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Geef collegiale consultatie zichtbaar vorm; dit heeft meerwaarde i.v.m. de kennis en 
knowhow binnen dit gedreven team. 
 

 
 
 

In het schooljaar 2010-2011 heeft het team een cursus zelfstandigheidsontwikkeling 
gevolgd bij Paul Bruijn. Deze cursus heeft bijgedragen aan de zelfstandigheid van 
het team en het voeren van onderlinge gesprekken over ons onderwijs. 
In het schooljaar 2013-2014 is het team begonnen met een nieuw overlegstructuur: 
‘LeerKRACHT’. Binnen deze overlegstructuur is collegiale consultatie geïntegreerd. 
Iedere twee weken worden nieuwe koppels binnen het team gevormd die bij elkaar 
een les bezoeken en elkaar hier vervolgens feedback op geven. Iedere maand 
bereiden de koppels gezamenlijk een les voor. Vier keer per jaar worden op die 
manier lessen voorbereid die groep doorbrekend worden uitgevoerd. 
De teamleden ervaren deze vorm van collegiale consultatie als een fijne manier om 
kennis met elkaar te delen en te leren van elkaar. 
Ieder jaar is er de mogelijkheid voor de teamleden om de basis- en verdiepings-
cursus Coachend Begeleiden te volgen. Vaardigheden die zij bij deze cursus leren 
worden ook ingezet bij het geven van de feedback aan de collega’s onderling. 
 
Tijdens Pizzasessie komen de scholen die werken met LeerKRACHT bijeen om te 
overleggen. Binnenkort wordt gestart met collegiale consultatie binnen LeerKRACHT 
op een andere daltonschool (Minister Marga Klompe). 
 
De directeur heeft zitting in het regiobestuur van Zuid-Holland en Zeeland en komt in 
die hoedanigheid op veel daltonscholen. Ideeën worden hieruit meegenomen bijv. 
na het bezoek aan de regiovergaderingen waarbij jaarlijks gastsprekers en 
intervisiemomenten gepland staan. De daltoncoördinator is ook actief aanwezig 
tijdens de regiobijeenkomsten en neemt deel aan intervisiebijeenkomsten van 
daltoncoördinatoren uit de regio. 

 
 
 

Het team is heel flexibel bij het inzetten van collegiale consultatie. Ook al is er maar 
ergens een kwartiertje tijd, leraren pakken hun kans om bij elkaar op bezoek te gaan 
en van en met elkaar te leren. 
D.m.v. de bordsessie (in lerarenkamer) zijn de leraren goed op de hoogte van 
elkaars werkzaamheden in de groepen. Zo bundelen ze hun KRACHT.  
Een leerkracht die sinds aanvang van dit schooljaar op de school werkt, heeft een 
mentor. En dat werkt naar tevredenheid. 
De school neemt actief deel aan regionale activiteiten, leert een check in de regio 
ons. 

0. Realisering aanbevelingen vorige visitatie 

aanbeveling 1. 
1. 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 
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Formaliseer een of meer daltoncoördinatoren binnen de school; dit heeft meer-
waarde i.v.m. netwerken en scholing. 
 

 
 
 

In de schooljaren 2011-2012 en 2012-2013 heeft de daltoncoördinator de opleiding 
tot daltoncoördinator gevolgd en afgerond bij Glenda Noordijk. Zij neemt deel aan 
intervisiemomenten met daltoncoördinatoren van andere scholen, bezoekt 
regiobijeenkomsten en neemt deel aan terugkomdagen n.a.v. de opleiding 
daltoncoördinator. 
Binnen het team draagt de daltoncoördinator samen met de werkgroep dalton zorg 
voor het aansturen en borgen van de ontwikkelingen op het gebied van dalton. De 
daltoncoördinator verzorgt de gedeeltes van vergaderingen die in het teken van 
dalton staan en brengt daltonpunten binnen in overige vergaderingen.  
De daltoncoördinator heeft per jaar vier overlegmomenten met de directie om zaken 
door te spreken. Daarnaast zijn er overlegmomenten met de hele werkgroep dalton 
en de directie. 
Zeven keer per schooljaar krijgt de daltoncoördinator ambulante tijd. Deze tijd wordt 
benut om de doorgaande lijn binnen ons onderwijs in de gaten te houden en voor 
klassenbezoeken. Deze klassenbezoeken worden afgerond door feedback-
gesprekken te voeren met de leerkrachten. 

 
 
 

De daltoncoördinator vervult een verbindende functie zowel intern (team- directie) 
als extern (binnenhalen van informatie e.d.) 
Op de Klimophoeve wordt echt vanuit de basis gewerkt. De verantwoordelijkheid 
wordt zo laag mogelijk in de organisatie gelegd. De directie legt niet op, maar 
stimuleert om vanuit het veld te werken en coacht. In de klas moet het gebeuren.  
Welke mogelijkheden zijn daar? Daar gebruik van makend levert KRACHT op. 
De daltoncoördinator vormt samen met een collega uit de onder-, midden- en 
bovenbouw de daltonwerkgroep, die zorgt draagt voor de daltonontwikkelingen.  
Zij stimuleert het team om mee te denken en schrijven aan de  stukken in o.a. het 
daltonboek zodat iedereen deel is van de Dalton ontwikkelingen van de school.  
Wat duidelijk terug te zien en te horen is. 
De zeven woensdagmorgens per schooljaar ambulante tijd is niet veel. Maar de 
school kent ook nog coördinatoren voor ict, taal en talent. Ook deze krijgen 
ambulante tijd. (7 maal ict, 3 x taal en 3x talent)  
 

 
 
 

Maak onderwijstijd tot daltontijd. Je bent een daltonschool gedurende de hele 
schooltijd, onderbroken door instructiemomenten e.d. 
 

