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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 werken met een taakbrief. De taakbrief heeft een basis en van daar-
uit wordt de taak passend gemaakt. Er zijn keuzes in tijd, werkplek en samen-
werken en er zijn vaste tijden voor instructie. De taakbrief wordt eenmaal per week 
besproken en de taken worden per dagdeel, per dag per week of meerdere weken 
verdeeld. Tijdens de instructie worden de doelen van de instructie en oefening 
uitgelegd. 
Op de achterkant van de taakbrief is ruimte voor planning en evaluatie voor de 
kinderen. 
Methode toetsen worden bij rekenen vooraf gemaakt zodat de leerling zich bewust 
wordt wat hij nog moet oefenen.  
Er zijn huishoudelijke taken en leerinhoudelijke taken. Deze zijn te zien op de 
daltonwand en/of op de taakbrief. 
Wij werken met tafelgroepen, wisselend na elke vakantie. In groep 7 en 8 is daar 
door uitval van leerkracht en vele wisselingen een andere vorm gekozen. 
Kinderen krijgen 4 x per jaar de  kans hun vaardigheden te laten zien tijdens 
voorstellingen en maken daarin zelf keuzes. 

 
 
 

Dit hebben we in de praktijk terug kunnen zien. De leerlingen kunnen de afspraken 
goed verwoorden. De leerlingen zijn zeer betrokken. 
Er is nog wel ruimte om meer met de evaluatie te doen als die op de achterkant is 
opgeschreven. 
Werk de komende periode ook aan het bespreken van het doel van de taakbrief, 
en het nut van het invullen van de evaluatie. 

 
 

0. Realisering aanbevelingen vorige visitatie 

 

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

 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
 

evaluatie school 
 

bevindingen  visitatieteam 
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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. 

 

 

 
 

Er wordt gekeken naar wat de leerling/groep/klas aankan. Er is in ons administra-
tief digitale programma Parnassys ruimte gemaakt om factoren van het kind in 
beeld te brengen en de ontwikkeling daarvan vast te leggen. 
Er wordt voor de vakken rekenen en wiskunde, spelling, begrijpend lezen basis, 
intensief en verkorte instructie gegeven waarbij kinderen een aantal kinderen een 
keuze kunnen maken of ze deze wel of niet volgen. De leerkracht is constant aan 
het heen en weer schuiven tussen “leerkracht gestuurd” daar waar het moet en 
“leerling gestuurd” daar waar het kan. 
Bij de methode Topondernemers en de crea-opdrachten (MI) in de bovenbouw zijn 
keuzes bewust ingebouwd en vastgelegd.  
Er worden gesprekken gehouden 2x per jaar over de vorderingen via toetsen van 
het leerlingvolgsysteem vanaf groep 4 met de leerling. Kinderen die extra oefenen 
wordt op de hoogte gehouden van zijn of haar vorderingen op dat onderdeel via 
toetsen. 

 
 
 

We hebben gezien dat er soms meer leerkracht gestuurd gewerkt wordt en we 
hebben ook gelezen en gehoord dat dit met reden is.  

 
 
 

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. 

 

 
 
 
 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 
 

evaluatie school 
 

bevindingen  visitatieteam 
 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 
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Wij werken vanuit drie duidelijke regels. Deze leren de kinderen en weten wat het 
in de praktijk betekent. Er zijn duidelijke protocollen voor gedrag, ouderhulp,etc. 
Wij werken met het programma Taakspel wat werkt vanuit positieve benadering 
van kinderen, passend vanuit de gedachte van ons dalton onderwijs. 
Alle leerkrachten zijn de laatste jaren hiervoor intensief geschoold. 
Wij zien onze ouders als partners gaan zien en ruimen veel tijd in voor contacten 
met ouders. 
Ouders helpen ons en hun inzet en initiatieven worden goed gewaardeerd. 
Het klein zijn, het elkaar kennen zorgt ervoor dat er een hoge betrokkenheid is. 
Meer en meer ouders en kinderen worden onze ambassadeurs. 
In de bovenbouw is er onrust geweest en hebben wij een aantal zij-instromers 
mogen ontvangen vanuit andere scholen. Onze school wordt steeds vaker 
gevraagd “ speciale leerlingen” op te vangen. Afgelopen jaar zijn wij ons bewust 
geworden dat er een grens aan zit. De opbouw is daardoor onderbroken. Echter 
door met elkaar er voor te gaan is de rust weer aan het terugkeren en worden de 
kaders duidelijk neergezet. 
Wij hebben gekozen ons op de plusleerling te gaan richten en er is een lijn opgezet 
binnen de school en wij zijn voor groep 7 en 8 gestart met een plusklas boven-
schools in samenwerking met het gymnasium. 

 
 
 

De topondernemers en de ouderhulp vinden wij zeer te prijzen. Ouders voelen zich 
partner van (in) de school. De visie die door de directeur uitgedragen wordt, 
bevestigt dit. 
 

 
 
 
 
 
 
 

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. 
 

