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niet van toepassing bij  1

e
 licentieaanvraag 

 
 
 

Er zit een discrepantie tussen de grote mate van samenwerking en de ruimte die de 
leerlingen niet krijgen bij eigen verantwoordelijkheid. 

 
 
 

We hebben het aantal samenwerkingsvormen bekeken en daarin keuzes gemaakt. 
De samenwerkingsvormen die we nu in de hele school hanteren zijn: 

 Maatjeswerk 

 Tutorleren 

 Samenwerken aan taken van de weektaak 
 
Voor het maatjeswerk wordt door de leerkracht een indeling gemaakt, die regelmatig 
wisselt. Zo leren leerlingen met diverse leerlingen samen te werken. De indeling 
wordt gemaakt op basis van cognitieve vaardigheden (soms met een medeleerling 
van hetzelfde niveau, soms met een leerling van een ander niveau), maar ook op 
basis van werkhouding.  
Voor het tutorleren wordt er groepsoverstijgend gekeken naar vraag en aanbod. 
Jongere en oudere leerlingen worden aan elkaar gekoppeld. Ook hier wordt ge-
keken naar cognitieve vaardigheden, en ook naar begeleidingsvaardigheden van  
de tutoren. 
Het samenwerken aan (keuze-)taken van de weektaak is op initiatief van de leer-
lingen. Zij mogen zelf kiezen aan welke taak zij met wie willen werken. We hebben 
op school beschikking over veel diverse werkplekken, ook daarin mogen leerlingen 
(grotendeels) zelf een keuze maken. 
 
Door het werken met combinatiegroepen is samenwerken een vanzelfsprekendheid 
geworden op school. Leerlingen kunnen veel van elkaar leren, juist ook door jaar-
groepen te doorbreken. 

 
 
 

Er zijn verbeteringen aangebracht in de samenwerkingsvormen ( zelfs groeps-
overstijgend) 

 
 
  

0. Realisering aanbevelingen vorige visitatie 

aanbeveling 1. 
1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 



 
 

Visitatieverslag op basis van 6 kernwaarden, september  2013 3 

 
 

Zet een doorgaande lijn in met betrekking tot differentiatie op de taakbrief. Kinderen 
hebben het recht om hun eigen taakbrief te ontvangen. 

 
 
 

Bij de taken van Alles Apart (=taalonderwijs) en Alles-in-1 (=wereldoriëntatie) geven 
de leerlingen vanaf groep 5 op de weektaak aan op welk niveau zij werken.  
De methode werkt met niveau’s van A t/m F: 
 

niveau Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8 

A *    

B ** *   

C *** ** *  

D  *** ** * 

E   *** ** 

F    *** 

*   staat voor instructieafhankelijke leerlingen (extra hulp en instructie) 
**  staat voor instructiegevoelige leerlingen (basisaanbod) 
*** staat voor instructieonafhankelijke leerlingen (verrijking) 
 
Bij de taken van rekenen krijgen de leerlingen vanaf groep 3 een aparte weektaak 
per niveau. Vanaf groep 5 staat het aanbod van alle niveau’s (*, ** en ***) op de 
weektaak. De leerlingen geven het eigen niveau aan, en weten dat wat zij moeten 
maken. 

 
 
 

Er wordt gedifferentieerd en alles is zichtbaar gemaakt op de weektaak. 

 
 
 

Bekijk jullie taakbrief heel kritisch. Wij hebben geen rode draad gezien in termen en 
gebruik. Wat je op de taakbrief zet moet ook gedaan worden, anders niet vermelden. 
Planning en reflecteren zijn hierbij de speerpunten. 

 
 
 

De taken op de weektaak worden per vakgebied uitgelegd. In iedere groep wordt 
dezelfde volgorde gehanteerd: 

 Reflectievraag van de week (groep 5 t/m 8)  

 Alles Apart / veilig leren lezen 

 Alles-in-1  

 Schrijven 

 Overige taken 

 Rekenen  

 Persoonlijke taak 

 Keuzetaken 

aanbeveling 2. 
1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

aanbeveling 3. 
1. 

evaluatie school 
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De weektaak wordt op maandag ingepland, van leerkrachtgestuurd in de lagere 
groepen tot leerlinggestuurd in de hogere groepen. 
Voor een aantal leerlingen wordt, indien nodig, gewerkt met een dagtaak. Ook het 
werken met een dagtaak verloopt van leerkrachtgestuurd naar leerlinggestuurd. 
In de lagere groepen wordt gewerkt met pictogrammen, hetgeen een positief 
verschil is met de weektaak in de hogere groepen. 

 
 
 

Op maandag wordt de weektaak ingepland. 
Er staat een reflectievraag van de week op de weektaak. Er is een goede stap 
gezet. 

 
 
 

Treed naar buiten met je daltonschool, hoe je werkt, hoe je ouders informeert wat je 
doelen zijn voor de korte en langere termijn. 

 
 
 

 We houden de website van de school up-to-date. 

 We werken met een facebookpagina, waarop korte berichten met foto komen 
van projectactiviteiten en bijzondere activiteiten. 

