervan is met het hele team 
gedaan. Het stappenplan is aangegeven in het projectplan “Dalton praktijk; 
keuzewerk en coöperatief leren” in 2011-2012 (zie bijlage). 
Het keuzewerk was geen aanbeveling in 2008, maar hebben we wel aangepakt  
en geïntegreerd met onze nieuwe methode voor wereldoriëntatie “4x wijzer”  
(zie projectplan 2010 “Keuzewerk”). 
De vrijheid om je eigen leerproces te sturen en de manier waarop een kind hiervoor 
verantwoordelijk mag/moet zijn, hebben we in 2012-1013 met elkaar besproken. 
Ook hiervoor is een projectplan opgesteld. “Dalton praktijk: coöperatieve werk- 
vormen integreren binnen ons dagelijks onderwijs en het inventariseren van doelen 
en middel van de andere Dalton pijlers(zelfstandigheid /verantwoordelijkheid)”. 
Het stuk over de coöperatieven werkvormen heeft vooral met de borging te maken.  
De doelen en middelen wat betreft zelfstandigheid en verantwoordelijkheid zijn eind 
2013 in de brochure “Vrijheid, verantwoordelijke en zelfstandig” beschreven. 
 
 

 
 
 

De hierboven beschreven evaluatie en ontwikkeling hebben we kunnen lezen in de 
brochures en teruggezien in de praktijk. 
 

 

 
 
 
 

Het creëren van meer werkplekken. Kinderen moeten kunnen kiezen waar ze willen 
werken. De werkplekken moeten goed ingericht worden. 
 

 
 
 

0. Realisering aanbevelingen vorige visitatie 

aanbeveling 1. 
1. 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 

aanbeveling 2. 
1. 
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Wij hebben beide hallen helemaal opnieuw ingericht. In de bovenbouwhal zijn 
kasten en tafels en krukken aangeschaft. De krukken hebben een kleur die bij een 
groep hoort. De muur waar de tafels staan heeft dezelfde kleur. Elke groep heeft op 
deze manier een eigen werkplek in de hal. 
In de bovenbouwhal is de hal de samenwerkingsplek. Hier kunnen kinderen naar toe 
wanneer ze samen moeten of willen werken. Van elke groep mogen er 6 kinderen in 
de hal werken. In de hal staan de keuzekasten, de leesboeken en een kast met de 
portfolio’s van 4keer Wijzer. In het midden van de hal is een tentoonstellingsplek 
voor de projecten die we draaien of de feesten (Sint, Kerst). 
Kinderen hangen in de klas een samenwerkingskaartje op het samenwerkingsbord. 
Op deze manier zie je als leerkracht waar de kinderen zijn en de kinderen weten of 
er nog plek is in de hal. 
Dit schooljaar hebben we een lokaal over. We hebben hier stilte lokaal van gemaakt.  
Kinderen die in alle rust een taak willen maken kunnen hier terecht. Er geldt een 
duidelijke regel NIET PRATEN. We zijn hier heel streng in en wanneer we een 
rondje lopen (alle bovenbouwleerkrachten doen dit regelmatig) sturen we kinderen 
die toch praten direct uit dit lokaal. We praten met kinderen zeer regelmatig over het 
doel van dit lokaal en waarom het echt helemaal stil moet zijn. 
 
In de onderbouwhal zijn werkplekken voor groep 3 en 4/5 gecreëerd. Ook hier 
mogen 6 kinderen in de hal werken.  
De kinderen van de groep 1/2 spelen/werken ’s middags ook in deze hal. In de 
ochtend is dit te storend voor de andere groepen. 
Groep 4/5 maakt ook gebruik van het stilte lokaal. 
 

 
 
 

Er zijn meerdere werkplekken ingericht in de hal en een lokaal. De afspraken zijn 
duidelijk voor de leerlingen. De ruimtes worden op een effectieve wijze benut, dat 
hebben we vandaag gezien. 
 

 

 
 
 
 
 

De doorgaande lijn in de differentiatie is niet duidelijk. 
 

 
 
 
 
 
 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 

aanbeveling 3. 
1. 
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Wij hebben afgesproken dat er gedifferentieerd wordt binnen het taakwerk. Kinderen 
krijgen ander werk op hun taakbrief wanneer ze een ander niveau hebben. Dit 
betekent o.a. een andere taakbrief voor kinderen die de plusgroep bezoeken.  
We streven er naar niet meer dan 3 verschillende taakbrieven per groep te maken. 
Onze nieuwe spellingmethode heeft de differentiatie helemaal in de methode 
verwerkt. Alle kinderen doen mee aan een instapdicteetje en daarna weten de 
leerlingen zelf welke opdrachten ze moeten maken en of dit zelfstandig of met de 
leerkracht moet. 
Naast de differentiatie op niveau is er natuurlijk de differentiatie in tempo en in 
zelfverantwoordelijkheid. De snelle werkers die op het gemiddelde niveau werken 
kunnen altijd de klaar opdrachten van de taakbrief doen. Ook stimuleren we de 
kinderen nog verder te oefenen met dat wat ze moeilijk vinden en te kijken naar de 
doelen op de taakbrief.  
Het differentiëren in zelfverantwoordelijkheid houdt in dat we sommige leerlingen 
meer vrijheid geven hun leerproces te sturen dan anderen. Kinderen die zich in 
andere ruimtes (samenwerkingsplek of stiltelokaal) niet aan afspraken houden 
moeten een week in de klas blijven werken onder toezicht van de leerkracht.  
We zijn veel meer controle uit gaan oefenen op de taakbrief. Wordt er nauwkeurig 
gepland? Is alles af gekleurd? Weet je wat je moet leren? In gesprekken met 
kinderen, een keer in de week tijdens de spreekuren, proberen we kinderen heel 
bewust te maken van wat ze aan het doen/leren zijn en op welke manier. 
Zo proberen we op verschillende manieren te differentiëren.  
 