 
 
 

evaluatie school 
 

bevindingen  visitatieteam 
 

2. Zelfstandigheid  
 
 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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Leerlingen leren vanaf groep 1 wanneer er instructie wordt gegeven en wanneer zij 
aan hun taken kunnen werken. De tijdsduur, de manier waarop, samen of alleen, 
keuze hulpmiddelen wordt daarin verwerkt, passend bij de leerling of groep. Er is 
een instructierooster te zien via de dagritme kaarten in groep 1 en 2, het rooster op 
het whiteboard in groep 3 t/m 8. De leerling vraagt hulp via vragenblokje, maatje of 
groepje. Ook weten zij langzamerhand wie de specialisten zijn in de klas en zetten 
deze in. De leerlingen  moeten bepaald werk zelf nakijken. Ze geven dit aan op 
een overzicht. Computerprogramma’s wordt in de lagere groepen gecontroleerd 
door de leerkracht, maar in de hogere groepen door medeleerlingen met een taak. 
De leerlingen werken met hun “own device” dit kan nog beter uitgewerkt worden. 
Ze maken opdrachten naar keuze bij Topondernemers en presenteren dit aan 
elkaar en de school. Dit blijft spannend, verrassend en geeft uitdaging. 
In de bovenbouwontwerpen de leerlingen gymlessen en deze worden geëvalueerd. 

 
 
 

De zelfstandigheid van de leerlingen hebben we gezien en komt overeen met wat 
we gelezen hebben. 

 
 
 

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. 

 

 
 
 

Wij hebben dit jaar de ruimte voor groep 7 en 8 aangepast. Er is een instructie-
ruimte en een werkruimte voor ICT en eigenwerk. Ook is er een keuze ruimte.  
Dit is echter in deze groep door ziekte leerkracht, instroom nieuwe leerlingen en 
samenstelling minder naar wens verlopen dan wij hadden verwacht en wij hebben 
daar een paar stappen terug in moeten doen. De werkruimte beneden waar kleine 
groepen, hulpouders, onderwijsassistenten kunnen werken is een prima ruimte 
geworden.  
Ieder jaar wegen wij af wat de mogelijkheden van de leerlingen/groep is om zich-
zelf te kunnen sturen bij hun ontwikkeling. Dit jaar hebben wij groep 5/6 en 7/ 8 
duidelijk minder ver laten gaan op de lijn van zelfstandigheid. Het team is in staat 
te participeren en reflecteren op de situatie en deze aan te passen. 

 
 

evaluatie school 
 

bevindingen  visitatieteam 
 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 
 

evaluatie school 
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Ondanks de personele problemen zien we rust in de school en benoemen kinderen 
en ouders de zelfstandigheid van de leerlingen en het plannen als zeer positief. 

 
 
 

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.  

 

 
 
 

Na de opleiding voor daltonleerkracht en directeur is iedereen aan de slag gegaan 
met een eigen ontwikkelingsitem. Het lijkt ons prettig, gezien de toekomst van onze 
school dat wij expert worden op een bepaald gebied. Iedereen heeft voor een 
onderwerp gekozen en is daarmee serieus aan het werk gegaan. 
Ank=taalspecialist, Roos= gym akte, Hannie = rekenspecialist, Chantal=dalton 
coördinator, Marije= hoogbegaafdheid, Marion=project Slimfit, zorg en dalton-
certificering. 
In de teamvergaderingen komen deze onderwerpen regelmatig terug en worden ze 
gepresenteerd door de betreffende leerkracht. 
Daarbij is de plusklas in de school ontstaan, de plusklas in Giessenlanden en een 
kinderconferentie voor ouders en meerbegaafde kinderen i.s.m. het gymnasium te 
Gorinchem. Er is een weektaakbrief voor kleuters ontwikkeld en men heeft mee-
gedacht  met www.weektaak.com  de taakbrief te verbeteren. 

 
 
 

Het is te prijzen dat ieder teamlid zich naar niveau kan ontwikkelen en vanuit haar/ 
zijn specialisme kan werken. Het kan overkomen als heel veel. Na gesprekken is 
het ons duidelijk geworden dat de bevlogenheid, het enthousiasme maar zeker ook 
de realiteitszin van (in) het team alles weer in goede banen brengt. (De directeur 
degene is die  soms af moet remmen). 
In het daltonboek is zeer overzichtelijk beschreven waar aan gewerkt is en waar 
nog aan gewerkt moet worden. 

 
 

 
 

bevindingen  visitatieteam 
 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 
 

evaluatie school 
 

bevindingen  visitatieteam 
 

http://www.weektaak.com/
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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. 

 

 
 
 

Wij hebben methoden gekozen waarin coöperatieve werkvormen gebruikt worden, 
zodat deze ook geborgd worden. De leerlingen komen daarbij dus in aanraking met 
de werkvorm en de rol. Bij het kleiner worden van de groepen geeft dit wel 
problemen, daarom lassen wij meerdere activiteiten in per jaar waarbij wij werken 
met de gehele school, of meerdere groepen van de school (crea) zoals juffendag, 
paasfeest, voorstellingen. 
Via Taakspel leren ze de groep waarderen. Na iedere vakantie worden de leer-
lingen naast een andere leerling en groep geplaatst. Kinderen leren elkaar op 
andere talenten waarderen dan vriendschap, samenwerken met een maatje wordt 
toegepast bij vakken en Topondernemers en op verzoek van de leerlingen. 