 Maandelijks is er een nieuwsbrief voor ouders, die per mail wordt verstuurd en 
op de website staat. Deze bevat naast praktische informatie ook theoretische 
achtergronden van ons onderwijs. 

 We hebben een tweede Hobbitfilm gemaakt. Waarin uitgebreid wordt verteld wat 
we doen en hoe we werken, ondersteund met beelden van kinderen aan het 
werk. Doelgroep: ouders met kinderen bij ons op school en collega-leerkrachten. 

 Een derde Hobbitfilm is in de maak. Kort en krachtig, vanuit het ‘waarom’ van de 
leerkrachten. Waarom werken wij zoals wij werken. Persoonlijk en vanuit de 
daltonvisie. Doelgroep: mogelijk nieuwe ouders en iedereen met interesse in de 
school. 

 We plaatsen artikelen in de digitale krant van de stichting Delta-onderwijs. 

 We plaatsen artikelen in de weekbladen van Oosterhout. 

 Ouders kunnen in november meewerken met hun kinderen in de groepen. 

 Ouders worden aan het eind van ieder project uitgenodigd voor de afsluiting en 
voor het bekijken van het leerlingportfolio. 

 Ouders participeren in de ontwikkeling van het portfolio. 

 We houden een inhoudelijke informatieavond aan het begin van het schooljaar. 

 We houden open ochtenden voor geïnteresseerden. 

 Belangstellenden kunnen de school leren kennen d.m.v. een speurtocht onder 
begeleiding van leerlingen uit groep 8. 

 
 
 

Er is de afgelopen periode heel hard gewerkt. Het resultaat hebben wij gezien:  
Een up-to-date website, een nieuwsbrief, artikelen in de krant, Facebook en zelfs 
een Hobbitfilm. 

bevindingen visitatieteam 

aanbeveling 4. 
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 leerlingen plannen in principe zelf hun weektaak. De leerkracht biedt hulp waar 
nodig. De leerlingen kijken zelf na en houden zelf bij welke taken zij af hebben en 
welke zij nog moeten doen. Aan het eind van de week moet het werk af zijn en 
controleert de leerkracht (middels steekproeven) of dit daadwerkelijk zo is. De 
leerlingen die werken met een dagtaak laten hun werk aan het eind van de dag 
controleren. 
In het schooljaar 2014-2015 zijn wij begonnen met het werken met een portfolio. 
Hierin laten de leerlingen zien wat zij kunnen en wat zij geleerd hebben tijdens een 
projectperiode. Het portfolio is nog volop in ontwikkeling. Uiteindelijk is het de 
bedoeling dat de leerlingen werken met doelen en voor het behalen van die doelen 
bewijzen gaan verzamelen in het portfolio. Aan het eind van de schoolloopbaan 
kunnen leerlingen laten zien hoe hun ontwikkeling is geweest en dient het portfolio 
als bewijs en onderbouwing voor het VO-advies. 
De leerlingen krijgen na het (zelfstandig) werk voldoende tijd om hun werk en 
leeromgeving netjes op te ruimen. Daarnaast werken we met een huishoudelijk 
takenbord in iedere groep. Leerlingen hebben om toerbeurt een taak om te ver-
zorgen voor de hele groep. 

 
 
 

Op de Hobbit krijgen leerlingen ruimte en tijd om de weektaak te organiseren.  
Zij zijn daar verantwoordelijk voor. Leerlingen mogen vooral kiezen waar en met wie 
gewerkt wordt. Huishoudelijke taken horen daar ook bij. 
Tip: Laat leerlingen meer kiezen welk ( leer)werk ze willen doen. 

 
 

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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Door het werken met combinatiegroepen is het een logisch gevolg dat je leerlingen 
moet loslaten en zelfstandig aan hun taak laten werken. Bij instructies aan grotere 
groepen (basisinstructie) zijn andere leerlingen van de groep zelfstandig aan het 
werken. Dit kan in de klas of op diverse plekken binnen de school. De leerkracht 
houdt hierin een vinger aan de pols, maar leerlingen hebben hierin een grote mate 
van keuzevrijheid. Samen bekijken leerkracht en leerling waar het beste gewerkt kan 
worden en hoe (alleen of samen). 
 
De basisinstructie is altijd zo kort mogelijk, uiteraard wel dusdanig dat het voldoende 
is voor de instructiegevoelige leerlingen (**) om de stof te kunnen begrijpen en 
verwerken. 
Vervolgens wordt er extra/verlengde instructie gegeven aan de instructieafhankelijke 
leerlingen (*) aan de instructietafel. 
Minimaal eens per week is er ruimte voor de instructieonafhankelijke leerlingen (***) 
om begeleiding te krijgen van de leerkracht.  
 
In de dagplanning wordt iedere dag tijd gemaakt voor de leerkracht om een 
servicerondje door de groep te maken en leerlingen te begeleiden waar nodig. 

 
 
 

Zoals jullie het hebben beschreven, zo hebben wij het vandaag gezien. 
Instructie op niveau: prima. 
Wij noemen dit de basis. Deze basis is goed! 

