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niet van toepassing bij  1

e
 licentieaanvraag 

 
 
 

Heb vertrouwen in kinderen! Geef ze de verantwoordelijkheid over hun eigen leer-
proces. Laat ze het taakwerk zoveel mogelijk zelf nakijken. Probeer toeschouwer/ 
begeleider te zijn. Geef inbreng in keuzetaken. 
 

 
 
 

Doorgaande lijn betreffende het zelf nakijken van het werk door leerlingen 
(groepsmap). Afspraken over hoe en waar kinderen nakijken. 
Samen met kinderen keuzetaak samenstellen. Ook het plannen van het keuzewerk 
hoort bij de weektaak. Vanaf groep 4. 
 

 
 
 

Het keuzewerk wordt nu door sommige groepen gebruikt als stopwerk. M.a.w. 
wanneer een kind klaar is met zijn of haar werk, mag hij of zij keuzewerk doen. 
Een kind die veel tijd aan zijn of haar taak moet besteden, komt dus niet toe aan 
keuzewerk. 
Ook hebben de kinderen onvoldoende inspraak bij het samenstellen van het 
keuzewerk. 
Zie verder aanbeveling 1. 
 

 
 
 

Zorg dat er goede borging is. Neem dit mee in het Daltonontwikkelingsplan en werk 
dit uit voor de komende 5 jaar. 

 
 
 

Borging: groepsmap (ons Daltonbeleid) is voor elke groep, schoolmonitor (DC),  
(L-schijf op beide locaties mapje Dalton). Opnemen in jaarplanning. 

 
 
 

Het Daltonbeleidsplan is in orde. De zes kernwaarden worden in dit plan 
beschreven. We adviseren de Daltoncoördinator om basisafspraken m.b.t. Dalton 
duidelijk in dit plan op te nemen. Een startende leerkracht zou door het lezen van  
dit plan in staat zijn de basisafspraken m.b.t. Dalton te volgen en toe te passen. 
 

 
 
 

0. Realisering aanbevelingen vorige visitatie 

aanbeveling 1. 
1. 

evaluatie school 

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. 
 

 
 
 

Afspraken in de klas (zichtbaar). 
Ouder/leerkracht/leerling gesprekken. Nu vooral in groep 8, in ontwikkeling om dat 
vanaf eerdere groepen te doen. Soort intake/startgesprek. Wat willen kinderen leren, 
wat zijn hun verwachtingen. 
Leerlingen kijken eigen werk na. Opbouw vanaf groep 4 (zie groepsmap). 

 
 
 

De ouder/leerkracht/leerling-gesprekken zijn de gesprekken voor het schooladvies 
voortgezet onderwijs. Wij zien dat niet als een voorbeeld voor een Daltonschool, 
omdat deze werkwijze regulier is voor vele basisscholen. 
We hebben wel geconstateerd dat de kinderen vanaf groep 4 hun eigen werk 
nakijken. 

 
 
 

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. 

 

 

 
 

Duidelijk maatwerk zichtbaar in taakbrieven (A+, A, B). Op 3 niveaus wordt les 
gegeven. Instructietafel vanaf groep 1 ingezet. 
Uitgestelde aandacht middels oproepblokje/time-timer. 
 
Loslaten en vertrouwen geven is nog wisselend. Is een onderdeel in de bouwen. 
Wanneer loslaten? 
 

 

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

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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De differentiatie in taakbrieven hebben we gezien. We missen de eigen leerlijn  
voor de meer- en hoogbegaafde leerlingen. Zie verder ook aanbeveling 3.  
Ook tijdens de gesprekken met de ouders benadrukte één van de ouders het 
ontbreken van een duidelijke leerlijn voor het meer begaafde kind. 

 
 
 

1.8 Op de school heerst een cultuur van vertrouwen.  

1.9 Leraren en overige medewerkers kunnen omgaan met verantwoordelijkheid 
en het aangeven van grenzen.  

1.10 Leraren en overige medewerkers komen de afspraken na. 

1.11 De brede algemene vorming van leerlingen is richtinggevend.  

1.12 Het onderwijs wordt gegeven in een lerende organisatie waar leerlingen en 
leerkrachten zich kunnen ontwikkelen naar hun mogelijkheden. 