 
 
 

De doorgaande lijn in differentiatie hebben we gelezen en op de taakbrieven gezien. 
De leerlingen konden het ons goed uitleggen. Tijdens gesprekken met verschillende 
leerlingen bleek dat zij de spreekuren zoals beschreven niet als een “bewust-
wordingsgesprek” m.b.t het leren ervaren. Hier valt nog wat in te ontwikkelen.  
Een koppeling met de leerlijn reflectie biedt mogelijkheden. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 
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Geen aanbeveling vanuit de visitatie van 2008, maar wel een vraag van ouders. 
1. De taakbrieven vaker mee naar huis. 
2. Creativiteit kritisch bekijken. 
3. Betere PR. 

 

 
 
 

1. Wij geven per oktober 2013 de taakbrieven elke week op vrijdag mee naar 
huis. We hebben de taakbrieven volledig vernieuwd. Op de taakbrieven staat 
wat de leerlingen in de betreffende week zullen leren (doelen) en er staat een 
persoonlijke en algemene reflectie voor en na het werken op. We zijn trots op 
de nieuwe taakbrieven en hopen ouders zo meer te betrekken in het leer-
proces van hun kind(eren). 

2. Wat betreft de creativiteit hebben we de afgelopen jaren ook een behoorlijke 
ontwikkeling doorgemaakt. We hebben 3 jaar lang gewerkt met een knutsel-
rondje. Kinderen konden een bepaalde periode kiezen uit 3 activiteiten en 
deze werden dan klassen doorbrekend aangeboden (per bouw). 
De knutselrondjes zijn prima bevallen, kinderen vonden het leuk en de werk-
stukken zagen er meestal prachtig uit. Toch hebben we dit jaar voor een 
andere vorm gekozen. We werken met geschiedenis en natuur met de 
projecten van 4 x Wijzer. Met de creatieve opdrachten willen we hierbij 
aansluiten. Per thema wordt er een teken en een knutselopdracht verplicht 
gesteld. Kinderen kunnen binnen deze thema’s zelf meerdere doe opdrachten 
kiezen. 

3. Om ouders beter op de hoogte te stellen van en mee te nemen in ons 
daltonproces verschijnt er elke twee weken een stukje daltonnieuws in onze 
nieuwsbrief. 

 

 
 
 
 

Omdat dit geen aanbeveling van de vorige visitatie was beschrijven we hier onze 
bevindingen niet apart, maar nemen we het mee in de kernwaarden waar het in 
terugkomt en beschreven is door de school. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

aanbeveling 4. 
1. 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 



 
 

Visitatieverslag op basis van 6 kernwaarden, september  2013 6 

 
 
 
 
 

Dit is geen aanbeveling geweest, maar hebben we wel opgepakt. 
Het formeren van een leerlingenraad ( zie projectplan “leerlingenraad”). 
 

 
 
 

De leerlingenraad wordt gekozen uit leerlingen van groep 5 t/m 8. De leden wisselen 
2 keer per jaar. De leerlingenraad vergadert elke eerste maandag van de maand. De 
vergaderingen gaan voornamelijk over festiviteiten binnen de school. Zowel voor als 
achteraf wordt hierover gesproken. Elke vergadering wordt er een notulen gemaakt. 
Verbeterpunten: leerlingenraad bekend bij ouders(foto op website), notulen op de 
website of in Nieuwsbrief. Agenda in alle klassen bekend. 
 

 
 
 

Omdat dit geen aanbeveling van de vorige visitatie was beschrijven we hier onze 
bevindingen niet apart, maar nemen we het mee in de kernwaarden waar het in 
terugkomt en beschreven is door de school. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

aanbeveling 5. 
1. 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 
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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 zijn verantwoordelijk voor hun taak. Ze weten dat het belangrijk is om goed 
en nauwkeurig te plannen en alles af te kleuren. Kinderen kunnen zelf hun werkplek 
kiezen en kennen de regels. Wanneer kinderen zich niet aan de regels houden zijn 
de consequenties duidelijk en zinvol. 
Kinderen leren te kijken naar de doelen op de taakbrief en hierover na te denken.  
Ik heb alles af, maar weet ik het nu ook? Wat kan ik doen om nog te oefenen? 
Dit jaar hebben we in de bovenbouw (gr 5 t/m 8) ingevoerd dat de hele taakbrief af 
moet zijn (uitzonderingen bij ziekte e.d.). Kinderen die het werk niet af hebben 
nemen dit op woensdag mee naar huis. De taakbrief is aangepast aan het niveau, 
dus elk kind moet het werk kunnen maken. De instructie en begeleiding kunnen de 
kinderen in veel gevallen zelf bepalen. 