 
 
 

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. 

 

 
 
 

De leerkrachten bij ons op school zijn echte professionals, die weten wat er gedaan 
moet worden en dit ook zeker doen. De leerlingen zijn daarbij altijd richtinggevend. 
Alles wat wij doen is in het belang van de leerlingen. 
Iedere leerkracht heeft zijn eigen sterke kanten en minder sterke kanten. Dit weet 
iedereen van elkaar en kunnen we dus ook inzetten. De diversiteit in het team zorgt 
er voor dat we samen complementair zijn. 
Bij teamvergaderingen en werkbijeenkomsten wordt er geluisterd naar ieders 
inbreng en iedereen heeft een actieve bijdrage. Als er een voorbereiding wordt 
verwacht wordt dit door iedereen gedaan.  
 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 
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De afspraken uit de werkbijeenkomsten en teamvergadering worden vastgelegd in 
de wekelijkse teaminfo en het borgingsdocument van het schooljaar. 
Ieder jaar worden er functioneringsgesprekken gehouden, waarin de leerkrachten 
kunnen aangeven waarin zij zich zouden willen ontwikkelen. 

 
 
 

De diversiteit van het team is sterk te noemen. 
Het vertrouwen is terug! 

 
 
 
 
 
 
 

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. 
 

 
 
 

De leerlingen weten dat de taken op de weektaak bedoeld zijn om hen de leerdoelen 
te laten bereiken. Zij gaan hiermee zelfstandig aan de slag en vragen hulp (van de 
leerkracht of een medeleerling) indien nodig. Tijdens het zelfstandig werken is er 
voldoende ruimte om hulp te vragen van een medeleerling. Hulp van de leerkracht is 
mogelijk tijdens de (extra) instructiemomenten en de servicerondjes. 
Leerlingen mogen op andere werkplekken binnen de school werken. De leerkracht 
kan aangeven hoe lang de zelfstandige werktijd is middels een kleurenklok 
(klassikaal én individueel) en evt. een time-timer (op het digibord en/of individueel). 
De leerlingen weten dat de leerkracht niet altijd beschikbaar is voor hulp en uitleg. 
Bij de jongere leerlingen wordt hiervoor Pompom gebruikt, in de hogere groepen 
wordt gewerkt met kleurenkaartjes voor uitgestelde aandacht. 
In iedere groep is een nakijktafel voor zelfstandig werk. Op de weektaak staat welke 
taken zelf mogen worden nagekeken. Na het nakijken kan het werk worden inge-
leverd of kan er extra hulp worden gevraagd. 

 
 
 

Wij hebben vandaag zelfstandig werken gezien: Taakgericht, hulpmiddelen pakken, 
zelfstandig nakijken etc. 
Ook hebben wij zelfstandig leren gezien in de bovenbouwgroepen: kennis 
verwerven en oplossingen bedenken. 

 
  

bevindingen visitatieteam 

2. Zelfstandigheid  
 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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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. 

 

 
 
 

Alle materialen hebben in alle groepen vaste plekken, zodat de leerlingen de 
materialen goed kunnen vinden. Leerlingen kunnen snel hun werk klaarleggen om 
vervolgens te gaan werken. De leerlingen weten alles te vinden, en indien nodig 
helpen zij elkaar. 
In de diverse ruimtes buiten de klas om te werken zijn de afspraken duidelijk.  
De leerkrachten zien er op toe dat deze regels worden nageleefd. 
De leerkracht geeft bij zelfstandig werken aan hoe lang er gewerkt kan worden. 
Leerlingen houden grotendeels zelf de tijd in de gaten middels (kleuren)klokken 
en/of time-timers. 
Ideeën, plannen, initiatieven en talenten worden bij ons als vanzelfsprekend benut. 
Zeker als leerlingen er zelf mee komen. De leerkracht gaat in overleg met de leerling 
om het idee uit te werken. Waar mogelijk krijgt dit een plek in het portfolio van de 
leerlingen. 

 
 
 

De rol van de leraar: 
Het begeleiden van iedere leerling, terwijl het initiatief zoveel mogelijk bij de leerling 
blijft. Zie aanbeveling 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.  

 

 
 
 

De teamvergaderingen zijn verplicht en formeel van aard en worden geleid door de 
directie. De werkbijeenkomsten zijn vaak praktischer ingericht en geeft leerkrachten 
ruimte tot initiatieven. Expertise kan gedeeld worden en dit gebeurd ook regelmatig.  
Iedere leerkracht heeft voldoende inbreng in de werkbijeenkomsten, met name als 
het gaat om het daltononderwijs en leerlingenzorg. Op beide vlakken is binnen het 
team de nodige expertise aanwezig. 
Bij cursussen, workshops en opleidingen die gevolgd worden, wordt kennis gedeeld.  

 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 
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Zie aanbeveling 1 

 
 
 
 
 
 
 

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. 