 
 

aanbeveling 2. 
1. 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 

aanbeveling 3. 
1. 
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In het schooljaar 2012-2013 volgt het team een cursus ‘samenwerkend leren/ 
coöperatief leren’ bij Glenda Noordijk. Het team leert tijdens deze cursus hoe zij 
kinderen kunnen helpen hun vaardigheden om samen te kunnen werken kunnen 
ontwikkelen. Ook wordt er met elkaar nagedacht over het inzetten van coöperatieve 
werkvormen tijdens het werken aan een taak of binnen klassikale lessen. Dit 
resulteert in een doorgaande leerlijn waarin voor alle groepen aangegeven is welke 
vormen van coöperatief leren zij al beheersen en welke zij in een schooljaar zullen 
gaan leren. 
Eind schooljaar 2013-2014 is het team zich gaan oriënteren op ‘de hele dag dalton’. 
Er is gesproken op welke manier dit binnen ons onderwijs vorm kan krijgen. Begin 
schooljaar 2014-2015 heeft het team een cursus ‘de hele dag dalton’ gevolgd bij 
Hans Wolthuis. Daarna is het team gaan experimenteren met het loskoppelen van 
klassikale lessen in instructies in niveaus. Deze experimenten zijn onlangs afgerond. 
Afgesproken is dat de rekeninstructies in het vervolg in niveaus gegeven worden. 
Enkele leerkrachten zijn op het moment bezig ook de taal- en spellinglessen onder 
te verdelen in instructies naar niveau. Dit is iets wat wij in de nabije toekomst voor 
alle groepen willen realiseren en verder uit willen breiden naar andere vakgebieden. 
In de groepen 1 en 2 wordt de leertijd vergroot door bij de inloop direct met werk-
activiteiten aan de slag te gaan. Ook bij de groepen 3 t/m 8 wordt de leertijd vergroot 
doordat er bij binnenkomst (op de meeste dagen) direct gestart wordt met de dag/ 
weektaak. 

 
 
 

De coöperatieve werkvormen zien we toegepast worden.  
De school heeft een begin gemaakt met ‘de hele dag dalton’. De leraren zijn met 
rekenen begonnen. Dat loopt al heel aardig. En nu wordt  experimenteel gewerkt 
aan het opnemen van spelling in ‘de hele dag dalton’. Het is duidelijk dat het team 
de voordelen van deze manier van werken wel ziet. Het team realiseert zich ten 
volle dat deze ontwikkeling nog ‘jong’ is en in de komende jaren uitgebouwd moet 
worden. 

 
 
 

Optimaliseer de communicatie via taakbrief en website. 
 

 
 
 

In het schooljaar 2010-2011 heeft het team een cursus ‘communicatie met ouders’ 
gevolgd bij Peter Helmantel. Deze cursus heeft de teamleden geholpen om de 
communicatie met en naar ouders te verbeteren en te verdiepen. 
Met het team is afgesproken dat na de rapporten de dag/weektaken met de kinderen 
mee naar huis worden gegeven. De leerkrachten gebruiken de dag/weektaken als 
informatiebron bij het schrijven van de rapporten. Om die reden is ervoor gekozen 
de dag/weektaken tot aan de rapporten op school te bewaren. 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 

aanbeveling 4. 
1. 

evaluatie school 
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Drie keer per jaar wordt er aan het maandelijkse nieuwsbulletin een daltonbijlage 
toegevoegd. In deze daltonbijlage worden nieuwe ontwikkelingen beschreven en al 
langer geldende onderwerpen beschreven. 
De informatie op de website is aangepast waardoor ouders ook via de website 
makkelijk toegang hebben tot zaken die met ons daltononderwijs te maken hebben. 
Ook is de website uitgebreid met een blog. Hier kunnen ouders de activiteiten die in 
de groepen plaatsvinden terug  vinden. Op die manier willen wij ouders meer 
betrekken bij onze school en ons onderwijs. 
In het schooljaar 2012-2013 heeft met het team een oriëntatie plaatsgevonden op de 
nieuwe kernwaarden. Met elkaar is besproken op welke manier de zes kernwaarden 
in ons onderwijs terug te zien zijn en vorm krijgen. Er zijn zes informatieve borden 
gemaakt over de vormgeving van de zes kernwaarden op de Klimophoeve. Deze 
borden hangen in de school en zijn voor iedereen zichtbaar. 

 
 
 

Ouders zijn goed te spreken over de communicatie van de school in het algemeen 
als ook over de communicatie over hun kind(eren) in het bijzonder. 
De in de laatste alinea hierboven genoemde informatieborden zijn inderdaad helder 
informerend. (zie website www.klimophoeve.nl)  
 

 
 
 

De ruimtes, waaronder de hal kunnen beter worden benut. 
 

 
 
 

Door het aantal leerlingen dat de school op dit moment heeft, is er helaas geen 
ruimte voor een stilwerklokaal of samenwerklokaal. We benutten alle mogelijkheden 
die het schoolgebouw ons biedt.  
Binnen de school zijn duidelijke afspraken over het gebruik van de tafels op de 
gangen en in de aula. ’s Morgens worden de gangen en de aula gebruikt door 
kinderen die willen samenwerken. In de klas is dan ruimte voor kleine instructie-
groepen en om in stilte te kunnen werken. ’s Middags zijn de gangen en aula 
bestemd voor kinderen die in stilte willen werken. In de klassen kunnen de kinderen 
dan samenwerken. 
 

