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Houd meer rekening met verschillen bij leerlingen in taken en instructie.  

 
 
 

Groep 1/2: In groep 1/2 wordt rekening gehouden met de verschillen tussen leerlingen 
door de inzet van het speciaal voor jou-werk. De leerkracht selecteert werk passend bij 
het ontwikkelingsniveau van de leerling, op deze wijze kan leerlingen uitdaging geboden 
worden of juist extra ondersteuning. Bovendien hanteert de leerkracht verschillende 
instructies en wordt geregeld een kleine kring ingezet voor leerlingen met een extra 
instructiebehoefte (zie Daltonhandboek par. 4.5 en par. 6.3). 
 
Groep 3: In de planner van de leerlingen wordt rekening gehouden met verschillen door 
het aangeven van verschillende niveaus. Bij Veilig Leren Lezen zijn dit de niveaus ‘ster’, 
‘maan’, ‘zon’ en ‘raket’. Bij de methode Wereld in Getallen gaat het om één, twee of drie 
sterren. In de tweede helft van het jaar wordt ook een bijwerkboek ingezet voor de één-
ster leerlingen en een pluswerkboek voor de drie-ster leerlingen (zie Dalton Handboek 
bijlage 2.2 voor de planner van groep 3). 
 
De kinderen die behoefte hebben aan extra instructie worden door de leerkracht 
uitgenodigd voor een verlengde instructie aan de instructietafel. Tevens kan de 
leerkracht ervoor kiezen om een leerling individuele instructie aan te bieden (zie hiervoor 
Daltonhandboek par. 6.3).  
In groep 3 wordt ook gewerkt met speciaal voor jou-werk. Dit werk sluit aan bij het 
ontwikkelingsniveau van de leerlingen.  
 
Groep 4-8: De wijze van instructie, speciaal voor jou-werk en de inzet van de methode 
Wereld in Getallen komt overeen met de werkwijze vanaf halverwege groep 3 (zie 
Daltonhandboek par. 6.3). 
 
In de toekomst willen wij graag meer inspelen op de verschillen tussen leerlingen door 
de verdere uitbreiding van methodes met differentiatiemogelijkheden. Wij hopen over 
twee een nieuwe taal- en spellingmethode aan te schaffen. Dit zodat de leerlingen ook 
voor deze vakken werk op eigen niveau krijgen aangeboden en deze stof zelfstandig 
kunnen verwerken.  
Voor taal, spelling en lezen worden wel al verschillende instructieniveaus gehanteerd. 
Deze zijn opgenomen in het groepsplan van de groep. Indien er sprake is van een eigen 
leerlijn, is er ook sprake van een individuele planner.  
 
 
 

 

0. Realisering aanbevelingen vorige visitatie 

aanbeveling 1. 
1. 

evaluatie school 
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We herkennen het bovenstaande in de groepen. Het is goed dat het team zijn eigen 
ontwikkelingspunten omschrijft, daar kunnen wij ons helemaal in vinden. 
Mede naar aanleiding van ons bezoek en de eigen omschreven evaluatie hebben wij een 
nieuwe aanbeveling rondom vrijheid in gebondenheid omschreven. 

 
 
 
 

Systematisch opbouwen van reflectie en evaluatie (taakkaart) en leerkrachten EN 
ouders).  

 
 
 

Leerlingen: In de kleutergroepen wordt gewerkt met magneetjes met smileys op het 
planbord om een ‘werkje van de week’ te evalueren. Indien zij dit willen, mogen zij dit 
ook doen bij de andere werkjes. De leerkracht kan met de leerling een gesprekje 
aangaan over de door de leerling gekozen smiley. Samen kunnen ze dan terugblikken op 
de activiteit.  
In groep 3 tot en met 5 worden de activiteiten van de planner geëvalueerd met behulp 
van smileys. In de bovenbouw evalueren de leerlingen aan het einde van de dag de 
Daltonvaardigheden zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, samenwerken en evalueren. 
De leerkracht bespreekt geregeld met de kinderen wat zij hebben ingevuld en waarom 
(zie Daltonhandboek par. 7.1, werkwijzer hfst. 5 en bijlage 2 van het DHB). Daarnaast 
wordt er geregeld gereflecteerd en geëvalueerd na afloop van een activiteit (zie 
Daltonhandboek par 7.2). 
Bovendien werken wij sinds schooljaar 2013-2014 met een kindportfolio. Het portfolio 
gaat drie keer per jaar mee naar huis en wordt ingezet als werk- en presentatieportfolio. 
Wij vinden het belangrijk om te werken met een portfolio om leerlingen 
verantwoordelijkheid bij te brengen voor hun eigen leerproces en zo het eigenaarschap 
te vergroten (zie Daltonhandboek par. 8.1 en werkwijzer par 5.4) 
Minimaal drie keer per jaar voert de leerkracht met elke leerling een coachingsgesprek. 
Hierin worden leerdoelen, het welbevinden en vaardigheden van de leerlingen 
besproken. Een verslag van het gesprek wordt na goedkeuring van de leerling  
toegevoegd in het portfolio van de leerling (zie Dalton Handboek hoofdstuk 8.1 en 
werkwijzer 5.5). 
 
Leerkrachten: Op Daltonschool Klaverweide vinden wij het erg belangrijk dat iedereen 
open staat voor feedback. Daarom heerst er een open sfeer, waarbij iedereen bij elkaar 
kan binnenlopen. Daarnaast heeft elke leerkracht een persoonlijk ontwikkelingsplan 
(POP), die jaarlijks wordt geëvalueerd met de directie. Op school- en stichtingsniveau 
wordt regelmatig een enquête van Werken Met Kwaliteit Primair Onderwijs (WMKPO) 
ingevuld. Deze worden door de directie en de MR geëvalueerd. Eventuele aanbevelingen 
worden meegenomen naar de teamvergadering.  
 