 

 
 
 

Het tutorleren en maatjeswerk verloopt over het algemeen zeer effectief. Leerlingen 
weten waar ze aan moeten werken en met wie. De leerkracht is er om te begeleiden 
waar nodig.  
Samenwerken tijdens zelfstandig werken gebeurt eveneens effectief. Een enkele 
keer moet een leerling terug naar de klas, als de ‘smileys’ zijn weggenomen.  
De afspraken daarover zijn helder en worden nageleefd. 
De leerlingen hebben een goede band met al onze leerkrachten. Er worden regel-
matig kleine en grote gesprekken gevoerd. De werksfeer is grotendeels taakgericht, 
de leerlingen weten wat zij moeten doen en wat zij kunnen doen als het werk klaar 
is. 
We leren de leerlingen samenwerken vanaf groep 1-2. In alle groepen wordt hier 
regelmatig aandacht aan besteed. 

 
 
 

Leraren en leerlingen gaan respectvol met elkaar om. 
Alles staat beschreven in het daltonplan. 
Wij hebben vandaag verschillende samenwerkingsvormen gezien: Tutor, maatjes, 
groepsoverstijgend.  

 
 
 

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. 

 

 
 
 
 

bevindingen  visitatieteam 

3. Samenwerking  

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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De werksfeer in de school is respectvol. De leerkrachten laten elkaar in hun waarde 
en elkaars sterke kanten worden benut. 
Door altijd samen de dag te beginnen met koffie, tussen de middag met elkaar te 
lunchen en wekelijks een werkbijeenkomst of teamvergadering te houden, zijn er 
genoeg gelegenheden om met elkaar (formeel én informeel) in gesprek te gaan en 
te werken aan de taak of leertaken. 
Alle leerkrachten zijn op de hoogte van diverse vormen van samenwerken en weten 
deze ook toe te passen als de situatie er om vraagt. 
Wel willen we ons nog gaan verdiepen in coöperatieve werkvormen om het 
samenwerken verder te verbeteren. Dit pakken we op zodra daar ruimte voor is. 
Niet iedere samenwerking gaat op elk moment volledig naar wens, toch is het altijd 
ons streven het samenwerken zo goed mogelijk te laten verlopen. We bespreken 
aandachtspunten voor de leerlingen gaan werken en reflecteren er ook altijd op hoe 
het verlopen is. De leerkrachten hebben altijd belangstelling voor alle leerlingen en 
creeëren van daar uit een veilig pedagogisch klimaat. 
Als een leerling aangesproken moet worden op ongewenst gedrag, gebeurt dit altijd 
rustig en respectvol. 

 
 
 

Leraren helpen elkaar waar nodig. 
Het pedagogisch klimaat is verbeterd! Dat hebben wij vandaag gehoord van ouders, 
kinderen, teamleden en het bevoegd gezag. 

 
 
 

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.   
 

 
 
 

De Hobbit is een kleine school met 100 leerlingen. Het grote voordeel daarvan is dat 
we elkaar allemaal kennen: leerlingen, ouders en leerkrachten. We vragen elkaars 
hulp waar nodig en helpen elkaar waar we kunnen. Bij activiteiten waarbij jonge en 
oudere leerlingen samen werken gaat dat altijd bijzonder goed. Leerlingen zorgen 
voor elkaar en proberen elkaar nieuwe dingen te leren. 
Leerlingen mogen altijd aangeven waar zij mee bezig zijn en naar hun inbreng wordt 
geluisterd. Dit geldt ook voor ouders. Ouders komen steeds vaker tijdig naar school 
als er iets is. Daarnaast komen zij naar school voor oudergesprekken, project-
afsluitingen, portfoliomiddagen en helpen waar het nodig is. Ideeën en opvattingen 
zijn altijd bespreekbaar. 

 
 
 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 
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Er heerst een veilige sfeer. Iedereen kent elkaar. Dat is een voordeel van deze 
kleine school. 
Samen sta je sterk…… 
Samen kun je veel bereiken…… 
Samen is leuker dan alleen….. 
Deze spreuk hebben wij gelezen en vandaag hebben wij gemerkt, dat er wordt 
samengewerkt met ouders, kinderen en bestuur. Fijn! 

 
 
 
 
 
 
 

4.1 De leerling maakt een planning voor zijn taakwerk.   

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

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

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

 
 
 

Leerlingen plannen aan het begin van de weektaak in wanneer zij aan welke taak 
gaan werken. Als zij op een bepaalde dag tijd over hebben, gaan zij werken aan een 
taak voor een andere dag. Als een taak niet af is, wordt deze doorgeschoven naar 
een volgende dag. 
Op de weektaak staat bovenaan een reflectievraag. Deze reflectievragen komen uit 
een document dat wij samen hebben opgesteld en als bijlage bij dit verslag mee 
verstuurd zal worden naar de visitatiecommissie. 
Naast geschreven reflectie is er ook mondelinge reflectie. Individueel, in kleine 
groepjes of in de grote groep. 
Het in ontwikkeling zijnde portfolio biedt uitgelezen kansen tot reflecteren. Leerlingen 
kiezen, in overleg met elkaar en/of met de leerkracht, het werk om in het portfolio te 
bewaren. Vervolgens wordt dit aan (groot-)ouders getoond tijdens de 
portfoliomomenten en als het portfolio voorafgaand aan oudergesprekken mee naar 
huis gaat. 

