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Zie handleiding visitatie lidscholen 
(Gebaseerd op Toetsingskader Erkenning Daltoninstellingen) 

 
Naam school De Kleine Wereld 

Adres Nederlandhof 5 

Postcode en plaats 1363 DC Almere 

E-mailadres school j.koot@de-kleine-wereld.nl  

Directeur Jo Koot   

Adjunct-directeur  

Daltoncoördinator   

Aantal groepen/ klassen (VO)  4 

Aantal leerlingen 56 

Populatie (PO)/ schoolsoort (VO)  Gemengd 

Aantal leraren 6 

In bezit van Daltoncertificaat 4 

Bezig met Daltoncursus   

Nevenvestigingen nee 

Stand van zaken inspectie basisarrangement 

Visitatieteam  

Voorzitter  

Lid 1.  

Datum visitatie    11   - 04  - 2016 

Soort visitatie X 1e licentieaanvraag 

(besluit vorige visitatie)  2e licentieaanvraag 

  licentieverlenging 

  versnelde visitatie licentieverlenging 

  Visitatie na bezwaarprocedure 
 

Commissies visitatie PO en VO 
Nederlandse Dalton Vereniging 

Bezuidenhoutseweg 251-253 
2594 AM Den Haag 
Tel. 070 - 331 52 81 

bestuursbureau@dalton.nl  
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niet van toepassing bij  1

e
 licentieaanvraag 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 zijn actief betrokken. Bij taakwerk wordt de inhoud samen met de 
kinderen bepaald.  

 
 
 

In alle groepen werken de leerlingen zelfstandig aan hun taken. Ze weten wat ze 
kunnen doen. Er heerst een goede werksfeer. De kinderen zijn allemaal met iets 
anders bezig. Het is zichtbaar dat er door de gehele school aandacht is voor 
rekenen inclusief handelingswijzers. Er wordt wisselend gewerkt met de taakbrief, 
het omgaan met doelen en reflecteren. De doelen zijn voor de leerkracht.  
Er is ruimte voor differentiatie. Er wordt goed gekeken naar waar de kinderen 
behoefte aan hebben.Er heerst een open sfeer. Er is ruimte om elkaar te helpen.  
De leerlingen mogen zelfstandig hun werk nakijken. Er is keuzewerk in alle klassen. 
Maar de inrichting van dit keuzewerk is in alle klassen anders. 

 
 
 

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. 

 

 

  

0. Realisering aanbevelingen vorige visitatie 

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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Er wordt duidelijk op niveau gewerkt. Heel zichtbaar is dit in de midden – en boven-
bouw. We leren de leerlingen plannen en kiezen met behulp van een planbord, dag-
taak en of weektaak. 

 
 
 

De planborden en taakbrieven zijn duidelijk zichtbaar. De leerkrachten kijken 
allemaal goed naar wat de leerlingen nodig hebben en handelen hiernaar. 
De doelen zijn er voor de leerkracht maar worden niet overal goed ingezet. 
Er heerst een sfeer van vertrouwen. Het gebruik van de taakbrief, het planbord,  
de maatjes en het gebruik van de ruimtes kan beter op elkaar worden afgestemd.  
In sommige klassen mogen de leerlingen zelfstandig plannen in andere klassen niet. 
In alle groepen wordt er gedifferentieerd op groepsniveau. In een aantal groepen 
vind je de differentiatie ook terug op leerlingniveau. 

 
 
 

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. 

 

 
 
 

Er heerst in hoge mate een cultuur van vertrouwen. 
De leerling is richtinggevend. 

 
 
 

In de gehele school heerst er een vertrouwelijke sfeer. De leerkrachten kunnen  
het onderling goed met elkaar vinden en bespreken dagelijks wat er speelt. 
In alle groepen is er aandacht voor de kinderen en hun verschillen. 
Het team is enthousiast en wil zich graag verder ontwikkelen. 

 
  

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 
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2.1 De leerling neemt zelf initiatieven om zijn leerdoelen te bereiken.  