 
 
 

Dit hebben we in de praktijk terug kunnen zien. De leerlingen kunnen de afspraken 
goed verwoorden en houden zich er ook aan. We vinden het nog wel veel leerkracht 
gestuurd. Met name de instructie, het aanbod van het keuzewerk en taaktijd. In de 
bovenbouw vanaf groep 5 wordt het al enigszins gedaan, maar durf wat meer los te 
laten. Ook in de lagere groepen. De leerlingen hebben ons laten zien dat ze kunnen 
plannen, heel zelfstandig zijn en meer verantwoordelijkheid aan kunnen. Werk de 
komende periode aan het geven van meer verantwoordelijkheid voor 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 zo'n 
manier dat de leerlingen zich vaardigheden eigen kunnen maken om de 
leerdoelen te behalen en  de taak te kunnen volbrengen. 

 

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

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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Kinderen krijgen een taak die bij hen past. We streven naar ten hoogste drie ver-
schillende taakbrieven per groep. Kinderen mogen zelf weten waar en met wie ze 
werken. Voor de geplande samenwerkingsopdrachten geven we de kinderen een 
vast maatje. Dit om de kinderen te laten ervaren om met iedereen een keer samen 
te werken en om de keuze voor sommige kinderen te vergemakkelijken.  
De instructiemomenten worden aangegeven op de taakbrief. Er zijn verplichte en 
vrije instructie momenten. Als leerkracht geef je kinderen de vrijheid om zelf te 
kiezen, maar stimuleer je sommige kinderen zeker om bij de instructie aanwezig  
te zijn. 

 
 
 

We hebben gelezen dat er taakbrieven op drie verschillende niveaus aanwezig zijn 
in de groepen, maar in de praktijk zijn we echter twee niveaus tegengekomen.  
In gesprekken met de leerkrachten en leerlingen werd ons duidelijk dat het derde 
niveau vooral een mondelinge afspraak is met de betreffende leerling. 
 

 
 
 

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. 

 

 
 
 

We hebben een team wat goed samenwerkt. Er is vertrouwen dat je van elkaar kan 
en mag leren en dat je gezamenlijk staat voor het goede onderwijs aan kinderen.  
De grenzen zijn goed vastgesteld door het hele team. 
Er is verschil in leerkrachten. Verschillen mogen er zijn. In samenspraak met de 
Daltoncoördinator wordt gekeken wie van de leerkrachten extra ondersteuning nodig 
heeft. Binnen de school hebben wij de afspraak dat wij verantwoordelijk zijn voor alle 
kinderen. Dat betekent dat alle afspraken door iedereen nageleefd worden.  
Onze visie is kinderen leren om hun eigen mogelijkheden te onderzoeken.  
Deze mogelijkheden willen we optimaal ontwikkelen. 
Kinderen moeten leren hoe ze elkaar kunnen aanvullen en op welke manier je goed 
en prettig met elkaar kunt samenwerken. Respect hebben voor anderen is naar ons 
idee een vereiste om samen te leven. We hopen dat kinderen door deze leer-
processen sociale, verantwoordelijke mensen worden, die het beste uit zichzelf 
halen. 
Actieve deelname van leerlingen is ons streven. Door het aanbod  betekenisvol te 
laten zijn en af te stemmen op de behoeften van de kinderen worden zij uitgedaagd 
om actief deel te nemen. 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 
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We hebben gehoord en gelezen dat de daltoncoördinator een belangrijke rol heeft in 
de lerende organisatie. De verschillende brochures, als onderdeel van het dalton-
boek, geven een helder beeld van de organisatie, de afspraken en de ontwikke-
lingen. In de praktijk hebben we gezien dat de afspraken nageleefd werden en voor 
iedereen duidelijk waren.  
De bevlogenheid van de daltoncoördinator voor de methode 4 x Wijzer en de link 
met het daltononderwijs is zeker het benoemen waard. Het enthousiasme was ook 
te merken bij de leerkrachten en leerlingen.  
Goed dat de daltoncoördinator gefaciliteerd kan worden zodat de ontwikkeling van 
team en school door kan blijven gaan.   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 

 
 
 

Door het werken met de nieuwe taakbrief zijn kinderen veel meer bewust van het-
geen ze moeten leren. Het werk op de taakbrief moet gemaakt worden, maar de 
vraag “weet ik nu ook echt hoe de staartdeling moet, of ken ik de woorden met de 
“ei” uit mijn hoofd?” is een veel belangrijkere vraag. De leerlingen weten dat ze 
verder mogen oefenen met dat wat ze lastig vinden.  
De leerlingen storen de leerkracht niet wanneer de lamp aan is. Het wijzen naar de 
lamp is vaak voldoende om de leerling het probleem op een andere manier op te 
laten lossen. Je ziet hierin ook een duidelijke groei. Hoe ouder de kinderen zijn des 
te minder komen ze storen. 
In de kleuter – en onderbouw zijn veel leerspellen zelfcorrigerend. In groep 3 en 4 
wordt veel werk door de leerkracht nagekeken zodat er snel en veel feedback 
gegeven kan worden. Het rekenwerk wordt in groep 4 door de leerlingen zelf 
nagekeken. 
In de bovenbouw kijken de kinderen al hun taakwerk zelf na. Het schrijven en 
sommige taalopdrachten wordt door de leerkracht nagekeken.  

bevindingen  visitatieteam 

2. Zelfstandigheid  
 

evaluatie school 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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De zelfstandigheid van de leerlingen hebben we gezien en kunnen “toetsen” met wat 
we gelezen hebben.  
 

 
 
 

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. 