 

bevindingen  visitatieteam 

aanbeveling 2. 
1. 

evaluatie school 
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Ouders: Ook ouders worden meegenomen in de cyclus van WMKPO. Deze resultaten 
worden uiteraard besproken en eventuele bespreekpunten worden meegenomen naar 
het team. Daarnaast wordt er twee keer per jaar een Daltoninloopochtend 
georganiseerd. Sinds dit schooljaar kunnen ouders na afloop van deze ochtend  
aangeven wat zij hiervan vonden. Deze feedback wordt meegenomen in de 
Daltonwerkgroep. 
De door de Oudercommissie uitgevoerde activiteiten (Sinterklaas e.d.) worden na afloop 
door het team en de Oudercommissie geëvalueerd.  
Een wens van de school is om ouders meer te betrekken in het evaluatieproces. Wij 
vinden het van belang de mening van ouders mee te nemen. Dit willen wij in de 
toekomst doen door bijvoorbeeld één van de drie rapportgesprekken te vervangen of 
aan te vullen met een ouder-vertelgesprek aan het begin van het schooljaar. Het gesprek 
zou dan plaatsvinden aan de hand van een vragenlijst, waarin ook een deel over het kind 
is opgenomen. In dit gesprek zal ook ruimte zijn voor feedback op de schoolorganisatie.  
 

 
 
 

We zien terug dat er een systematische opbouw in reflectie is door middel van de 
coachgesprekken die 3 x per jaar gehouden worden. 
We vinden dat deze aanbeveling hiermee voldoende uitgevoerd is. Mede naar aanleiding 
van ons bezoek, de gesprekken met de ouders en de eigen ontwikkelingsmogelijkheden 
hebben wij een aanbeveling rondom reflectie geformuleerd. 

 
 
 

Hanteer duidelijke afspraken met betrekking tot uitgestelde aandacht in ontwikkeling 
van symbool naar attitude. Dit mede in het leerkrachtgedrag.  

 
 
 

Na de vorige visitatie hebben wij gezocht naar de passende manier om uitgestelde 
aandacht bij ons op school vorm te geven. Het afgelopen jaar zijn er een doorgaande lijn 
zelfstandig leren en uitgestelde aandacht ontwikkeld. Deze leerlijnen zijn erop gericht 
een attitude te ontwikkelen op het gebied van zelfstandigheid en uitgestelde aandacht. 
Om deze attitude te ontwikkelen wordt in de onderbouw gewerkt met verschillende 
hulpmiddelen (stoplicht, blokje en timer). De leerlijn is zo opgesteld, dat in hogere 
leerjaren door de ontwikkeling van de attitude een aantal hulpmiddelen overbodig 
wordt (zie Daltonhandboek hfst. 3 en par 6.3 + bijlage 1 en 4). 
In de toekomst willen wij schoolbreed afspraken maken over de benaming van diverse 
geluidsniveaus bij de leerlingen (fluisterstem of liniaalstem e.d.). 

 
 
 

We zien duidelijk de afspraken rondom deze aanbeveling terug. Daarmee is deze 
voldoende tot ontwikkeling gekomen en vervalt de aanbeveling. 

 

bevindingen  visitatieteam 

aanbeveling 3. 
1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 
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Faciliteer/stel een Daltoncoördinator, niet zijnde een directielid.  
 

 
 
 

Sinds schooljaar 2012-2013 heeft de Daltoncoördinator haar de taak op zich genomen. Zij 
volgde hierin de daltoncoördinator op die de taak in schooljaar 2011-2012 vervulde. Een 
wens van de directie was om een gecertificeerde Dalton coördinator aan te stellen. De 
huidige dc is daarom in 2012 gestart met de opleiding tot Dalton coördinator bij Noordijk 
Daltonadvies. Zij heeft deze opleiding in 2014 met succes afgerond. De coördinator is 
sinds schooljaar 2012-2013 één dagdeel in de week vrij geroosterd om de 
Daltonontwikkeling te continueren. Afgelopen jaar is de Daltoncoördinator ondersteund 
door Karine van Klaveren om de visitatie voor te bereiden (zie Daltonontwikkelplannen 
schooljaar 2012 t/m 2014). 

 
 
 

We hebben in documentatie, in voorbereiding, begeleiding tijdens de dag en terug-
koppelingen van de leerkrachten en directie gezien en gehoord dat jullie een echte Parel 
in school hebben. Namelijk de huidige daltoncoordinator. 
Het is superfijn om zo’ n gemotiveerde, deskundige collega te hebben die met zoveel 
enthousiasme en inzet de doorgaande lijn en de borging van de Daltonkernwaarden 
binnen jullie schoolorganisatie verzorgd. 

 
Van de voorgaande visitatiecommissie hebben wij op ons verzoek ook enkele tips 
ontvangen. Wij zijn actief met deze tips aan de slag gegaan en vinden het daarom 
waardevol om deze ontwikkelpunten ook terug te laten komen in dit visitatieverslag. 
 
 
 

Maak een andere indeling van je nevenruimte en benut hierbij ervaringen van andere 
scholen.  

 
 
 

Bij het ontwerpen van de nieuwe school is het Daltononderwijs genomen als 
uitgangspunt. Hierdoor zijn de gangen bijvoorbeeld een stuk breder dan gebruikelijk, 
waardoor er veel mogelijkheden ruimte is om te werken op de gang.  

 
 
 

We herkennen de andere indeling. Tijd achterhaalt de actualiteit daarom een kleine 
aanvulling op deze tip: benut de ruimte vanuit het 21e leren en creëer rijke 
leeromgevingen met name bij de groepen 1 en 2. 

 

aanbeveling 4. 
1. 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 

Tip 1.  

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 
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Neem in rapporten bovenbouw alle Daltonaspecten in relatie tot evaluatie met en door 
ouders.  

 
] 
 

In alle rapporten (onder-, midden- en bovenbouw) zijn de ‘oude kernwaarden’ 
opgenomen. In de toekomst willen wij hier ook de nieuwe kernwaarden in verwerken. 
We werken sinds twee jaar met een portfolio. Wij verwachten van ouders dat zij samen 
met hun kind het portfolio doornemen, waardoor ouders zicht krijgen op de sterke en 
nog te ontwikkelen punten van hun kind. In de toekomst willen wij deze rol nog 
vergroten door ook een ouder-vertelgesprek bij de start van het jaar te laten 
plaatsvinden.   

 
 
 

We adviseren om deze tip nogmaals goed op te pakken. We horen uit de gesprekken 
met  de ouders en met de kinderen de uitvoering van deze tip niet terug.  