 
 
 

Het fysieke gebouw bepaalt de grenzen. De ruimten die de school heeft buiten de 
groepslokalen worden o.i. ten volle en goed benut.  
Leerlingen zijn daar zonder direct toezicht rustig en goed aan het werk. 
 

 
  

bevindingen  visitatieteam 

aanbeveling 5. 
1. 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 

http://www.klimophoeve.nl/
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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. 
 

 
 
 

Op de Klimophoeve krijgen leerlingen verantwoordelijkheid en vertrouwen van de 
leerkrachten. Van hen wordt verwacht dat zij op een serieuze manier met deze 
verantwoordelijkheid omgaan. Deze gegeven verantwoordelijkheid wordt door de 
jaargroepen heen opgebouwd. Dit is bijvoorbeeld terug te zien in de opbouw van de 
hoeveelheid werk dat de leerlingen zelf in moeten plannen. Aan het eind van de 
taakperiode van een week, maar ook tussendoor, geven de leerlingen hun werk ter 
inzicht aan de leerkracht. Vanaf schooljaar 2014-2015 zijn wij begonnen kind-
gesprekken (gesprekken tussen de leerkracht en individuele leerlingen) te voeren. 
Tijdens deze gesprekken krijgen de leerlingen o.a. de gelegenheid om zelf aan te 
geven hoe zij omgaan met de gegeven verantwoordelijkheid. Tijdens deze 
gesprekken wordt de leerling ook gevraagd naar zijn betrokkenheid bij het werk en 
wat het zelf graag wil leren. Het voeren van deze kindgesprekken moet nog verder 
ontwikkeld worden. In januari volgen wij hier met het gehele team een cursus over. 
De invoer van de doelentaak in het schooljaar 2014-2015 is één van de manieren 
om de leerlingen zelf keuzes te laten maken over wat zij willen leren en/of op welke 
manier. 
Om het voeren van de kindgesprekken op de juiste wijze te laten verlopen en om 
een maximaal rendement uit de gesprekken te verkrijgen, volgt het team in januari 
2015 een cursus over dit onderwerp. 
Er is een leerlingenraad gevormd van leerlingen uit de groepen 5 t/m 8. Deze 
leerlingenraad komt een aantal keer per jaar samen om schoolzaken op kindniveau 
te bespreken. Op die manier geeft de Klimophoeve leerlingen de mogelijkheid mee 
te denken over het onderwijs op de Klimophoeve. 
Om de leerlingen te betrekken bij en verantwoordelijkheid te geven over hun eigen 
leeromgeving gebruiken wij op de Klimophoeve het ‘huishoudelijk takenbord’. Op het 
bord staat aangegeven welke leerlingen die week waar verantwoordelijk voor zijn. 
 

 
 
 

De leerlingen op de Klimophoeve weten heel goed in welke niveaugroep zij hun 
taken maken en instructie volgen. Zij kunnen prima uitleggen waarom de waar in 
zitten. Ze zijn voor een groot deel eigenaar van hun eigen leerproces.  
 
 

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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Ze maken bijvoorbeeld hun rekentaak. Dat kijken ze na, leveren in bij de groeps-
kapitein als het goed is gegaan en mocht het minder goed zijn gegaan leggen ze 
hun schrift op een afgesproken plek. De leerkracht weet dan ook dat er iets minder 
goed is gegaan. 
Alle kinderen kennen de afspraken over het samenwerken en stil werken. Ook waar 
dat plaats vind en ze weten dat ze door iedereen aangesproken kunnen worden. 
Alle kinderen zijn geconcentreerd met hun taken bezig. Er hangt een prettige werk-
sfeer in de school. 

 
 
 

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. 

 

 

 
 

Op de Klimophoeve kiezen wij ervoor om binnen een weektaak te differentiëren. 
Binnen één opdracht zijn verschillende niveaus terug te vinden. De leerlingen weten, 
of krijgen aan het begin van een taakperiode te horen van de leerkracht, van welk 
niveau de leerkracht verwacht dat zij het werk maken. Soms is het nodig dat een 
leerling een geheel eigen weektaak krijgt. De leerkracht kan in zo’n eigen weektaak 
differentiëren in hoeveelheid werk, het soort werk of juist een eigen leerlijn 
beschrijven. 
Vanaf schooljaar 2014-2015 zijn de leerkrachten begonnen om lessen die voorheen 
klassikaal aangeboden werden op te splitsen in instructies op niveau. Dit is vooral 
terug te zien tijdens de rekenlessen. In de toekomst willen wij meerdere vak-
gebieden op deze manier aan gaan bieden. 
De groepskapiteins dragen zorg voor de controle van het door de leerlingen 
gemaakte werk. Zij bekijken of het werk gemaakt is zoals bedoeld en of het werk 
nagekeken is door de leerlingen zelf. Op deze manier geven wij de leerlingen 
verantwoordelijkheid en vertrouwen. 
In de groepen 1 en 2 wordt gewerkt met de methode Onderbouwd. Deze methode 
helpt de leerkracht om het maatwerk voor de leerlingen inzichtelijk te maken. 
 