 

 
 
 

We zijn druk bezig met “professionele leergemeenschap (PLG)”. Leren van en met 
elkaar. 
Feedback geven(elkaar aanspreken op gemaakte afspraken). Samen verantwoorde-
lijk zijn voor de school, niet alleen je eigen groep. Is iets wat verandert in onze 
schoolcultuur,  waar we ons heel bewust van zijn en een rode draad is in onze 
lerende organisatie.  
Een mix in het team door “verhuizen” naar andere locatie, nieuwe duo-collega, 
andere jaargroep. Vraagt vertrouwen van en in elkaar. Mogelijkheden bieden om 
verder te ontwikkelen. Cursus/opleiding. 
Uit het medewerkers-tevredenheidonderzoek is gebleken dat de wijze van elkaar 
aanspreken nog een ontwikkelingspunt is. 

 
 
 

De wisseling van verschillende personeelsleden heeft voor een positieve effect op 
beide locaties gezorgd. 
Een nadeel is dat de rode draad van Daltonafspraken niet overal meer goed 
zichtbaar is.   
Hoewel we begrijpen dat enkele enthousiaste  leerkrachten m.b.t. Dalton 
“proeftuintjes” hebben, moet er eerst gewerkt worden aan een gezamenlijke visie 
t.a.v. de basis van goed Daltononderwijs.  “Het oogt nu nog te rommelig.” 
Daarom aanbeveling 2. 
 

 
 
 
 
 
 
 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 
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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. 
 

 
 
 

Kinderen zijn heel goed in het samenwerken/maatjeswerk. Ook klasse doorbrekend 
zie je dit terug. Lezen/kijkdozen/buitenschoolse activiteiten. 
 
Oproepblokjes zijn voor alle kinderen duidelijk, worden structureel ingezet. 
Instructietafel en hulprondes van de leerkracht werken goed. Leerkracht geeft aan 
wanneer hij/zij niet gestoord kan worden. 
 
Werk zelf nakijken zijn afspraken over gemaakt. Wordt nu veel meer gedaan. 
Er zijn nakijktafels vanaf groep 5. Afspraken zie groepsmap. 

 
 
 

We hebben de hierboven vermelde activiteiten gezien. 

 
 
 

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. 

 

 
 
 

Voorbereidingen zijn goed voor elkaar. Voor elke leerling is duidelijk wat het doel is. 
Leerkracht zorgt voor taakbrief, materialen, verdiepings-herhalingsstof, keuzetaak. 
Biedt leerlingen de ruimte om werk in eigen tempo te maken. Begeleidt daarin en 
waar nodig biedt leerkracht sturing. 
Leerkrachten worden gestimuleerd eigen initiatieven te nemen. 
 

 

2. Zelfstandigheid  
 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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We hebben in de taakbrieven duidelijke omschrijvingen van het taakwerk gezien, 
maar dat is niet hetzelfde als doelen voor de kinderen.  
Dat zou een volgende stap kunnen zijn…….. 
Maar eerst moet aanbeveling 2 gerealiseerd worden. 

 
 
 

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.  

 

 
 
 

Ideeën worden in het team gelegd. Cursus en opleiding worden gestimuleerd. 
Tijdens studiedagen/algemene ouderavond lkr. ingezet met een specifieke kwaliteit 
of bepaalde kennis om dit in een groep te presenteren. 
Daltonopleiding afgerond door 3 collega’s, cursus Leerstrategieën door collega 
afgerond. 

 
 
 

Er zijn enkele leerkrachten die bij wijze van proef met Dalton mogen experimen-
teren. Dat zijn mooie “proeftuintjes”.  
De visiteurs zien wel dat er nog veel werk te verrichten is om de basisafspraken 
m.b.t. Dalton te beschrijven, gezamenlijk op te pakken en te borgen.  
Zie verder aanbeveling 2. 

 
 
 
 
 
 
 

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 zijn goed in samenwerking. Afspraken zijn duidelijk en leerlingen kunnen 
goed aangeven wat er van ze verwacht wordt, wat samenwerken is. Leerkracht 
maakt met leerlingen afspraken, begeleidt hierin. Kinderen krijgen de kans om de 
samenwerking te laten zien. Naast individuele opdrachten werken kinderen ook in  
2-tallen, groepjes. Visualiseren van gemaakte afspraken in ontwikkeling. 
 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

3. Samenwerking  

evaluatie school 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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De kinderen hebben we in verschillende situaties goed zien samenwerken en  
samen leren. Bijvoorbeeld kinderen van verschillende groepen die met elkaar het 
technisch lezen oefenen. Maar er zijn ook andere mooie voorbeelden: de kijkdoos. 