 
 
 

Benut de vaardigheden en kennis van de leerlingenraad en formaliseer deze door het 
aanstellen van een bestuur.  

 
 
 

Na de vorige visitatie is een protocol gemaakt voor de leerlingenraad, waarin de 
werkwijze van de leerlingenraad is uitgewerkt. De leerlingen die graag in de 
leerlingenraad willen komen, sturen een sollicitatiebrief naar de leerlingenraad. De 
zittende leerlingenraad stemt over de toelating van de nieuwe leden. Ook is er een vaste 
secretaris uit groep 8 aangesteld (zie Daltonhandboek par. 4.8). 

 
 
 

Deze tip hebben jullie goed opgepakt. We hebben een voorzitter en een notulist 
gesproken. We kregen alleen terug dat een leerkracht de agenda maakt. Geef hierin ook 
vertrouwen en verantwoordelijkheden aan de leerlingraad en betrek deze bij het 
opstellen van de agenda. 
 

 
  

Tip 2.  

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 

Tip 3.  

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. 
 

 
 
 

Omschrijving 
 Als een leerkracht een bepaalde verantwoordelijkheid aan een leerling geeft, geeft 
hij/zij daarmee ook een zekere vrijheid. De kernwaarde vrijheid in 
gebondenheid/verantwoordelijkheid is bij ons op school o.a. terug te zien in: 

- Het werken met een dag- of weekplanner (zie Daltonhandboek par. 4.1 en 
bijlage 2) 

- Het nakijken en corrigeren van eigen werk (zie Daltonhandboek par. 4.2) 
- Het zelf mogen kiezen van een werkplek (zie Daltonhandboek par. 4.3) 
- Het deels zelf bepalen van leerinhoud d.m.v. het keuzewerk en de inzet van 

speciaal voor mij-werk (zie Daltonhandboek par. 4.4) 
- Huishoudelijk taken vanaf groep 1, waardoor leerlingen zorg leren te dragen 

voor hun omgeving (zie Daltonhandboek par. 4.6). 
- Huiswerk vanaf groep 3 (zie Daltonhandboek par. 4.7). 
- Het hebben van een leerlingenraad (zie Daltonhandboek par. 4.8). 

Parels 
De afgelopen jaren is er bij ons op school een grote ontwikkeling geweest in het 
keuzewerk. In 2012 hebben twee Daltoncursisten het keuzewerk opgezet, waarna 
dit in de hele school is ingevoerd. Inmiddels heeft het keuzewerk een vaste plek in 
het onderwijs bij ons op school veroverd en is er door de hele school een 
doorgaande lijn op het gebied van het keuzewerk zichtbaar.  
 
Ontwikkelingsmogelijkheden 
De huishoudelijke taken zouden in de toekomst nog meer kunnen worden 
uitgebreid. Hierbij denken we aan taken als:  het magazijn opruimen, de telefoon 
opnemen, en het opruimen van de mediatheek. 

 
 
 

Zie aanbeveling 1. Alles is goed geregeld om nu de volgende stap te maken door het 
gesprek met de leerling aan te gaan en tegemoet te gaan komen aan de 
onderwijsleerbehoeften. Durf als leerkracht de leerlingen los te laten, wel begeleiden 
maar niet alleen maar leiden! 

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

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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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. 

 

 
 
 

Omschrijving 
Vrijheid in gebondenheid/verantwoordelijkheid is op leerkrachtniveau terug te zien in: 

- De houding van de leerkracht o.a. het stimuleren van leerlingen om zelf met 
oplossingen te komen (zie daltonhandboek par. 2.2.). 

- Leerkrachten die 100% achter de Daltonidentiteit van onze school staan. 
- Het faciliteren van aantrekkelijk keuzewerk en speciaal voor mij-werk  

(zie Werkwijzer Dalton par. 2.4 en 2.5) 
- Het aanbieden van een gedifferentieerde instructie en weektaak  

(zie Daltonhandboek par 4.1 en Werkwijzer Dalton par. 4.2) 
- De leerkracht laat de leerlingen zoveel mogelijk hun eigen werk corrigeren, maar 

controleert regelmatig of de leerlingen de vaardigheden bezitten voor het 
nakijken van het eigen werk (zie Werkwijzer Dalton par. 2.2) 
 

Parels 
Wij hebben de afgelopen jaren hard gewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe planners, 
waarin meer aandacht is voor differentiatie (zie bijlage 2 van het Daltonhandboek en de 
Daltonontwikkelplannnen). 
 
Ontwikkelingsmogelijkheden 
Wij willen graag methodes aanschaffen (o.a. voor taal en spelling) die goed inspelen op 
de niveauverschillen tussen kinderen. De leerkracht kan dan nog meer maatwerk 
inzetten. 

 
 
 

We zien en horen een enthousiast team dat volledig achter het Daltonconcept staat. We 
horen ook terug dat loslaten eng is, gebaseerd op eerdere ervaringen. Zie aanbeveling 1.  
We zien de kers op de taart bij deze aanbeveling. 
 

 
  

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 
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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. 

 

 
 
 

Omschrijving 
Binnen onze school heerst er een open cultuur waarin feedback geven en ontvangen een 
gedeelde norm is. Het team heeft hier twee jaar geleden een speciale training voor 
gevolgd, waarin het geven en ontvangen van feedback centraal stond. Iedereen kan 
binnen ons team aangesproken worden op zijn/haar verantwoordelijkheden. 
Leerkrachten leren om grenzen aan te geven, zonder dat hier een oordeel aan wordt 
gehangen. Binnen het team heerst een grote mate van vertrouwen en leerkrachten 
steunen elkaar.  
De verantwoordelijkheid van leerkrachten is ook terug te zien in de teamvergaderingen. 
Zo worden de punten van de agenda voor een teamvergadering mede aangeleverd door 
de leerkrachten. Hierdoor wordt eigenaarschap vergroot. Iedere vergadering rouleren 
de taken van tijdbewaker, onderwerpbewaker en notulist onder de leerkrachten. Tijdens 
de teamvergadering worden afspraken duidelijk vastgelegd in de notulen en actielijst, 
zodat deze goed geborgd zijn.  
Van de leerkrachten in onze organisatie wordt verwacht dat ze regelmatig scholing 
volgen. Deels wordt deze scholing aangeboden, maar ook eigen initiatieven voor 
scholing kunnen met de directie worden besproken. 
Wij vinden het van belang dat er naast de basisvakken ook voldoende tijd is voor de 
brede algemene vormig van de leerlingen. Er is veel aandacht voor 
zelfstandigheidsontwikkeling, samenwerken, sociaal-emotionele ontwikkeling (Leefstijl) 
en creativiteit. Deze laatste wordt vooral ingezet tijdens de Culturele Middagen waar 
wordt gewerkt met thema’s. Kinderen doen tijdens deze thema’s ervaring op met o.a. 
beeldende vorming, dans, kunst, drama, techniek en sport. 
 