 
 
 

De leerkrachten besteden veel tijd aan het “op maat” maken van de weektaak. Op 
deze taakbrief staan 3 niveaus. (1, 2 en 3 ster taken). Ieder kind weet in welke groep 
hij of zij zit en de leerkracht weet ook precies wie in welke instructie komt. Er wordt 
dus op 3 niveau instructie gegeven binnen het zelfde vak. De leerkracht is tijdens de 
instructies niet bereikbaar voor de andere kinderen dit laten zijn zien door een lamp 
aan te doen.  
 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 
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De kinderen die niet in instructie zitten, maken hun taken van de weektaak. Dit 
kunnen verschillende taken zijn. Van rekenen kijken de leerlingen hun werk zelf na 
en leveren dat in bij de groepskapitein. Deze checkt of het inderdaad is nagekeken 
en daarna leveren zij de bak in bij de leerkracht. Dit is een rode lijn die duidelijk door 
de hele school zichtbaar is. 
De leerkrachten bezoeken elkaar onderling om van elkaar te leren. De nabespreking 
vindt na schooltijd plaats, geïnspireerd leren van elkaars kwaliteiten. 
In veel groepen is de rol van de leerkracht van een centrale rol wat meer aan het 
verplaatsen naar een meer coachende rol. 

 
 
 

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. 

 

 
 
 

Op de Klimophoeve zijn verschillende coördinatoren aanwezig, die zich allemaal met 
een eigen vakgebied bezig houden. Het is de verantwoordelijkheid van deze coördi-
natoren er zorg voor te dragen dat ‘hun’ vakgebied in ontwikkeling blijft en regel-
matig tijdens vergaderingen aan bod komt. 
Vanaf schooljaar 2013-2014 werken wij binnen de school volgens de visie van 
leerKRACHT. Essentieel hierbij zijn de lesbezoeken die de leerkrachten geregeld bij 
elkaar afleggen. Binnen de school heerst een cultuur van vertrouwen, waarbij deze 
lesbezoeken niet worden gezien als ‘iets engs’, maar als een leermoment waarbij 
ieder zijn of haar eigen leerdoelen heeft. 
Ieder schooljaar volgt het team van de Klimophoeve één of meerdere cursussen.  
Op deze manier blijft ons onderwijs in ontwikkeling. 
De brede algemene vorming van onze leerlingen wordt door de inhoud van onze 
lessen bevorderd. Dit wordt ondersteund door ons cultuurplan, waarin activiteiten  
op dit gebied beschreven worden. 

 
 
 

Op de Klimophoeve voel je duidelijk een open sfeer. Die ademt vertrouwen uit. 
De leerkrachten werken samen aan duidelijke doelen. D.m.v. de bordsessies blijft 
iedereen op de hoogte en is aanspreekbaar op gemaakte afspraken. 
Er is ruimte op bij elkaar in de groepen te kijken en daar wordt gebruik van gemaakt.  
De directie legt niet alles van boven ”op” maar laat veel ruimte om onderwerpen en 
doelen vanuit het team te laten komen en laat de verantwoordelijkheid bij hen voor 
het uitwerken daarvan.  
Werkgroepen krijgen de vrijheid om te ontwikkelen en zij koppelen terug naar het 
team.  
Het team werkt met elkaar aan het schrijven van stukken (zoals het schrijven van dit 
visitatiekader!)  

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. 
 

 
 
 

In het schooljaar 2014-2015 is de Klimophoeve begonnen met de ‘doelentaak’. 
Middels deze taak krijgen de leerlingen de mogelijkheid om zelf te kiezen op welke 
manier zij een doel, op hun eigen niveau, willen bereiken. Deze ‘doelentaak’ is nog 
volop in ontwikkeling, maar wordt nu al door de leerlingen positief ervaren. 
Binnen de school is een duidelijke rode lijn in de manier waarop het dagrooster 
zichtbaar wordt gemaakt voor de leerlingen. Op die manier kunnen zij zelf zien op 
welke momenten zij instructie krijgen en wat er van hen verwacht wordt. Zij kunnen 
zelf de tijden om de instructiemomenten heen invullen met de overige opgegeven 
taken (via de dag- of weektaak). En kiezen hierbij zelf waar zij deze taak uitvoeren. 
Op de inpandige peuterspeelzaal wordt een eerste start gemaakt met het zelfstandig 
maken van de peuters, door hen zelf keuzes te laten maken m.b.t. de activiteiten die 
zij willen doen, het gebruiken van de dagkleuren en dagritmekaarten, het elkaar 
helpen etc. 
Nakijken van het eigen werk is een vanzelfsprekendheid vanaf groep 3 en bij de 
groepen 1 en 2 daar waar het zelfcorrigerend materiaal betreft. Wij willen graag de 
leerlingen uit de groepen 1 en 2 meer gelegenheid geven het eigen werk na te kijken 
door zogenaamde kijkplaten waarmee de leerling het eigen werk kritisch kan en leert 
bekijken. 
In februari 2015 volgen wij als team een cursus over ik-doelen. Wij willen graag dat 
de leerlingen duidelijk voor ogen gaan hebben wat zij willen bereiken en waar zij 
staan in hun eigen leerproces. 

 
 
 

In elke groep treffen we een overzichtelijk planbord aan waarop het dagprogramma 
staat. Leerlingen gebruiken een deel van het bord ook om met hun naamkaartje aan 
te geven dat ze een vraag hebben. Ook om aan te geven dat gewerkt wordt buiten 
het groepslokaal, wordt het bord ingezet. Ook andere middelen zoals een teken voor 
uitgestelde aandacht, de dagkleuren, een overzichtelijke taakbrief e.d. om de zelf-
standigheid te ontwikkelen en te bevorderen zijn aanwezig. 
De doelentaak wordt rustig aan ( niet het vele is goed, maar het goede is veel) 
ingevoerd. Nog veelal leerkrachtgestuurd. Maar in een hogere groep zien we toch al 
wel dat ook de leerlingen betrokken worden bij de doelen voor de komende week.  
 