 

 
 
 

De lokalen zijn zo ingericht dat kinderen alle spullen gemakkelijk zelf kunnen 
pakken. De kasten zijn gelabeld, materiaal overzichtelijk en netjes neergezet. 
Kinderen krijgen vanaf groep 5 de hele morgen taaktijd. Deze ochtend wordt onder-
broken door een pauze van 10.00 uur tot 10.15 uur en een leesmoment voor de hele 
school van 10.15 uur tot 10.45 uur. Binnen deze taaktijd staan instructies gepland. 
Deze worden op de taakbrief en in groep 7 en 8 ook op een instructiebord weer-
gegeven. Kinderen kunnen veelal zelf kiezen of ze de instructie nodig hebben. 
In de middag staan de 4 x Wijzer lessen gepland. Vier uur in de week werken de 
kinderen aan een geschiedenis of natuur project. Hierbij kiezen de kinderen zelf 
opdrachtkaarten die uitgaan van verschillende intelligenties. Door het maken van 
deze opdrachtkaarten leren de kinderen de leerstof op een manier die het meest bij 
hun talenten past. Voor verder informatie over Vier x Wijzer, verwijs ik naar onze 
werkwijzer. 
 

 
 
 

In de praktijk hebben we bovenstaande gezien en terug gehoord van de leerlingen. 
De ouders benoemen de zelfstandigheid van de leerlingen en het plannen als zeer 
positief.   

 
 
 

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.  

 

 
 
 

bevindingen  visitatieteam 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 
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Een leerkracht heeft de opleiding tot Daltoncoördinator gevolgd. 
De school geeft leerkrachten de ruimte verantwoording te nemen en invulling te 
geven aan projecten. 
De school stimuleert leerkrachten deel te nemen aan scholingen. Zij nemen tijdens 
vergaderingen onderwerpen voor hun rekening. 
Binnen onze school voeren wij gesprekken over het wat en vervolgens het hoe waar 
binnen de inbreng van het team als zeer belangrijk ervaren wordt. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

In het daltonboek is zeer overzichtelijk beschreven hoe de ontwikkeling van de 
school structureel terugkomt op de vergaderingen. In de school en in verschillende 
groepen hebben we de uitwerking van projecten teruggezien.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 

 
 
 

Leerlingen werken veel samen. Op de taakbrief staan altijd twee samenwerkings-
opdrachten die je met een vast maatje uit moet voeren. Kinderen leren zo met 
iedereen samen te werken en ontdekken mooie dingen van elkaar. Een voorbeeld: 
“He, juf ik kan heel goed met Noa samenwerken en ze weet veel meer dan ik dacht”. 
Naast de verplichte samenwerking mogen kinderen elkaar altijd helpen met het 
werk. Ze kunnen hiervoor naar de samenwerkingsplek, maar als deze vol is mag  
er ook gefluisterd worden in de klas wanneer er hulp nodig is. Vooral in combinatie-
groepen is dit een noodzaak.  

 
 
 

In gesprekken met de leerlingen hebben we bovenstaande terug gehoord. 
Daarnaast hebben we het aan de hand van de symbolen op de verschillende 
taakbrieven en het maatjes bord in de praktijk gezien.  
 

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. 

 

 
 
 

Wij geven kinderen niet alleen de ruimte om samen te werken, maar we leren ze  
ook bewust aan hoe ze samen moeten werken. Dit doen we door het aanleren en 
inzetten van de didactische structuren. Elke week zorgen voor 3 didactische 
structuren, deze plannen we in ons weekschema. Vaak zetten we ze veel vaker in, 
b.v. kinderen even kort laten overleggen met hun schouder- of oogmaatje. 
In ons bulletin “Samenwerken” worden de doelen en middelen beschreven”. 
In onze bouwenvergaderingen werken we veel samen. We bereiden hier de 
projecten en feesten voor en bespreken inhoudelijke zaken o.a. taakbrieven, 
keuzekast, didactische structuren.  
Wanneer er ruimte is begeleiden we kinderen uit andere groepen.  
Ook in gesprekken met kinderen tijdens spreekuren wordt hier aandacht 
aanbesteed. 
 

 
 
 

De brochure samenwerking is een helder en duidelijk beschreven document. De 
leerlingen en leerkrachten hebben ons verteld en laten zien hoe ze de didactische 
structuren toepassen.  
 

 
 
 

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.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 
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Het pedagogisch klimaat binnen onze school heeft hoge prioriteit. Om zelfstandig je 
werk te kunnen doen en daar verantwoording voor te nemen en te dragen zijn 
basisregels nodig.  
Deze bestaan uit :  

- respect hebben voor elkaar ( ieder mag zijn zoals hij/zij is) 
- het helpen van elkaar 
- hoe werken we samen 
- verantwoordelijk zijn voor je eigen maar ook andermans spullen 
- rekening houden met elkaar 

Bovenstaande regels worden veelvuldig met kinderen besproken, gevolgd en 
geëvalueerd.  
Deze gesprekken met kinderen vormen een vast onderdeel van ons leerproces. 
 
Het team is verantwoordelijk voor alle kinderen van de school.  
Het team fungeert binnen onze school als rolmodel.  
 
Om kinderen van en met elkaar te laten leren zetten wij veelvuldig coöperatieve 
leervormen als middel in.  
 