Parels 

- Afgelopen jaren hebben veel leerkrachten een Daltoncursus of andere opleiding 
gevolgd, waardoor de expertise binnen de school is vergroot.  

- Mede dankzij de communicatietraining heerst er een professionele cultuur. 
 

Ontwikkelingsmogelijkheden 
- We willen iedere leerkracht koppelen aan een maatje, waarin ze elkaar positief 

kunnen stimuleren in de Daltonontwikkeling binnen de school.  
- Afspraken direct borgen en terug laten komen in de vergadering.  
- Nieuwe leerkrachten meer coachen, zodat ze sneller wegwijs in  onze organisatie  

zijn. 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 
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We ervaren de open cultuur echt zoals hier boven omschreven.  
De tijd voor creativiteit is nu op dinsdagmiddag ingepland. We horen diversiteit in het 
aanbod maar vragen ons wel af of er genoeg tijd aan de creatieve vakken besteed 
wordt en of jullie dan ook de beoogde doelen halen. 

 
 
 
 
 
 
 

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. 
 

 
 
 

Omschrijving 
De uitwerking van deze kernwaarde is goed terug te zien in onze leerlijnen 
zelfstandigheid en uitgestelde aandacht (zie Daltonhandboek bijlage 1 en 4). Verder 
leren de leerlingen vanaf groep ½ om hulp te vragen en hulp te bieden door het volgen 
van de doorgaande lijn samenwerkend leren (zie Daltonhandboek bijlage 3). De leerling 
kan in het portfolio aangeven wat zijn/haar ontwikkelpunten zijn en om hulp van de 
leerkracht vragen voor het behalen van dit doel (zie speciaal voor mij in werkwijzer par. 
2.5). Leerlingen corrigeren bij ons op school zoveel mogelijk hun eigen werk, 
handelingswijzers helpen de kinderen bij het corrigeren (zie Daltonhandboek 4.2 en 
werkwijzer par. 2.2).  
 
Parels 
Vanaf de kleuterbouw zijn leerlingen al heel goed in staat om zelfstandig te werken op 
de gang. 
 
Ontwikkelingsmogelijkheden 

- Inhoud keuzekasten toespitsen op initiatieven van de leerlingen zelf. 
- Doelen inzichtelijk maken voor alle leerlingen 

 
 
 

Vwb organisatie kunnen wij ons in het bovenstaande vinden. We missen echter de ont-
wikkeling tot het nemen van eigen initiatief bij de leerlingen. Zie hiervoor aanbeveling 2. 

 

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. 

 

 
 
 

Omschrijving 
- Wij hanteren in alle groepen een overzichtelijke en eenduidige inrichting: open 

kasten, vindbare materialen, heldere pictogrammen (zie Daltonhandboek par. 
6.1). 

- Inzet van handelingswijzers ter bevordering van de zelfstandigheid (zie 
Daltonhandboek par. 3.3) 

- Leerkracht stelt zicht afwachtend op, om leerlingen te de ruimte bieden zelf met 
oplossingen te komen.  

- Na instructie krijgen leerlingen de tijd om de verwerking zelfstandig af te ronden. 
Sommige leerlingen krijgen verlengde instructie en maken de verwerking onder 
begeleiding van de leerkracht 

- Leerkracht speelt in op de verschillende talenten door het faciliteren van 
keuzewerk. 
 

Parels 
Overzichtelijke inrichting van klassen en gebouw. 
 
Ontwikkelingsmogelijkheden 
Wij willen ons de komende jaren nog meer toespitsen op talentontwikkeling. We zijn van 
plan om leerlingen tijdens de Culturele Middagen zelf te laten kiezen voor workshops en 
willen deze dan groepsdoorbrekend aanbieden. 

 
 
 

We zien bovenstaande terug maar missen de stimulatie vanuit de leerkrachten voor 
eigen initiatief van de leerling. We vinden het teveel leerkrachtgestuurd en ingekaderd. 
Zie ook aanbeveling 2. 
 

 
  

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 
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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.  

 

 
 
 

Omschrijving 
- Binnen de school wordt gewerkt met werkgroepen  
- Persoonlijke gesprekken met leerkrachten over invulling van taakbeleid 
- Talenten zien en ontwikkelen met behulp van een POP (persoonlijk 

ontwikkelplan) 
- Leerkrachten dragen zelf agendapunten aan voor de vergaderingen 

(eigenaarschap) 
 

Parels 
Werkgroepen zijn ingedeeld op basis van eigen interesse en ook invulling taakbeleid gaat 
zoveel mogelijk naar eigen voorkeur en in overleg. 
 
Ontwikkelingsmogelijkheden 
Wij willen graag meer gebruik maken van elkaars talenten binnen ons team. Dit willen wij 
realiseren door leerkrachten het vakgebied waar ze in uitblinken te laten onderwijzen in 
meerdere groepen. 

 
 
 

Deze initiatieven hebben we zeker terug gezien bij leerkrachten die een volgend stapje 
richting leerling initiatief hebben genomen en/of bij leerkrachten die een pilot in hun 
groep doen zoals snappet. 

 
 
 
 
 
 
 

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. 
 

 
 
 
 
 
 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 

3. Samenwerking  

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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Omschrijving 
Samenwerken speelt op onze school een voorname rol. Omdat samenwerken ook de 
nodige vaardigheden vereist, bieden wij deze vaardigheden volgens een leerlijn samen-
werkend leren (zie Daltonhandboek bijlage 3.) Samen werken komt bij ons op school 
eigenlijk doorlopend voor, wij trachten kinderen bij te brengen dat het belangrijk is om 
er voor elkaar te zijn. De leerkracht zet regelmatig heel bewust in op het samenwerken 
o.a. door de inzet van een coöperatieve werkvorm, maatjeswerk en het meesterwerk-
plan (zie Daltonhandboek hfst. 5). Bovendien maken wij vanaf groep 1 wekelijks gebruik 
van de methode Leefstijl, dit ter ontwikkeling van de sociaal-emotionele vaardigeden.  
 