 
 
 

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. 

 

 
 
 

Verschillende niveaus van samenwerken duidelijk aanwezig. (dit moet meer zicht-
baar worden op de taakbrief) 2- tallen, groepjes, klassendoorbrekend. 
Ook ruimte voor individueel werken, maar samenwerken en samen leren wordt 
gestimuleerd. 
 
Collega’s overleggen samen over de jaarplanning, er is warme overdracht aan einde 
van het leerjaar met nieuwe collega, maken met elkaar afspraken over hoe de taken 
verdeeld worden. Daarnaast ook samenwerking in bouwen (onder-midden-boven). 

 
 
 

Enkele leerkrachten van de twee locaties zijn recent gewisseld.  Daardoor is er voor 
alle leerkrachten een nieuwe situatie ontstaan.  Er moet nu veel samengewerkt 
worden. De visiteurs zien mooi ontwikkelingen, maar de doorgaande Daltonlijn moet 
voor beide locaties helder geformuleerd en geborgd worden.  

 
 
 

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.   
 

 
 
 

Iedereen is verantwoordelijk voor een goede samenwerking. Leerkrachten geven 
daar het goede voorbeeld in. Leerlingen krijgen de ruimte om daarin met ideeën te 
komen. Bijvoorbeeld de samenwerking binnen de leerlingenraad. Deze verslagen 
gaan naar alle collega’s, zodat we allemaal op de hoogte zijn van wat er speelt. Niet 
alleen in je eigen groep. 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 
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De leerlingenraad is een mooi voorbeeld van democratie en betrokkenheid van 
kinderen in de school.  Het visitatieteam heeft met de leerlingenraad gesproken,  
zie hiervoor het verslag. 
 

 
 
 
 
 
 
 

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. 
 

 
 
 

Planning op de taakbrief/planbord. Het rooster/tijdschema is duidelijk voor de leer-
lingen.  
Wordt ook besproken met leerlingen en gereflecteerd d.m.v. gesprek of feedback op 
de taakbrief. 
Reflectie einde van de  week op de taakbrief heeft nog verschillende vormen. Er 
worden verschillende dingen uitgeprobeerd om de juiste vorm te vinden. 
Bijvoorbeeld: klassendoel van de week (is dat behaald?), wat ging goed en wat ging 
minder goed benoemen door leerlingen. Ik wil graag leren….. Dit ga ik volgende 
week beter doen…… Smileys of het doel behaald is… etc. 

 
 
 

Op de taakbladen hebben we verschillende vormen van reflectie gezien. 
T.a.v. het behalen van doelen hebben we onvoldoende gezien. 

 
 
 

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.  

 

 
 
 
 
 

bevindingen visitatieteam 

4. Reflectie  
 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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Leerkracht reflecteert met leerlingen d.m.v. gesprekken, op de taakbrief. De leer-
kracht neemt ook een rol in het gesprek met leerlingen, waarin zij feedback geven 
op de les, instructie etc. 
Leerkrachten geven feedback op eigen functioneren n.a.v. klassenbezoeken, IPB- 
gesprekken, functioneringsgesprekken, kijkwijzer Dalton. Maar ook n.a.v. ver-
gaderingen, studiedagen. 

 
 
 

De visiteurs hebben in het gesprek met de directrice en de Daltoncoördinator 
aangegeven hoe belangrijk het is dat beide teams van beide locaties met elkaar 
gezamenlijk vergaderen.  Door de vele duobanen / deeltijdaanstellingen is dat niet 
altijd mogelijk. 

 
 
 

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. 
 

 
 
 

Doorgaande lijn m.b.t. reflectie is er wel, maar nog verschillend zichtbaar op de 
taakbrieven. Groep 1 en 2 reflecteren vooral mondeling, in de kring of individueel 
met het kind. Vanaf groep 3 reflectie zichtbaar. 
 
Er is behoefte aan van elkaar leren in de praktijk. Tijdens bouwvergadering meer 
praktisch aan het werk. Studiedagen niet alleen theorie, maar vooral met elkaar in 
gesprek en aan het werk. Kijken bij elkaar zouden we meer structureel willen doen. 
Lkr. geven aan in het IPB gesprek welke collega ze als maatjes willen hebben en 
waarom. Lkr. spreken dan zelf met elkaar af wanneer ze bij elkaar komen en gaan 
kijken bij elkaar. De school probeert waar mogelijk dit te faciliteren. 