 
 
 

Er wordt op de Hobbit voor, tijdens en na het werk gereflecteerd. 
We hebben mooie voorbeelden gezien. Er wordt gewerkt met reflectiekaarten. 
De eerste voorzichtige stap is gezet. Fijn! 

 
  

bevindingen visitatieteam 

4. Reflectie  
 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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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.  

 

 
 
 

Het document met reflectievragen, zoals meegestuurd als bijlage, wordt op diverse 
manieren ingezet: 

 Door middel van het digibord 

 Uitgeprint en opgehangen in de klas 

 Als reflectievraag op de weektaak 

 Via gesprekken 
 
Hierin komen diverse aspecten van het reflecteren naar voren: 

 Netjes werken 

 Plannen (aanpak) 

 Plannen (tijd) 

 Motivatie (werkplezier) 

 Motivatie (doorzettingsvermogen) 

 Zelfvertrouwen 

 Ambitie 

 Problemen oplossen 

 Leren 

 Samenwerken 
 
Er zijn vragen voor de onderbouw en vragen voor de bovenbouw. 
Deze vragen zijn onderverdeeld in vragen vooraf en vragen achteraf. 
Per reflectievraag is er een beginvraag en een doorvraag. 
 
De leerkrachten staan altijd open voor feedback op zijn eigen functioneren. Of dit nu 
van leerlingen, ouders, collega´s of leidinggevenden is. Dit gebeurd continu tussen-
door, en formeel minimaal 1x per jaar middels de functioneringsgesprekken tussen 
leerkrachten en directie. 

 
 
 

Reflectie is heel belangrijk. 
Er worden diverse reflectiemethoden ingezet.  
Aan jullie de taak het belang van reflectie aan de leerlingen duidelijk te maken. 

 
  

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. 
 

 
 
 

Het leren van en met elkaar gebeurt met name in de werkbijeenkomsten, waar er 
veel ruimte is voor overleg met elkaar. Daarnaast hebben wij studiemomenten 
gericht op het daltononderwijs (onder begeleiding en op eigen kracht) en leerlingen-
zorg, waarbij we gebruik maken van de expertise die in de school aanwezig is. 
Indien leerkrachten bij elkaar op consultatie willen gaan is dit mogelijk, dan wordt er 
in ieder geval naar mogelijkheden gezocht om dit vorm te geven.  
Voor de doorgaande lijn m.b.t. reflectie op leerlingniveau: zie hierboven bij de 
indicatoren op leraarniveau. 

 
 
 

Fijn, dat leraren bij elkaar op consultatie kunnen, als ze dat willen. 
Leraren kunnen dit zelf organiseren. 
Tip: Trek dit naar een hoger niveau, door vanuit een leervraag te consulteren. 

 
 
 
 
 
 

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. 

 

 
 
 

Wij werken op school met groepsoverzichten en groepsplannen. Zo hebben wij in 
beeld welke leerlingen welke onderwijsbehoeften hebben en wat zij per vakgebied 
nodig hebben. De groepsplannen kennen 3 niveau's: instructieafhankelijk (*), 
instructiegevoelig (**) en instructieonafhankelijk (***). De leerlingen weten op welk 
sterrenniveau zij werken en welk werk daarbij hoort. De toetsen die bij het werk 
horen worden ook op het eigen niveau afgenomen. 
De leerlingen zijn over het algemeen actief bezig met hun taken. Het streven is er 
naar de taken per week af te krijgen. Als een leerling een werktijd minder effectief 
benut, wordt hij/zij daar op gewezen. Niet altijd direct, soms ook achteraf, zodat 
leerlingen zich bewust worden van de gevolgen van niet effectieve werktijd. 

 
 
 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

5. Effectiviteit/ doelmatigheid  
 

evaluatie school 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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De instructiemomenten zijn effectief/ doelmatig. 
 
 Zie aanbeveling 2. 

 
 
 

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. 

 

 
 
 

De groepsoverzichten worden regelmatig besproken door de leerkracht met de 
Intern Begeleider en indien nodig worden aanpassingen gedaan. 
De groepsplannen worden 2 tot 3 maal per jaar geëvalueerd en indien nodig bij-
gesteld. De behaalde resultaten in diverse groepen worden in groepsbesprekingen 
geanalyseerd en besproken en jaarlijks met elkaar bekeken om van te leren en ver-
volg te bepalen. 
 
Tijdens de lestijd wordt instructie afgewisseld met zelfstandig werken. Bij de instruc-
tie worden diverse leermiddelen gebruikt. Het digibord wordt effectief gebruikt en de 
materialen die de diverse methodes aangeven worden ingezet. 
 