2. Zelfstandigheid  
 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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Leerlingen bepalen zelf of zij de doelen al bereikt hebben en of zij nog een instructie 
zouden willen hebben. En het team geeft duidelijk aan de doelentaak verder te 
willen ontwikkelen. 
Overal zien we een nakijkhoekje. 

 
 
 

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. 

 

 
 
 

Op de Klimophoeve is een duidelijke leerlijn opgesteld met daarin de vaardigheden 
die de leerlingen aan het eind van een jaargroep op het gebied van zelfstandigheid 
moeten beheersen. De leerkracht draagt er zorg voor dat deze vaardigheden 
geoefend en ingeslepen worden. Ook zijn er duidelijke afspraken over bijvoorbeeld 
het omgaan met een hulpvraag. Deze afspraken helpen de leerlingen om zelfstandig 
te kunnen functioneren binnen de groep. 
Binnen het rooster zijn er voldoende momenten waarop de leerlingen zelfstandig 
kunnen werken, afgewisseld met momenten waarop leerlingen instructie op niveau 
krijgen en klassikale momenten. De instructies op niveau vinden in ieder geval al 
plaats voor wat betreft het rekenonderwijs, maar worden zoveel mogelijk met andere 
vakgebieden uitgebreid. Hierbij zorgt de leerkracht ervoor dat ook de kinderen die 
voorlopen op een vakgebied uitgedaagd worden, waarbij de beoogde doelen van de 
lessen goed in de gaten worden gehouden. 
Op de Klimophoeve vinden wij het belangrijk dat er een doorgaande lijn zichtbaar is 
op zoveel mogelijk gebieden. Zo zijn er duidelijke afspraken gemaakt over de inhoud 
en de lay-out van de dag- en weektaak. Op die manier geven we de kinderen 
duidelijkheid en houvast, zodat zij zelfstandig kunnen werken. 
Bij het kiezen van nieuwe methodes zijn de mate waarin de leerlingen zelfstandig 
aan het werk kunnen met de lesstof, het kunnen samenwerken en de mogelijkheden 
voor differentiatie belangrijke onderdelen voor het kiezen van een nieuwe methode. 
 

 
 
 

Ja er is nagedacht over wat het team wil met het onderwijs op deze school. In het 
Daltonboek treffen we een mooie opbouwende, doorgaande leerlijn zelfstandigheid 
aan van groep 1 tot 8. 
Instructies vinden op niveau plaats. En in de ‘hele dag dalton’ kunnen leerlingen 
direct aan het werk. De wachttijd in de instructie wordt zo geminimaliseerd. 
Leerlingen geven aan het fijn te vinden zelf te mogen kiezen. Methoden voor vakken 
inzetten die o.a. tegemoet komen aan zelfsturing is goed. 

 

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.  

 

 
 
 

Omdat de Klimophoeve met coördinatoren voor verschillende vakgebieden en 
werkgroepen werkt, krijgt ieder teamlid de mogelijkheid om zijn of haar talenten te 
laten zien en te ontwikkelen. Ook in vergaderingen is dit terug te zien, omdat iedere 
coördinator of ieder werkgroep lid zelf het initiatief neemt om een punt in de ver-
gadering in te brengen en op dat moment de vergadering te leiden. Dit creëert een 
grote mate van zelfstandigheid binnen het team, waar wij erg tevreden over zijn. 
Binnen de ontwikkeling van ons onderwijs is voor de teamleden ruimte om te 
experimenteren voordat er met elkaar afspraken gemaakt worden. Op deze manier 
krijgen alle teamleden de mogelijkheid om initiatieven te nemen. 

 
 
 

Op de Klimophoeve werkt een enthousiast en betrokken team. De leraren gaan er 
met elkaar voor om goed (dalton)onderwijs op hun school vorm te geven. Kijkend in 
de school en luisterend naar de leraren individueel zowel als in een groep is dat heel 
eenvoudig te constateren. 

 
 
 
 
 
 
 

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 team van de Klimophoeve heeft met elkaar een doorgaande leerlijn 
samenwerking opgesteld. Hierin staat beschreven welke vaardigheden op het 
gebied van samenwerken wij de leerlingen willen leren. Voor het inoefenen van deze 
vaardigheden hebben wij een leerlijn met coöperatieve werkvormen gemaakt. Deze 
werkvormen kunnen op vele manieren en bij veel lessen ingezet worden. 
Op de Klimophoeve is het samenwerken een belangrijk onderdeel van ons onderwijs 
en is daarom op vele momenten terug te vinden. Bij de groepen 1 t/m 3 hebben de 
leerlingen ’s morgens bij de inloop de keuze om met elkaar een spel te spelen aan 
tafel. Binnen de dag- en weektaak zijn opdrachten opgenomen die de leerlingen 
gezamenlijk uitvoeren.  
 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 

