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niet van toepassing bij  1

e
 licentieaanvraag 

 
 
 

Zet beleid uit in kleine stapjes die iedereen kan volgen en implementeren en 
borgen; weet van elkaar wie wat doet. 

 
 
 

In de afgelopen jaren is ons team veranderd. We kregen in 2011 een nieuwe 
directeur, nieuwe collega’s en de daltoncoördinator volgde de opleiding tot 
Daltoncoördinator. Sinds 2014-2015 heeft de Daltoncoördinator één middag 
daltontijd gekregen. We veranderden van een team dat grotendeels aangestuurd 
werd door de directeur naar een team waarin een ieder bijdraagt aan de 
(Dalton)ontwikkeling van de school.  
Wij hebben mogen ervaren dat ontwikkelingen het best tot zijn recht komen indien 
deze door het team gedragen worden. Wij kozen er gezamenlijk voor om tijd uit 
trekken om het portfolio meer gestalte te geven. Wij wilden ervoor zorgen dat onze 
leerlingen meer eigenaar zouden worden van het leerproces. Wij zijn trots op het 
resultaat. Zoals ons motto luidt ‘De Edelsteen laat ieder kind stralen’. Maar ook 
ouders stralen wanneer zij het portfoliogesprek voeren met hun kind en ons team 
straalt van kinderen die trots zijn op hun werk en hun ontwikkeling. 
Samen staan we sterk en met coaching van de directeur en daltoncoördinator zijn 
wij vervolgens in leerteams gaan werken. In elk leerteam is een voorzitter benoemd. 
We reflecteerden in 3 teams over onze Daltonafspraken en dachten na over hoe de 
kernwaarden binnen onze school tot uiting kwamen. Dat leidde tot een aantal 
nieuwe doelen. De leden van elk leerteam zijn verantwoordelijk voor inhoudelijke 
veranderingen en vernieuwingen. Voor inhoud, proces en uitvoering. De leden van 
het leerteam informeren de rest van (leer)team over de vorderingen. We houden 
elkaar structureel op te hoogte van ontwikkelingen door middel van bordsessies die 
1 keer per twee weken worden gehouden. Afspraken worden per onderwerp door de 
leden van de leerteams in een afsprakenschema gezet waarin de doorgaande lijn 
zichtbaar is van groep 1 t/m 8. Naar aanleiding van deze afspraken wordt het 
Daltonwerkboek bijgesteld en zijn onze afspraken geborgd. Naast de bestaande 
kinderraad is er een daltonraad gevormd van leerlingen uit de groep 5 t/m 8 die 
medeverantwoordelijk zijn voor het borgen van de daltonontwikkelingen in de groep. 
Zij houden het daltononderwijs levend en dragen namens de groepen een steentje 
bij aan ons daltononderwijs onder leiding van de daltoncoördinator.  
Op het gebied van reflectie, de taak, instructie, zelfstandigheid, dagritme en 
samenwerkend leren hebben ontwikkelingen plaatsgevonden of is een doorgaande 
lijn zichtbaar gemaakt. 
- Reflecteren d.m.v. het portfolio, op de taak en door middel van reflectiekaartjes. 
- De taak is op inhoud aangepast en gedifferentieerd vanaf groep 5. De 
gedifferentieerde taak van groep 3 en 4 worden nu onder de loep genomen. De 
leerlingen konden er niet voldoende mee uit de voeten. Het moet visueler gemaakt 
worden. 
- Het taakbord is geïntroduceerd vanaf groep 3. Leerlingen hebben inzicht in tijd.  

0. Realisering aanbevelingen vorige visitatie 

aanbeveling 1. 
1. 

evaluatie school 
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- Zelfstandigheid: Werkplekkenbeleid, actieve inloop, gebundelde handelingswijzers. 
- Samenwerkend leren: Doorgaande lijn coöperatieve werkvormen.  
- Eigen keuze voor deelname aan instructie. 
Wij willen de komende tijd collegiale klassenconsultaties mogelijk maken. De 
afspraken zijn geïmplementeerd en vastgelegd. Voor de toekomst willen we er met 
elkaar voor zorgen dat alle afspraken geborgd blijven. De directie, dalton-
coördinator, leerteams, leerlingen en ouders blijven zich hiervoor inzetten door de nu 
ingezette weg te vervolgen. 

 
 
 

Het visitatieteam onderschrijft bovenstaande ontwikkelingen. We vinden dat jullie de 
goede weg zijn ingeslagen en hebben er het volste vertrouwen in dat de ingezette 
weg een vervolg krijgt. 

 
 
 

De mogelijkheden van ICT en van het gebouw kunnen optimaler worden 
gebruikt waarbij onderwijs prioriteit heeft. 

 
 
 

 ICT wordt meer gebruikt: 
- Digiborden in alle groepen. Deze worden structureel ingezet om de instructies   
  functioneel te ondersteunen en zijn door de leerlingen in te zetten als extra   
  oefenmiddel. 
- De softwarepakketten zijn uitgebreid.  
- Gebruik van computers in diverse vakgebieden is toegenomen. 
- Meer computers in groepen en aula. Hier kunnen de leerlingen vanaf groep 5  
  zelfstandig gebruik maken i.v.m. het behalen van hun leerdoelen. 
- Computers worden gebruikt om leerdoelen te behalen. 
- Digitale rapporten. 
 
Mogelijkheden van het gebouw: 
Het werkplekkenbeleid is aangepast en er is meubilair aangeschaft die dit mogelijk 
maakt. 
Samenwerken in de aula. Stilwerkplekken op de gang.  