 
 
 

De visiteurs adviseren de school om eerst aandacht te besteden aan de 
basisafspraken rondom Dalton alvorens verder te gaan met de ontwikkeling van 
reflectie. Zie aanbeveling 2. 
 

 
 
 
 
 
 
 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 
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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. 

 

 
 
 

Leerlingen weten wat het leerdoel is en wat er verwacht wordt. Daarin is ruimte voor 
verschillen. Maatwerk op verschillende niveaus. Leerlingen die moeite hebben doel-
matig te werken krijgen daarin de juiste begeleiding van de leerkracht in samen-
werking met de RT-er en IB-er. 
 
Taakbrief hebben we dit schooljaar aangepast om meer doorgaande lijn te krijgen. 
Er zijn nog wel verschillen te zien op de onderdelen als reflectie. De collega’s die nu 
de Daltonopleiding doen, proberen ook nieuwe ideeën uit. Dit zal zichtbaar zijn. 

 
 
 

We hebben wel gezien dat de kinderen weten wat hun taak of hun taken zijn. Maar 
dat is wel iets anders dan het kennen van de leerdoelen. 

 
 
 

5.4 De leraar behaalt zijn leerdoelen. 

5.5 De leraar gaat op een efficiënte en verantwoorde wijze om met zijn lestijd. 

5.6 De leraar zorgt voor afwisseling van leeractiviteiten tijdens de les. 

5.7 De leraar stemt de instructie en het leerstofaanbod af op de leerbehoeften 
en leermogelijkheden van zijn leerlingen. 

5.8 De leraar daagt leerlingen uit het beste uit zichzelf te halen.  

5.9 De leraar geeft leerlingen een uitdagende motiverende taak die past bij het 
niveau, de interesse en het (werk)tempo van de individuele leerling. 

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

 

 
 
 

We werken met planningen, groepsplannen, handelingsplannen, OPP’s. In samen-
werking met IB wordt het programma voor de leerlingen zo op maat mogelijk 
gemaakt. Daarin worden de verschillende niveaus en interesses meegenomen. 
Verrijking en verdieping. 
We werken aan een project “het slimme kind”. Dit jaar in ontwikkeling en de 
bedoeling is dat het volgend schooljaar structureel ingezet gaat worden. 

5. Effectiviteit/ doelmatigheid  
 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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We hebben de bovenstaande beschrijvingen gezien. 

 
 
 

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.  

 

 
 
 

Leerkrachten hebben een Daltoncertificaat. 3 leerkrachten hebben sinds kort het 
Daltoncertificaat behaald. Zij proberen ook ideeën uit en leggen dit ook neer bij de 
Daltonwerkgroep. 
 
Opbrengsten (ook tussentijds) worden goed bijgehouden.  Dit alles in overleg met  
de IB-er. De zorg wordt voor elk kind bijgehouden, bijgesteld, geëvalueerd. Ook in 
samenwerking met ouders. 

 
 
 

De visiteurs beamen het bovenstaande. 

 
 
 
 
 
 
 

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. 
 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

6. Borging  
 

Indicatoren op schoolniveau 
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Zie schoolmonitor Dalton en Daltonplan in groepsmap 
 
Minstens 6x per jaar daltonvergaderingen met de Daltonwerkgroep en DC. 
Verslagen naar alle collega’s en op L-schijf. 
1x per jaar Daltonstudiedag. Praktisch aan het werk, wat zijn de ontwikkelpunten. 
 
Leerlingen in leerlingenraad. Dalton is een onderdeel van de agenda. 
 
Klassenbezoekjes door Daltoncoördinatoren. Feedback naar collega’s.  
 
Dalton in nieuwsbrief en ouderavonden. 

 
 
 

We hebben het Daltonbeleidsplan goed bekeken. Dit plan moet concreet beschrijven 
wat de basis van Dalton op deze school is. Zie aanbeveling 2. 
In de nieuwsbrieven hebben de visiteurs nauwelijks iets gezien over Dalton. 
 

 
 
 
 
 

Binnen de beide locaties zijn er veel veranderingen geweest. Nieuwe leerkrachten, maar 
ook mensen op verschillende plekken dan voorheen. Dit zal te zien zijn in een aantal 
Daltonzaken wat betreft de doorgaande lijn. 
 