2.2 De leerling vraagt hulp van anderen en helpt anderen als zij hem/ haar om 
hulp vragen. 

2.3 De leerling bepaalt mede hoe ( werkvorm, tempo, plaats, tijd) hij/zij werkt 
aan de gestelde doelen. 

2.4 De leerling kan omgaan met uitgestelde aandacht. 

2.5 De leerling krijgt de gelegenheid het gemaakte werk zelfstandig na te kijken. 
 

 
 
 

De leerlingen wordt geleerd hoe zij moeten werken, plannen en omgaan met 
uitgestelde aandacht. 
Eigen initiatief van leerlingen moet nog verder uitgewerkt worden. 

 
 
 

De leerlingen zijn allemaal in staat om zelfstandig aan de slag te gaan. Ze weten  
wat ze moeten doen, bij welke instructie ze aanwezig moeten zijn en kunnen 
omgaan met uitgestelde aandacht. De leerlingen weten waar ze materialen kunnen 
vinden en kunnen door duidelijke handelingswijzers die aan de muren hangen zelf-
standig hun werk maken, ook in de onderbouw. In elke klas is een nakijktafel. De 
leerlingen kunnen hier hun nakijkboekjes vinden en zelfstandig hun werk nakijken. 
De leerkracht controleert daarna of dit goed is gegaan. De leerlingen zijn betrokken. 
In verschillende groepen wordt er gereflecteerd d.m.v. smileys. In sommige groepen 
mogen ze zelf weten wanneer ze een taak maken in andere groepen bepaalt de 
leerkracht dat. Er zijn groepen die werken met een time timer en andere met een 
zandloper. Er zijn groepen waarin de leerlingen vooraf mogen plannen en waar er 
duidelijk aangegeven wordt welke taken de leerling zelf mag plannen in andere 
groepen gaat dit weer anders of bepaalt de leerkracht de planning en volgorde van 
de taken. 

 
 
 

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. 

 

 
  

2. Zelfstandigheid  
 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 



 
 

Visitatieverslag op basis van 6 kernwaarden, september  2013 5 

 
 
 

De leraren stellen de leerlingen centraal in hun handelingen en zorgen voor een 
omgeving waarin zelfstandig gewerkt wordt. 

 
 
 

In de hele school heerst er een taakgerichte werksfeer. De kinderen weten wat ze 
moeten doen en waar ze hun materialen kunnen vinden. Er zijn duidelijke tekens 
voor uitgestelde aandacht en de leerlingen weten wat dit betekent en houden zich 
daar ook aan. De leerlingen staan open voor hulp geven en ontvangen. 
De leerkachten nodigen de kinderen uit om na te denken over hun werk en maken 
het werk bespreekbaar. 

 
 
 

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 school geeft de ruimte aan het lerarenteam om hun eigen talenten te ontwikkelen 
door onder andere scholing. 
Het huidige schoolteam is pas dit schooljaar tot stand gekomen. 

 
 
 

Er heerst een goede werksfeer binnen het team. Het vertrouwen wat er is nodigt de 
teamleden uit aan elkaar te laten zien wat ze kunnen. Er wordt veel informatie uit-
gewisseld en men is bereid om ook meer nascholing te volgen op het gebied van 
Daltonvaardigheden. 

 
 
 
 
 
 
 

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 oefenen in samenwerkingsvaardigheden moet verder ontwikkeld worden. 
 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

3. Samenwerking  

evaluatie school 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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Er wordt wel samengewerkt door de kinderen, maar dit kan beter. Ze gebruiken niet 
elkaars kwaliteiten, wel de gezelligheid. 

 
 
 

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. 

 

 
 
 

Respect en samenwerken in een veilig klimaat is op orde. De sfeer tussen de 
leraren en de kinderen bevordert een veilige leeromgeving. 

 
 
 

Dit schoolteam weet wat ze gaat doen. De Kleine Wereld groot maken. De team-
spirit is fijn, open en ondersteunt elkaar. 

 
 
 

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 school presenteert zich als een leefgemeenschap waarin gewerkt wordt met en 
van elkaar. 

 
 
 

De school heeft een duidelijk beeld, met elkaar, team, leerlingen, ouders de school 
goed op de kaart zetten. 

 
 
 
 
 
 
 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 
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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. 
 

 
 
 

Deze indicator voldoet nog niet aan wat wij zouden willen. We werken nog te veel 
leerkracht gestuurd. 

 
 
 

De leerlingen worden nog teveel gestuurd vanuit de leerkracht. Deels wel te be-
grijpen gezien de achterliggende periode. Zekerheid staat nu bij de leraar voorop. 