 
 
 

Deze aanbeveling vervalt. We hebben de theorie in de praktijk teruggezien. 
 

 
  

bevindingen  visitatieteam 

aanbeveling 2. 
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. 
 

 
 
 

Leerlingen leren keuzes maken tijdens het werken aan de taak. Leerlingen krijgen 
een zekere ruimte om te beslissen of zij de instructie volgen. Welke dag zij de taak 
uitvoeren, met welke taak zij beginnen, samen of individueel te werken, om een 
werkplek te kiezen en om hulp te vragen bij leerkracht of medeleerling. Ook krijgen 
leerlingen de vrijheid om een eigen leerdoel te stellen in het keuzewerk voor een 
langere periode en hebben invloed op de manier waarop het leerdoel wordt behaald. 
De leerlingen leggen verantwoording af aan de leerkracht. De leerkracht controleert 
of de afspraken zijn nagekomen, taken volbracht zijn en evalueert de aanpak met de 
leerlingen.  
Onze ambitie voor de toekomst is om de leerlingen structureel gepaste verantwoor-
delijkheid te geven voor het volgen van instructies. Hiervoor zijn nu proeftuintjes 
uitgezet. 

 
 
 

We hebben de start van bovenstaande teruggezien. Bewaak het proces dat  in alle 
groepen consequent volgens de afspraken gehandeld wordt en de leerkrachten dit 
controleren.  
Er is zeker enige ruimte voor de leerling om een eigen leerdoel te stellen. Dit is 
echter nog maar pas opgestart. We willen jullie dan ook aanmoedigen om hiermee 
door te gaan en hebben met name het loslaten van de leerlingen verwerkt in een 
aanbeveling. 

 
 
 

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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Leerkrachten geven de leerlingen het vertrouwen en stimuleren de leerlingen om 
zich verantwoordelijk te voelen. De vrijheid die leerlingen krijgen gaat samen met 
duidelijke regels. De leerkracht biedt structuur bijvoorbeeld door middel van 
handelingswijzers om tot het doel te komen en bewaakt de grenzen van de vrijheid. 
De leerkracht zorgt voor een taak op maat, standaard 3 niveaus voor de basis-
vakken. Voert coach/portfoliogesprekken met de leerlingen waarin de leerkracht en 
leerling afspraken maken over de geschonken en genomen verantwoordelijkheid 
van beide partijen. 
De leerkracht heeft de vrijheid om zelf de werkvormen te kiezen om de leerdoelen te 
behalen met de leerlingen en verantwoordt deze in de groepsplannen. 

 
 
 

Er zijn voldoende handelingswijzers en er worden gesprekken met de leerlingen 
gevoerd. We zien hierin nog veel meer mogelijkheden en hebben die verwoord bij 
onze aanbeveling. 

 
 
 

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. 

 

 
 
 

Leraren leggen verantwoording af over de behaalde resultaten. Hiervoor is een 
stroomschema vastgesteld met bijbehorende analyse formulieren, 
planningsformulieren en evaluatiemomenten. Er zijn op school afspraken gemaakt 
over de minimaal te behalen resultaten en streefdoelen. De leerkracht kan hiervan 
op een verantwoorde wijze vanaf wijken (altijd in overleg met de zorgcoördinator). 
Hij of zij heeft de vrijheid om eigen doelen voor de huidige groep te stellen. Dit geeft 
de leerkracht meer kans van slagen in het behalen van de doelen en is de leerkracht 
meer eigenaar van het leerproces in zijn groep. Er zijn nog kleine aanpassingen die 
gedefinieerd dienen te worden. Een lastige stap is nog om de doelen leidend te laten 
zijn en de methode te zien als een middel om de doelen te behalen. Dit vereist een 
goed inzicht in de leerlijnen en jaardoelen van de leerkracht en voldoende 
vertrouwen om het didactisch handelen hierop af te stemmen. 
Binnen het team heerst een goede en vertrouwde sfeer. Een aandachtspunt hierin is 
wel dat we elkaar durven aanspreken op de afspraken die wij met elkaar maken. 
Er heerst een open en betrokken sfeer op school. Ouders geven aan dat 
leerkrachten en directie goed bereikbaar zijn en tijd vrij maken om met elkaar in 
gesprek te gaan.  
 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 



 
 

Visitatieverslag op basis van 6 kernwaarden, september  2013 6 

De leerlingen ontvangen onderwijs dat naast de cognitieve ontwikkeling ook ruimte 
biedt voor persoonlijke ontwikkeling. Voorbeelden hiervan zijn het stellen van eigen 
leerdoelen, portfolio, daltonpodium, cultuur- en techniekweken, ruimte voor eigen 
initiatieven en het Talentenlab. 

 
 
 

We hebben een fijne sfeer ervaren waarin er aandacht en tijd voor elkaar is. De 
laagdrempeligheid van de directeur wordt ook met name genoemd bij de 
gesprekken met de ouders. 
We zien ook terug dat er volop ruimte geboden wordt tijdens en na school voor de 
persoonlijke ontwikkeling. 

 
 
 
 
 
 
 

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. 
 