Onderdeel coöperatief leren is niet meer structureel aanwezig/zichtbaar  in de klassen 
(teamboxjes/werkvormen zichtbaar). Er wordt wel mee gewerkt, maar niet meer op de 
manier zoals we dat ooit hebben afgesproken. Is voor ons een aandachtspunt om dit met 
elkaar weer op te pakken. (Hoe gaan we dit doen, wat is werkbaar, hoe zorgen we ervoor 
dat het actueel blijft.). 

 
 
 
 

De leerlingenraad bestaande uit zeven kinderen uit de groepen 5 tot en met 8, is op een 
democratische wijze ontstaan. In de desbetreffende klassen zijn verkiezingen gehouden. 
Elk schooljaar wordt er een leerlingenraad gekozen. Je kunt je laten herkiezen. Per locatie 
is er een aparte leerlingenraad. Hoe de voorzitter en de secretaris wordt gekozen, is 
tijdens dit gesprek niet aan de orde gekomen.  
 
 
 
 
 
 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Uit de gesprekken met leerlingen 

Overige opmerkingen school 
 (nog niet in zelfevaluatie opgenomen, maar wel relevant) 
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Per jaar zijn er minimaal vier vergaderingen. 
Aanwezig waren nu veertien kinderen, dus de beide leerlingenraden van beide locaties. 
Naar gelang de situatie dit vraagt, kunnen er extra vergaderingen ingepland worden. 
Ideeën uit de klas worden meegenomen naar de vergaderingen van de leerlingenraad. 
De groepen 1 tot en met 4 vallen wat buiten de boot. De kinderen vertelden dat ook nog 
ideeën-bussen komen. Activiteiten van de raad waren het uitzoeken van nieuw buiten-
spelmateriaal, inrichting van de school met Paasdecoraties en het vormen van de jury bij 
het carnavalsfeest op school en in de klas. 
De visiteurs vonden het jammer dat de kinderen het buitenspelmateriaal niet zelf aan-
geschaft hadden. Idem m.b.t. het maken van afspraken over het beheer van deze 
materialen. 

 
 
 
 

Zie het gesprek met de schoolleiding en de Daltoncoördinator. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

-  Voorstelrondje 
-  Daltoninformatie, via klassikale ouderavond en via de kinderen. 
-  Schoolkeuze: vooral de sfeer ( voelt meteen goed) en de individuele ontwikkeling van  
   de kinderen. 
-  Verbeterpunt: goed programma voor (meer) begaafde kinderen. 
-  Twee locaties: voor de ouders voelt het niet als één school. 
-  Samenwerking tussen de twee locaties: is beduidend beter geworden. 
-  Leerkrachtwissel: is goed geweest voor de een, voor de ander minder. 
-  Reflectie op weektaak: waardevol voor ouders, maar ook afhankelijk van leerkracht. 
 

 

 
  

Opmerking visiteurs: 
“Dit verslag volgt nog: 
 Patricia  maakt hierover  een kort verslag.” 
 

Uit de gesprekken met ouders 

Uit de gesprekken met leraren en ondersteunend personeel 

Uit de gesprekken met de directrice en de Daltoncoördinator 
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naam bestuurslid:  

Het bestuurslid is kwaliteitsmedewerker van de Stichting Scholengroep Primato. 
Zij functioneert als de verbindende schakel tussen directies, ib-ers en leerkrachten. 
In het verleden was er een groot verschil tussen de beide locaties gelet op hun cultuur. 
Door wisselingen van het personeel van beide locaties en door ouders op diverse wijzen 
te betrekken bij de school is er een verandering in positieve zin ontstaan. 
De stichting heeft veel last van de krimp, daarom kan er niet altijd gegarandeerd worden 
dat een Daltonschool ook Daltonleerkrachten krijgt bij overplaatsingen. 
Het bestuurslid juicht de diversiteit van de basisscholen van Primato toe. 

 
 
 
 

  ontwikkeling 

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

vertrouwen 
 X 

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

* niet van toepassing bij licentieverlening 

 
 

 

 
 

 Advies Criteria 

 Licentie verlenen 
 

Maximaal één onvoldoende kernwaarde. 