Parels 

- Meesterwerkplan, leerlingen in de bovenbouw leren in teamverband onderzoek 
doen naar een onderwerp uit één van de wereld oriënterende vakken. Deze 
resultaten worden uiteindelijk aan de groep gepresenteerd, zodat iedereen van 
en met elkaar leert. 

- Tutorlezen, sinds dit schooljaar zijn wij gestart met de methode “Op stap” in 
groep 7. Leerlingen krijgen een gerichte training op het worden van leestutor in 
groep 3. 
 

Ontwikkelingsmogelijkheden 
- Coöperatieve werkvormen structureel inzetten en op basis van een doorgaande 

lijn. Wij willen dat kinderen aan het einde van hun basisschoolcarrière een scala 
aan coöperatieve werkvormen hebben eigen gemaakt, die zij kunnen inzetten 
naar eigen inzicht.  

- Groepsdoorbrekend samenwerken o.a. tijdens de Culturele Middagen  
- Tutortraining uitbreiden naar andere leerjaren 

 

 
 
 

Wij zien bovenstaande zeker terug en ervaren dat de praktijk hetzelfde is als het door 
jullie ingeleverde visitatieverslag. 
 

 
 
 

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. 

 

 
 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 
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Omschrijving 
- Binnen de methode Leefstijl ligt een accent op het bijbrengen van normen en 

waarden. Wij dragen deze normen en waarden ook als team uit. Wij behandelen 
onze leerlingen en ouders met respect en verwachten dit ook terug.  

- Er is veel aandacht voor een prettig en veilig pedagogisch klimaat en hier wordt 
wekelijks aandacht aan geschonken middels de methode Leefstijl. 

- Nieuwe afspraken op Daltongebied worden altijd als team besproken en 
geborgd. Regelmatig vindt hiervoor ook overleg plaats met collega’s. 

- Leerkrachten werken samen op verschillende niveaus: teamvergaderingen, 
werkgroepen en bouwgroepen. 

- Door de inzet van methodes schoolbreed wordt er duidelijk vormgegeven aan de 
inhoud van de taken. 

- Er is veel aandacht voor samenwerken en het samenwerkend leren (zie 
Daltonhandboek hfst. 5). 
 

Parels 
- We hebben de afgelopen jaren enorme stappen gemaakt op het gebied van 

borging. Afspraken en doorgaande lijnen zijn vastgelegd en dit is terug te zien 
binnen de school. 

- Methode Leefstijl 
 

Ontwikkelingsmogelijkheden 
- Coöperatieve werkvormen structureel inzetten en op basis van een doorgaande 

lijn. Wij willen dat kinderen aan het einde van hun basisschoolcarrière een scala 
aan coöperatieve werkvormen hebben eigen gemaakt, die zij kunnen inzetten 
naar eigen inzicht.  

 
 
 

De afspraken die jullie samen maken en het nakomen van deze afspraken is een kracht 
en een kwaliteit van jullie team. We ervaren dit als zeer prettig, jullie mogen hier trots op 
zijn. 

 
 
 

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.   
 

 
  

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 
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Omschrijving 
- Gezamenlijke teamactiviteiten / uitjes 
- Open houding tussen teamleden 
- Ruimte voor positieve en directe feedback (teamtraining op het gebied van 

communicatie) 
- Leerlingenraad waarin leerlingen de kans krijgen om ervaring op te doen met 

democratisering en socialisering (zie Daltonhandboek par. 4.8) 
 

Parels 
- Leerlingenraad werkt met een sollicitatieprocedure voor het toelaten van nieuwe 

leden. 
 

Ontwikkelingsmogelijkheden 
- We willen volgend schooljaar iedere leerkracht koppelen aan een maatje, waarin 

ze elkaar positief kunnen stimuleren in de Daltonontwikkeling binnen de school.  
- Nieuwe leerkrachten meer coachen, zodat ze sneller wegwijs in  onze organisatie 

zijn.  

 
 
 

Prima in orde! 

 
 
 
 
 
 

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. 
 

 
 
 

Omschrijving 
- Leerlingen leren vanaf groep 1 om te gaan met het maken van een planning, het 

werk dient immers aan het einde van de week klaar te zijn. Na verloop van tijd 
krijgt de leerling inzicht in zijn sterke/zwakke punten en zicht op het daarbij 
behorende tijdspad. Wanneer zij merken dat iets meer tijd kost dan verwacht, 
leren ze hun planning bij te stellen (zie leerlijn zelfstandig leren in bijlage 1 van het 
Daltonhandboek). 

- Kinderen evalueren/reflecteren op een activiteit of dag door het invullen van 
smileys. De leerkracht kan deze ingevulde smileys aangrijpen als aanleiding voor 
een evaluatiegesprek (zie werkwijzer par. 5.1) 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 

4. Reflectie  
 

evaluatie school 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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- Portfolio: wat wil ik nog leren en waar ben ik trots op (zie werkwijzer par. 5.4) 
- Evalueren en reflecteren na afloop van een coöperatieve werkvorm, wat ging 

goed en wat wil je de volgende keer anders doen?  
- Coachgesprekken 

 
Parels 

- Portfolio 
 

Ontwikkelingsmogelijkheden 
Volgend schooljaar een doorgaande lijn ontwikkelen op het gebied van reflectie. 

 
 
 

We zien bovenstaande terug maar missen de structurele aanpak nav vooraf opgestelde 
doelen. Samen met jullie ontwikkelingsmogelijkheden hebben we hier aanbeveling 3 van 
gemaakt. 

 
 
 

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.  

