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E-mailadres school info@bsdegrotereis.nl 
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Populatie (PO)/ schoolsoort (VO)  PO-school 
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MAAK LEERLINGEN MEER VERANTWOORDELIJK VOOR EIGEN LEERPROCES 

 
 
 

Door doelgericht te werken en de kinderen actief bij deze doelen te betrekken, proberen 
we de verantwoordelijkheid te vergroten. We evalueren en reflecteren op groepsniveau, 
maar ook op de taakkaart bij het individuele kind. De uitdaging voor ons ligt in de diepgang 
en kwaliteit van het reflecteren. 
Dit schooljaar hebben we een pilot met ‘kindfocusgesprekken’ waarbij het kind zijn 
behoeftes samen met ouders en leerkracht bespreekt. Als deze behoeftes duidelijk zijn voor 
alle partijen en er een goed plan is gemaakt, kan er vervolgens ook meer verantwoordelijk-
heid gevraagd worden van de leerlingen.  
Komend schooljaar willen we het rapport (portfolio) op een aantal onderdelen gaan her-
zien. Nu is het rapport vooral een verslag dat de leerkracht maakt over de leerling. Hier 
willen we de verantwoordelijkheid met de leerling gaan delen. Zij gaan zelfscans maken 
over waar ze goed in zijn en waar hun leerpunten liggen.  

 
 
 
School is nog hard bezig om iets met deze aanbeveling te doen. Nu nog onvoldoende uit de 

verf gekomen. Momenteel wordt er nog veel vast gehouden en weinig los gelaten door de 

leerkrachten van de Grote Reis. Dit heeft als gevolg dat het aanbod vrij leerkracht- en weinig 

leerlinggestuurd is. Dit zorgt ervoor dat de kinderen niet/nauwelijks eigenaar zijn en zich 

weinig eigenaar voelen van het taakblad. Hierdoor stelt de individuele reflectie op de taak-

kaart dan ook weinig voor. School is zich hiervan bewust en heeft eigenaarschap van leer-

lingen één v/d 4 speerpunten voor komend jaar gemaakt. Door middel van de boven-

genoemde kindfocusgesprekken wil de school de leerlingen een grotere stem geven in het 

samenstellen van hun taakwerk.  De zelfscans (hopelijk gebaseerd op de ik-doelen) kunnen 

hierbij zeer zeker helpen, vooral als deze ook op het taakblad terechtkomen zodat er weke-

lijks aan gewerkt en op gereflecteerd kan worden. Verder door kinderen meer keuze 

mogelijkheden te geven wanneer ze welke taken met wie gaan afronden, zal er ook meer 

eigenaarschap en verantwoording ontstaan.     
 
 
 

PROBEER DE TAAKKAART VAN ZORGLEERLINGEN AAN TE PASSEN 

 
 
 

Bij grote zorgleerlingen worden taakkaarten door de leerkrachten aangepast. Op dit 
moment wordt dit nog door de individuele leerkracht gedaan en bestaan er schoolbreed 
geen afspraken over. In de toekomst willen we graag naar een taakkaart op maat voor elke 
leerling, waarbij de leerlingen via de taakkaart verantwoording kunnen afleggen over hun 
eigen leerproces. 

aanbeveling 1. 
1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

aanbeveling 2. 
1. 

evaluatie school 

0. Realisering aanbevelingen vorige visitatie 
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Er is hierover gesproken met leerkrachten en de ib-er. Verder heeft een visiteur een taakkaart 

bekeken van een 'grote' zorgleerling. 
Op dit moment zijn er enkele leerlingen met een eigen taakkaart. 

De andere leerlingen hebben een taakkaart die voor iedereen hetzelfde is. De differentiatie 

wordt aangegeven op een afsprakenkaart die de leerlingen in hun mapje hebben zitten achter 

de taakkaart. 

Het is wellicht handig om over het inzetten van een eigen taakkaart voor zorgleerlingen 

schoolbreed afspraken te maken. 
 
 
 

ZORG VOOR DOORGAANDE LIJN VAN UITGESTELDE AANDACHT IN DE SCHOOL 

 
 
 

In de afgelopen jaren is er een heldere lijn gekomen in uitgestelde aandacht. Bij de kleuters 
wordt er gewerkt met een knuffel en de kleurenklok. Vanaf groep 3 zien we de volgende 
zaken: 

 Uitgestelde aandachtsblokjes 

 Time-timer in elke klas 

 Bordjes voor samenwerken, fluisteren en stil werken 

 Gangkaarten (als het in de klas stil werken is, kunnen kinderen op de gang 
overleggen) 

 
 
 

We hebben kunnen constateren dat deze aanbeveling goed is opgepakt. In de groepen 1-2 
wordt gewerkt met een knuffel en een kleurenklok. In alle volgende groepen zien we de 
“uitgestelde aandachtblokjes” met de symbolen op de tafels, een time-timer en worden 
gangkaarten gebruikt> Ook worden bordjes voor fluisteren en stil werken gebruikt. 
De leerlingen kennen de afspraken en komen die goed na. 

 
 
 

LAAT LEERKRACHTEN ELKAAR CONSULTEREN, ZODAT ZE LEREN VAN ELKAARS KWALITEITEN 

 
 
 

We doen mee aan leerKRACHT. Een van de krachtige pijlers bij dit programma is dat leer-
krachten elkaar met regelmaat bezoeken. Leerkrachten bij ons op school bereiden samen 
lessen voor, gaan bij elkaar op bezoek en geven elkaar feedback. Daarnaast leiden wij twee 
leerkrachten op tot didactische coach die leerkrachten met hulpvragen kunnen coachen. 
Het is bij ons op school cultuur dat je bij elkaar naar binnen loopt. Diepere feedback geven 
op gedrag is iets dat in ontwikkeling is. Leerkrachten leren elkaar steeds meer vinden. 

 

bevindingen  visitatieteam 

aanbeveling 3. 
1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

aanbeveling 4. 
1. 

evaluatie school 
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Het is een goede beslissing geweest om als school mee te gaan doen aan het programma van 

LeerKRACHT. Daardoor wordt het consulteren van de leerkrachten bij elkaar geborgd. 
 