De leerkrachten zijn altijd op zoek naar de mogelijkheden en talenten van de leer-
lingen. Vanuit de coachende rol van de leerkrachten wordt dit met de leerlingen 
besproken. Iedere leerling is anders en daar proberen wij zoveel mogelijk oog voor 
te hebben en hen uit te dagen het beste uit zichzelf te halen.  Resultaten die hierin 
behaald worden krijgen een plek in het leerlingportfolio. 

 
 
 

Zie aanbeveling 2. 
 
Complimenten, dat jullie zijn gestart met leerlingportfolio’s. 
Mooi om te zien dat jullie ( leerlingen, ouders en team) daar zo enthousiast over zijn. 

 
  

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 



 
 

Visitatieverslag op basis van 6 kernwaarden, september  2013 15 

 
 

5.11 Het onderwijs is door een efficiënte inrichting van tijd, ruimte en middelen 
doelmatig en gericht op het behalen van de noodzakelijke opbrengsten. 

5.12 De school hanteert een doorgaande lijn van de daltoncompetenties van 
leerlingen en personeel. 

5.13 De school biedt leerlingen ondersteuning en/of passende zorg als zij de 
leerdoelen niet halen.  

 

 
 
 

We werken in alle groepen met groepsoverzichten, met daarin voor iedere leerling 
benoemd wat de stimulerende en belemmerende factoren zijn en hun persoonlijke 
onderwijsbehoefte. Daarnaast staat er ook in omschreven hoe wij dat kunnen 
realiseren. In de groepsplannen staat per vakgebied omschreven wat het aanbod is 
in een bepaalde periode en welke leerlingen dat aanbod krijgen. Indien een leer-
kracht hulp nodig heeft bij het aanbod aan bepaalde leerlingen, gaat zij in gesprek 
met de intern begeleider. De intern begeleider schakelt, indien nodig, externen in om 
te ondersteunen. Ook voor leerlingen die de leerdoelen ruim halen zoeken we naar 
ondersteuning en/of passende zorg (uitdaging) om hen verder te helpen. 

 
 
 

De leeropbrengsten zijn goed. Blijf ernaar streven onderwijs op maat te bieden. 
Passende zorg voor leerlingen, die minder kunnen is er zeker.  
Zorg voor meer uitdagingen voor leerlingen die meer kunnen/ anders kunnen. 
Op naar het eigenaarschap van de leerling.  

 
 
 
 
 
 
 

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. 
 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

6. Borging  
 

Indicatoren op schoolniveau 
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De planmatige daltonontwikkeling is omschreven in ons daltonplan. Dit plan wordt 
regelmatig herzien. Op het voorblad van het daltonplan staat altijd de meest recente 
datum vermeld. 
 
Gemaakte afspraken worden vastgelegd in het Hobbithandboek, in de teaminfo's en 
in een borgingsdocument. In het borgingsdocument worden gemaakte afspraken 
gedurende het schooljaar vastgelegd. Deze afspraken komen uit werkbijeenkomsten 
en teamvergaderingen, waarvan verslag wordt gelegd in de genoemde teaminfo's. 
 
De daltonontwikkeling binnen de school wordt door het hele team aangestuurd.  
Daar is bewust voor gekozen, gezien de grote van het team. Mogelijk gaan we in  
de toekomst weer werken met een daltoncoördinator als het team groter wordt. 
Regiobijeenkomsten worden bezocht door de directie en teamleden worden hier 
eveneens toe uitgenodigd.  
 
De school draagt de daltonidentiteit uit middels de website, facebook, schoolgids, 
folder, artikelen in de digitale krant van de stichting en artikelen in (wijk-)krant. 
Naast individuele scholing, volgt het team jaarlijks een scholing op het gebied van 
daltononderwijs. Deze studiebijeenkomsten worden ondersteund door Wenke-
daltonconsultants en zijn in het scholingsplan opgenomen. 
 
Het gebouw van de Hobbit biedt zeer veel ruimte voor zelfstandig werken van de 
kinderen. Iedere klas heeft een extra lokaal waar gewerkt kan worden. Ook op de 
gangen en in de aula zijn werkplekken ingericht. 
Tweejaarlijks wordt vanuit het bestuur een kwaliteitsonderzoek uitgezet. In dit 
onderzoek kunnen directieleden, medewerkers, ouders en leerlingen hun mening 
geven over het onderwijs op school. Naast de vastgestelde vragen zijn er een aantal 
schoolspecifieke vragen, bij ons voornamelijk gericht op het daltononderwijs. 
De uitslag van dit onderzoek wordt geanalyseerd en besproken met het team,  
het bestuur en de (G)MR. De analyse wordt via de nieuwsbrief van de school 
gecommuniceerd met de ouders. 
 
Voor leerlingen en ouders wordt regelmatig bewust ruimte ingepland om mee te 
denken over de school- en daltononderwijsontwikkelingen. Dit gebeurt door middel 
van informatieavonden en besprekingen in de groepen. 
 
Het schoolbestuur heeft in het meerjarenbeleidsplan opgenomen scholen met een 
bijzondere onderwijsvorm/onderwijsvisie te ondersteunen. 