 
 
 

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.  

 

 
 
 

De leraar reflecteert wel op zijn / haar werk om zich verder te ontwikkelen. 
Leerlingen reflecteren op de samenwerking is een ontwikkelpunt van de school. 

 
 
 

Reflecteren als leraar, maar ook als leerling kan verder gaan dan wat we nu gezien 
hebben. Loslaten, vertrouwen is een voorwaarde. Vertrouwen is er zeker wel. Nu 
durven loslaten en de leerling zinvol leren reflecteren. 

 
 
 

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. 
 

 
  

4. Reflectie  
 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 
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Hier wordt gewerkt in een klein team dat sinds dit schooljaar bij elkaar is. Samen 
wordt nu een basis gelegd voor de toekomst. 

 
 
 

De Kleine Wereld is klein in omvang zowel in leerlingenaantal als in het team. Maar 
hier is wel een bevlogen groep mensen aan het werk die  samen werkt en uitbouwt. 

 
 
 
 
 
 
 

5.1 De leerling behaalt zijn leerdoelen die passen bij zijn persoonlijke 
ontwikkeling. 

5.2 De leerling gaat op een efficiënte en verantwoorde wijze om met zijn 
leertijd. 

5.3 De leerling is actief bezig met de taak en maakt efficiënt gebruik van zijn 
keuzemogelijkheden. 

 

 
 
 

De leerling krijgt zijn leerdoel aangeboden om aan te werken. 
De efficiënte leertijd is wisselend per groep; dit heeft ook te maken met de samen-
stelling van de groep. 

 
 
 

De leerlingen kiezen nog teveel voor de makkelijke weg en laten zich vooral sturen 
door de leraar. Er zijn voldoende mogelijkheden om dit anders te gaan aanpakken. 

 
 
 

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 

bevindingen visitatieteam 

5. Effectiviteit/ doelmatigheid  
 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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De school zorgt voor ruimte, sfeer waarbinnen ontwikkelingsgericht werken plaats 
kan vinden. 
De leerling staat centraal is het uitgangspunt. 

 
 
 

De leraar daagt de leerling uit en wil het beste uit hem halen. Differentiatie in 
aanpak, in instructie zie je terug tijdens de les en op de taakbrief. 

 
 
 

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.  

 

 
 
 

Doordat dit team sinds dit jaar hier werkt is de doorgaande lijn nog in ontwikkeling 
(5.12). 
De school werkt door een efficiente inrichting van tijd, ruimte en middelen aan de 
opbrengsten. Hierin ondersteunt door passende zorg waar nodig is. 

 
 
 

De doorgaande lijn in de ontwikkeling van de daltoncompetenties van leerlingen en 
het team is nog voor verbetering vatbaar. Het visitatieteam heeft vertrouwen in deze 
groep leraren en directeur dat het ook gaat gebeuren in de komende periode. 

 
  

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 
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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. 
 

 
 
 

De school kent een onrustige geschiedenis. Groei in leerlingenaantallen blijft achter. 
Ook door de vele wisselingen in het team is het nodig om te blijven werken aan de 
eigen daltonidentiteit van de school. Dit doel wil de school in de komende twee jaar 
bereiken. 

 
 
 

Ga met elkaar een Daltonboek opstellen waarin jullie de dagelijkse handelingen  
vermelden, de afspraken, de “daltonuiterlijkheden “. 
Geef hierin ook aan de ontwikkelpunten die jullie samen gaan aanpakken. 
Ga shoppen op andere daltonscholen en zet de zaken die je ziet af tegen die van 
deze school en gebruik ze waar nodig. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

6. Borging  
 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 

Overige opmerkingen school 
 (nog niet in zelfevaluatie opgenomen, maar wel relevant) 
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De leerlingen vinden de kleine school gezellig en leuk. Je mag zelfstandig werken 
en ook samenwerken. Je kan doorwerken als je dat kan.  
De leerkrachten staan open voor inbreng van de kinderen. 

 
 
 
 

Het team voelt zich sterk verbonden met elkaar. Ze kunnen bij elkaar terecht.  
Ze willen meer studiemomenten gekoppeld aan de daltonvaardigheden.  
Ze zijn unaniem van mening dat de kinderen het meest belangrijk zijn.  
Ze willen heel graag gaan kijken bij andere Daltonscholen en deelnemen aan de 
regiodagen. 
Ze staan open voor verbeteringen. 
Samenwerken met de peuterspeelzaal is ook 1 van de opties om meer ouders in de 
school te krijgen. 