 
 

 DALTON MOGELIJKHEDEN VAN HET GEBOUW MEER BENUTTEN 

 REGISTRATIE TAAKKAART (MEER OVERZICHT) 

 DENK NA OVER EEN LEERLINGENRAAD 

 TAAKKAART MEE NAAR HUIS MET RAPPORTAGE 

 
 
 

We zetten het gebouw zo goed mogelijk in. De gangen worden actief gebruikt bij de 
kleuters en bij de bovenbouw. In de middenbouw is dit helaas niet mogelijk omdat we daar 
bij een sportschool/ bso inpandig zitten. Er zijn heldere, eenduidige afspraken over het 
werken op de gang. De aula wordt gebruikt als klaslokaal en ruimte voor de regenboogklas 
(begeleiding hoogbegaafde kinderen) en extra computerruimte.  
 
De registratie op de taakkaart is vorig jaar samen met het leerteam Dalton herzien. De 
leerlingen hadden veel feedback over de leesbaarheid van de taakkaart. Hun feedback is 
teruggekoppeld naar de leerkrachten en de aanbevelingen zijn 1 op 1 overgenomen. Het 
leerteam Dalton is voor een deel ook onze leerlingenraad. Zij hebben ook een belangrijke 
stem gehad in de weekindeling. We zijn van do-wo naar ma-wo gegaan omdat de leerlingen 
dit logischer vonden.  
 
De taakkaart gaat mee naar huis inclusief de evaluaties van de kinderen. We moeten de 
overstap gaan maken van de taakkaart af hebben als doel, naar de taakkaart als middel om 
een doel te behalen.  

 
 
 

Deze aanbeveling bestond uit vier punten. 
T.a.v. het eerste punt hebben we gezien dat de mogelijkheden voor Daltononderwijs, 
kijkend naar de beschikbare ruimte de mogelijkheden zo goed mogelijk benut worden. 
T.a.v. de registratie op de taakkaart, deze is duidelijk maar zal in het kader van meer 
eigenaarschap (doelen stellen, reflectie, plannen en keuzewerk) bijgesteld moeten worden. 
Dit komt terug in de eerste nieuwe aanbeveling n.a.v. de  visitatie. 
T.a.v de leerlingenraad, er is nu een leerlingenraad die wekelijks bij elkaar komt en waarin 
voornamelijk organisatorische en beheersmatige zaken besproken worden. 
T.a.v. het meenemen van de taakkaarten hebben we geconstateerd dat dit voor een deel 
van de leerlingen geldt. Er is echter ook een deel van de leerlingen die de taakkaart niet 
meenemen. Al eerder in deze aanbeveling  is genoemd dat het vergroten van eigenaarschap 
belangrijk is en daardoor zal de betekenis van de taakkaart groter worden. 

 
 

bevindingen visitatieteam 

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. 
 

 
 
 

De leerling neemt bij ons op school verantwoordelijkheid voor de verwerking van de taak. 
Het afleggen van verantwoordelijkheid ligt primair nog richting de leerkracht. We willen de 
leerling juist meer verantwoordelijkheid laten afleggen richting zichzelf. Zelf weten waar je 
staat, wat je kunt en waar je nog op moet groeien is voor ons de volgende stap.  
De leerlingen (en de school) draagt zorg voor de eigen leeromgeving door die verantwoor-
delijkheid met elkaar te dragen. We hebben schooldoelen die zich richten op de gehele 
omgeving, maar ook groepsdoelen die zich richten op de leeromgeving. Afgelopen jaar 
hebben we ons gericht op meer rust op de gangen en een ‘nettere’ school. De kinderen 
spelen hier een actieve rol in.  
De verantwoordelijkheid van de leerlingen zijn we aan het vergroten door hen een grote rol 
te geven in de evaluatiecyclus (van kindfocusgesprek tot zelfscan). Dit jaar draait een pilot-
groep deze cyclus, volgend jaar start de hele school hiermee.  

 
 
 
Wij hebben geconstateerd dat de leerlingen van de Grote Reis allemaal actief met hun taak-

werk bezig zijn. Veelal doen ze dit voor hun juf/meester en nog niet voor zichzelf. Door 

middel van de kindfocusgesprekken -die nu nog als proeftuin draaien en volgend jaar voor de 

hele school worden ingezet – probeert de school hier een verandering in te gaan krijgen door 

leerlingen en hun ouders meer te gaan betrekken. De groepsdoelen helpen hierbij ook omdat 

deze zelf door de leerlingen worden bedacht en gemonitord aan de hand van de bordsessies. 

Verder constateren we dat de leerling op de Grote Reis zorg draagt voor zijn/haar leer-

omgeving.  
 
 
 

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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Wij hebben in het loslaten van leerlingen een onderscheid gemaakt tussen de verschillende 
groepen. Bij de kleuters willen we de leerlingen zoveel mogelijk spelend laten leren. De 
leerkracht heeft hierin een observerende, stimulerende rol. In de kleutergroepen gaan we 
uit van ontwikkelingen die in gang gezet moeten worden. Leerkrachten bieden daarom een 
rijke lesomgeving waarbij leerlingen uitgedaagd worden in hun ontwikkeling. In de groepen 
 3 en 4 bieden wij een vaste structuur om de basis (zowel op leer- als daltongebied) zo goed 
mogelijk te leggen.  Het loslaten bouwt zich vervolgens weer op vanaf groep 5 t/m 8. We 
proberen hierbij altijd zo goed mogelijk naar het kind te kijken.  
De leerkracht houdt rekening met verschillen en probeert zoveel mogelijk onderwijs op 
maat te geven. We hebben hier successen in gemaakt bij de verlengde instructies. Hierbij 
maken we veel meer gebruik van concrete materialen. Op individuele leerlingenzorg 
hebben we nog een uitdaging. Onze individuele handelingsplannen dienen nog concreter 
verwoord te worden. Daarnaast willen we af van het werken met een groepsplan, maar ons 
planmatig handelen richting de leerlingen op een praktische, administratie-arme manier te 
bewerkstelligen. De eerste stap die wij daar in hebben gezet, is bijvoorbeeld het afnemen 
van zo min mogelijk toetsen.  