 
 
 

Bovenstaande evaluatie wordt bevestigd uit de gesprekken met de leerlingen, 
ouders en team. Het team voelt zich duidelijk verantwoordelijk voor het onderwijs-
proces en het pedagogisch klimaat van de school. Goede samenwerking is hierbij 
dan ook belangrijk. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 

 
 
 

Vanaf groep 4 plannen de kinderen hun taakwerk. In groep 4 werken we met een 
dagtaak, kinderen bepalen de volgorde en leren om af te kleuren.  
Vanaf groep 5 werken we met een weektaak. Op de taakbrief staat een persoonlijke 
en een groepsreflectie vooraf. Waar gaan we/je op letten?  
Aan het einde van de taakwerkweek (woensdag) geven we de kinderen een kwartier 
de ruimte om te reflecteren. Ze moeten reflecteren op hun persoonlijk doel en op het 
gezamenlijke doel. Dit reflecteren doen ze individueel op de taakbrief. Ze kunnen de 
reflectie met een maatje of in een groepje bespreken. 
De taakbrieven worden ingeleverd op woensdag. De leerkracht kijkt ze steekproefs-
gewijs door. Wanneer er vragen zijn over de taakbrief, zal de leerkracht dit met de 
individuele leerling bespreken tijdens het spreekuur. 
 

 
 
 

We hebben al een goede ontwikkeling richting reflectie gelezen en teruggezien op 
de taakbrieven. De doorgaande lijn is nog niet vastgelegd zoals jullie beschrijven.  
Dit laatste hebben we ook zo ervaren.  
 

 
 
 

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.  

 

 
 
 
 
 
 

4. Reflectie  
 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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Op dit moment gebruiken we de reflecties op de taakbrief en de reflectiebladen die 
horen bij onze wereld oriëntatie methode Vier x wijzer. 
Bij het aanbieden van de didactische structuren letten we zeker op het proces. Hoe 
zijn jullie tot dit antwoord gekomen? Heeft iedereen zijn mening kunnen zeggen? 
Praten jullie om de beurt? Welke argumenten zijn er gebruikt? etc.  
We reflecteren op verschillende manieren, maar de doelen die we hierbij stellen per 
groep (ontwikkelingslijnen) en de middelen liggen nog niet vast. Het staat voor dit 
schooljaar op de planning. We gaan aan de slag met ons rapport en het invoeren 
van een portfolio, hierbij zal de reflectie een grote rol gaan speken ( zie projectplan 
reflectie en projectplan portfolio en rapportage). 
 
Tijdens voortgangsgesprekken is dit onderwerp van gesprek. 
 

 
 
 

De doelen per groep hebben we teruggezien op de taakbrieven. 
Het verder uitdiepen en ontwikkelen van een doorgaande  reflectie is een goede 
ontwikkeling. De persoonlijke- en groepsreflectie hebben we op de verschillende 
taakbrieven teruggezien. 
In de bovenbouw konden we al een start van de portfolio’s bekijken.  
 

 
 
 

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. 
 

 
 
 

 
Veel aandacht wordt besteed aan het gesprek met elkaar over de dingen die we 
doen. Waar zijn we trots op, wat gaat goed, welke hulp, tips kunnen we elkaar geven 
als we zien dat iets minder gaat.  
Het leren van elkaar neemt een belangrijke rol is. Collegiale consultaties worden 
onderling gedaan. Klassenbezoeken door de Daltoncoördinator geven gelegenheid 
tot het geven van feedback en eventuele begeleiding op onderwerpen die nog lastig 
zijn. Een open sfeer waarbinnen een ieder kan aangeven wat hij of zij nodig heeft 
om zich te kunnen ontwikkelen. 
Elke vergadering is Dalton een onderwerp op onze agenda. 
 
De school is met reflectie bezig. De doorgaande lijn is nog niet vastgesteld.  
Dat gesprek moeten we met elkaar nog voeren.  
 

 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 
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We hebben de rol van de daltoncoördinator in deze al  kunnen lezen en terug 
gehoord in de verschillende gesprekken.  
We onderschrijven de ontwikkeling van een doorgaande lijn reflectie in een 
aanbeveling. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 

 
 
 

Het goed gebruiken van de tijd en de goede keuzes maken is per kind erg ver-
schillend.  
We vinden het belangrijk dat het rustig is tijdens de taaktijd. In het lokaal mag je 
elkaar wel helpen, maar alleen op fluistertoon zodat je andere niet stoort. Bij lang-
durige samenwerking kies je een plek in de hal. Hier mag je met een zachte stem 
praten. In het stiltelokaal wordt niet gesproken, kinderen die moeite hebben 
concentratie kunnen hier fijn werken.  
We bespreken regelmatig met kinderen waarom ze een bepaalde werkplek kiezen 
en of dit inderdaad bij hen of de te maken opdracht past. We merken dat veel 
kinderen hier prima mee om gaan.  
Om kinderen bewust te maken van wat ze moeten leren, staan de doelen bovenaan 
de taakbrief. We bespreken deze doelen en op deze manier worden kinderen zich 
steeds meer bewust van hun leerproces. We stimuleren kinderen ook, nadat de 
opdrachten gemaakt zijn, dat te gaan oefenen wat ze nog moeilijk vinden. Als leer-
kracht ben je op de hoogte waar kinderen moeite mee hebben , zodat je ze kan 
stimuleren. 
 