3. Samenwerking  

evaluatie school 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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Tutorlezen is ook een onderdeel van samenwerken binnen de school, waarbij de 
tutors eerst een cursus krijgen over hoe zij de tutee het beste kunnen helpen en 
benaderen. Een aantal keer per jaar vinden er groep doorbroken activiteiten plaats, 
waarbij de oudere leerlingen de jongere leerlingen begeleiden. Hierbij valt te denken 
aan activiteiten rond carnaval, Sinterklaas etc. Tijdens deze activiteiten is er een 
gevoel van saamhorigheid tussen de oudere en jongere leerlingen die ook na de 
activiteit blijft bestaan. 
Om de samenwerkingsvaardigheden verder te ontwikkelen willen wij leerlingen uit 
de bovenbouw de leerlingen uit de midden- en onderbouw gaan laten helpen met 
hun taak. Als een leerling uit  de midden- en onderbouw een vraag heeft waarbij het 
niet lukt om antwoord te vinden bij een klasgenoot dan hangt het een vragenkaartje 
aan het bord. Normaal gesproken beantwoordt de leerkracht de vragenkaartjes.  
Wij willen graag dat een leerling uit de bovenbouw deze vragen gaat helpen 
beantwoorden.  

 
 
 

De samenwerkingstaken van de weektaak zijn duidelijk aangegeven als 
samenwerkingsopdrachten. De leerlingen weten precies op welk moment van de 
dag je dat waar kunt gaan doen. 
Op verschillende plekken in de school wordt gebruik gemaakt van de coöperatieve 
werkvormen.  
Er worden nu instructiefilmpjes gemaakt door oudere leerlingen op verzoek van de 
leerkrachten van de lagere groepen.  
De leerlingen en leerkrachten spreken dezelfde respectvolle taal naar elkaar. 

 
 
 

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. 

 

 
 
 

Binnen leerKRACHT zijn lesbezoeken een essentieel onderdeel. Tijdens de na-
bespreking van de lesbezoeken is het gewoon om elkaar feedback te geven. Dit 
gaat op de Klimophoeve op een respectvolle manier, waardoor deze lesbezoeken 
en de nabesprekingen ervan als zeer waardevol worden ervaren. De leerkrachten 
van de groepen 1 en 2 bereiden samen de thema’s voor waarmee in die groepen 
gewerkt worden. 
In de school wordt structureel aandacht gegeven aan de omgangsvormen binnen de 
school. Dit doen wij via de methode ‘Beertje anders’. In groep 6 krijgen de leerlingen 
jaarlijks een lessencyclus aangeboden waarbij het omgaan met elkaar centraal 
staat. 

 
 

bevindingen  visitatieteam 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 
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Vanuit werkgroepen werken de leerkrachten vanuit hun expertise en talent. Via 
vergaderingen koppelen zij terug waar ze mee bezig zijn. Op het bord van de bord-
sessies staat duidelijk wie waar aan werkt en of de doelen bereikt zijn. Ook is daar 
terug te zien wie wat doet en wat de afspraken 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.   
 

 
 
 

Middels leerKRACHT vindt er structureel overleg plaats over de ontwikkelingen van 
ons onderwijs. Op die manier bepalen we met elkaar het pad dat wij volgen. Binnen 
leerKRACHT vinden ook gezamenlijke lesvoorbereidingen plaats. Tijdens de ge-
zamenlijke lesvoorbereidingen helpen de leerkrachten elkaar bij het voorbereiden 
van een les waarbij ieder zijn eigen kennis en ervaringen gebruikt om de lessen te 
verdiepen en/of uit te breiden. 
Er zijn twee bouwcoördinatoren aanwezig op de Klimophoeve. Samen met de IB’er 
en de directieleden vormen zij de staf. Deze groep vergadert enkele malen per jaar 
waarbij verschillende zaken die aandacht vragen vanuit de directie, IB of het team 
besproken worden. 
Ieder schooljaar krijgen de teamleden de gelegenheid om hun voorkeur uit te 
spreken voor de verschillende werkgroepen waarin zij werkzaam willen zijn. 
Gedurende het schooljaar werken de leden van een werkgroep samen om zaken te 
organiseren (zoals Kerst), beleid uit te stippelen (zoals Dalton) of om nieuwe 
methodes aan te schaffen. Ook wordt de formatie voor een nieuw schooljaar door 
het team besproken en vorm gegeven. 
De omgangsvorm tussen leerkracht en leerling getuigt op de Klimophoeve van 
respect. Dit is terug te zien in hoe de leerkrachten en leerlingen elkaar benaderen. 
 

 
 
 

Uit wat wij zien en horen zit het goed wat betreft de samenwerking in het team. Dit 
team krijgt het volste vertrouwen van de directie , die tracht de kracht van de 
individuele leden van het team te benutten om het (dalton)onderwijs te ontwikkelen. 

 
  

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. 
 

 
 
 

Op de Klimophoeve neemt het reflecteren met en door de leerlingen een belangrijke 
plaats in. Er wordt op verschillende momenten en over verschillende onderdelen met 
de leerlingen gereflecteerd. Er wordt in de groepen 1 en 2 gewerkt met een eigen 
doel voor een les waarna deze aan het eind van de les met elkaar besproken wordt 
en gereflecteerd. Dit is de eerste stap die de leerlingen op de Klimophoeve maken in 
hun vermogen tot reflectie. In de hogere groepen wordt er steeds meer een beroep 
gedaan op het vermogen om te reflecteren van de leerlingen. Op de Klimophoeve 
wordt gebruik gemaakt van een reflectiekalender ( zie dalton boek) die de leerlingen 
helpt om kritisch naar hun eigen werkhouding te kijken. Ook worden er op vaste 
momenten op een dag met de leerlingen klassikaal gereflecteerd op een door de 
leerkracht ingebracht punt. Andere vormen waarbij het reflecteren centraal staat zijn; 
de reflectievragen aan het eind van een dag- en weektaak, het rapport over mijzelf, 
de regel van de week, en het nabespreken van een boekbespreking of spreekbeurt. 
In de toekomst willen wij graag met de leerlingen toe gaan werken naar een echt 
portfolio. 
In de groepen 1 en 2 wordt gebruik gemaakt van een planbord. Middels dit planbord 
plannen de leerlingen wat zij die dag en week gaan doen. Dit plannen wordt vanaf 
groep 3 steeds verder uitgebouwd totdat zij in groep 7 zelfstandig in staat zijn om de 
week te overzien en in te plannen. 