 
 
 

Zoals te lezen bij aanbeveling 1, hebben wij ervaren dat de leerkrachten op de Grote Reis nog 

niet veel loslaten en maar weinig een beroep doen op de verantwoordelijkheid van hun leer-

lingen. Zoals te lezen is in jullie doorgaande lijn inplannen op de taakkaart, moeten leer-

lingen tot groep 8 elke dag een taal, reken en spellingstaakje plannen en de door de leerkracht 

bepaalde volgorde aanhouden. Door de beperkte keuzevrijheid zijn jullie leerlingen onvol-

doende in staat om hun eigen leerproces vorm te geven. Hier valt volgens ons nog grote 

winst te behalen! 

 

Dat jullie iets anders voorstaan, is te lezen op jullie site. Onder het kopje vrijheid/verant-

woordelijkheid staat duidelijk dat het accent op de Grote Reis ligt op het eigen maken van  

de leerstof en minder op het uitvoeren van de door de leerkracht opgelegde opdracht. Ook 

vermelden jullie hier dat vrijheid betekent dat kinderen zelf het moment mogen bepalen op 

welk moment ze aan welk vakgebied werken, in welke volgorde, hoe lang en waar. Dit 

hebben wij in de praktijk helaas niet kunnen constateren.  
 
 
 

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. 

 

 
 
 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 
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Met alle collega’s hebben we gekozen voor het leerKRACHT-programma. Op alle indicatoren 
werkt leerKRACHT aan verdieping. Wij scoren bij de benchmarks van leerKRACHT goed op 
vertrouwen, maar het aanspreken van collega’s is nog een ontwikkelpunt. Mensen geven 
hun eigen grenzen wel goed aan. Afspraken nakomen en brede inzet voor een onderwerp 
blijft soms lastig. Struikelpunt in deze is het te veel hooi op onze vork willen nemen. Op de 
komende studiedag gaan we als team ons jaarplan evalueren en nieuwe doelen stellen voor 
het komende jaar. Doel is om zo min mogelijk doelen te stellen en wat we doen, goed te 
doen.  
De afgelopen jaren hebben wij leerkrachten enorm zien groeien. Leerkrachten bij ons op 
school leren graag, worden graag gevoed met kennis en kunnen hun talenten ontwikkelen. 
Opgedane kennis wordt ook met elkaar gedeeld.  

 
 
 
Wij hebben geconstateerd dat er op de Grote Reis een fijne, open sfeer hangt waarin het goed 

toeven is voor leerlingen, medewerkers en ouders. Er is een cultuur van vertrouwen. Team 

geeft aan de directie ambitieus is maar zeer zeker luistert naar haar personeel. Gemaakte 

afspraken worden nagekomen en ook het aanspreken van collega's lukt door het leer-

KRACHT programma steeds beter.  
 
 
 
 
 
 
 

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 leren om anderen hulp te vragen en kunnen anderen ook hulp bieden. Ze 
werken er in 8 jaar tijd naar toe om goed met uitgestelde aandacht om te leren gaan. In de 
praktijk zetten we hier het vragenblokje voor in, onze symbolen voor uitgestelde aandacht 
en het evaluatiemoment op het proces. In het nakijken van hun eigen werk zit een opbouw 
die bij de kleuters begint met het werken met zelfcorrigerende materialen en/of het werk 
evalueren met de leerkracht tot het nakijken van bijna al hun eigen werk in groep 8. 
Leerlingen bepalen bij ons mede hoe er gewerkt wordt aan de lesdoelen. We willen als 
school het zelfstandig  werken op een zo hoog mogelijk niveau krijgen. Het is niet onze 
ambitie om volledig de stap te maken naar zelfstandig leren.  

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

2. Zelfstandigheid  
 

evaluatie school 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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We hebben gezien dat de leerlingen een behoorlijke mate van zelfstandigheid hebben. Ze 
weten goed om te gaan met uitgestelde aandacht, weten waar ze hulp moeten halen en er 
kan en mag zelf nagekeken worden. Maar door nog onvoldoende eigenaarschap blijven het 
stellen van doelen, zelf initiatieven nemen en pro-actief plannen nog achter. 

 
 
 

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. 

 

 
 
 

In het rooster is er in iedere groep zelfstandig werktijd. Hierin kunnen leerlingen zelf hun 
geplande taken maken. Daarnaast creëert de leerkracht de randvoorwaarden om zelf-
standig te werken. Hier zijn schoolbreed afspraken over en elke leerkracht evalueert met 
zijn of haar groep. Dit kan soms op het product zijn, maar zeker ook op het proces. Mochten 
er uit de groep geluiden komen dat zaken niet goed werken, dan kan dit een groepsdoel 
worden op het bord met daar aan gekoppelde acties. Tijdens de bordsessies in de klas 
worden de vorderingen hierin vervolgens bij gehouden. Binnen het keuzewerk werken we 
met de verschillende intelligenties, zodat kinderen de ruimte hebben om hun talenten te 
laten zien en te ontwikkelen.  

 
 
 

Zichtbaar is dat in de groepen de randvoorwaarden wel goed zijn. Maar het nog verder en 
meer loslaten, verantwoordelijkheden durven geven en dat ook o.a. zichtbaar maken op de 
taakkaart kan zeker nog verbeteren. Ook het verder ontwikkelen van differentiatie op de 
taakkaart zal de zelfstandigheid bevorderen. 

 
 
 

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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De Grote Reis stimuleert leerkrachten om zich te laten inspireren, elkaar te inspireren en 
kennis op te doen. Een deel van de collega’s deelt actief kennis, ook als zij bij een bijeen-
komst of cursus zijn geweest.  
Bij uitdagingen of problemen worden leerkrachten altijd gevraagd naar een eigen oplossing 
en dit is inmiddels ook gemeengoed. De afgelopen 3 jaar hebben we collega’s gehad die 
gestart zijn met de Daltonopleiding, GOLEV, Master-SEN, opleiding didactische coach en 
veel inspirerende workshops en cursussen vanuit de RVKO. In overleg met de directie wordt 
vervolgens afgestemd hoe (en of) dit gedeeld moet worden met het team. Hierin een juiste 
modes vinden kan soms nog een uitdaging zijn.   