 

 
 
 

Omschrijving 
- De leerkracht kan gebruik maken van o.a. coachgesprekken, het portfolio, smileys 

en reflectiekaarten om met kinderen te evalueren/reflecteren.    
- Na afloop van een coöperatieve werkvorm wordt altijd besproken hoe de 

samenwerking is verlopen. 
- Drie maal per jaar wordt er tijdens de coachingsgesprekken expliciet gevraagd 

naar het functioneren van de leerkracht.  
- Leerkrachten staan open voor feedback van leerlingen, mits dit gebeurt op basis 

van wederzijds respect. 
- Alle leerkrachten hebben een persoonlijk ontwikkelingsplan en reflecteren aan 

het einde van het schooljaar of de persoonlijke doelen zijn behaald. Dit wordt ook 
besproken met de directie. 

Parels 
- Leerkrachten staan open voor feedback en leerlingen durven op basis van 

vertrouwen feedback te geven aan hun leerkracht. 
 

Ontwikkelingsmogelijkheden 
- Coachgesprekken onder de loep nemen en zorgen voor een mooie overgang per 

leerjaar.  

 

bevindingen  visitatieteam 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 
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Zie aanbeveling 3 voor de structurele inzet. 
 

 
 
 

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. 
 

 
 
 

Omschrijving 
- Tweemaal per jaar vindt er een collegiale consultatie plaats. Leerkrachten gaan 

dan kijken bij een andere leerkracht in de klas, met behulp van een kijkwijzer.  
Op deze manier krijgen de leerkrachten de kans om van en met elkaar te leren. 

 
Parels 
Leerkrachten zijn gewend aan het geven en ontvangen van feedback. 
 
Ontwikkelingsmogelijkheden 

- Doorgaande lijn ontwikkelen m.b.t. reflectie op leerlingniveau. We doen immers 
veel aan reflectie, maar lang niet alles is nog in kaart gebracht en staat op papier. 
We moeten dit dus geen borgen komend schooljaar. 

- Leerkrachten zelf een leerdoel aan laten geven en op basis hiervan collegiale 
consultatie plaats laten vinden. 

- Leerkrachten koppelen aan een maatje om zo samen aan leerdoelen te werken en 
eventuele moeilijkheden samen te tackelen. 

 
 
 

Zie aanbeveling 3. 
 

 
 
 
 
 
 
 

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. 

 

 
 

bevindingen  visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 

5. Effectiviteit/ doelmatigheid  
 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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Omschrijving 
- De school neemt de kerndoelen als uitgangspunt van het onderwijs en werkt met 

methodes die hierop aansluiten. 
- Er wordt gekeken naar de vaardigheidsgroei van individuele kinderen, om te zien 

of de kinderen ook binnen hun eigen ontwikkelingsniveau groei doormaken.  
- Er wordt gewerkt met verschillende niveaugroepen en verlengde instructies. 

Leerlingen in de hogere groepen weten zelf goed welk niveau ze hebben en 
welke verlengde instructie ze dienen te volgen. 

- De kinderen ontwikkelen vanaf de kleuterbouw de vaardigheid om bewust met 
hun leertijd om te gaan door de inzet van kleurenklokken en time-timers. 

- Leerlingen leren van jongs af aan om te gaan met uitgestelde aandacht. Ze zijn 
hierdoor in staat om op efficiënte wijze gebruik te maken van hun leertijd. Ze 
hoeven immers niet op de leerkracht te wachten wanneer ze iets niet begrijpen 
(zie bijlage 1 en 4 voor de leerlijn zelfstandig leren en uitgestelde aandacht).  

- De leerlingen maken bewuste keuzes in het plannen van hun taken en vullen deze 
nauwkeurig in. 
 

Parels 
- Inzet kleurenklok in kleuterbouw 
- Adaptieve leerdoelen in methode Snappet 

 
Ontwikkelingsmogelijkheden 
Leerdoelen inzichtelijk maken voor de leerlingen in alle groepen. 

 
 
 

Wij hebben de eigen ontwikkelingsmogelijkheden verwerkt in aanbeveling 2 en 3. 
 

 
 
 

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. 

 

 
 
 

evaluatie school 
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Indicatoren op leraarniveau 
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Omschrijving 
- De leerkracht werkt met groepsplannen (op basis van vastgestelde leerdoelen) 

die zijn opgesteld n.a.v. methodetoetsen en CITO. Deze worden 3x per jaar 
geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. 

- Er wordt gewerkt met diverse vormen van instructie om zo goed mogelijk tege-
moet te komen aan de leerbehoefte van ieder kind. De leerkrachten maken actief 
gebruik van basisinstructie, verlengde instructie en individuele instructie aan de 
instructietafel (zie Daltonhandboek par. 6.2).  

- Leerkrachten werken volgens een vastgesteld kwartieren rooster. 
- Leerkrachten faciliteren speciaal voor jou-werk, een op de leerling aangepaste 

taak. dit kan iets zijn wat de leerling extra moet oefenen of het kan een extra 
uitdaging voor het kind zijn. Dit kan ook gebruikt worden om talenten te 
ontwikkelen, kijkend naar interesses en behoeftes (zie Daltonhandboek par. 4.5).  
 

Parels  
- Speciaal voor jou/mij-werk 

 
Ontwikkelingsmogelijkheden 
Leerdoelen inzichtelijk maken voor de leerlingen in alle groepen. 

 
 
 

Wij hebben de eigen ontwikkelingsmogelijkheden verwerkt in aanbeveling 2 en 3. 
 

 
 
 

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.  

 

 
 
 

Omschrijving  
- Er wordt opbrengstgericht gewerkt binnen onze school. Opbrengsten worden 

door leerkrachten en Intern Begeleider uitvoerig bestudeerd. 
-  Instructies, methodes, leertijd en ruimtes worden op efficiënte wijze ingezet (zie 

Daltonhandboek en –werkwijzer). 
- Met ons zorgbeleid bieden we de leerlingen de juiste ondersteuning en/of 

passende zorg.  
 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 
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- Daltonscholing is opgenomen in het onderwijskundig jaarplan. Er wordt van 
werkzame leerkrachten verwacht dat zij in het bezit van een certificaat tot 
Daltonleerkracht of dat zij de bereidheid hebben om deze binnen twee jaar te 
halen. 

 
Parels  

- Goed functionerend zorgteam 
- Groepsplannen volgens vast format 

 
Ontwikkelontwikkelingsmogelijkheden 
 
Daltoncompetenties leerkrachten in kaart brengen en jaarlijks één Daltondoel in POP 
opnemen.  
 