 
 
 

Leerlingen hebben een taak op maat (3 niveaus voor de basisvakken) en plannen 
zelf hun taken bij binnenkomst of aan het begin van de week. Er is een opbouw van 
dag naar weektaak in de groepen 1 t/m 8. Een handig hulpmiddel hierbij is de 
dag/weekplanning op het taakbord vanaf groep 3. Leerlingen krijgen inzicht in de 
instructiemomenten en in de beschikbare tijd om zelfstandig te kunnen werken.  
Leerlingen hebben enige inspraak in het bijwonen van instructiemomenten. Op de 
aangegeven momenten van het taakbord kunnen leerlingen zelfstandig werken aan 
de weektaak. Ze hebben beschikking over de benodigde materialen. Deze zijn in de 
klaslokalen zo opgeruimd dat het zelfstandig te pakken is. 
De leerlingen kunnen omgaan met uitgestelde aandacht. Door middel van het 
stoplicht in de klas zien de leerlingen of er mogelijkheid is om hulp te vragen aan de 
leerkracht of medeleerlingen. Er wordt gebruik gemaakt van uitlegschriften en 
handelingswijzers. Deze zijn gebundeld in een map. In de kleutergroepen zijn de 
handelingswijzers zichtbaar aanwezig. 
Leerlingen hebben vanaf groep 1 een zekere vrijheid in het kiezen van een werkplek 
en kijken het werk zelf na vanaf groep 3. Leerlingen worden gestimuleerd om 
keuzes te maken. Ze mogen zelf leerdoelen stellen en (verwerkings- /herhalings)-
taken kiezen met behulp van de doelkaart vanaf groep 3.  

 
 
 

bevindingen  visitatieteam 

2. Zelfstandigheid  
 

evaluatie school 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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We zien bovenstaande ontwikkelingen terug in de school. 

 
 
 

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 leerkrachten zorgen voor een taak op maat zodat leerlingen op eigen tempo en 
op hun eigen wijze kunnen leren. De leerkracht geeft door middel van de week-
planning op het taakbord aan wanneer er instructiemomenten zijn en hoeveel tijd er 
beschikbaar is om zelfstandig te kunnen werken. In de planning is ook tijd opge-
nomen om aan eigen leerdoelen te werken. De leerkracht zorgt voor materialen om 
dit te bevorderen zoals de doelkaart; een handelingswijzer om tot het zelfgekozen 
leerdoel te komen. De leerkrachten zorgen voor afspraken om zelfstandigheid te 
bevorderen zoals afspraken betreffende zelf nakijken, voor zelfstandige opdrachten, 
handelingswijzers en leren de leerlingen om te gaan met uitgestelde aandacht. 
Vastgelegde afspraken op het gebied van zelfstandigheid zijn vastgelegd in het 
afsprakenschema.  

 
 
 

Veel ontwikkelingen zijn net opgestart of er wordt nog niet lang mee gewerkt. We 
vragen ons af wie het leerproces van de leerlingen bewaakt. Zie aanbeveling nr. 1. 

 
 
 

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

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

 

 
 
 

Op school is er ruimte voor leerkrachten om hun talenten te laten zien. Er zijn hier 
diverse mogelijkheden toe. Leerkrachten worden gestimuleerd om hun eigen proef-
tuintjes uit te zetten en de resultaten te delen met het team. Voor vele vakgebieden 
zijn er coördinatoren die de taak hebben om het stukje beleid van hun vakgebied te 
stimuleren in de school, hierin is hun eigen inbreng belangrijk in relatie tot het 
schoolbeleid van dat vakgebied. De leerkrachten worden gestimuleerd om initia-
tieven nemen in hun professionaliteit te ontwikkelen. 

bevindingen  visitatieteam 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 
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Op cultureel niveau is het team gestart met cultuurtalent weken. Iedere leerkracht 
kan hierin aansluiten bij zijn of haar eigen talent en dit uitdragen naar de kinderen. 
Dit heeft de kwaliteit van de betreffende producten verhoogd. 

 
 
 

We hebben dit zeker teruggezien en vinden het feit dat deze mogelijkheden binnen 
jullie school aanwezig zijn een echte parel binnen jullie Daltononderwijs!  

 
 
 
 
 
 
 

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 krijgen regelmatig de mogelijkheid om samen te werken in een groepje of 
met een maatje. De koppels en groepjes worden wisselend door de leerkracht of 
door de kinderen zelf samengesteld. In groep 1-2 werken de leerlingen gedurende 
een aantal weken met een vast maatje. In de groepen 3 t/m 8 werken we met 
tafelgroepjes waarbinnen de kinderen samenwerken. Leerlingen leren van en met 
elkaar door coöperatieve werkvormen en samenwerkingsopdrachten in de taak. Zo 
maken leerlingen bijvoorbeeld samen een muurkrant of voeren samen een Engels 
gesprekje. 
Ook werken leerlingen met andere leerlingen uit de klas en de school samen.  
Zo vinden er bijvoorbeeld groepsdoorbrekende activiteiten plaats wanneer er school-
breed aan een thema wordt gewerkt maar ook wordt er o.a. maatjes gelezen, een 
oudste kleuter wordt aan een jongste kleuter gekoppeld en er wordt tutor gelezen. 
Tijdens de actieve inloop is er ook tijd om groepsoverstijgend met elkaar samen te 
werken en te leren.  
Leerlingen mogen zowel samenwerken in de klas als in de aula.  
Een aandachtspunt is nog om de leerlingen beter inzicht te geven in de ver-
wachtingen van samenwerken. Het verschil tussen didactisch samenwerken en 
pedagogisch samenwerken (samen werken of samenwerken. ) Duidelijk handelings-
gericht communiceren naar de leerling wat we verwachten in vaardigheden van hen 
in deze verschillende vormen van samenwerken. 

 
 
 

We sluiten ons aan bij het eigen aandachtspunt van de school en zie de samen-
werking terug in de 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. 