 
 
 

Op schoolniveau is zeker sprake van een grote mate van zelfstandigheid. Leerkrachten 
ontplooien initiatieven, wisselen ervaringen hierover met elkaar uit in collegiale consultatie. 
Er zijn duidelijke ontwikkeldoelen en het ambitieniveau is hoog. Het team neemt deel aan 
tal van opleidingen en cursussen en wordt gestimuleerd dat te delen. 
Het programma leerkracht is zeker van ondersteunende waarde voor de zelfstandigheids-
ontwikkeling van het team. 

 
 
 
 
 
 

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. 
 

 
 
 

In de school maken we gebruik van verschillende manieren om de samenwerking tussen 
kinderen te bevorderen.  
Leerkrachten plannen per week een minimum aan samenwerkingsopdrachten. Daarnaast 
zetten veel leerkrachten coöperatieve leerstrategieën in tijdens hun instructies. 
Schoolbreed zijn er afspraken over wanneer je waar kan en mag samenwerken. Hierin is 
uiteraard ruimte voor de individuele behoeftes van het kind.  

 
 
 
In alle groepen wordt veel samengewerkt door de leerlingen. Het visitatieteam heeft diverse 

coöperatieve samenwerkingsvormen kunnen observeren. Erg leuk om te zien. Uit gesprekken 

met leerlingen is gebleken, dat zij vaak met elkaar samenwerken. Ook op de taakkaart wordt 

aandacht besteed aan taken waarbij samengewerkt kan worden. 

De leerlingen kunnen goed uitleggen welke regels/afspraken er gelden over het samen-

werken. Verder zijn er leerteams, bestaande uit leerlingen uit de groepen 3 t/m 5 en 6 t/m 8, 

die regelmatig bij elkaar komen om mee te denken over schoolse en onderwijskundige zaken. 

Zij hebben aangegeven dat er naar hen geluisterd wordt. 

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. 

 

 
 
 

De relatie tussen de leerkracht en de leerling is langzaam aan het verschuiven. Waar het 
vroeger veelal kennisoverdracht was, zien we nu een veel meer begeleidende rol van de 
leerkrachten die nog veel meer uitgediept kan worden. De samenwerking tussen leerlingen, 
leerkrachten en ouders is voor ons een belangrijke. We zijn dit jaar een pilot gestart met 
kindfocus-gesprekken om leerbehoeftes van kinderen beter in beeld te krijgen. Dit heeft 
ervoor gezorgd dat de leerkracht veel sneller een completer beeld van een kind krijgt. We 
moeten wel zorgen dat we naar aanleiding van de conclusies en behoeftes uit dat gesprek 
we een goed vervolg kunnen geven dat ook terug te zien is op de taakkaart.  
We streven naar een zo veilig mogelijk klimaat. Wel zien we het gedrag de afgelopen jaren 
veranderen waarbij we veel meer incidenten in de school hebben. Dit jaar oriënteren we 
ons op een allesomvattende methode zoals KIVA of De Vreedzame School.  

 
 
 
Op diverse manieren zorgen de leerkrachten ervoor dat de leerlingen gebruik maken van 

samenwerkingsvormen. 
Leerlingen krijgen de vrijheid om te bepalen waar en wanneer ze willen samenwerken, 

binnen grenzen die voor de leerlingen duidelijk zijn. 

De leerkrachten zelf werken o.a. samen, door te werken met het programma van Leer-

KRACHT. 

Het werken met kindfocusgesprekken zal, zoals de school ook zelf aangeeft, nog verder 

ontwikkeld moeten worden om effectief te werken. 
Succes bij de oriëntatie op het werken met een sociaal-emotionele methode. 
 
 
 

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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We worden ons er steeds meer van bewust dat de stem van de leerling een belangrijke is 
om te blijven ontwikkelen. Door veel en steeds dieper met elkaar te reflecteren blijven we 
groeien.  
We zijn een veilige oefenplek waar kinderen hun stem die ze hebben in de wereld leren 
ontwikkelen. We stimuleren ondernemende kinderen om contact te maken met de leer-
krachten en de wereld om hen heen. Zo hebben we leerlingen gehad die een uitgebreid 
plan hebben gepresenteerd bij de gemeente om een voetbalveld voor elkaar te krijgen, 
leerlingen in een leerteam die wijzigingen op de taakkaart hebben verzorgd en leerlingen 
die goede doelenacties bedenken en uitvoeren.  

 
 
 
Zowel leerkrachten, leerlingen als ouders worden gehoord binnen deze school. 
Er is een goede samenwerking tussen de directie en de leerkrachten, tussen de leerkrachten 

en de leerlingen en de ouders zijn erg tevreden over het samenwerken binnen de school. 

Het mogelijk maken van een leerteam, bestaande uit leerlingen, heeft het gevoel van 'we 

doen het samen' vergroot. 

Ouders worden ook betrokken of ingezet bij activiteiten. 
 
 
 
 
 
 

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. 
 

 
 
 

Bij de kleuters hadden we twee jaar geleden nog taakkaarten op papier waar ook op ge-
reflecteerd werd. Het bleek echter dat dit niet bij de ontwikkelfase van het jonge kind 
paste. Nu is er een groot planbord voor de kleuters zichtbaar in de klas met alle taken.  
We hebben gemerkt dat het taakbesef voor kleuters nu vele malen groter is. De leerkracht 
voert aan de hand van het planbord gesprekken over de voortgang van de taakjes.  
Vanaf groep 3 zit er een opbouw in de taakkaart (van dagtaak met picto’s tot weektaak) 
waarbij reflectie ook een belangrijke rol speelt. De leerlingen evalueren in de bovenbouw 
na iedere dag en stellen een persoonlijk leerdoel aan het begin van de week. We merken 
wel dat de diepgang in deze doelen nog ontbreekt. We willen graag de koppeling tussen de 
kindfocusgesprekken en de praktische uitwerking van plan tot taakkaart gaan uitdiepen.  
Doelen als: ‘volgende week ga ik me beter concentreren’ zijn qua inhoud nog redelijk leeg 
en behoeven meer verdieping. Wat is concentreren? Waar merk je dat? Hoe zou je dat 
kunnen verbeteren? Welke rol heeft de leerkracht daarin?  