 
 
 

 
  

De school bestaat nu 7 jaar. De school staat in een nieuwbouwwijk die veel last 
heeft van de recessie: er is weinig gebouwd in dit deel van de wijk en er zijn teveel 
scholen in dit gebied. De eerste paar jaren telde de school maar 1 groep. De 
afgelopen drie jaar heeft het team nogal met wisselingen te maken gehad. Het 
laatste jaar is niet goed verlopen door allerlei omstandigheden ( druk vanuit het 
bestuur, het overlijden van de daltoncoördinator ) , wat de school een flink aantal 
leerlingen heeft gekost. De situatie heeft gemaakt dat alle teamleden een andere 
werkplek hebben gezocht en gevonden. Dit schooljaar is er een volledig nieuw 
team. 
De leerlingen hebben veel onderwijsbehoefte nodig; een zwakke bovenbouw,  
de onderbouw is de afspiegeling van de wijk, een multiculturele achtergrond MBO 
opgeleid vooral. 
Kansen zijn er om de school verder uit te bouwen.  Er is samenwerking met een 
Kinderopvang, peuteropvang en de BSO. Het schoolgebouw is ook als zodanig 
opgezet. 
Dit team heeft bewust gekozen voor de Kleine Wereld en wil de daltonschool 
kwalitatief en kwantitatief uitbouwen. 

Uit de gesprekken met leerlingen 

Uit de gesprekken met leraren en ondersteunend personeel 

Uit de gesprekken met de schoolleiding 
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Ouders vinden de kleinschaligheid prettig, iedereen kent iedereen. Er wordt 
gekeken wat het kind nodig heeft, er is ruimte om als kind anders te zijn, jezelf te 
ontwikkelen. 
Eigen niveau en eigen tempo voor kinderen. 
De directeur is echt het gezicht van de school. Ouders zijn blij met de huidige 
samenstelling van het team. Er is weer zelfvertrouwen dat het goed gaat komen. 
Communicatie loopt goed, laagdrempelig en direct via mailcontact met de leer-
kracht. 
Informatie over daltonkenmerken en dalton werkwijze zou verder mogen gaan. 

 
 
 
 

naam bestuurslid: Meindert Eijgenstein , voorzitter CvB. 

De Stichting Prisma omvat 18 scholen met zo’n 6000 leerlingen, 4 daltonscholen,  
1 sterreschool. 
De groei van de school is achter gebleven bij de prognoses. Fusiebesprekingen 
met andere schoolbesturen hebben tot niets geleid, maar hebben wel voor veel 
onrust gezorgd bij leraren (weggegaan) en bij ouders. 
De stichting wil, eist kwalitatief hoogwaardig onderwijs. Als dit in orde is dan kan 
de Kleine Wereld blijven bestaan. Anders gaat de stekker eruit. 
Er wordt gewerkt aan de groei door samenwerking met kinderopvang en peuter-
speelzaal. Maak de school aantrekkelijk, wees onderscheidend, treed meer naar 
buiten, profileer je sterker. 

 
 
 
 

  ontwikkeling 

nr kernwaarden O V 
0 Realisering aanbevelingen vorige visitatie *   
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. 

x Over twee jaar versnelde visitatie 
voor licentieverlening 

Twee of meer onvoldoende kernwaarden 

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

 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 Zorg voor eenduidigheid/afstemming in de doorgaande lijn m.b.t. 
uitgestelde aandacht, keuzekast en vorm en inhoud van de taakbrief. 
Stem met elkaar af op leerdoelen en (taak)planning. Ga meer leerling 
gestuurd werken. 

Nr.2. Onderzoek welke samenwerkingsvormen passen op deze school.  
Zet deze vorm(en) structureel in, ook op de taakbrief. 

Nr.3. Zet een planmatige aanpak op met betrekking tot reflectie en neem hierin 
ook op de portfolio. 