 
 
 

We zijn ervan overtuigd dat directie en daltoncoördinator bovenstaande afspraak 
bewaakt en borgt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 
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Omschrijving  
- De school is in het bezit van een Daltonhandboek, –werkwijzer en -

ontwikkelplannen, deze documenten worden bijgehouden door onze 
(gecertificeerde) Daltoncoördinator. De Daltoncoördinator vormt de schakel 
tussen team en directie op Daltongebied en houdt de koers en ontwikkelingen op 
dit vlak nauwlettend in de gaten. 

- Door middel van de schoolgids, folders, website, blog en weekbrief informeren 
we de ouders met grote regelmaat over de gang van zaken op school, nieuws en 
activiteiten. Geregeld komt hier een Daltonitem in terug, zodat ouders kunnen 
zien hoe wij Dalton vormgeven in de praktijk.  

- Ouders worden ook twee keer per jaar uitgenodigd om te komen kijken in de 
klassen tijdens de inloopochtenden.   

- Jaarlijks wordt er gekeken welke leerkrachten scholing dienen te volgen op het 
gebied van Dalton en dit wordt geborgd in het schooljaarplan. Tevens wordt 
gekeken of er behoefte is aan teamscholing op het gebied van Dalton. 

-  De Daltoncoördinator heeft de afgelopen twee jaar meerdere 
regiobijeenkomsten bezocht en tevens wat landelijke activiteiten. 

-  Wij werken op bestuursniveau met WMKPO (werken met kwaliteit primair 
onderwijs) en nemen volgens een cyclus van vier jaar diverse enquêtes af, zowel 
op leerkracht-, leerling- en ouderniveau. Op basis van de uitkomsten van deze 
enquêtes gaan wij aan de slag met verbeterpunten.  

- Het Openbaar Bestuur Openbaar Onderwijs Duin- en Bollenstreek telt inmiddels 
meerdere Daltonscholen en staat achter de Daltonidentiteit en- ontwikkeling van 
onze school. 

Parels 
- Het vernieuwde daltonhandboek met bijbehorende werkwijzer 
- Daltoninloopochtenden 
- WMKPO 
 

Ontwikkelingsmogelijkheden 
- Ouders regelmatiger enquêteren op het gebied van Dalton. 
- Afspraken blijven borgen!!! 
-  

 
 
 

We onderschrijven bovenstaande volledig. 
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De leerlingen vinden het fijn op school. Ze benoemen het zelf plannen, zelf weten wanneer je 
wat doet als groot voordeel. Ze geven echter ook aan dat de creatieve vakken niet altijd en 
niet vaak worden gegeven. “ We hebben wel muziekinstrumenten hoor maar daar doen we 
niet zoveel mee”. Het lijkt ons dat jullie daar nog creatieve stappen in kunnen maken. 
 

 
 
 
 
 

Het team is positief en gemotiveerd. We hebben enthousiaste mensen gesproken die hun 
best doen om een doorgaande daltonlijn in school vorm te geven. 
Het is fijn als je dit met een betrokken team kunt doen.  
 

 
 
 
 
 

 
  

De directie ondersteunt het Daltonconcept. Zelfs zo, dat er bewuste personeelskeuze 
gemaakt worden. Wie wil, blijft en wordt volop ondersteund. Wie zich niet in het concept 
kan vinden, kan via mobiliteit in de bovenschoolse organisatie een andere plek vinden. 
We spraken twee bevlogen directeuren die aansturen op onderwijs- en Daltonkwaliteit. 
 

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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We hebben een gesprek gehad met betrokken ouders. We vonden het jammer dat er alleen 
ouders waren die al op een andere manier bij de school betrokken waren, oc, mr en 
mediatheek. 
Zij stelden zich wel op en positief kritisch op.  
We hebben het gesprek als prettig ervaren en hebben aan jullie meegegeven dat wij de 
terugkoppelingsmomenten om feedback te geven op de schoolorganisatie nog misten. 
 

 
 
 
 
 

naam bestuurslid:  

Bestuurslid a.i. ondersteunt de verschillende onderwijsconcepten binnen de stichting zeker 
als die mede voor voldoende resultaten zorgen. 
Er is positief over de school gesproken met zorg voor verlies van autonomie van de school 
door de huidige wet- en regelgeving. 
Het viel ons op dat er per 1 april een algemeen bestuurder aangesteld is en dat de 
oorspronkelijke taak van de a.i. manager personeel en kwaliteit is. Jammer dat deze 
bestuurder niet bij het eindgesprek aanwezig was om dit feestje met het schoolteam te 
vieren. 
 

 
 
 
 
 

  ontwikkeling 

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

vertrouwen 
 V 

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

* niet van toepassing bij licentieverlening 
  

Uit de gesprekken met ouders 

Uit de gesprekken met het bestuur 

beoordeling 
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 Advies Criteria 

 Licentie verlenen 
 

Maximaal één onvoldoende kernwaarde. 

 Over twee jaar versnelde visitatie voor 
licentieverlening 

Twee of meer onvoldoende kernwaarden 

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

X Licentie voor vijf jaar verlengen 
 

Maximaal één onvoldoende kernwaarde inclusief 
realisering aanbevelingen vorige visitatie  

 Over twee jaar versnelde visitatie  
(bij de vijfjaarlijkse visitatie) 

Twee of meer onvoldoende kernwaarden inclusief 
realisering aanbevelingen vorige visitatie 

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

 
 
 
 
 
 
 

Aanbeveling Omschrijving 

Nr. 1 Vrijheid in gebondenheid. 
Kom meer tegemoet aan de verschillen van de leerlingen door structureel op 
de hoogte te zijn waar de onderwijsleerbehoeften van de leerlingen liggen. 
Pas hierop het lesaanbod aan en geef daarin vertrouwen en 
verantwoordelijkheid aan de kinderen. Durf los te laten als leerkracht, 
hierdoor creëer je eigenaarschap bij de kinderen. 
Zie eigen ontwikkelingspunt. 
Laat de schoolafspraak: Iedereen doet mee met de klasseninstructie vallen! 