 

 
 
 

De leerkrachten zorgen voor lesactiviteiten waarin de leerlingen uitgedaagd worden 
om samen te werken. Hiervoor worden o.a. coöperatieve werkvormen gebruikt. Er is 
een doorgaande lijn van het gebruik van coöperatieve werkvormen. De leerkrachten 
zorgen ervoor dat er binnen de coöperatieve werkvormen aandacht wordt besteed 
aan de samenwerkingsvaardigheden. Voor deze samenwerkingsvaardigheden wordt 
in de komende jaren een ontwikkelingslijn ontworpen.  
De leerkrachten zorgen ervoor dat er samenwerkingsopdrachten zijn opgenomen in 
de taak en in keuzewerk.  
Op de Edelsteen werken we handelingsgericht. De samenwerking tussen leer-
krachten en ouders staat centraal. Samen proberen we ervoor te zorgen dat leer-
lingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Er vinden omgekeerde oudergesprekken 
plaats waarin ouders vertellen over hun kind zodat we samen tot de onderwijs-
behoeften komen.( vanaf groep 6 is de leerling ook aanwezig bij dit gesprek).  
Op schoolniveau werken de leerkrachten in leerteams. De leerteams zijn 
verantwoordelijk voor inhoudelijke veranderingen en vernieuwingen in de school.  
De leerteams worden gecoacht door de daltoncoördinator. Door middel van bord-
sessies worden ontwikkelingen levend gehouden en geborgd. 

 
 
 

Het doel is duidelijk. De coöperatieve werkvormen zien we terug. Wij adviseren om 
de aandacht ook te richten op: wanneer laat je kinderen met welk doel samen-
werken en niet alleen op de uitvoering van de werkvormen. 

 
 
 

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. 



 
 

Visitatieverslag op basis van 6 kernwaarden, september  2013 10 

 
 
 

Samenwerken op schoolniveau is versterkt door de invoering van leerteams. Er zijn 
drie leerteams binnen de school waarin alle bouwen en alle leerkrachten vertegen-
woordigd zijn. Door gebruik te maken van elkaars kennis en talenten is duidelijk 
merkbaar dat de kwaliteit maar vooral ook uitvoering van de gemaakte afspraken 
met elkaar gedeeld worden. Dit is zichtbaar in alle groepen. Sinds september 2014 
maken we gebruik van bordsessies waarin de samenwerking sterk naar voren komt. 
Deze sessies zijn kort maar effectief. Ieder leerteam brengt hier haar aandeel en 
samen met het gehele team worden de afspraken besproken. Leerkrachten brengen 
elkaar op ideeën over de uitvoering van de afspraken en spreken elkaar ook aan op 
het handhaven van de afspraken.  
Er heerst een goed pedagogisch klimaat dat gebaseerd is op 4 kernwaarden voor 
sociale veiligheid en is omschreven in het gedragsprotocol. De kernwaarden zijn 
veiligheid, respect, verantwoordelijkheid en vertrouwen. Om dit te bereiken is een 
goede samenwerking tussen leraren, leerlingen ouders en overige betrokkenen 
nodig. Van iedereen wordt een open houding verwacht om samen verder te ont-
wikkelen. 
De kinderraad en de daltonraad vertegenwoordigen de leerlingen en in de bijeen-
komsten wordt er samengewerkt aan het verbeteren van de school. De werkwijze 
staan beschreven in het afspraken document ”kinderraad en daltonraad”. 
Samenwerking met de ouders is divers. Zo functioneert er een MR, contactouder 
groep, ambassadeur oudergroep, ouders zijn betrokken in werkgroepen. Er is een 
open sfeer en ouders zijn welkom in de klas en bij de directie. Het is onze ambitie 
om het samenwerken te versterken binnen het team waarin wij elkaar nog meer 
durven aanspreken op de gemaakte afspraken en het geven van feedback. Dit zal 
plaats vinden in het proces van de leerteams waarmee we reeds zijn gestart en het 
uitbreiden van onze eigen vaardigheden hierin. 

 
 
 

We vinden de Daltonraad ook echt een parel voor deze school die meer naar voren 
mag komen. Zij hebben echt inbreng in het schoolbeleid en denken mee vanuit de 
praktijk. 
Voor het team is gekozen voor een variatie op leerKRACHT waarmee de 
leerkrachten in kleine teams werken vanuit het jaarplan. 

 
 
 
 
 
 

4.1 De leerling maakt een planning voor zijn taakwerk.   

4.2 De leerling stuurt zijn planning bij door de voortgang te overzien. 

4.3 De leerling beziet het behaalde eindresultaat kritisch en neemt leerpunten 
mee naar een volgende planning van zijn taak. 

4.4 De leerling reflecteert op zijn eigen gedrag en dat van zijn medeleerlingen. 
 

 
 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 

4. Reflectie  
 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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De leerlingen leren vanaf groep 1 terugkijken op eigen ervaringen om ervan te leren. 
Dit gebeurt op verschillende manieren; 

- Individueel 

- Klassikaal 

- Aan het eind van een taak/les 

- Tussentijds of aan het einde van een langere periode 

Kleuters evalueren tijdens de taak met de leerkracht over het werk zodat er 

eventueel bijgestuurd kan worden. Na de werkles evalueren kleuters d.m.v. een 

smiley over hoe zij de taak hebben beleefd. Dit doen zij door een smiley op het 

planbord te hangen. Groep 1 klassikaal en groep 2 doet dit individueel. Na de 

(werk)les reflecteren de leerkrachten klassikaal om gezamenlijk van de knelpunten 

te leren. 