 
 
 

De leerlingen vertellen aan het visitatieteam dat ze op verschillende manieren 
tijdens diverse situaties kunnen samenwerken. Uit de vele reacties van de kinderen 
concluderen wij dat ze het in feite fijn, normaal  en zinvol vinden om elkaar te 
helpen. 
Dat lijkt ons een mooi compliment! 

 
 
 

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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. Samenwerking  
 
 
 

 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
 

evaluatie school 
 

bevindingen  visitatieteam 
 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 
 



 
 

 
Visitatieverslag op basis van 6 kernwaarden, september  2013 

8 

 
 
 

Wij hebben op een leerkracht na, allemaal een jaar training gevolgd in coöpera-
tieve werkvormen. Wij zijn in staat deze flexibel in te zetten bij opdrachten. Met 
elkaar zijn wij verantwoordelijk, iedereen wordt gevraagd mee te denken en ver-
antwoording te nemen. Leerkrachten zijn managers van hun groep met het daarbij 
behorende personeel zoals ouders, stagiaires en onderwijsassistenten. Zij werken 
met hun eigen verantwoordelijkheid en vanuit hun eigen professionaliteit. 
leerkrachten durven elkaar te bevragen en hulp en ondersteuning te vragen. 

 
 
 

Er wordt op de Klim-op aan heel veel vernieuwingen gewerkt. Om die reden alleen 
al moet je goed samenwerken als team van leraren. Wij hebben gezien, gelezen 
en gehoord dat dit team heel goed samenwerkt kortom de leraren geven het goede 
voorbeeld  op dit punt aan de leerlingen en anderen. 

 
 
 

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.   
 

 
 
 

Fouten maken mag en moet. Elkaar ondersteunen een plicht. Er is ruimte om te 
experimenteren binnen maar ook buiten de gestelde kaders. Vandaaruit  is de 
plusklas ontstaan, maar ook de keuze om daltonschool te willen worden. Er wordt 
gewerkt met de nieuwste ICT middelen door zowel jong als oud. Wij helpen elkaar 
daar waar het kan. De communicatie is open, de betrokkenheid groot. Iets wat het 
werk mooi en boeiend en bindend maakt. De leerkrachten zijn open en onder-
steunen elkaar en wij hebben dit jaar een leerkracht succesvol kunnen helpen van 
een andere school  in zijn re-integratie traject. Als je nagaat dat wij de afgelopen 
jaren afscheid hebben moeten nemen van 2 langdurig ziek leerkrachten binnen 
ons team dan kun je stellen dat de veerkracht groot is en de motivatie hoog. 

 
 
 

Het visitatieteam is erg onder de indruk van de geweldige wijze van samenwerken 
van dit team van leraren onder de bezielende – en deskundige leiding van de 
directeur Marion Dammers. 

 
 

 
 
 

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. 
 

 
 
 

De leerling krijgt per week een eigen taakbrief aangeboden. Op deze taakbrief 
staan verplichte en keuze taken, vaak is ook de taak aangepast aan de leerling.   
Er zijn leerlingen die de weektaak aan kunnen en er zijn leerlingen die liever een 
dagtaak hebben. Dit overleggen ze met de leerkracht. De instructie door de leer-
kracht en het nakijken wordt daarin benoemd via tekens. In groep 1 en 2 worden 
de taken voor de gehele week gepland. Hierbij biedt de leerkracht nog veel 
ondersteuning. Vanaf groep 3 wordt dit bij de leerlingen passend aangeboden.  
De ontwikkelingen van de taakbrief zijn constant in beweging. Dit jaar zijn wij met 
coachingsgesprekken gestart in groep 7 en 8, maar daar is door ziekte van de 
leerkacht helaas geen vorderingen in gemaakt. Tussendoor wordt de taak 
besproken en geëvalueerd, in de lagere groepen wordt deze ook mee naar huis 
gegeven. Persoonlijke leerdoelen worden er gegeven in de vorm van korte 
opmerkingen op de Taakbrief. Dit moet nog verder ontwikkeld worden. De leer-
lingen worden vanaf  groep 3 en 4 betrokken bij de behaalde resultaten op de 
Citotoets lvs. De grafieken worden bekeken en de plaats in de instructie groep 
uitgelegd en besproken, ook de veranderingen daarin. Wij stimuleren onze leer-
lingen om mee te denken op welke manier ze een beter resultaat kunnen behalen 
of waarom iets zo goed gaat met het doel mede eigenaar te worden van het leren. 
Doordat er meer zorgleerlingen in onze groepen komen proberen wij hier bij ieder 
kind een passend antwoord op te krijgen. 

 
 
 

We onderschrijven de ontwikkeling zoals die hierboven omschreven wordt. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

4. Reflectie  
 
 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
 

evaluatie school 
 

bevindingen  visitatieteam 
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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.  