 Over twee jaar versnelde visitatie 
voor licentieverlening 

Twee of meer onvoldoende kernwaarden 

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

X Licentie voor vijf jaar verlengen 
 

Maximaal één onvoldoende kernwaarde inclusief 
realisering aanbevelingen vorige visitatie  

 Over twee jaar versnelde visitatie  
(bij de vijfjaarlijkse visitatie) 

Twee of meer onvoldoende kernwaarden inclusief 
realisering aanbevelingen vorige visitatie 

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

Uit de gesprekken met het bestuur 

Advies aan het bestuur van de NDV 
 

beoordeling 
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Aanbeveling Omschrijving 

Nr. 1 De aanbeveling van de vorige visitatie in 2010  is onvoldoende 
gerealiseerd. 
Keuzewerk moet er voor alle kinderen zijn en kinderen moeten ook de 
kans krijgen om mee te bepalen wat het keuzewerk gaat inhouden. 

Nr. 2 De doorgaande lijn t.a.v. de kernwaarden van Dalton duidelijker 
beschrijven,  borgen en uitvoeren. 

Nr. 3 De begaafde leerling moet meer uitgedaagd worden. Hiervoor moet een 
aparte leerlijn worden geformuleerd. 

 
 
 
 

Het team van de twee locaties van Dalton Hengelo Zuid heeft ons gastvrij ontvangen.   
Zij hebben op ons een gedreven en betrokken indruk achter gelaten. Dat geldt uiteraard 
ook voor de kinderen en de ouders.  
Na een toch wel moeilijke periode (wisseling van teamleden tussen beide locaties) kan 
het team zich weer volop richten op de ontwikkeling van hun Daltonschool. 
De samenhang ontbreekt hier en daar nog.   
Met een team van dit kaliber en met  ook een behoorlijke Daltonervaring moet het zeker 
mogelijk zijn om deze drie aanbevelingen te realiseren. 
 
Veel succes met jullie verdere ontwikkeling als Daltonschool. 
 
De directeur en de adjunct-directeur/daltoncoördinator  willen we een welgemeend 
compliment geven voor de goede voorbereiding op deze visitatie. 
 
Het visitatieteam 
 
 
 
 
 
 
 
 

naam handtekening datum 

 

  

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

 

slotopmerkingen 
 

Ondertekening voorzitter visitatieteam 
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Als team hebben wij de visitatie als ontspannen ervaren. We hebben in onze optiek dalton 
laten zien, zoals zij in de praktijk dagelijks bij ons gebeurt. 
De visiteurs hebben alle groepen bezocht en hun bezoek is als prettig ervaren.  
 
Wel hebben wij natuurlijk ook aanbevelingen voor het visitatieteam. Deze punten zijn 
tijdens het nagesprek met de daco en directeur en het visitatieteam ook besproken. Het 
gaat ons om de aanvliegroute naar de visitatie. Deze had wat ons betreft duidelijker 
gekund. Wij hadden begrepen dat alle groepen bezocht dienden te worden. Dat was nog 
een hele klus om het rooster voor alle groepen rond te krijgen. Tijdens het bezoek werd 
ons verteld dat wij ook parels hadden kunnen laten zien, buiten het groepsgebeuren om. 
Zoals het oefenen van de “Kijkdoos” die de leden van het visitatieteam toevalligerwijs 
hebben gezien. Deze groepsoverstijgende activiteiten hadden ook ingeroosterd kunnen 
worden. Was ons niet duidelijk. Gelukkig zijn deze momenten wel gezien, maar hadden 
we meer voor het voetlicht kunnen plaatsen als we dit duidelijker hadden geweten. 
 
Ook kregen we tijdens het nagesprek de vraag waarom wij geen ouders van de MR/OR 
hadden uitgenodigd voor de interviews. Ook hiervan wisten we niet dat dit eigenlijk de 
bedoeling was.  
Kortom, wat ons betreft hadden de verwachtingen van het visitatieteam over de inrichting 
van de visitatie duidelijker gekund. Uiteraard spelen deze zaken geen rol bij de uiteinde-
lijke beoordeling, maar als ontvangende school wil je het graag zo goed mogelijk doen.  
 
We bedanken de leden van het visitatieteam voor hun visitatie en aanbevelingen. We 
kunnen hiermee goed verder in onze daltonontwikkelingen. 
 