 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

4. Reflectie  
 

evaluatie school 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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Er wordt door de leerlingen een planning gemaakt, echter deze is zeer beperkt. Ook missen  

er onderdelen op de kaart (zoals bijv. keuzewerk).  Wij zijn nauwelijks voorbeelden tegen-

gekomen waar planning is bijgestuurd door de leerling door kritisch de voortgang te over-

zien. Ook betwijfelen we of het eindresultaat kritisch door de meeste leerlingen wordt bezien. 

Wij zijn dit niet tegengekomen. Persoonlijke leerdoelen lijken random gekozen te worden en 

geen koppeling te hebben met voorafgaande weken. Kortom, de individuele reflectie op taak-

kaart kan en moet echt beter! Gelukkig hebben jullie dit zelf ook al geconstateerd en zijn 

jullie begonnen met een doorgaande lijn reflectie op te stellen.  

 

In jullie doorgaande lijn taakkaart evaluatie en feedback lezen wij dat er vanaf groep 3  

wordt afgekleurd en smileys worden ingekleurd. Vanaf groep 4 geeft de leerling een week-

evaluatie en vanaf groep 5 bedenkt hij/zij elke week een verbeterpunt/persoonlijk doel waar-

op gereflecteerd wordt.  In de praktijk zien wij hier een zeer wisselend beeld van terug. 

Sommige leerlingen kiezen ervoor niet af te kleuren, de meeste leerlingen doen niets met de 

smileys, de weekevaluaties zijn meestal niet ingevuld en de persoonlijke doelen zijn 

"flinsterdun" noch wordt hierop gereflecteerd. Meeste taakkaarten worden op school wegge-

gooid terwijl jullie duidelijk afgesproken hebben dat deze mee naar huis moeten voor de 

ouders. Kortom, wij zien de gemaakte afspraken niet terug in jullie school. "Teach what you 

preach" begint bij het gezamenlijk uitvoeren van de gemaakte afspraken. Zorg ervoor dat 

deze consequent door de hele school worden uitgevoerd.   
 
 
 

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.  

 

 
 
 

We reflecteren op de taakkaart en in de klas, maar doen dit vooral nog verbaal. We maken 
hierin onderscheid tussen het proces (samenwerking, eigen rol, etc.) en het product (eind-
opbrengst). Veel verschillende reflectiemethoden gebruiken we nog niet. We merken 
doordat we dit vaker doen leerlingen steeds meer feedback kunnen geven op het eigen 
functioneren en het functioneren van een groep. Ons volgende doel is om de diepgang in  
de evaluatie te verhogen. Twee jaar geleden kreeg je altijd als antwoord: goed, leuk, of niet 
leuk. Nu zit daar al veel meer diepgang in, maar de koppeling met een (persoonlijk)- leer-
doel moet nog gemaakt worden. Vraagstelling gekoppeld aan leeftijden is een volgende 
stap. Welke vragen kun je stellen aan welke leeftijden.  

 
 
 
We hebben geconstateerd dat leerkrachten diverse reflectiemethoden inzetten, waarin 

gereflecteerd werd op inhoud, werkwijze, eigen rol en die van de leerkracht.  
 
 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 
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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. 
 

 
 
 
 

Reflectie is een vast onderdeel in alle geledingen van de school (leerlingen, leerkrachten en 
op schoolniveau). Leerkrachten gaan bij elkaar op bezoek en geven elkaar feedback. Deze 
feedback behoeft ook nog meer diepgang. We stimuleren elkaar om elkaar ook feedback te 
geven als collega en het nakomen van afspraken. Leerkrachten voeren steeds meer 
feedbackgesprekken zelf, ook al is het nog spannend. Gesprekken kunnen altijd voorbereid 
worden met de directie.  

 
 
 
School stelt leraren wel degelijk in staat om van en met elkaar te leren. Er is een kijkwijzer 

ontwikkeld, die nu echter nog alleen door de daltoncoördinator en directie wordt gebruikt. 

Wij willen ervoor pleiten dat alle leerkrachten bij elkaar gaan kijken en deze kijkwijzer 

hierbij gebruiken. Diepere doorgaande lijn reflectie is er nog niet, deze is in ontwikkeling.  
 
 
 
 
 
 

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. 

 

 
 
 

We proberen de instructie zoveel mogelijk af te stemmen op de verschillende niveaus in de 
klas, passend bij de leerdoelen van de kinderen. Kinderen krijgen na een toets bijvoorbeeld 
taakbriefjes op maat met persoonlijke leerdoelen. De volgende stap die we gaan maken is 
het nog inzichtelijker maken voor de kinderen zodat zij zelf ook die verantwoordelijkheid 
kunnen nemen.  

 
 
 
Alhoewel de leerlingen dezelfde taakkaart ontvangen (uitgezonderd enkele zorgleerlingen) 

kunnen de leerlingen op hun afsprakenkaart terugvinden of hun werk op een ander niveau 

uitgevoerd moet worden. 
Voor de leerlingen is het duidelijk aan welk doel ze werken; dit staat op het leerlingenbord. 

Het werken met een eigen leerdoel kan nog effectiever/doelmatiger; geen vage doelen, zoals 

ze nu vaak zijn, maar concrete doelen (SMART) en deze goed te reflecteren. 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

5. Effectiviteit/ doelmatigheid  
 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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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. 

 

 
 
 

Alle leraren werken met een POP. In elk IPB gesprek komt deze POP aan de orde. Tevens 
wordt de Pop met collega’s voorbesproken en aangescherpt.  
Voor het efficiënt werken bij de kleuters hebben we vorig jaar een radicale beslissing 
genomen met elkaar. De kringen moesten korter en effectiever. Kleuters leren immers het 
beste door spel.  Groepen kleuters moeten ook op hun eigen niveau aangesproken worden 
en in kringen van 45 minuten was dit niet effectief. We zien nu dat de leerkrachten veel 
meer met kleine groepjes aan de slag gaan en tijd steekt in de voorbereide lesomgeving 
waarbij kleuters een rijk aanbod krijgen om hen in hun ontwikkeling te stimuleren.  
Tijdens de bordsessies van leerKRACHT is het effectief lesgeven vaak aan bod gekomen. 
Leerkrachten helpen elkaar en stimuleren elkaar om dit schoolbreed op een hoog niveau te 
houden.  