 
 
 
 

bevindingen  visitatieteam 

5. Effectiviteit/ doelmatigheid  
 

evaluatie school 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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We hebben gezien dat de leerlingen efficiënt om kunnen gaan met hun leertijd. Een 
volgende stap is dat de leerlingen zich bewuster zijn van hun eigen leerproces en  
leerdoel en daarop kunnen reflecteren. Nu wordt meer op organisatorisch gebied 
gereflecteerd. 
 

 
 
 

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. 

 

 
 
 

 
We stimuleren kinderen voortdurend om te letten op de doelen bij het maken van 
een werkje. Ook kijken we zeer regelmatig mee met de planning van de kinderen. 
Aan de hand van onze methode toetsen en de citotoetsen zien we of de leerlingen 
het gewenst resultaat behalen. Na elke methode toets maakt de leerkracht een 
analyse en stelt actiepunten op voor de groep en individuele leerlingen.  
We zorgen voor een gevarieerd aanbod. We proberen leerstof waar mogelijk te 
integreren. Wanneer we met een thema van Vier x wijzer bezig zijn proberen we  
ook een taalactiviteit en de woordenschatlessen hierbij aan te laten sluiten. De 
handvaardigheid en tekenlessen zijn een onderdeel geworden van Vier x wijzer. 
We zullen de komende jaren steeds meer zoeken naar de samenhang tussen de 
vakken. 
Kinderen kunnen op verschillende manieren leren. Kinderen werken met boeken en 
schriften, maar ook met leerspellen en computer. Kinderen werken individueel, met 
een maatje of in een groepje.  
Kinderen hebben verschillende taakbrieven ( niet meer dan 3 niveaus in een groep) 
en kunnen voor een deel zelf kiezen of ze instructie gaan volgen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

bevindingen  visitatieteam 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 
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De keuze  voor de methode Vier x Wijzer is een hele goede geweest en past prima 
binnen het daltonconcept.  Het integreren van de verschillende leervakken is een 
prima ontwikkeling en doel. D.m.v. toetsing en analyses wordt efficiënt omgegaan 
met het lesaanbod en de begeleiding van de leerlingen in hun leerproces.  
We hebben in enkele groepen mee gemaakt hoe de leerlingen aan de slag gingen 
met Vier x Wijzer. De uitwerking van de projecten in de verschillende groepen en  
de portfolio’s mogen gezien 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.  

 

 
 
 

 
In groepsplannen en overzichten staat beschreven welke doelen wij gaan behalen. 
Twee maal per jaar wordt de data op school en groepsniveau binnen het team 
besproken, geëvalueerd en worden er interventies ingezet.  
In onderwijs en begeleidingsgesprekken zijn de vaardigheidsscores van kinderen 
leidend. 
In samenspraak met de intern begeleider worden voor leerlingen programma’s 
opgezet die nodig zijn om hen passende zorg te geven. 
Dit kan zijn extra instructietijd, minder werk, gekopieerd werk.   
De doorgaande lijn in Daltoncompetenties voor de kinderen is vast gesteld binnen  
het team en opgenomen in brochures. 
Doelen zijn duidelijk omschreven wat wij elk jaar binnen de groepen willen zien. 
Een doorgaande lijn binnen het personeel is niet expliciet beschreven. 
Enkele leerkrachten hebben geen certificaat . Deze leerkrachten worden binnen  
ons team opgeleid. Zij krijgen ondersteuning van onze Daltoncoördinator.  
 

 
 
 

De daltoncompetenties voor de leerlingen zoals beschreven hebben we gezien en 
gehoord van de leerlingen. Hun gedrag laat een grote zelfstandigheid en verant-
woordelijkheid zien. De doorgaande lijn van het personeel hebben we gemist. De 
vele personeelswisselingen kunnen hier meegespeeld hebben. We hebben begrip 
voor de keuze nieuwe leerkrachten voorlopig binnen het team o.b.v. de dalton-
coördinator te begeleiden. 

 

 
 

bevindingen  visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 
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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. 
 

 
 
 

In ons beleidsplan staat beschreven waar we voor staan, wat gedaan is en onze 
planning voor de aankomende periode. 
De Daltoncoördinator heeft prachtige brochures geschreven over samenwerken, 
zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. 
Dit jaar is zij elke woensdag vrij geroosterd om het Dalton goed te volgen en leer-
krachten te begeleiden waar nodig. Zij heeft intervisie bijeenkomsten met andere 
Daltonscholen. 
Ieder jaar volgt zij samen met de directeur de bijeenkomsten. 
Elke vergadering is Dalton onderwerp op de agenda. Dat kan een onderwerp zijn 
waar we met het hele team over willen brainstormen of we bespreken de door-
gaande lijn en de voortgang binnen de school. 
 
Elke twee weken wordt er in de nieuwsbrief een stuk geschreven over hoe wij de 
Daltonprincipes vorm geven binnen de school. De taakbrieven gaan mee naar huis, 
om ouders te laten zien hoe kinderen hiermee werken. 
Dit jaar is er weer een tevredenheidonderzoek afgenomen waar ouders en kinderen 
hun input hebben kunnen geven op ons concept. 
Om kinderen meer te betrekken hebben wij een leerlingraad in het leven geroepen. 
Er is nog te weinig inbreng van ouders op onze Daltonontwikkeling. Door ouders 
meer te informeren over ons Daltonconcept hopen wij ze meer betrokken te krijgen 
bij de school. 
Wij zijn bezig om een groep ouders bij elkaar te krijgen die zich willen gaan buigen 
over het profileren van ons concept waar wij zo trots op zijn. 
Het schoolbestuur ondersteunt onze daltonontwikkeling door ruimte te geven binnen 
de formatie om de Daltoncoördinator vrij te roosteren. 