Met vriendelijke groet, 
De directeur en de adjunct-directeur/daco 
 
 
 
 

  

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) 

De aanbeveling van de vorige visitatie in 2010  is onvoldoende 
gerealiseerd. 
Keuzewerk moet er voor alle kinderen zijn en kinderen moeten ook 
de kans krijgen om mee te bepalen wat het keuzewerk gaat 
inhouden 

actie Onder aansturing van de daltonwerkgroep wordt de visie, de 
doelstellingen de criteria (waar moet het keuze werk aan voldoen), 
de uitwerking, de organisatie en het aanbod bepaald en 
vastgesteld.  

uitvoerenden DWG team en i.s.m. Saxion studenten 3e jaars.  

tijdvak September – december 2015 
Invoering en evaluatie januari – mei 2016 
Vaststelling beleid en borging – juni 2016 

scholing/ externe 
ondersteuning 

Pabo 3e jaars Saxion 

toelichting Opbouw van dit plan is te komen van Doel  Inhoud.  
Daarin meegenomen wordt de betrokkenheid op de inhoud door de 
kinderen 

 
 

aanbeveling 2. 
(letterlijk overnemen uit 
visitatieverslag) 

De doorgaande lijn t.a.v. de kernwaarden van Dalton duidelijker 
beschrijven,  borgen en uitvoeren. 
 

actie 1. De eerste 3 kernwaarden, zelfstandigheid/vrijheid en 
samenwerking worden herijkt. Bestaand beleid tegen het 
licht houden, daar waar noodzakelijk bijstellen en aanvullen 
met nieuwe inzichten en ideeën. Tijdens plenaire 
bijeenkomsten inzetten op de doorgaande lijn. Vasthouden 
van het bestaande kritisch kijken en daarnaast ons laten 
voeden door nieuwe inzichten. 
Vervolgens bijstelling en vaststelling. 
Kijkwijzers tegen het licht houden. DACO klassenbezoeken 
afleggen met ‘meetlat’. 

2. Kernwaarde reflectie; De leerling als eigenaar van zijn eigen 
leren. Van doel naar inhoud. Wat is onze visie hierop. Hoe 
kunnen we de leerling meer betrekken bij zijn eigen 
leerproces. In hoeverre reflecteren we ook op onszelf 
wanneer we het hebben over leren/ontwikkelen. Durven we 
tot de kern te komen. Welke tools kunnen we hiervoor 
gebruiken?  
Kijken naar Good Practices op andere (dalton) scholen. De 
school als lerende organisatie op leerkracht en 
leerlingniveau. Welke rol wordt van ons gevraagd om dit 
doel te kunnen bereiken.  
 

Plan van aanpak m.b.t. uitwerking aanbevelingen  
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De kernwaarden evaluatie, borging en effectiviteit lopen als een 
rode draad door de bovenstaande kernwaarden. Dit zijn 
kernwaarden die de zorg op kwaliteit borgen. Zonder evaluatie en 
borging is een duurzame schoolontwikkeling niet mogelijk.  

uitvoerenden DWG/MT  team 

tijdvak 2016 – 2018  

scholing/ externe 
ondersteuning 

Good Practices andere (dalton) scholen 

toelichting  
 
 

aanbeveling 3. 
(letterlijk overnemen 
uit visitatieverslag) 

De begaafde leerling moet meer uitgedaagd worden. Hiervoor 
moet een aparte leerlijn worden geformuleerd. 
 

actie Voortzetting jaarplan 2014-2015 “Het Slimme kind” 
 
Bestaand beleid kritisch doornemen en bijstellen daar waar zaken 
achterhaald zijn en beoordelen op haalbaarheid. 
Nieuwe inzichten en ideeën toepassen. O.l.v. specialist 
meerbegaafdheid 
Inhoudsbepaling en afspraken herijken op bouwniveau .o.a. m.b.t. 
afspraken compacten en verrijken.  
Naast deze bestaande afspraken een leerlijn ontwikkelen waar de 
begaafde leerling uitdaging kan vinden. 
Daarbij de haalbaarheid niet uit het oog verliezen. Doen wat werkt. 
Dit plan koppelen aan de kernwaarde reflectie. (eigenaarschap 
leerproces leerling) 

uitvoerenden DWG – MT – team  

tijdvak 2015 - 2017 

scholing/ externe 
ondersteuning 

Deelname door specialist aan scholing hoogbegaafdheid Primato. 
Leonardo onderwijs + expertise centrum PMT 

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. 

 

Ondertekening  school en 
visitatievoorzitter voor gezien 
 