Voorafgaand aan de lessen wordt er teruggeblikt op voorgaande leermomenten, die 

van relevantie zijn. 

Vanaf groep 3 tot en met groep 8 wordt er dagelijks geflecteerd. Hierin zit een 

opbouw van evalueren d.m.v. een smiley tot reflecteren d.m.v. het beantwoorden 

van reflecterende vragen. Meerdere keren per week trekt de leerkracht of een 

aangewezen leerling een reflectiekaart. Deze kaart behandelen we in de groep door 

er met elkaar over te praten. Dit kan op verschillende manieren; Coöperatief, 

klassikaal of individueel. 

Leerlingen evalueren keuzewerk op de strippenkaart. En indien de leerlingen aan 
een eigen leerdoel werken, reflecteren zij hierover op de doelkaart.  
Op de takenkaart noteren de leerlingen een tip en een top. 
Gedurende het hele schooljaar werken de kinderen aan hun eigen portfolio. 
Leerlingen verzamelen 3 keer per jaar werkstukken waarop zij trots zijn en vanaf 
groep 3 reflecteren zij hierop op de trotskaart. Alle leerlingen vanaf groep 3 
reflecteren 3 keer per jaar uitgebreid over hun ontwikkeling. 
Over de werkstukken waarop zij trots zijn, het welbevinden en de dalton-
vaardigheden. Dit doen zij d.m.v. het invullen van een reflectieblad. De leerkracht 
voert een coach/portfoliogesprek met de leerlingen. Er wordt samen gereflecteerd 
over de voorafgaande periode en de leerling zal nieuwe leerdoelen stellen. 
De leerlingen gaan vervolgens zelf in gesprek met hun ouders over hun eigen 
ontwikkeling. Ouders beschikken over een vragenlijst om hun kind in het gesprek te 
kunnen ondersteunen. 
De werkwijze betreffende het portfolio is vastgelegd in een doorgaan de lijn van 
groep 1-8. 
Een aandachtpunt hierin is dat de doelen die gesteld worden in het portfoliogesprek 
ook bereikt worden. Omdat dit langetermijndoelen zijn verwateren deze nog wel 
eens. Hiervoor zullen we een passende werkwijze moeten bedenken. 

 
 
 
 
 

evaluatie school 
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Er wordt op De Edelsteen van veel verschillende middelen gebruik gemaakt om 
doelen te bereiken.  
Tip van het visitatieteam: 
Verlies het doel niet uit het oog, dat is belangrijker dan het instrument. 

 
 
 

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.  

 

 
 
 

Leerkrachten stellen doelen voorafgaand aan de les en zien erop toe dat deze 
worden behaald. Deze doelen zijn in de groepsmap opgenomen. Er is ruimte in de 
weekplanning opgenomen om op de doelen te reflecteren.  
Leerkrachten blikken terug voorafgaand aan de les, evalueren tussentijds en / of 
evalueren en reflecteren aan het eind van de les, taak, dag en/of periode met de 
leerlingen. 
De leerkrachten reflecteren over hun eigen werkconcept in het kader van 
handelingsgericht werken.  
De leerkrachten reflecteren op ons onderwijs in leerteams.  
Onze ambitie is om op teamniveau de reflectievaardigheden te verdiepen om zo nog 
meer het eigenaarschap van leerkrachten en leerlingen te bewerkstelligen. 

 
 
 

Het visitatieteam heeft bovenstaande ontwikkelingen teruggezien en gehoord. We 
onderschrijven de ambitie die de school zelf aangeeft om de reflectievaardigheden 
te verdiepen. We hebben er alle vertrouwen in dat de ingezette lijn geborgd gaat 
worden. 

 
 
 

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. 
 

 
 
 

Leerkrachten zijn in de gelegenheid om van elkaar te leren door klassenconsultaties. 
Het initiatief ligt hiervan bij de leerkracht zelf of op schoolniveau. Dit hangt af van de 
leervraag. Bij een vernieuwing in ons onderwijs wordt er op teamniveau afgesproken 
om aan de hand van een reflectievraag of kijkwijzer op dat onderwerp elkaar te 
bezoeken. Als de leerkracht zelf een leervraag heeft waarover het wil reflecteren 
dan ligt het initiatief hiervoor bij de leerkracht. 

bevindingen  visitatieteam 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 
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Groepsbezoeken door directie, coördinatoren of anderen worden gedaan aan de 
hand van reflectievragen van het te observeren teamlid. Het nagesprek vindt plaats 
aan de hand van reflectie. Uit dit gesprek stelt het teamlid zelf nieuwe doelen voor 
de komende tijd. Hiervoor is een observatieformulier vastgesteld op schoolniveau. 
Ook bezoekt de directie d.m.v. flitsbezoeken de leerkrachten. A.d.h.v. dit korte 
bezoek stelt de directie een reflectievraag op om met de leerkracht te bespreken. 
Dit schooljaar zijn wij met de twee andere daltonscholen binnen ons bestuur bezig 
met het opstellen van doorgaande vaardigheidslijnen en daaraan gekoppeld IK-
doelen voor de leerlingen.  
Het is onze ambitie om de leerlingen zelf meer inzicht te geven in de doelen die zij 
dienen te behalen op de daltonvaardigheden. Door middel van reflectie zullen zij zelf 
kunnen verwoorden (verantwoorden) of zij de vaardigheden beheersen of wat zij 
hiervoor nog moeten leren. Dit zal een plek in het portfolio krijgen. 