 

 
 
 

Onze leerkrachten weten  door coöperatieve werkvormen te evalueren en te 
reflecteren. Met elkaar zijn wij het eens dat dit erg belangrijk is. In de praktijk is het 
een worsteling met tijd om dit waar te maken. Wij hebben dit jaar vooral rekenen 
als speerpunt waarin wij doelen stellen en deze ook evalueren, elkaar feedback 
geven en reflecteren. Tijdens Taakspel wordt bewust reflecteren ingezet. Binnen 
het team hebben wij een open sfeer waardoor wij elkaar kunnen helpen en laten 
helpen om ons verder te ontwikkelen. Het bijstellen van de werkwijze in de klas,  
de omgang met leerlingen en ouders is vaak een gesprek binnen het team. Dit jaar 
zijn er problemen geweest in groep 7 en 8 door uitval van een leerkracht, in groep 
5 en 6 door het hebben van te veel zorgleerlingen, daarin wordt duidelijk gekeken 
naar wat kan de ander voor je betekenen. Wij durven dat ook maatregelen te 
nemen en onze werkwijze passend voor de situatie te maken. 

 
 
 

De open sfeer binnen het team hebben we zeker teruggezien. Zo ook de coöpera-
tieve werkvormen. Er is nog een ontwikkeling te gaan van leerkracht gestuurd naar 
leerling gestuurd reflecteren en ook in het samenstellen van één doorgaande lijn 
op dit onderdeel. 

 
 
 

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. 
 

 
 
 

Dit jaar hebben alle leerkrachten een specialisme gekozen en in de planning van 
de teamvergadering wordt daar regelmatig inhoud aan gegeven door de leer-
krachten zelf. De agenda van de teamvergaderingen wordt in juni vastgesteld met 
het team. Wij hebben een handelingswijzer op welke manier wij de kinderen be-
spreken, toetsen en waar wij het administreren waardoor alle leerkrachten het in 
kunnen zien. Dit wordt via een cyclus van 2x per jaar gedaan. Per jaar evalueren 
wij het schoolplan en wordt het nieuwe plan vandaar uit bijgesteld. Wij werken met 
een 4 jaren plan op schoolniveau en stichtingsniveau en zorgniveau. 
Een doorgaande lijn in reflectie met kinderen moet nog in beeld gebracht worden.  

 
 
 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 
 

evaluatie school 
 

bevindingen  visitatieteam 
 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 
 

evaluatie school 
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We (onderschrijven) geven  de vraag naar de ontwikkeling van een doorgaande lijn 
in reflectie aan in een aanbeveling. 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 werkt methode doelen die in de methode worden genoemd, passend  
bij zijn niveau. Via de grafiek van ons volgsysteem laten wij de leerlingen de 
resultaten zien en bespreken wij waar wij aan gaan werken komende periode. 
Leerlingen weten op welke manier ze zelfstandig moeten werken en wat ze moeten 
doen. De keuze in tijd, materiaal en werkplek is met elkaar besproken. Er is een 
keuze gemaakt welke soort instructie ze moeten volgen, maar leerlingen mogen 
ook extra hulp vragen en/ of vragen om een andere manier van instructie te krijgen. 
De leerlingen worden gestimuleerd door elkaar en door de begeleiders om effectief 
om te gaan met hun tijd door timer, wandklok, tijdsbeperking op computer, 
instructierooster en passende afspraken met elkaar gemaakt in de groep. 

 
 
 

De leerlingen worden zeer nadrukkelijk betrokken bij hun resultaten. Door de leer-
lingen o.a. te confronteren  via de grafiek van het LVS met hun resultaten verkent 
men samen het resultaat en zoekt men samen naar een oplossing. Dit werkt het 
eigenaarschap van de leerling in de hand. Dit is naar onze mening een perfecte 
vorm effectiviteit/doelmatigheid! 
Wij adviseren jullie wel regelmatig te controleren of de leerlingen de dagkleuren 
aftekenen op de takenkaart! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

bevindingen  visitatieteam 
 

5. Effectiviteit/ doelmatigheid  
 
 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
 

evaluatie school 
 

bevindingen  visitatieteam 
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5.4 De leraar behaalt zijn leerdoelen. 

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

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

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

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

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

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

 

 
 
 

Er worden groepsbespreking gehouden waar de resultaten van de leerlingen be-
sproken worden 2x per jaar.  
Er is dit jaar gekozen om te leren omgaan bij rekenen met het drieslagmodel om de 
instructie van rekenen ende observatie van het handelen effectiever te maken. De 
gesprekken gaan altijd over uitdagen, zie plusklas, motivatie, passende instructie 
en organisatie. Daar waar het kan geeft de  leerkracht de leerling mede-
verantwoordelijkheid en worden tussendoor korte gesprekjes gehouden vanuit de 
positieven benadering van vertrouwen. 
Wij werken met de drieleerroutes van SLO voor rekenen en willen dit uitbreiden 
naar taal en andere vakken. 
Leerlingen uit groep 7 en 8 mogen gymlessen ontwerpen en uitvoeren waarbij ze 
duidelijke doelen aangereikt krijgen. Tijdens voorstellingen leren de kinderen zich 
presenteren om een door hen gekozen of geleerde manier. 

 
 
 

Het visitatieteam vindt dat alle onderdelen op leraar niveau ruim voldoende aan 
bod komen en effectief zijn. 