 
 
 

Tijdens onze groepsbezoeken zien we verschillende keren reflectie. Er wordt 
gereflecteerd op  het verloop van de lessen van de morgen. Ook zien we reflectie 
direct aansluitend aan een groepsactiviteit waarin tevens coöperatieve werkvormen 
werden gebruikt. In weer een andere groep waar de doelentaak in samenspraak met 
de leerlingen onderwerp van gesprek is, wordt vooruit gekeken. Welke doelentaak 
kan van de taakbrief af, omdat dat  onderdeel wel goed gaat en wat moet er voor in 
de plaats komen, omdat het onze aandacht nu nodig heeft. 
De kindgesprekken wil de school uitbreiden naar ouder-kindgesprekken. Reflectie 
vooraf is dan wel een vereiste. 
In het Daltonboek heeft de school een uitgebreide ‘reflectiekalender’ opgenomen 
voor de groepen 1 t/m 8. Aan de hand van ‘stellingen’ kunnen leerlingen terugkijken 
op hun gedrag en werkhouding, maar ook aangeven wat ze van de taak vonden en 
of ze wat leerden. 
 

4. Reflectie  
 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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4.5 De leraar zet verschillende reflectiemethoden in. 

4.6 De leraar laat leerlingen reflecteren op de samenwerking. 

4.7 De leraar laat leerlingen feedback geven op zijn eigen functioneren. 

4.8 De leraar is in staat om kritisch naar zijn werk te kijken en gebruikt 
evaluatie, reflectie en feedback van anderen om zich verder te ontwikkelen.  

 

 
 
 

Op verschillende momenten op een dag reflecteert de leerkracht samen met 
(individuele) leerlingen over bijvoorbeeld de werkhouding van de leerlingen, het 
gedrag van de leerlingen en het samenwerken. De leerkracht reflecteert regelmatig  
klassikaal met de leerlingen, maar tijdens de kindgesprekken is er ook ruimte voor 
de leerling om feedback te geven op zijn eigen functioneren. 
Één keer per twee jaar vullen de leerlingen van de bovenbouw een leerling enquête 
in. N.a.v. deze enquête gaat de leerkracht met  de leerlingen in gesprek. 
Binnen leerKRACHT leggen de teamleden klassenbezoeken af die vervolgens 
worden nabesproken. Dit zijn uitgelezen momenten voor de leerkracht om kritisch 
naar zijn of haar eigen handelen te kijken en om feedback van een collega te 
krijgen. 

 
 
 

Zie vorige blokje “bevindingen visitatieteam”.  
In een tevredenheidspeling van november 2014 geven leerlingen in antwoorden op 
73 vragen verdeeld in 16 rubrieken hun school een rapport. Op een score-
mogelijkheid  van 1 tot 4 zien we dat de leerlingen gemiddeld iets boven de 3 zitten. 
Bij de vragen over dalton is de score 3,4. 

 
 
 

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. 
 

 
 
 

Iedere week komen de teamleden bij elkaar voor de zogenaamde bordsessie. 
Binnen deze sessie worden kort de speerpunten van ons onderwijs besproken. Aan 
de bordsessies zijn de gezamenlijke lesvoorbereidingen en de lesbezoeken 
gekoppeld. Op deze manier is het leren van elkaar op een vaste en gestructureerde 
manier vormgegeven binnen het team. 
Over reflectie op leerlingniveau is veel gesproken met elkaar en dit heeft 
geresulteerd in een doorgaande lijn.  
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Zoals al eerde aangegeven treffen wij een goed samenwerkend team aan dat met 
elkaar en van elkaar wil leren om het (dalton)onderwijs in hun school verder te 
ontwikkelen en waar mogelijk te verbeteren. 
De wekelijkse bordsessie zorgt voor continuïteit in dat leerproces. 

 
 
 
 
 
 
 