6. Borging  
 

evaluatie school 

Indicatoren op schoolniveau 
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Het daltonboek is een goed voorbeeld van de borging. De verschillende ontwikke-
lingen hebben geresulteerd tot duidelijke brochures van de verschillende kern-
waarden. De vergaderingen zijn er in opgenomen, evenals de keuze voor nieuwe 
ontwikkelingen. 
Het meegeven van de taakbrieven en de tweewekelijkse nieuwsbrief is een goede 
keuze om de ouders meer te betrekken bij de daltonontwikkeling van de school.  
De ouders waarmee we gesproken hebben onderschrijven dat de betrokkenheid 
vanuit de ouders wel wat meer mag zijn. De keuze om ouders te betrekken bij de 
profilering van de school is een goede start hierin. 
Met het samenstellen van een leerlingenraad is de betrokkenheid van de leerlingen 
zeker vergroot. 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Onderwerpen die besproken zijn: 
- welke groepen zijn vertegenwoordigd; 
- wie van het team is betrokken bij de leerlingenraad; 
- voorzitter en notulant 
- hoe kom je in de leerlingenraad; 
- welke onderwerpen worden besproken; 
- het schoolplein, gezamenlijk gebruik met een andere school; 
- terugkoppeling naar de groepen; 
- veranderen er dingen op school door de leerlingenraad;  
- wat is het leukste van het Drieluik; 
- waar mag in mee beslist worden; 
- eigen budget leerlingenraad; 
- voorstellen van leerlingenraad aan andere leerlingen; 
- hoe komen ideeën van leerlingen bij de leerlingenraad; 
- informatie naar ouders; poll op site. 

 

bevindingen visitatieteam 

Uit de gesprekken met leerlingen 

Overige opmerkingen school 
 (nog niet in zelfevaluatie opgenomen, maar wel relevant) 
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Tijdens de groepsbezoeken zijn gesprekken met leerkrachten geweest. De gesprek-
ken gingen over de taakbrieven, differentiatie, reflectie, Vier x Wijzer. Het dalton-
concept in de praktijk. Daarnaast is een kort gesprek geweest met de intern 
gebeleider. Zij is binnen de stichting op twee scholen werkzaam. We hebben met 
haar gesproken over haar inzet bij de zorg voor de leerlingen.  

 
 
 

 
 
 
 

Onderwerpen die besproken zijn: 
- klassenouders; 
- ervaring met daltononderwijs; 
- keuze school; 
- vrijheid, zelfstandigheid, zelfvertrouwen; 
- laagdrempeligheid leerkrachten; 
- betrokkenheid ouders; 
- wisseling leerkrachten; 
- pluspunten Het Drieluik; 

o kleine school 
o het plannen 
o voorbereiding voortgezet onderwijs; huiswerk 
o Vier x Wijzer 
o goede warme sfeer 

- inbreng ouders 
- creativiteit, aanleren basis mag meer zijn 
- tip voor school; jaarboekje aan begin schooljaar met activiteiten waar hulp 

van ouders bij gevraagd wordt. Ouders moeten min. bij één activiteit mee- 
helpen.  

Onderwerpen die besproken zijn: 
- het daltonboek; 
- nieuwe visitatiekader; 
- certificering nieuwe leerkrachten; 
- kweekvijver  
- facilitering daltoncoördinator; 
- wisselingen binnen het team; 
- krimp van de school; 
- personeelsbeleid van de stichting( leerkrachten op contractbasis); 
- aanbevelingen van de vorige visitatie; 
- daltonconcept en Vier x Wijzer; 
- ouderbetrokkenheid; 
- werksfeer in de hallen en stiltelokaal 
- keuzekast 

Uit de gesprekken met ouders 

Uit de gesprekken met leraren en ondersteunend personeel 

Uit de gesprekken met de schoolleiding 
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naam bestuurslid: Dhr Theo Pruijn 

Onderwerpen die besproken zijn: 
- stichting de Linge; voorschools en primair onderwijs; 
- IKC binnen de stichting 
- High Performance School: ambitie excellente scholen, opleiding, hoge 

doelen en verwachtingen, ontwikkeling vanuit startpunt, 4 jarenplan 
- strategisch beleidsplan-schoolplan; 
- facilitering daltonschool Het Drieluik: formatie en facilitering 

daltoncoördinator, scholing 
- personeelswisselingen/mobiliteit; 
- voorwaarden/beleid op personeel; 
- krimp binnen de stichting; 
- continuïteit onderwijsconcept; 
- daltoncertificaat; 
- nascholing; 
- scholingsdagen binnen de stichting: verbetertraject lezen 
- passend onderwijs: indiceren, arrangeren, Lingeforum; 
- directeursfunctie meer scholen; 
- expertise binnen de stichting. 

 

 
 
 
 

  ontwikkeling 

nr kernwaarden O V 
0 Realisering aanbevelingen vorige visitatie *  x 
1 Vrijheid in gebondenheid / Verantwoordelijkheid en 

vertrouwen 
 x 

2 Zelfstandigheid  x 
3 Samenwerking  x 
4 Reflectie  x 
5 Effectiviteit- doelmatigheid  x 
6 Borging   x 

* niet van toepassing bij licentieverlening 

  

Uit de gesprekken met het bestuur 

beoordeling 
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 Advies Criteria 

 Licentie verlenen 
 

Maximaal één onvoldoende kernwaarde. 