 
 
 

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

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

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

 

 
 
 
 
 
 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 
 

evaluatie school 
 

bevindingen  visitatieteam 
 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 
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Onze school heeft vele digitale middelen aangeschaft en heeft gekozen voor “bring 
your own device”. Dit jaar werken wij mee met een pilot voor Spelling in beeld op 
de iPad waarbij de methode instructie filmpjes aanbiedt. Onze organisatie is ieder 
jaar een groot onderwerp, waarbij de belangen van goede instructie, passend bij 
het kind duidelijk het hoofddoel is. Wij hebben een start gemaakt met 
Flitsbezoeken, helaas is dit gestopt door ziekte van onze dalton coördinator. 
Wij hebben een inventarisatie gemaakt waarnaar in een klassenconsultatie 
gekeken moest worden. Door ziekte van de dalton coördinator is dit nog niet 
gebeurt. 
Bij de aanpak van rekenen is er door een rekenspecialist gekeken naar de 
instructie en zijn er per persoon tips gegeven.  

 
 
 

Het visitatieteam vindt dat alle onderdelen op schoolniveau ruim voldoende aan 
bod komen en effectief  zijn. 

 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 

 
 
 
 

evaluatie school 
 

bevindingen visitatieteam 
 

6. Borging  
 
 

Indicatoren op schoolniveau 
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Onze school staat in een behoudend gebied namelijk de Alblasserwaard. Wij 
hebben eerst veel tegenstand gehad bij het naar buiten brengen van de beslissing 
om een daltonschool te willen worden. Hoewel wij al een aantal aspecten binnen 
onze school gebruikten gaven de ouders aan dat ze er moeite meehadden. Nadat 
wij meegedaan hebben met het innovatieproject Slimfit en vele andere (dalton) 
scholen hebben bezocht blijven wij van mening dat het een goede visie is voor de 
toekomst van onze leerlingen. Heel langzaam, maar gestaag, zorgend voor veel 
communicatie en positieve berichtgeving is het ons gelukt om het vertrouwen te 
winnen. Langzamerhand komen meer ouders kijken en zijn ze enthousiast. De 
leerlingen, maar ook de ouders van o.a.  OR en MR zijn ook prima ambassadeurs 
voor onze school. Wij hebben veel ouders die ons helpen in en om de school, daar 
zijn wij heel trots op. Ook ouders waarvan hun kind al van school is blijven ons 
helpen. Ons bestuur stimuleert ons om een eigen identiteit te ontwikkelen, wij 
hebben daarvoor dan ook de opleidingen vergoed gekregen. Wij hebben een eigen 
visie ontwikkeld met drie pijlers, waarmee wij steeds aan de slag zijn gegaan. 
Wij werken met verschillende netwerken samen namelijk Dalton regio Zuid 
Holland, Netwerk intervisie daltonscholen an directeurenopleiding, netwerk kleine 
scholen Slimfit, Netwerk MBT traject regio Gorinchem, regioacademie WSNS 
Rotonde. 
Wij hebben sinds kort een dalton nieuwsbrief, ook in de schoolkrant berichten wij 
bewust over specifiek daltonwerk. 
Alle beleidsplannen , commissie activiteiten en werken in de klas worden 
geëvalueerd en daar waar nodig bijgesteld. Sinds 2 jaar weken wij met een open 
server, waar alle documenten voor iedereen te lezen en te bewerken zijn. 

 
 
 

De borging van de kernwaarden van het Daltononderwijs is op de Klim-op naar 
onze mening goed geregeld. Zij doen dit op een planmatige wijze middels de ‘pdca 
cyclus’. Het Daltononderwijs is voortdurend aan vernieuwing onderhevig. Men past 
zich aan aan de eisen van de tijd en de toekomst. Daarvoor analyseert men regel-
matig het Daltononderwijs de jaarlijkse analyse van het schoolplan, via het gebruik 
van het  ’16-veld’, flitsbezoeken en klassenbezoeken etc. Al deze ‘datagegevens' 
worden in de vorm van nieuwe plannen beschreven in het Daltonboek! 

 
 
 
 
 

Wij zijn een school gericht op de toekomst. Wat heeft de leerling nodig om een 
volwaardig lid te kunnen zijn en blijven van onze maatschappij binnen zijn en/of 
haar mogelijkheden. Dat betekent dat ons onderwijs steeds in ontwikkeling moet 
blijven om passend onderwijs aan te bieden in de brede zin van het woord. Wij 
vinden dat daarbij de uitgangspunten van het daltononderwijs ons helpen als basis 
om dit te kunnen bereiken op een kleine school. 

 
 

evaluatie school 
 

bevindingen visitatieteam 
 

Overige opmerkingen school 
 (nog niet in zelfevaluatie opgenomen, maar wel relevant) 
 
 



 
 

 
Visitatieverslag op basis van 6 kernwaarden, september  2013 

15 

 
 
 

We hebben een interessant gesprek gehad met de leerlingenraad. 
De leerlingen worden via stemming voor één jaar in deze raad gekozen. Om de twee 
weken wordt er met de directeur overlegd. De onderwerpen zoals ‘keuze voor een 
goede doel’ en ‘speeltoestellen voor op de speelplaats’ worden wisselend aan-
gedragen door leerlingen alsook door de directie. De leerlingen vinden dat goed 
naar hen wordt geluisterd.  
Unaniem vinden de leerlingen de Klimop een school met een fijne sfeer.  
Als het gaat om Dalton dan gaat het gesprek over de diverse vormen van samen-
werken, taakbrief, gebruik van wisselende werkplekken in de school, het gebruik 
van de dobbelsteen bij uitgestelde aandacht etc. 
Ook Daltonaspecten kunnen besproken worden in de leerlingenraad volgens de 
leerlingen. 