 
 
 

Deze zijn vastgelegd in het Daltonplan en visitatieverslag. Maar ook in de groeps-
mappen. Het Daltonplan is het borgingsinstrument. Het geeft een beschrijving van 
wat er gedaan wordt op de Hobbit. 
Tip: Voeg de kernwaarden: efficiëntie en borging toe (Ze zijn immers inhoudelijk al 
klaar). De leeropbrengsten zijn goed. Er is veel aandacht voor portfolio’s. Leerlingen, 
ouders en team zijn hier erg enthousiast over. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 
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Na de vorige visitatie heeft de school een periode gekend met veel wisselingen in het 
team en een dalend leerlingenaantal. Er is de afgelopen periode hard gewerkt om het 
daltononderwijs weer 'van binnen uit' te laten komen en 'naar buiten toe' uit te stralen. We 
zijn er trots op hoe we nu samen enthousiast en positief er voor gaan. Ontwikkelingen 
worden goed opgepakt en uitgewerkt.  

 
 
 
 

 Voorstelronde. 

 Wat is een Daltonschool ? 

 Pluspunten van de school: Zelfstandigheid en samenwerking werden 
specifiek genoemd. 

 Wat is plannen en hoe doe je dat ? 

 Portfolio: daar zijn ze trots op. 

 Reflectie/ reflectiekaarten. 

 Tip: weektaak mee naar huis. 

 
 
 
 
 

 Voorstelronde 

 Visie van de school 

 Pluspunten/ waar ben je trots op 

 Hoe verloopt de samenwerking 

 Zes kernwaarden. 

 Dames van de Voorschool geven aan de samenwerking met gr 1/2 prettig  
te vinden 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Voorstelronde 

 Procedure 

 Vorige aanbevelingen 

 Rooster 

 W.V.T.T.K ( geschiedenis van de school, verloop leraren, 3e jaar als 
schoolleider, krimp, positief blijven en “de kar trekken”) 

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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 Voorstelronde 

 Waarom voor deze school gekozen? ( buurtschool en/of bewuste keuze) 

 Voldoet de school aan de verwachtingen? 

 Hoe geïnformeerd? ( sterk punt nu met de up-to-date website, nieuwsbrief 
etc.) 

 Inloopochtenden/ ook voor grootouders. 

 Portfolio (ouders zijn zeer enthousiast) 

 Laagdrempeligheid. 

 Positieve rol van de directie 
 
Tip: weektaak mee naar huis. 

 
 
 
 
 

naam vertegenwoordiger bestuur:  

 Voorstelronde 

 Rol van het bestuur 

 Betrokkenheid is groot 

 Onderhoud van de school ( speelplaats is iets opgeknapt/ kozijnen en 
toiletten zijn aan vervanging toe: wordt uitbesteed) 

 Personeelsbenoeming 

 Krimp/ aantal leerlingen is nu gestabiliseerd. 

 Paul vindt, dat de Hobbit bestaansrecht heeft. 

 Betrokkenheid van het team is groot en er is veel respect voor schoolleider 
Annemiek. 

 School is “uit een diep dal” gekomen. 

 
 
 
 

  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 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 Het begeleiden/ coachen van iedere leerling, terwijl het initiatief zoveel 
mogelijk bij de leerling blijft. Dat is de rol van de leraar! 
 
Spreuk Heleen Parkhurst: 
De leerkracht vindt het heerlijk voor te gaan/ leiding te geven en…… 
beseft niet dat hij toeschouwer moet zijn. 
 

Nr. 2 Doelen zijn belangrijk: 
Pas als een leerling weet, waar hij naar toe werkt, welke doelen hij wil 
behalen, wat de criteria zijn, waaraan zijn werk moet voldoen; pas dan is 
er sprake van eigenaarschap! 
Pas als de leerling kan inschatten wel of geen instructie, binnen of buiten 
de klas werken, veel of weinig oefenstof, is er sprake van eigenaarschap! 
 
Niet de taak moet af, doelen moeten gehaald. 

 
 
 
 
 
 
 

Advies aan het bestuur van de NDV 
 

Aanbevelingen die met een plan van aanpak opgenomen 
worden in de schoolreactie 
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Complimenten zijn op zijn plaats! 
Van een school met problemen betreffende krimp en mobiliteitsproblemen,  
hebben jullie de school weer ” Daltonwaardig” gemaakt. 
Wat een doorzettingsvermogen. 
Er is weer een basis! 
Daar mogen jullie trots op zijn! 
Aan jullie nu de taak, met onze twee aanbevelingen, Dalton binnen de Hobbit 
verder te ontwikkelen. 
Wij wensen jullie heel veel succes. 
 
 
 
 
 
 
 

naam handtekening datum 

   

 

 

 

 

  

slotopmerkingen 
 

Ondertekening voorzitter visitatieteam 



 
 

Visitatieverslag op basis van 6 kernwaarden, september  2013 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reactie van de kinderen en de ouders: 

 
Reactie van het team: 

 

Reactie van het bestuur: 

 
 

 

 

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) 

Het begeleiden/ coachen van iedere leerling, terwijl het initiatief 
zoveel mogelijk bij de leerling blijft. Dat is de rol van de leraar! 
 