 
 
 
We hebben kunnen zien hoe de leerkrachten bij de kleuters werken met kleine kringen. 

Middels het werken met LeerKRACHT werken de leerkrachten doelgericht. 

De leerkrachten zorgen voor afwisseling van leeractiviteiten tijden de les; dit gebeurt onder 

andere door het inzetten van coöperatieve werkvormen. 

 
 
 

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.  

 

 
 
 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 
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We proberen als school zo efficiënt mogelijk met onze tijd om te gaan. Toen we het eerste 
jaar van LeerKRACHT in gingen, hebben we alle reguliere vergaderingen geschrapt. 
Leerkrachten misten hierbij het bespreken van een aantal onderwerpen. In dit schooljaar 
hebben we een vergaderstructuur die overlap heeft met de oude stijl, volgend jaar zullen 
we weer kritisch kijken naar wat de beste manier is. Het blijft zoeken naar de juiste en 
meest effectieve inrichting van tijd, ruimte en middelen. We hebben in ons team leer-
krachten die zeer actief zijn met hun eigen tijd-management.  
Daarnaast hebben we als school keuzes gemaakt in administratieve last en terugkom-
momenten om de werkdruk te verlagen en daarmee de efficientie te vergroten.  
We bieden leerlingen zoveel mogelijk passende zorg als zij de leerdoelen niet halen. Onze 
interne begeleiding is hierbij de belangrijkste schakel samen met de leerkracht. We hebben 
allerlei leerlingen die op enige manier extra ondersteuning krijgen en dit proberen we in te 
passen in ons reguliere onderwijs. De samenwerking met RiBA en het wijkteam loopt hierbij 
vlot. Ons percentage verwijzingen naar het samenwerkingsverband is laag te noemen.  

 
 
 
Om de effectiviteit te verhogen, is er in de kleutergroepen besloten om te gaan werken met 

planborden i.p.v. een taakkaart. Deze planborden zijn duidelijk en de leerlingen kunnen daar 

goed mee werken. 
In alle groepen wordt gewerkt met doelenborden, waarop school-, groeps- en leerdoelen per 

jaargroep staan; dit neemt een groot aandeel in het doelgericht werken. 

Door de gehele school zijn schoolafspraken zichtbaar aanwezig. 

Het team is in het proces om de leerlingen meer eigenaar te maken van hun leerproces; door 

de leerlingen meer bij het onderwijs te betrekken zal dit de effectiviteit vergroten. 

In de school wordt kritisch gekeken naar het toetsaanbod en welke toetsen werkelijk een 

effectieve bijdrage leveren. 

Het werken met LeerKRACHT biedt een effectieve en doelmatige manier van samenwerken 

voor het gehele team; iedereen draagt bij tijdens de bordsessies en iedereen is op de hoogte 

welke doelen en actiepunten er op het moment aan de orde zijn. 

Ook wordt er tijdens de bordsessies inhoudelijk aandacht besteed aan de vraag hoe de 

effectiviteit/doelmatigheid verhoogd kan worden.  
 
  

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 



   

Visitatieverslag 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. 
 

 
 
 

Dalton is een vast onderdeel in ons schoolplan. Het Daltonboek is up to date en de daarin 
staande afspraken leven onder teamleden. Onze daltoncoördinator is een belangrijk 
persoon in het borgen van gemaakte afspraken. Ons Daltonleerteam is een belangrijk 
instrument voor het aanzwengelen van nieuwe initiatieven.  
We houden twee-jaarlijks een tevredenheidsonderzoek onder leerlingen, leerkrachten en 
ouders. Hierin zijn specifieke daltonvragen opgenomen.  
Wij nemen actief deel aan de dalton-regioactiviteiten en leerlingen zijn op hun beurt weer 
actief betrokken bij daltonactiviteiten bij ons op school. Hierin speelt de leerlingenleerteam 
en de daltondag (georganiseerd voor en door leerlingen) een belangrijke rol.  
Ouders krijgen bij de intake een schoolbrochure over onze (dalton)werkwijze. Bij de 
inschrijving wordt gevraagd of zij het beleid van school ondersteunen. Op deze manier 
hopen wij ouders te helpen een wel overwogen keuze te maken voor onze school om zo 
educatief partner te kunnen zijn.  

 
 
 

De planmatige ontwikkeling is goed beschreven in het Daltonboek. De Daltoncoördinator 
stuurt de Daltonontwikkeling aan en borgt de ontwikkelingen in een Daltonboek. Ook in het 
schoolplan wordt de Daltonontwikkeling beschreven. Naast het vastleggen van alle ont-
wikkelingen is het echter ook belangrijk dat alles wat  beschreven staat ook daadwerkelijk 
wordt uitgevoerd. “Teach what you preach” is de opdracht en maak tijd vrij om elkaar op 
punten te consulteren en de doorgaande lijn die er is te bewaken. 

 
 

6. Borging  
 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 
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We hebben een gesprek gehad met een afvaardiging van de leerlingenleerteams, vijf leerlingen 
uit de groepen 4, 5, 6 en 8. De leerlingen zijn mondig en weten waarom we op bezoek zijn. Ze 
kunnen vertellen wat Daltononderwijs betekent. Belangrijk en onderscheidend vinden zij het 
samenwerken, zelf kiezen en de keuzewerkjes die ze mogen doen. De regels op school zijn 
duidelijk en uniform maar “soms gaan de leerkrachten er wel eens verschillend mee om.” Ze 
vertellen ook dat ze steeds meer zelf mogen nakijken naar mate ze in een hogere groep komen, 
dat ze dat fijn vinden en het goed is voor je verantwoordelijkheid. Het was een prima gesprek, 
soms een beetje timide maar wel met mondige leerlingen.  

 
 
 
 
Leerkrachten zijn tevreden over de school en de sfeer. Ze vinden dat de leerlingen steeds meer en 

meer een stem krijgen en dat zij steeds meer een begeleidende i.p.v. leidende rol krijgen. Vooral in 

groep 8 waar de leerlingen echt regisseur zijn van hun eigen leerproces. Een mooie ontwikkeling! 