 
 
 
 

Is in diverse onderdelen van dit visitatieverslag al beschreven. 
 

 
 
 

 
 
 

Volgens de ouders waarmee we gesproken hebben is het lerarenteam van de Klim-
op een enthousiast en actief team. Ze hebben een groot probleemoplossend 
vermogen en ze nemen (te?) veel vernieuwingsonderwerpen op hun schouders. 
Deze groep ouders maakt zich wel eens zorgen of men het ‘overzicht’ voldoende  
in de gaten kan houden door de veelheid van onderwerpen.  
In de M.R. staat het Daltononderwijs altijd op de agenda en worden alle ver-
nieuwingen besproken. 
De ouders ervaren dat hun kinderen zich verantwoordelijk voelen voor hun (taak) 
werk op de Klim-op. Met name de doorgaande Daltonlijn is voor deze ouders 
duidelijk herkenbaar. Ook het feit dat in de leerlingrapporten de Daltonprincipes 
beschreven staan vinden de ouders maakt  positief. Hierdoor weten de ouders op 
welke wijze hun kinderen in het Daltononderwijs van de Klim-op staan. 
Volgens deze groep ouders communiceert het schoolteam regelmatig op een 
duidelijke wijze de nieuwe Daltonontwikkelingen op de Klim-op middels 
informatieavonden, website, schoolkrant en Dalton Nieuwsbrief . 
Het visitatieteam heeft de indruk dat deze groep zich echte positieve ambassadeurs 
voelen van de Klim-op! 

 
 

 
 

Uit de gesprekken met leerlingen 

 

Uit de gesprekken met leraren en ondersteunend personeel 

 

Uit de gesprekken met de schoolleiding 

 

Is in diverse onderdelen van dit visitatieverslag al beschreven. 

  

Uit de gesprekken met ouders 
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naam bestuurslid: John de Waard 

Met de heer John de Waard is gesproken over: 
1. De Stichting O2A5, de onderwijsprofilering en krimp. 
2. Het beleid van de stichting is er op gericht dat men kleine scholen zoveel 

mogelijk wil behouden. Het Daltonconcept in combinatie met T.O.M. op de 
Klim-op is een fantastische mix met een mooie uitstraling naar buiten! 

3. Volgens de heer de Waard werkt dit team op een enthousiaste wijze aan zijn 
Daltonontwikkeling. Hij erkent de ‘zorg van het visitatieteam’ ten aanzien van 
de werkdruk ten gevolge van de veelheid van ontwikkelingen waaraan dit 
schoolteam werkt. 

 

 
 
 
 
 

  ontwikkeling 

nr kernwaarden O V 

0 Realisering aanbevelingen vorige visitatie *  X 
1 Vrijheid in gebondenheid / Verantwoordelijkheid en 

vertrouwen 
 X 

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

* niet van toepassing bij licentieverlening 
 
 

 
 

 Advies Criteria 

X 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 

 Licentie voor vijf jaar verlengen 
 

Maximaal één onvoldoende kernwaarde inclusief 
realisering aanbevelingen vorige visitatie  

 Over twee jaar versnelde visitatie  
(bij de vijfjaarlijkse visitatie) 

Twee of meer onvoldoende kernwaarden inclusief 
realisering aanbevelingen vorige visitatie 

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

Uit de gesprekken met het bestuur 

 

beoordeling 

 

Advies aan het bestuur van de NDV 
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Aanbeveling Omschrijving 

Nr.1 We zien een aantal elementaire Daltonwaarden die beschreven staan  
in jullie Daltonboek niet of wisselend terug in jullie Daltonpraktijk, b.v. 
gebruik dobbelsteen en de rode ketting bij uitgestelde aandacht, 
toepassen dagkleuren bij aftekenen van de takenkaart en het gebruik van 
smileys en doelen bij reflectie. Met andere woorden, laat jullie Dalton-
afspraken zien in jullie Daltonpraktijk.  

Nr.2 We lezen in jullie Daltonboek een duidelijke visie op reflectie en wat je er 
mee kunt in de praktijk. We constateren dat de visie op reflectie 
onvoldoende of niet wordt gedeeld door de leerlingen, b.v. we horen en 
zien niets terug met betrekking tot het nut van het bespreken van de 
taakbrief, we missen het markeren van de essentiële reflectie tekens als 
smileys, koppeling naar de doelen door de leerlingen zelf! We zien graag 
dat jullie alle door jullie beschreven aspecten van reflectie ook in de 
praktijk worden gebracht. 
 

 
 
 
 

We willen de volgende positieve punten zeker ook nog vermelden: 
1. Jullie Daltonontwikkeling staat op een duidelijke wijze beschreven in jullie Dalton-

boek en op jullie website (o.a. Daltonfilm). Het is heel bijzonder dat jullie de drie 
nieuwe kernwaarden nagenoeg allemaal zo goed in jullie Daltononderwijs hebben 
ingebed! 

2. We hebben jullie ervaren als een open, eerlijk, constructief en meedenkend team. 
Een gedreven team dat enthousiast open staat voor nieuwe Daltonontwikkelingen 
b.v. +klas, coöperatief leren, een directeur die zich in allerlei onderwijs netwerken 
beweegt, een deskundige Daltoncoördinator. 