Spreuk Heleen Parkhurst: 
De leerkracht vindt het heerlijk voor te gaan/ leiding te geven en… 
beseft niet dat hij toeschouwer moet zijn. 

actie Om dit vorm te kunnen gaan geven, gaan we eerst naar onze eigen 
leerkrachtvaardigheden kijken. Vervolgens bepalen wat we indivi-
dueel en samen nodig hebben. Daarnaast is het goed om te onder-
zoeken hoe we van docent-/materiaalgestuurd werken nog meer 
naar leerlinggestuurd werken kunnen gaan. 
Vervolgens moeten we dit gaan uitvoeren en elkaar verder helpen 
middels collegiale consultatie, klassenbezoeken, coaching en 
intervisie. 

uitvoerenden alle teamleden 

tijdvak Tijdens een studie-2-daagse begin april 2015 is hier een start mee 
gemaakt. We hebben onze eigen leerkrachtvaardigheden onder de 
loep genomen middels de 4 V’s (vasthouden, versterken, 
verzwakken en verdwijnen). Onder begeleiding van onze externe 
ondersteuning hebben we daarnaast gekeken naar een ‘Rubric voor 
de zelfsturing bij de organisatie van het werkproces’. Een mooi 
uitgangspunt om mee verder te gaan.  
De komende 2 jaar gaan er op deze aanbeveling gerichte klassen-
bezoeken plaats vinden, kunnen leerkrachten bij elkaar op collegiale 
consultatie en zullen we coaching vorm geven. 
Tussendoor zal er regelmatig in een werkbijeenkomst uitwisseling 
van ervaringen en intervisie plaats vinden. 
Na 2 jaar zullen we een stand van zaken opmaken en eventueel 
vervolg bepalen. 

scholing/ externe 
ondersteuning 

Bij de start van dit traject heeft Hanneke Drost, van KPZ Wenke 
Daltonconsultants al een rol gehad, zij zal dit met ons blijven volgen 
en ons daarin scholen en ondersteunen. 

toelichting De afgelopen jaren is er in geslopen dat wij allemaal graag ‘voorop 
gaan’, en dat heeft zijn positieve effect gehad. We vinden dit een 
hele prettige aanbeveling, want het maakt ons er van bewust dat we 
meer moeten loslaten en toeschouwen! We gaan dit graag aan-
pakken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan van aanpak m.b.t. uitwerking aanbevelingen  
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aanbeveling 2. 
(letterlijk overnemen uit 
visitatieverslag) 

Doelen zijn belangrijk: 
Pas als een leerling weet, waar hij naar toe werkt, welke doelen hij 
wil behalen, wat de criteria zijn, waaraan zijn werk moet voldoen; 
pas dan is er sprake van eigenaarschap! 
Pas als de leerling kan inschatten wel of geen instructie, binnen of 
buiten de klas werken, veel of weinig oefenstof, is er sprake van 
eigenaarschap! 
Niet de taak moet af, doelen moeten gehaald. 

actie We willen in een periode van 4 à 5 jaar werken naar doelen op 
kindniveau. Deze krijgen een plek in het portfolio. De kinderen 
kunnen bij deze doelen aangeven welke wanneer gehaald zijn. 
Tevens verzamelen zij daarbij ‘bewijs’ in diverse vormen, wat 
eveneens een plek krijgt in het portfolio. 

uitvoerenden Alle teamleden 
Mogelijk onder leiding van een ‘portfoliospecialist’, waar één van de 
teamleden interesse in heeft voor komend schooljaar. 

tijdvak Tijdens een studie-2-daagse begin april 2015 is hier een start mee 
gemaakt. Er is verkend welke vragen we nog hebben om dit te gaan 
uitvoeren, hoe we het mogelijk vorm kunnen gaan geven en waar 
we de doelen vandaan kunnen halen.  
Voor de zomervakantie van 2015 willen we een keuze gemaakt 
hebben met welk vakgebied we volgend schooljaar aan de slag 
gaan en welke we de schooljaren daarna gaan aanpakken.  
Per schooljaar zullen we vervolgens een vakgebied gaan uitwerken. 

scholing/ externe 
ondersteuning 

We zullen hier regelmatig een teamvergadering of werkbijeenkomst 
aan besteden, waarbij we gebruik willen maken van de eigen kracht 
en vaardigheden van de teamleden. 
Indien haalbaar zal de portfoliospecialist hierin het voortouw nemen. 
Tijdens studiedagen werken we graag met Hanneke Drost, van KPZ 
Wenke Daltonconsultants. 

toelichting Een prachtige aanbeveling, waar we erg blij mee zijn. We hadden 
het er al eerder over gehad met elkaar, dat dat toch wel mooi zou 
zijn als we zo konden werken. Deze aanbeveling heeft er voor 
gezorgd dat we direct er mee gestart zijn en enthousiast dit gaan 
oppakken. 
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