 
 
 

Deze school verdient zeker een daltonlicentie.  Op dit moment zijn nog niet alle 
kenmerken voldoende uitgewerkt, maar er ligt wel een goede basis en nog belang-
rijker er staat een hele groep zeer enthousiaste leraren klaar om dit met elkaar te 
gaan aanpakken. 
Jullie parels zijn vertrouwen en sfeer en het tegemoet komen aan de gedifferen-
tieerde onderwijsbehoeften van de leerling. De kinderen weten waar ze mee bezig 
zijn. 
Tip: pak met elkaar de daltonidentiteit op en ga op zoek naar een dalton-
coördinator die de doorgaande lijn gaat uitzetten. Treed meer naar buiten en maak 
de daltonidentiteit zichtbaar leidend. 
 
We hebben een school aangetroffen die het verdient om verder te komen, goede, 
prettige open sfeer, elkaar echt willen hebben, bevlogen mensen. 
Met deze groep gaat het zeker lukken om over twee jaar echt de licentie te krijgen. 
Hulde voor wat al is bereikt met de achtergrond van waaruit dit gekomen is. 
 

Advies aan het bestuur van de NDV 
 

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

 

slotopmerkingen 
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naam handtekening datum 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij hebben de visitatie als prettig en zinvol ervaren. Het visitatieteam hebben we een zo 
eerlijk beeld van de school gegeven. Zij hebben goed gekeken en de aanbevelingen 
passen in het beeld dat wij hebben van onze school. 
Het verslag is positiever uitgevallen dan wij zelf hadden verwacht. 
De positieve opmerkingen die wij uit het verslag naar voren komen is voor ons de drijfveer 
om bij de volgende visitatie aan alle voorwaarden te voldoen om de licentie te verkrijgen. 
Wij willen beiden nogmaals bedanken voor hun visitatie. 
 

 

 

 

 

aanbeveling 1. 
(letterlijk overnemen uit 
visitatieverslag) 

Zorg voor eenduidigheid/afstemming in de doorgaande lijn m.b.t. 
uitgestelde aandacht, keuzekast en vorm en inhoud van de taak-
brief. Stem met elkaar af op leerdoelen en (taak) planning.  
Ga meer leerling gestuurd werken. 

actie In het nieuwe schooljaar 2016 – 2017 gebruiken we twee 
inhoudelijke teamvergaderingen om elkaar te informeren en de 
doorgaande lijn op te pakken. 

uitvoerenden Alle teamleden + directie 

tijdvak Schooljaar 2016 - 2017 

scholing/ externe 
ondersteuning 

Voor twee studieochtenden willen we externe ondersteuning om 
ons in bovenstaande verder te scholen. 

toelichting Extra ondersteuning van externe gebruiken om ons daltonconcept 
verder in te richten. 

 

aanbeveling 2. 
(letterlijk overnemen uit 
visitatieverslag) 

Onderzoek welke samenwerkingsvormen passen op deze school. 
Zet deze vorm(en) structureel in. 

actie Werkvormen inventariseren en onderzoeken welke werkvorm(en) 
bij ons past. 

uitvoerenden Alle leerkrachten + directie 

tijdvak Schooljaar 2016- 2017. 

Ondertekening voorzitter visitatieteam 

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

“slotopmerkingen” genoemd in het visitatieverslag. 

Plan van aanpak m.b.t. uitwerking aanbevelingen  
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scholing/ externe 
ondersteuning 

Deze aanbeveling is helder. Daar zijn wij ook al ideeën voor.  
Met elkaar gaan we ons hierin verdiepen en uitwerken. 

toelichting Een tweetal leerkrachten hebben ervaring met verschillende 
werkvormen. We gaan deze expertise gebruiken. 

 
 

aanbeveling 3. 
(letterlijk overnemen uit 
visitatieverslag) 

Zet een planmatige aanpak op met betrekking tot reflectie en neem 
hierin ook op de portfolio. 

actie De diverse portfolio’s van scholen bekijken, wat past bij ons. 
Reflectie: ervaring van andere daltonscholen gebruiken om tot een 
eigen portfolio te komen. 

uitvoerenden Alle teamleden + directie 

tijdvak Schooljaar 2016 - 2017 

scholing/ externe 
ondersteuning 

Er zijn twee studieochtenden voor Dalton gepland.  
 

toelichting Er zijn twee studieochtenden voor Dalton gepland. Bovenstaande 
onderwerpen zullen zeker aan de orde komen in de training. 
 

 

 
 
 
 
 
 

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 