 
 
 

Het visitatieteam heeft een professionele gemeenschap gezien met ruimte voor 
delen van ervaringen. 

 
 
 
 
 
 
 

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 inloop van 08.30 uur tot 09.00 uur is actief. Leerlingen zijn in deze tijd zelfstandig 
bezig met taken die belangrijk zijn voor hun ontwikkeling. Leerlingen hebben in het 
stellen van deze doelen een grote eigen inbreng. Dit kan ook klas overstijgend zijn.  
Leerlingen hebben een gedifferentieerde weektaak. 
Niet alle leerlingen volgen de volledige instructie. Leerlingen schillen af: Tijdens de 
uitleg bepaalt de leerling deels zelf wanneer hij of zij aan de opdracht kan beginnen. 
De leerlingen met een vlot begrip en goed inzicht kunnen na het bekijken van de 
opdracht vaak direct beginnen. Het eerste ‘afschilmoment’. Leerlingen geven dan 
door middel van een rood kaartje op de tafel aan dat zij de instructie niet volgen(dit 
wordt in sommige groepen als proeftuintje ingezet). 
Het tweede ‘afschilmoment’ is voor de leerlingen die de basisinstructie begrepen 
hebben en de taak kunnen maken. De leerlingen die over blijven hebben meer en 
andere instructie nodig en krijgen deze dan ook.  
De leerlingen werken doelgericht. Voorafgaand aan de lessen wordt het lesdoel 
benoemd door de leerkracht maar ook op de taak staan de lesdoelen beschreven.  
 

bevindingen  visitatieteam 

5. Effectiviteit/ doelmatigheid  
 

evaluatie school 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 



 
 

Visitatieverslag op basis van 6 kernwaarden, september  2013 14 

Leerlingen mogen eigen leerdoelen stellen voor keuzewerk en stellen (vaardigheids) 
doelen met de leerkracht die in het portfolio worden opgenomen. 
Leerlingen hebben inzicht in de tijd waarover zij beschikken om de taken te kunnen 
volbrengen omdat de tijd op het taakbord zichtbaar is. Op het taakbord staan ook de 
instructies weergegeven. 
Er zijn zowel in de klassen als in het schoolgebouw verschillende werkplekken. De 
werkplekken lenen zich voor verschillende werkvormen en activiteiten. Op de 
stilwerkplekken in de klas kan individueel en stil gewerkt worden. Werkplekwissel in 
de groep zorgt ervoor dat de leerkrachten efficiënt verlengde instructie in een 
groepje kan geven. De gang is een stilwerkgebied. De aula is een gebied waar er 
zachtjes overlegd mag worden.  
 

Onze ambitie voor de toekomst is dat niet meer de hoeveelheid werk op de taken 
leidend is of een taak goed volbracht is maar de doelen. Als een leerling zijn doelen 
behaald heeft en dit kan aantonen aan de leerkracht heeft hij zijn taak goed 
volbracht. Hoe dit vormgegeven dient te worden is een uitdaging voor ons als team 
en hierin zullen we ons goed moeten gaan verdiepen. 

 
 
 

De school omschrijft zijn evaluatie goed. Het visitatieteam verwacht dat met de 
gegeven aanbeveling ook bovenstaande ambitie verder zal ontwikkelen. 

 
 
 

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. 

 

 
 
 

Er wordt opbrengst- en handelingsgericht gewerkt. Het leerstofaanbod en de 
leerdoelen worden afgestemd op de onderwijsbehoefte van de leerling. De 
leerkrachten werken met groepsplannen. Deze geven een duidelijke richting aan 
onderwijs en zorg op maat. Leerkrachten weten welke onderwijsbehoefte de 
kinderen nodig hebben. De leerkrachten zorgen voor een gedifferentieerde taak 
waarop ook lesdoelen zichtbaar zijn. Ze geven instructies op niveau en begeleiden 
waar nodig tijdens de verwerking. Het digibord wordt zo efficiënt mogelijk ingezet. 
Tijdens de actieve inloop is er tevens tijd voor instructies op niveau en is pre-
teaching mogelijk. De leerkrachten geven instructies en tijd voor zelfstandig werken 
aan op het taakbord. De instructies worden volgens het afschilmodel gegeven. Het 
doel van de les wordt door de leerkrachten benoemd. Opbrengsten en doelen 
worden met de IB-er besproken en de groepsplannen worden tijdig aangepast. 

bevindingen  visitatieteam 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 
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Leerdoelen voor rekenen en spelling zijn zichtbaar in de klas.  
Leerkrachten nemen deel aan doelmatige vergaderingen en bordsessies en werken 
in leerteams en werkgroepen aan doelen in het belang van de ontwikkeling van onze 
school. 

 
 
 

Het visitatieteam herkent bovenstaande en kan zich volledig vinden in de 
omschrijving van de school. 

 
 
 

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.  

 

 
 
 

Op schoolniveau worden de opbrengsten gemonitord. In teamvergaderingen 
bespreken we de schoolopbrengsten en welke interventies er plaats gaan vinden 
met welke doelen. We hebben met elkaar ook schooldoelen vastgesteld. Dit zijn 
onze streefdoelen omdat onze leerling populatie hierom vraagt. De opbrengsten zijn 
voldoende. 
In de beoordeling- en functioneringsgesprekken komen de daltoncompetities aan de 
orde. Als de daltonvaardigheidslijnen en de ik-doelen geformuleerd zijn eind van dit 
schooljaar is het onze ambitie om hieraan een competentielijst te koppelen voor 
leerkrachten, ondersteunend personeel en directie. 
De school heeft een goed zorgbeleid dat gewaarborgd is door het stroomschema 
“passend onderwijs voor alle leerlingen” en de bewaking hiervan door de zorg-
coördinator.  
De leerkrachten met een vaste aanstelling die nieuw in de organisatie komen gaan 
binnen twee jaar een daltonopleiding volgen. De directie en de daltoncoördinator zijn 
beide gecertificeerd. 