Op de vraag of zij ook zien dat er veel verschillen tussen de groepen zitten m.b.t. de gemaakte 

daltonafspraken geven de leerkrachten aan dat deels eigen verantwoordelijkheid is van de 

leerkrachten. Zij weten immers wat een groep wel en niet nodig heeft. Stichting LeerKracht heeft 

veel meer betrokkenheid opgeleverd, echter kost het wel tijd. Vaak 2x15 minuten bordsessies elke 

week vraagt veel van een fulltimer. Er wordt toegegeven dat de directie ambitieus is maar wel goed 

luistert naar de wensen van het team. 
 
 
 

In het gesprek met de schoolleiding en de Daltoncoördinator zijn twee zaken wat meer belicht. 
Als eerste kwam n.a.v. een vraag over ‘opvallend gedrag’ (blz. 11 Schoolplan 2015) dat er de 
laatste jaren meer opvallend gedrag te zien is m.b.t. rust, structuur en conflicthantering,  naar 
voren dat het merendeel van de gezinnen bestaat uit tweeverdieners. Daardoor is er minder 
sociaal contact en sprake van zgn. tweeverdienersproblematiek. Ook te zien is bijv. de mindere 
woordenschat van de leerlingen.  De betekenis van structuur, zekerheid en veiligheid is vanuit de 
school belangrijk. De school is hier daarom ook preventief bezig met De Vreedzame school, de 
Vreedzame wijk. Ook de andere scholen op de scholencampus ondervinden deze problematiek en 
er wordt daarom ook samen met de gemeente in overleg hier aan gewerkt.  
 

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 
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Bij het gesprek zijn 3 moeders en 1 vader aanwezig, waarvan 1 ouder de voorzitter van de OR is en 

1 ouder lid van de MR. 

 

Het visitatieteam en de ouders stellen zich eerst voor. 
De voorzitter legt het doel uit van ons bezoek. 

 

De positie van de ouders hier op school: 

Ouders kunnen altijd de directie of leerkrachten aanspreken. De ouders voelen zich nauw 

betrokken. Er is een goede informatievoorziening. 

 

De reden waarom deze ouders voor deze school gekozen hebben: 

Ouder 1 geeft aan dat zij zeer tevreden was nadat haar oudste kind de daltonschool doorlopen had 

en daarom voor haar jongste kind ook weer voor het daltononderwijs gekozen heeft. 

Haar oudste dochter was zwaar dyslectisch en heeft veel zelfstandigheid geleerd, waardoor deze 

geen hulp meer nodig heeft op het VO. Haar dochter merkt in het VO wel goed het verschil 

wanneer een school geen daltonschool is; zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, samenwerken! 

Dat voelt haar dochter ook van binnen. 

Ouder 2 geeft aan dat er een incident op een andere school heeft plaatsgevonden, waarna zijn 

kinderen hier op deze school terecht zijn gekomen; hij vindt dat de directie zeer betrokken is. 

Ouder 3 zegt dat zij zelf Montessori heeft gedaan en zich goed kan vinden in het concept van het 

daltononderwijs. 

Haar ene dochter is versneld naar groep 3 gegaan, haar andere dochter zal nu kleuterverlenging 

krijgen; er wordt naar het kind individueel gekeken. Ieder kind kan dalton werken, aldus haar.  

Ouder 4 zegt dat dalton geen invloed heeft gehad op hun keuze. Wel vindt ze belangrijk dat haar 

kinderen het geloof meekrijgen. 

 

De informatievoorziening over dalton: 

Ouder 2 heeft zelf informatie opgezocht over dalton. Verder vertelt hij dat het 'Reisverslag' de 

ouders goed op de hoogte houdt. 

Zo is er veel informatie gedeeld over de schoolmetamorfose, die 2 jaar geleden begon. 

Reflecteren: er is een pilot in 2 groepen. Feedback van andere ouders is positief. 

De taakkaart: deze zien de ouders thuis, bij de kleuters niet. 

Ouder 1 geeft aan dat er veel aandacht voor dalton is bij het intakegesprek. Ook staat er veel 

informatie over dalton in de schoolgids. 

Ouders zijn kritisch en hebben merendeels voor de school gekozen om wat ze niet willen. Keuze 
voor dalton is richtinggevend maar verandert langzaam naar prestatiegericht onderwijs. 
Een tweede punt in het gesprek betrof de grote ambitie van de school/directie. Kijkend naar het 
schoolplan 2015 en het Daltonbeleidsplan in het Daltonboek rijst de vraag hoe zich dit vertaalt 
naar het voelen van werkdruk. Dit wordt wel onderkend en er worden voor het komend jaar vier 
duidelijke doelen gesteld, waaronder het verbeteren van eigenaarschap bij de leerlingen. (Dit 
sluit helemaal aan bij de aanbeveling vanuit de visitatiecommissie en is daarom geen extra doel). 
Ruimte creëren voor de Daltonkernwaarden, zien wat je bereikt hebt en van daaruit door ont-
wikkelen is de boodschap. De directie geeft aan dat er een sterk ‘wij’ gevoel is binnen het team. 

Uit de gesprekken met ouders 
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In rapportgesprekken komt er veel dalton aan de orde. 

 

De ouders vinden dat ouders een goed beeld hebben bij het werken met dalton. 

 

Er worden geen themamiddagen of –avonden over dalton gehouden. 

 

Ouder 1: er is 1 visie voor alle leerkrachten, ze werken allemaal hetzelfde, de principes zijn 

hetzelfde. 

 

Ouder 3: er worden bouwdoorbroken activiteiten gedaan. 

 

Ouders dragen het uit! 
 
 
 
 

naam bestuurslid: Eveline Miltenburg 
Grote Reis is een van de 66 scholen van de stichting RVKO, die ook nog 7 andere daltonscholen 

heeft.  Er wordt informeel door de scholen veel samengewerkt, dit is echter niet geformaliseerd. 