3. Wij zien een grote mate van ouderbetrokkenheid naar het Daltononderwijs op 
deze school en wederzijdse waardering voor elkaar! 

4. Het is een kwaliteit van jullie dat je waar het nodig is stuurt en waar het kan dat je 
het loslaat b.v. gr.7-8 terug in Dalton, gebruik lessencyclus met ipads in groep 5-6, 
je leerkrachten opleidt tot specialisten etc. 

5. Dat jullie het T.O.M. onderwijs zo perfect integreren met het mooie Daltonconcept. 
Dit is o.a. te zien aan: 
*De  leraar die zijn rol als begeleider, als coach steeds meer in de praktijk kan 
brengen door de steeds groeiende zelfstandigheid van jullie leerlingen.  
*Het gebruik van een portfolio. 
*Het klassendoorbrekende karakter dat  in jullie Daltononderwijs te zien is. 
*Het flexibel gebruik van jullie mooie schoolgebouw. 

Menno uit groep 7 verwoordt het treffend door  ons te vertellen hoe hij aankijkt tegen het 
Daltononderwijs op de Klimop n.l. ‘je mag bij het werken met de taakbrief zelf weten waar 
je mee begint, verder kun je hulp vragen aan andere leerlingen en als je klaar bent is er 
altijd fijn extra werk zoals Topondernemers’.  

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

slotopmerkingen 
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Nog enige tips willen we jullie nog geven: 

1. In jullie Daltonboek adviseren wij jullie al je recente taakbrieven op te nemen. 
2. En dit is wel de belangrijkste: 

GENIET VAN HET FEIT DAT JULLIE NU EEN ECHTE DALTONSCHOOL ZIJN! 
 
Wij bedanken jullie voor jullie vriendelijkheid, openheid en gastvrijheid. De lunch was 
heerlijk! 
 
Wij feliciteren jullie met het behalen van jullie Daltonlicentie. 
 
 
 
 
 
 
 
 

naam handtekening datum 

   

 

 

 

 
 

Ondertekening voorzitter visitatieteam 
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Het team heeft met trots het verslag gelezen en zijn blij met de toekenning van de licentie. 
 
Wij hebben nog enkele opmerkingen: 
 
Over de werkdruk: 
Wij zijn een klein en enthousiast team met veel ideeën en met een goed reflectie ver-
mogen. Dit betekent dat het altijd beter kan en anders. Het doel van het team is altijd het 
belang van het kind. Om oplossingen te vinden zoekt de leerkracht naar de mogelijkheden 
van wat kan. Soms met vallen en opstaan, altijd met het idee dat je fouten mag maken. 
Dit geeft het team onderling een enorm vertrouwen. Ook naar de ouders en leerlingen toe 
stralen wij dit uit. Het zorgt ervoor dat de passie blijft en men kan blijven werken met een 
grote motivatie. Ouders en leerlingen krijgen vertrouwen en zijn zich bewust dat wij 
zoeken naar mogelijkheden om het kind een zo goed mogelijke kans te geven om zich te 
(blijven) ontwikkelen. Wij zijn in staat elkaar te bevragen en een halt toe te roepen 
wanneer het dreigt te ver te gaan. Er is steun binnen het team, maar ook van ouders 
wanneer het even niet mogelijk is. 
 
De voorbereidingen en het bezoek hebben wij als prettig ervaren. 
Er was ruimte om onverwachte situaties uit te leggen en de visitatiecommissie hield er 
rekening mee. 
Er was tijd om het een en ander toe te lichten. 
 
Wanneer er tussendoor overleg is tussen het visitatieteam doe dit op een plek waarbij je 
de lessen niet stoort. Ook in open ruimten kan dit van belang zijn voor de lessen. 
 
De evaluatie van de visitatie zou binnen het bezoekrooster een plaats moeten krijgen,  
dit zou door teamleden zeer gewaardeerd worden. 
 
Verder hebben wij nog enkele opmerkingen over de 6 kernwaarden. 
Wij blijven het lastig vinden om deze apart als 6 kernwaarden te benoemen. 
Wij vinden reflectie, effectiviteit-doelmatigheid en borging voorwaarden om te kunnen 
komen tot vrijheid in gebondenheid, zelfstandigheid en samenwerking. 
 
 
 

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) 

We zien een aantal elementaire Daltonwaarden die 
beschreven staan in jullie Daltonboek niet of wisselend terug 
in jullie Daltonpraktijk, b.v. gebruik dobbelsteen en de rode 
ketting bij uitgestelde aandacht, toepassen dagkleuren bij 
aftekenen van de takenkaart en het gebruik van smileys en 
doelen bij reflectie. Met andere woorden, laat jullie Dalton-
afspraken zien in jullie Daltonpraktijk 

actie Borgen van afspraken en herschrijven gebruik hulpmiddelen.  
Daltonboek jaarlijks bijwerken in januari. 
Uitwerken weektaakkaart  op maat en keuze opdrachten.  
Gebruik van ingevulde kaart als reflectie gebruiken. 

uitvoerenden Team  

tijdvak 2014-2015 -2016-2017  
Continue proces van verbetering en onderhouden van…. 
Borgen van afspraken in teamvergaderingen volgens een 
vast stramien 

scholing/ externe 
ondersteuning 

Doorgaande lijn in gebruik van hulpmiddelen vastleggen , 
maar ook een duidelijk afbakening wanneer hulpmiddelen  
om zelfstandig werken te bevorderen niet meer nodig zijn. 

toelichting De ketting, de dobbelsteen, dagkleuren etc. wanneer zijn ze 
nodig, noodzakelijk en wanneer niet? Wij zien dit als hulp-
middelen en niet als elementaire daltonwaarden. De week-
taakbrief, de smileys op takenkaart als reflectiemiddel zien wij 
als elementaire waarden en moeten nog verder ontwikkeld 
worden en vastgelegd. 
 