Nr. 2 Zelfstandigheid 
Ontwikkel het nemen van eigen initiatief van leerlingen om doelen te 
bereiken.  
Creëer daarmee zelfstandigheid op initiatief nemen, eigenaarschap  

Nr. 3 Reflectie 
Zet structureel reflectie- en evaluatiegesprekken op de planner van de 
kinderen naar aanleiding van vooraf met de kinderen samen opgestelde 
doelen. Reflecteer ook regelmatig in een schooljaar met de ouders op de 
schoolorganisatie en op het Daltononderwijs. 
 

 
 

Advies aan het bestuur van de NDV 
 

Aanbevelingen die met een plan van aanpak opgenomen 
worden in de schoolreactie 
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Wij hebben vandaag een prima Daltonschool gezien met een bevlogen Daltonteam en met een 
parel van een Daltoncoördinator. De leerlingen op jullie school zijn net zo enthousiast en 

betrokken en hen zou nog veel meer recht gedaan kunnen worden.  

Jullie leerlingen kunnen veel meer vrijheid en eigen verantwoordelijkheid aan dan ze nu 
krijgen. Ze willen en kunnen zelf initiatieven en beslissingen nemen en zouden ook dolgraag 

meer ruimte in het rooster willen voor de creatieve vakken. 
Durf ze los te laten!  

Veel succes en geniet met en van elkaar! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

naam handtekening datum 

   

 
 
  

slotopmerkingen 
 

Ondertekening voorzitter visitatieteam 
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Wij hebben de visitatie zeker als prettig ervaren. Door het vernieuwde visitatiekader hadden 
wij als team reeds uitgebreid gesproken over onze Daltonontwikkeling de afgelopen jaren. 
Mooi om te ervaren dat deze ontwikkeling ook zichtbaar is voor visiteurs. Wij vonden beide 
visiteurs positief kritisch en kunnen ons zeker vinden in de gedane aanbevelingen. Tijdens het 
eindgesprek was er voldoende ruimte voor inbreng. Tevens gaven de  visiteurs als “critical 
friends” ook enkele bruikbare tips, fijn!  
 

 
 
 
 
 
 

aanbeveling 1. (letterlijk 

overnemen uit visitatieverslag) 

Vrijheid in gebondenheid. 
Kom meer tegemoet aan de verschillen van de leerlingen door 
structureel op de hoogte te zijn waar de onderwijsleerbehoeften van 
de leerlingen liggen. Pas hierop het lesaanbod aan en geef daarin 
vertrouwen en verantwoordelijkheid aan de kinderen. Durf los te laten 
als leerkracht, hierdoor creëer je eigenaarschap bij de kinderen. 
Zie eigen ontwikkelingspunt. 
Laat de schoolafspraak: Iedereen doet mee met de klasseninstructie 
vallen! 

actie Schoolbreed naar afspraken kijken en nieuwe afspraken op dit vlak 
formuleren + nieuwe adaptieve methodes aanschaffen. 

uitvoerenden IB’er, taalwerkgroep, Daltonwerkgroep, team. 

tijdvak Aanschaf methodes: schooljaar 2015-2016 
Afspraken formuleren op het gebied van instructie: 2015-2016 
Afspraken evalueren en borgen: 2016-2017 

scholing/ externe 
ondersteuning 

Informatie inwinnen bij collega-scholen binnen het bestuur en 
Daltonnetwerk. 

toelichting Wij merken dat er op dit moment nog geen schoolbrede afspraken zijn 
geformuleerd op het gebied van instructie en in hoeverre kinderen 
deze moeten volgen. Het is zeker van belang om deze afspraken te 
borgen in het Daltonbeleidsplan. 

 
 
 

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. 

Plan van aanpak m.b.t. uitwerking aanbevelingen  
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aanbeveling 2. (letterlijk 

overnemen uit visitatieverslag) 

Zelfstandigheid 
Ontwikkel het nemen van eigen initiatief van leerlingen om doelen te 
bereiken.  
Creëer daarmee zelfstandigheid op initiatief nemen, eigenaarschap 

actie Leerlingen leren eigen leerdoelen te stellen en doelgericht reflecteren. 

uitvoerenden Daltonwerkgroep en leerkrachten 

tijdvak 2015-2020: reflectie op leerlingniveau uitbreiden en speciaal voor mij-
werk verder ontwikkelen. 
2015-2020: Leerlingen leren ik-doelen stellen en nemen deze op o.a. in 
de planner en het portfolio. 

scholing/ externe 
ondersteuning 

Expert inschakelen op het gebied van kinderdoelen/ik-doelen. 

toelichting Wij willen graag dat leerlingen beter in staat zijn om persoonlijke 
leerdoelen te formuleren en gericht te werken aan de realisatie van 
deze doelen. 

 
 

aanbeveling 3. (letterlijk 

overnemen uit visitatieverslag) 

Reflectie 
Zet structureel reflectie- en evaluatiegesprekken op de planner van de 
kinderen naar aanleiding van vooraf met de kinderen samen 
opgestelde doelen. Reflecteer ook regelmatig in een schooljaar met de 
ouders op de schoolorganisatie en op het Daltononderwijs. 

actie Gesprekkencyclus ontwikkelen en een doorgaande lijn creëren op het 
gebied van gesprekken met ouders en kinderen. 

uitvoerenden Daltonwerkgroep en IB’er 

tijdvak 2015-2020 

scholing/ externe 
ondersteuning 

Collega Daltonscholen 

toelichting Deze aanbeveling hangt samen met de uitvoering van aanbeveling 2. 
Een wens van de school is om ouders meer te betrekken in het 
evaluatieproces. Wij vinden het van belang de mening van ouders mee 
te nemen. Dit willen wij in de toekomst doen door bijvoorbeeld één 
van de drie rapportgesprekken te vervangen of aan te vullen met een 
ouder-vertelgesprek aan het begin van het schooljaar. Het gesprek zou 
dan plaatsvinden aan de hand van een vragenlijst, waarin ook een deel 
over het kind is opgenomen. In dit gesprek zal ook ruimte zijn voor 
feedback op de schoolorganisatie. Daarnaast willen wij een 
gesprekkencyclus opnemen, waardoor kinderen meerdere malen per 
jaar een leergesprek hebben  aan de hand van door het kind gestelde 
leerdoelen. 
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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 