 
 
 

Het visitatieteam heeft met meerdere betrokkenen gesproken die aan hebben 
gegeven dat de combinatie opbrengstgericht werken en dalton belangrijk voor De 
Edelsteen zijn. 
Wij vinden dat het team van de Edelsteen hier goed in is geslaagd en een mooie 
balans gevonden heeft waarbij op beiden de focus ligt. 
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chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 



 
 

Visitatieverslag op basis van 6 kernwaarden, september  2013 16 

 
 
 
 
 
 
 

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 een Daltonhandboek waarin ons Daltononderwijs beschreven staat en 
onlangs is het daltonbeleidsplan geactualiseerd. Voor deze documenten verwijzen 
wij u graag naar de bijlagen. 
 
Al jaren geven wij op schoolniveau invulling aan de daltonkernwaarden. We 
communiceren hierover naar nieuwe en huidige ouders maar hebben terug 
gekregen van ouders en de leerlingen dat we dit niet structureel doen voor deze 
doelgroep. We hebben daarom dit schooljaar een aantal structurele aanvullingen 
hierin gemaakt. 
Dalton heeft een duidelijke plek binnen onze communicatie naar de buitenwereld.  
Dit jaar zijn we ook gestart met het publiceren van de “Daltonflits”. Hierin willen we 
vooral inhoudelijk naar ouders communiceren wat we allemaal doen op het gebied 
van de daltonkernwaarden. Voor nieuwe ouders is er het daltoninformatieboekje. 
 
Het hele team draagt de Daltonontwikkeling doordat wij in leerteams werken. De 
leerteams zijn verantwoordelijk voor inhoudelijke vernieuwingen, inhoud, proces en 
uitvoering. Onze Daltoncoördinator stuurt in samenwerking met de directeur aan en 
begeleidt en ondersteunt waar mogelijk.  
De leden van de leerteams informeren het team tijdens vergaderingen en bord-
sessies en houden afsprakenschema´s bij. In de afsprakenschema´s worden 
belangrijke afspraken in een doorgaande lijn weergegeven zodat afspraken voor 
iedereen zichtbaar zijn. 
 
Nieuwe afspraken of aanpassingen worden zowel door de leerkrachten als de 
daltonraad geïntroduceerd in de groepen. 

6. Borging  
 

evaluatie school 

Indicatoren op schoolniveau 
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Leerlingen werken met portfolio´s waarin de ontwikkeling zichtbaar wordt.  
We zijn bezig om ik-doelen per leerjaar voor elke kernwaarde te formuleren. 
We nemen deel aan regionale activiteiten, werken samen met de twee andere 
Daltonscholen van onze stichting en we hebben Daltonstudiedagen.  

 
 
 

Het visitatieteam kan zich volledig vinden in het bovenstaande. 

 
 
 
 

We hebben recent vernomen dat de school samen met de Kern Kinderopvang een 
intergraal kindcentrum gaat worden (dit is nog niet bekend bij ouders). Dit is een mooie 
uitdaging waarin Dalton centraal zal staan. Nu al zie je vele vormen van samenwerking op 
dit vlak. Zo is de naschoolse opvang steeds meer kenmerken van Dalton aan het 
introduceren. Organiseren we het Talentenlab samen en zijn er uitwisselingen tussen 
peuters en kleuters. Het daltongevoel zal hierdoor nog meer versterkt worden. 

 
 
 
 

We hebben een gesprek gehad met een vertegenwoordiging van de leerlingen van 
de school uit de groepen 5 tot en met 8. De school heeft een leerlingenraad, die 
meedenkt over praktische zaken, zoals het uitreiken van een gouden toiletborstel of 
de keuze van een pingpongtafel. 
Een andere groep leerlingen vormt de Daltonraad die meedenkt over zaken 
betreffende de daltonwerkwijze, zoals de keuze van een nieuwe methode voor 
aardrijkskunde. De leerlingen waren gemotiveerd om te bedenken en mee te 
beslissen wat er gebeurt op de school. 

 
 
 
 

In de gesprekken met de teamleden kwamen vooral die zaken aan de orde die een 
toelichting waren van de observaties van de visiteurs, zoals de afspraken rond het 
invullen van de taakbrief en het werken zonder toezicht van de leerkracht. 

 
 
 
 

Een aantal jaren geleden waren de opbrengsten beneden het gemiddelde. Hieraan 
heeft men hard gewerkt. De opbrengsten zijn nu boven het gemiddelde. 
De meeste leerlingen komen uit de wijk, maar in toenemende mate ook uit andere 
wijken en zelfs andere gemeenten. De school is groeiende en ervaart dit als positief 
De afgelopen jaren heeft de school het aanscherpen van de daltonwerkwijze   
zich als doel gesteld.  De directeur en de Daltoncoördinator hebben zich geschoold 
Er zijn leerteams gevormd, waarin alle bouwen en leerkrachten vertegenwoordigd 
zijn. Regelmatig worden er bordsessies gehouden, waarbij men elkaar informeert. 