 Over twee jaar versnelde visitatie 
voor licentieverlening 

Twee of meer onvoldoende kernwaarden 

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

x Licentie voor vijf jaar verlengen 
 

Maximaal één onvoldoende kernwaarde inclusief 
realisering aanbevelingen vorige visitatie  

 Over twee jaar versnelde visitatie  
(bij de vijfjaarlijkse visitatie) 

Twee of meer onvoldoende kernwaarden inclusief 
realisering aanbevelingen vorige visitatie 

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

 
 
 
 
 
 
 

Aanbeveling Omschrijving 

Nr. 1 Durf meer los te laten, heb vertrouwen in de leerlingen . Er is nog veel  
leerkracht gestuurde structuur aanwezig.  Werk de komende periode aan 
het geven van meer verantwoordelijkheid aan de leerlingen.  
 

Nr. 2 Een start met reflectie is gemaakt op de takenkaart en leerling-
gesprekken. Werk een doorgaande lijn reflectie uit en koppel dit aan 
de leerdoelen en de leerkrachtcompetenties.  
 

 
 
 
 

 
We bedanken het team van Het Drieluik voor de hartelijke ontvangst, we voelden 
ons welkom deze dag. We hebben de goede sfeer die er op school is zeker mee 
mogen maken. 
De methode Vier x Wijzer is het terechte paradepaardje waar zowel leerlingen als 
team enthousiast over kunnen vertellen. De daltoncoördinator is een parel; ze 
heeft veel werk verricht, blijft het proces volgen en zorgt daarmee voor borging  
en kwaliteit. 
 
 

Advies aan het bestuur van de NDV 
 

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

 

slotopmerkingen 
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naam handtekening datum 

   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
We hebben een positief gevoel over de wijze waarop de visitatie in deze vorm gedaan is. 
Het feit dat wij ons eigen proces konden beschrijven werkte voor ons beter dan het 
invullen van alle lijsten van voorheen. 
De visiteurs waren critical friends die oog hadden voor de dingen die goed gaan en 
aanbevelingen gaven daar waar ontwikkeling nog wenselijk is. 
De gesprekken met verschillende geledingen gaven het beste beeld van de praktijk.  
Als school vinden wij de gesprekken een waardevolle feedback op datgene wat wij doen. 
Heel blij zijn wij met de beoordeling van de visiteurs. Het sterkt ons in het gevoel dat wij 
op de goede weg zijn. 
Met de aanbevelingen kunnen wij zeker weer vooruit.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

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 kunnen dus afwijken van de 

“slotopmerkingen” genoemd in het visitatieverslag. 



 
 

Visitatieverslag op basis van 6 kernwaarden, september  2013 25 

 

 

 

 

 

aanbeveling 1. 
(letterlijk overnemen uit 
visitatieverslag) 

Durf meer los te laten, heb vertrouwen in de leerlingen . Er is nog 
veel  leerkracht gestuurde structuur aanwezig.  Werk de komende 
periode aan het geven van meer verantwoordelijkheid aan de 
leerlingen.  
 

actie Het op een vaste tijd inroosteren van de spreekuren in elke 
groep. Een lijstje maken voor leerkrachten welke punten er 
tijdens het spreekuur met individuele kinderen besproken kan 
worden. Dit op leergebied, maar ook sociaal-emotioneel. 
Instructiegroepjes nog beter samenstellen en kinderen zelf 
laten beslissen of ze instructie nodig hebben. 

uitvoerenden Daltoncoördinator en leerkrachten 

tijdvak Gedurende hele schooljaar 2014/2015  
Dit terug laten komen op PV’s en BV’s  

scholing/ externe 
ondersteuning 

geen 

toelichting  
 

aanbeveling 2. 
(letterlijk overnemen uit 
visitatieverslag) 

Een start met reflectie is gemaakt op de takenkaart en leerling- 
gesprekken. Werk een doorgaande lijn reflectie uit en koppel dit 
aan de leerdoelen en de leerkrachtcompetenties.  
 

actie In oktober bekijken we op een PV de leerlijnen reflectie die 
door de DON beschreven zijn. We passen ze voor onze school 
aan. 
Van oktober tot december gaat de coördinator op zoek naar 
materiaal dat we eventueel kunnen gaan gebruiken. Dit door 
bezoek aan daltonscholen, zoeken op de site en bij Marant. 
De materialen worden in het team besproken en wanneer er 
iets passends bij zit, zullen we dit in de maanden februari tot 
april uitproberen. 
In mei en juni nemen we de beslissing over welk materiaal we 
in zullen zetten. 
In het schooljaar 2015-2016 zal dit beschreven worden in een 
brochure. 
Naast het neerzetten van een leerlijn en eventueel aanschaffen 
van passend materiaal, zijn we dit jaar ook bezig met het 
vernieuwen van ons rapport. Een onderdeel van het nieuwe 
rapport is een reflectieverslag van de leerlingen.  

uitvoerenden Daltoncoördinator en team 

tijdvak 2014-2016 

scholing/ externe 
ondersteuning 

 

toelichting Dit is ook uitgewerkt in een projectplan voor 2014/2015. 
 

Plan van aanpak m.b.t. uitwerking aanbevelingen  



 
 

Visitatieverslag op basis van 6 kernwaarden, september  2013 26 

 
 
 
 
 

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 