Bestuur is zeer blij met de school- en daltonontwikkeling van de afgelopen 5 jaar op de Grote Reis: 

de school is volwassen aan het worden, na een periode van onstuimige groei. Grote Reis is in 

beweging en dat zingt rond: bij personeel van de RVKO die graag hier willen werken en bij ouders 

die graag hun kind hier op school willen. School heeft zelf gekozen voor traject van Leer-

KRACHT. en wordt hierin gefaciliteerd door de stichting die deze ontwikkeling aanmoedigt bij 

haar scholen. Ongeveer 1/3 van de scholen van de RVKO maakt hier gebruik van.   
 
 
 
 

  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. Leerkrachten van de Grote Reis: laat meer los! Vergroot het eigenaarschap van de 

leerlingen door hen meer vrijheid en inspraak te geven bij het samenstellen van 

het taakwerk, waardoor zij zich meer verantwoordelijk gaan voelen voor hun 

eigen leerproces en hierop beter kunnen reflecteren. 

Nr. 2. Teach what you preach! Zorg ervoor dat wat je gezamenlijk afspreekt in je 

daltonhandboek en vervolgens communiceert naar je overige stakeholders ook 

overeenstemt met de dagelijkse praktijk.   

 
 
 
 
We willen directie en team van de Grote Reis bedanken voor de gezellige dag. Wij hebben ons 

zeer welkom gevoeld bij jullie op school. We zien dat jullie volop op reis zijn en hebben alle 

vertrouwen erin dat jullie in de komende jaren nog mooie bestemmingen hierbij gaan aandoen. 

Wij hebben veel mooie dingen gezien, waaronder jullie doelen en trotsborden. Ook hebben wij – 

met jullie -  enkele punten geconstateerd (zie aanbevelingen) die beter kunnen en moeten. Omdat 

wij ervan overtuigd zijn dat jullie het belang hiervan ook inzien en al hard op weg zijn om de 

nodige veranderingen aan te brengen, adviseren wij de NDV  – met een gerust hard – om over  

5 jaar terug te komen om te kijken hoe jullie deze punten hebben opgepakt.   
  
 
  

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 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wij hebben op de Grote Reis genoten van de visitatie en willen het visitatieteam bedanken voor 
hun tijd en inzet.  
We hebben het idee dat we op de dag zelf hebben kunnen laten zien waar we voor staan. We 
waarderen de vriendelijk kritische blik en zijn tevreden over het traject vooraf en over de dag zelf. 
We hebben een prettige en inspirerende dag gehad die de gekozen richting voor de school heeft 
bevestigd en verdiept.  
De belangrijkste aanbeveling; het vergroten van het eigenaarschap is een belangrijk speerpunt op 
onze school de komende jaren. We hebben, mede door de visitatie, voldoende handvatten om 
hier mee aan de slag te gaan en zien de ontwikkeling van dit punt met vertrouwen tegemoet. 
Meegenomen is de aanbeveling om beter en vooral samen de gemaakte afspraken op te frissen, 
te controleren bij elkaar om ze bij iedereen in de dagelijkse praktijk terug te kunnen zien. Daar 
gaan we zeker werk van maken.  
 
Er is nog genoeg werk te doen, maar het belangrijkste gevoel dat we hebben overgehouden aan 
deze dag is dat we samen op de goede weg zijn om onze leerlingen zoveel mogelijk dalton-
vaardigheden te leren en om ze steeds meer regie te geven over hun eigen leerproces. Hiermee 
gaan we zeker door. Bedankt voor de tips! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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. 
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aanbeveling 1. (letterlijk 

overnemen uit visitatieverslag) 

Leerkrachten van de Grote Reis: laat meer los! Vergroot het eigenaar-

schap van de leerlingen door hen meer vrijheid en inspraak te geven bij 

het samenstellen van het taakwerk, waardoor zij zich meer verantwoor-

delijk gaan voelen voor hun eigen leerproces en hierop beter kunnen 

reflecteren. 
actie - Alle groepen gaan aan het begin van het nieuwe schooljaar kinderfocus-   

  gesprekken voeren in een cyclus van 3x per jaar.  

- Rapporten leerlingen worden aangevuld met zelfreflecties en trotsdeel. 

- Leerteams leerlingen gaan bekijken hoe taakkaart individeler kan  

  worden gemaakt. 

uitvoerenden Het hele team met de leerlingen en ouders/ werkgroep kindfocus-

gesprekken levert jaarplanning en formulieren. 

tijdvak Schooljaar 2016-2017 en daarna 

scholing/ externe 

ondersteuning 

- Daltoncoördinator wil cursus kindgesprekken volgen / team/ andere  

  scholen 

toelichting We zullen met de bevindingen van de pilotgroep doorgaan/ formulieren 

aanpassen/verbeteren en de opzet gaan uitbreiden.  

- De leerlingen gaan in hun rapporten zelfreflecties maken m.b.t. dalton- 

  daltonvaardigheden. 

- Leerlingen werken met persoonlijke doelen op taakaart i.p.v. door  

  leerkracht ingevulde lessen. 
 

 
 

aanbeveling 2. (letterlijk 

overnemen uit visitatieverslag) 

Teach what you preach! Zorg ervoor dat wat je gezamenlijk afspreekt in je 

daltonhandboek en vervolgens communiceert naar je overige stakeholders 

ook overeenstemt met de dagelijkse praktijk.   

Actie - Teamleden gaan ook bij elkaar op klassenbezoeken en vullen dan 

de kijkwijzer in. Elkaar bevragen op afspraken en afstemmen op 

elkaar.  

- Bij de implementatie van De Vreedzame school besteden we 

aandacht aan het maken van routines, afspraken en regels.  

- Binnen het jaarplan en meerjarenplan verwerkt de directie de 

PDCA-cyclys. 

uitvoerenden Het hele team 

tijdvak Schooljaar 2016-2017 en daarna 

scholing/ externe 
ondersteuning 

Geen, wel in teambijeenkomsten gemaakte afspraken evalueren en 

bijstellen indien nodig 

toelichting Door bij elkaar te kijken naar hoe we draaien in de groepen en hoe we de 

gemaakte daltonafspraken in de praktijk uitvoeren, kunnen we deze beter 

borgen en uitvoeren. We geven elkaar feedback hierop.  
 

 
 
 

Plan van aanpak m.b.t. uitwerking aanbevelingen  



   

Visitatieverslag 23 

 
 
 
 
 
 

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 