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 

Uit de gesprekken met de schoolleiding 



 
 

Visitatieverslag op basis van 6 kernwaarden, september  2013 18 

 
 
 
 

De ouders vertegenwoordigden diverse geledingen van de school, contactouders 
van een groep, hulpouders, MR en uit de peuterspeelzaal. 
De ouders waren erg enthousiast over het maatjes-leren, het leren plannen en het 
pedagogisch klimaat in de school. Vooral de laagdrempeligheid van team en 
directie werd zeer positief bevestigd. 
Als pareltje van deze school werd de MRT (motorische remedial teaching) 
genoemd. 
Het nakomen van afspraken werd als een verbeterpunt genoemd. 

 
 
 
 
 

naam bestuurslid:  

Het bestuurslid heeft erg veel waardering voor de inzet van het team en de directie. 
Hij bevestigt dat de opbrengsten nu weer boven het gemiddelde zijn.   
Het bestuur hecht eraan dat elke school een eigen beleidsplan en een eigen visie 
op de toekomst heeft. Mocht een school door haar bijzonder onderwijsconcept 
extra middelen of scholing  van personeel nodig hebben dan zijn hiervoor, mits 
beargumenteerd, middelen voor. 
Een bijzonder bewijs van de waardering van het bestuur voor deze school is de 
toekenning van de onderwijsprijs, die zij jaarlijks uitreikt. 

 
 
 
 
 

  ontwikkeling 

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

vertrouwen 
O  

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

* niet van toepassing bij licentieverlening 

  

Uit de gesprekken met ouders 

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 Focus op borging van de ingezette daltonontwikkelingen met de nadruk 
op de begeleiding van het leerproces van de leerlingen zodat jullie ze in 
vertrouwen los kunnen laten. 

 
 
 
 

Het visitatieteam dankt het team van De Edelsteen hartelijk voor de warme ont-
vangst en de mooie dag. We hebben ons vrij gevoeld om jullie Daltonspirit te zien, 
te ervaren. Vanuit de gesprekken hebben we gehoord hoe de daltonkernwaarden 
leven bij de kinderen, ouders, het team en het bestuur. Complimenten voor de 
manier waarop jullie werken en de kwaliteit borgen en complimenten voor de 
manier waarop jullie door het bestuur ondersteund worden om vanuit het Dalton-
concept te kunnen werken. We vonden het een fijne visitatiedag. 
 
 
 
 
 
 

Naam handtekening datum 

   

 

  

Advies aan het bestuur van de NDV 
 

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

 

slotopmerkingen 
 

Ondertekening voorzitter visitatieteam 
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Wij hebben de visitatie als prettig en leerzaam ervaren. 
Dit geldt voor zowel de voorbereiding als voor het bezoek zelf. 
 
Wij vonden het mooi om ons Daltonwijs te kunnen beschrijven in het visitatieverslag. 
Met trots leverden wij dit document, het daltonhandboek en het daltonbeleidsplan aan. 
De visiteurs ontvingen voorafgaand aan de visitatiedag een ‘menukaart’ met een 
dagindeling. Wij hebben het gevoel gekregen dat wij op deze dag hebben kunnen laten 
zien waar wij als school voor staan. 
We zijn blij met de woorden van de visiteurs dat zij de Daltonspirit hebben gezien en 
ervaren. 
 
Wij hebben van het bestuur, de ouders, de Dalton- en leerlingenraad en kinderen ver-
nomen dat zij prettige gesprekken hebben gevoerd met de visitatiecommissie waarin zij 
aan hebben kunnen geven hoe Dalton leeft op de Edelsteen vanuit hun perspectief.  
Het team kreeg de ruimte om toelichting te geven op de observaties die zijn gedaan. Dit 
vonden zij erg waardevol. 
 
Wij kunnen ons vinden in de bevindingen van het visitatieteam. Wij zijn blij met de 
complimenten die wij hebben gekregen over onze parels maar kunnen ons zeer zeker 
vinden in de feedback op onze ontwikkelpunten en de aanbeveling die wij hebben 
gekregen. 
 
We zullen de komende jaren met veel inzet en plezier werken aan onze ontwikkelpunten!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

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

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

Focus op borging van de ingezette daltonontwikkelingen met de 
nadruk op de begeleiding van het leerproces van de leerlingen 
zodat jullie ze in vertrouwen los kunnen laten. 

actie Wij gaan de leerlingvaardigheden in leerlijnen beschrijven aan de 

hand van de kernwaarden waarbij samenwerken en reflectie extra 

aandacht verdienen. Wij gaan de focus leggen op het aanleren van 

deze vaardigheden bij de leerlingen, vergroten de verantwoordelijk-

heid van de leerlingen voor hun eigen ontwikkeling en handelen 

consequent naar aanleiding van onze gemaakte, doelbewuste 

afspraken zodat wij leerlingen in vertrouwen kunnen en durven 

loslaten. De gewenste situatie en tijdsplanning is in het Dalton-

beleidsplan opgenomen.  

uitvoerenden Directeur, Daltoncoördinator in samenwerking met het hele team/ 
leerteams, Daltonraad. 

tijdvak 2015-2020 

scholing/ externe 
ondersteuning 

De jaarlijkse scholing vanuit de daltonvereniging, de gemeen-
schappelijke scholing van 3 daltonscholen in Zoetermeer door 
Saxion Deventer en individuele scholing van leerkrachten die de 
opgedane kennis delen met het team. 

toelichting  
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 

Plan van aanpak m.b.t. uitwerking aanbevelingen  

Ondertekening  school en 

visitatievoorzitter voor gezien 