1. Daltonwerkwijze doorgaande lijn beschreven in daltonboek 
volgen, dat is het startpunt. 

2. Daltonafspraken doornemen, afspraken vastleggen in 
teamoverleg. 

3. Ruimte geven om andere aanpak gedegen te mortiveren  
en verantwoorden en met elkaar bepalen of dit een 
experimenteerperiode verdient. 

4. Daarna veranderingen bespreken en vastleggen. 
5. Start met vragenblokje;  

Hoe bied ik het aan? Blokjes zijn in werkgroepje te vinden  
in mandje, voor ? en groen =hulp aan anderen. Niet storen 
tekenen apart blokje pakken in kast. Bewust kiezen voor 
alleen Werken. 
Blokjes zijn te vinden in mandje voor groepgebruik in 
groepsmandje en voor individueel gebruik in de kast. 

6. In September, eerste week afspreken en inslijpen, 
verwoorden door kinderen, het moet van de kinderen 
worden daarna onderhouden wanneer regel dreigt te 
verwateren. 

7. In teamvergadering vastleggen. 2e item aanpakken. 

Plan van aanpak m.b.t. uitwerking aanbevelingen  
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8. Wij lezen het daltonboek op klassenniveau en kijken welke 
afspraken wij hebben gemaakt en gaan deze ook op die 
manier uitvoeren. Kijk of ere en doorgaande lijn is met 
voorgaande klassen anders bespreken in teamvergadering. 

9. Wij moeten open staan voor goede argumenten, maar daar 
ook rustig en open naar luisteren. 

10. Kloppen theorie en praktijk! 

 
 
 

aanbeveling 2. 
(letterlijk overnemen uit 
visitatieverslag) 

We lezen in jullie Daltonboek een duidelijke visie op reflectie en  
wat je er mee kunt in de praktijk. We constateren dat de visie op 
reflectie onvoldoende of niet wordt gedeeld door de leerlingen,  
b.v. we horen en zien niets terug met betrekking tot het nut van  
het bespreken van de taakbrief, we missen het markeren van de 
essentiële reflectie tekens als smileys, koppeling naar de doelen 
door de leerlingen zelf! We zien graag dat jullie alle door jullie 
beschreven aspecten van reflectie ook in de praktijk worden 
gebracht. 
 

actie Scholing team over reflectie, omzetten in de praktijk naar de 
leerlingen toe en met de leerlingen. 
Reflectie doorgaande leerlijn binnen de school en voor de 
leerkracht 
Bespreken en uitwerken in alle groepen en binnen het team. 

uitvoerenden Team  en leerlingen. 

tijdvak 2015-1016-2017 

scholing/ externe 
ondersteuning 

Daltonstudie indien mogelijk over reflectie, doelen en borgen. 

toelichting Reflectie is voor dalton nog een nieuw aspect binnen de zes 
kernwaarden, daar hebben leerkrachten scholing voor nodig en 
ervaring hoe dit in te kunnen zetten. 
 
Reflectie moet meer van ons en de leerlingen worden. 
De leerkrachten zijn zich bewust van het belang, maar hebben dit nog 
niet geborgd in het rooster. 
Het team vindt reflecteren met de leerlingen op proces en product 
belangrijk. 
In ons daltononderwijs moet juist ook procesgericht gereflecteerd 
worden. De productdoelen van de lessen houden wij bij de lessen 
rekenen, taal, lezen etc. 
Er moet ook bewust omgegaan worden met reflectie op het proces  
en tijd gemaakt worden in het rooster. Dit kan zijn op werkhouding, 
samenwerken, initiatieven nemen etc. 
De manier waarop moet zijn:  

1. Format maken met elkaar ( leerling en leerkracht) 
2. Aanbieden 
3. Inoefenen 
4. Vasthouden 
5. Onderhouden 

Het eigenaarschap bij het kind brengen. 
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Andere afspraken over de weektaakbrief voor de kinderen: 
 
Er is een instructierooster waarop kinderen kunnen zien wanneer ze 
instructie krijgen. 
De basisstof wordt op alle weektaakbrieven  gemeld. 
Extra instructie zwak en sterk staat op naam beschreven 
Vrije keus moment binnen de tijd van zelfstandig werken, die tijd moet 
worden ingepland voor alle kinderen. 
Achteraf kijken of het is gelukt/reflectie op de taak.  
Werk wat af had kunnen zijn, meegeven naar huis! 
 
Verplicht moment inplannen op de weektaak om te plannen, mogelijkheid 
afspraken te maken om samen te werken. 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 