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 inlooptijd op de Klimophoeve is zo ingericht dat de leerlingen bij binnenkomst 
direct met hun taak of opdracht aan de slag kunnen. Zij hoeven dus niet te wachten 
tot de leerkracht hen vertelt wat zij moeten doen. Binnen de weektaak is er ruimte 
voor differentiatie naar tempo, niveau en hoeveelheid. Voor de leerlingen is er ruimte 
om hun eigen planning aan te geven. Om goed te kunnen plannen is er in de boven-
bouw een tijdsindicatie per tijd voor de leerlingen opgenomen als leidraad voor hun 
planning. 
Sinds het schooljaar 2014-2015 wordt er vanaf groep 3 gewerkt met een doelentaak. 
Deze taak geeft de leerlingen de ruimte een keuze te maken uit een doel en/of de 
manier waarop geoefend wordt om een doel te bereiken. Het werken met de 
doelentaak wordt door de leerlingen als positief ervaren, maar het team heeft nog 
wel de wens het werken met deze doelentaak uit te breiden en te verfijnen.  
In de bovenbouw is er op de weektaak ruimte voor de leerlingen om aan een zelf 
ingebrachte taak te werken. Samen met de leerkracht wordt dan bekeken op welke 
manier zij aan deze taak gaan werken en welk materiaal hiervoor nodig is. 
Wij willen de leerlingen meer eigenaarschap over hun eigen leerproces geven. Dit 
willen wij o.a. doen door de lessen anders in te delen. Geen klassikale lessen, maar 
instructies die aangepast zijn op niveaus. Ook willen wij leerlingen efficiënter met 
hun leertijd om laten gaan door hen aan het begin van een les zelf te laten bepalen 
welke instructie op welk niveau zij nodig hebben. Dit kan bijvoorbeeld door de 
instructie te beginnen met een voorbeeldopgave. Leerlingen die de basisinstructie 
niet nodig hebben kunnen dan verder met een verdiepende opdracht. Het is hierbij 
belangrijk dat de leerlingen weten welk doel er behandeld en behaald moet worden. 
Wij zijn nog zoekende naar een goede manier om de doelen duidelijk te maken voor 
de leerlingen.  
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Wij constateren dat vanaf groep 3 structureel gewerkt wordt met de doelentaak.  
In bovenstaande reflectie geeft de school een correcte beschrijving van de huidige 
stand van zaken maar tevens ook welke ontwikkeling de school in gedachte heeft  
op dit item. 

 
 
 

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. 

 

 
 
 

Op de Klimophoeve wordt gewerkt met een duidelijk LVS, methodetoetsen, methode 
onafhankelijke toetsen en daaruit voortvloeiend groepsplannen- en overzichten. 
Regelmatig worden de resultaten van leerlingen besproken en beoordeeld. Waar 
nodig past de leerkracht het aanbod en de inoefening aan aan de behoeften van de 
(individuele) leerlingen. 
In het schooljaar 2013-2014 hebben wij een doorgaande leerlijn coöperatieve 
werkvormen ingevoerd. Deze werkvormen zorgen voor afwisselende lessen, waarbij 
direct het samenwerken van de leerlingen bevorderd wordt.  
Op de Klimophoeve zijn al heel wat materialen en mogelijkheden aanwezig om de 
leerlingen uit te kunnen dagen en om een motiverende taak aan te kunnen bieden. 
Deze mogelijkheden worden nog niet ten volle benut. Wel zijn de leerkrachten zich 
er van bewust dat op dit vlak nog winst geboekt kan en moet worden.  
Vanaf schooljaar 2014-2015 zijn wij begonnen met opsplitsen van de rekenlessen in 
lessen naar niveau. Dit bevalt het team goed. Verschillende leerkrachten oriënteren 
zich op dit moment in het uitbouwen van deze instructies op niveau naar andere 
vakgebieden als spelling en taal. Op deze manier wordt er toegewerkt naar ‘de hele 
dag dalton’. 

 
 
 

Het ‘keuzewerk’ is het niveau van een’ kast met spelletjes’ al lang ontstegen al zijn 
er gelukkig ook nog wel spelletjes in te vinden. Veeleer wordt keuzewerk ingezet ter 
ondersteuning van de ‘leervakken’. Meer en meer wordt duidelijk dat het behalen 
van leerdoelen belangrijker is dan het afhebben van de taak. De middelen in de 
keuzekast ondersteunen het behalen van de leerdoelen. 
De school heeft veel middelen in huis. Soms zijn ze in de vergetelheid geraakt, 
soms is het de vraag waarvoor het middel kan dienen. Maak een inventarisatie en 
bekijk weer eens hoe de aanwezige middelen ingezet kunnen worden. 
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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.  

 

 
 
 

De afgelopen schooljaren is er veel tijd gestoken in het opzetten van verschillende 
doorgaande lijnen a.d.h.v. de dalton kernwaarden. Het team van de Klimophoeve is 
zich ervan bewust dat het belangrijk is om als team goed voor ogen te hebben waar 
wij met de leerlingen naar toe willen. De doorgaande leerlijnen zijn voor ons een 
duidelijke handvat.  
Voor de leerlingen zijn deze doorgaande lijnen nog niet zichtbaar. In de toekomst 
willen wij als team dan ook gaan toewerken naar het inzetten van de zogenaamde 
‘Ik-doelen’ om de leerlingen op die manier meer te betrekken bij hun eigen 
ontwikkeling. 

 
 
 

De reeds uitgezette leerlijnen zijn het resultaat van een goed doordachte opzet. Het 
is mooi dat de school ook op dit punt zich verder wil ontwikkelen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

6.1 De school werkt planmatig aan de daltonontwikkeling en beschrijft dit in een 
daltonbeleidsplan. 

6.2 De school geeft aan hoe de daltonontwikkeling wordt aangestuurd, bv. door 
een daltoncoördinator. 

6.3 De school draagt haar daltonidentiteit uit. (schoolgids, website, folders etc). 

6.4 De school heeft daltonscholing in het scholingsplan opgenomen. 

6.5 De school benut de daltonmogelijkheden van het gebouw.  

6.6 De school enquêteert regelmatig de leraren, de ouders en de leerlingen 
over de daltonontwikkeling en de kwaliteit van het daltononderwijs. 

6.7 De school is actief betrokken bij dalton-regioactiviteiten, waarbinnen zij 
vertegenwoordigd is. 

6.8 De leerlingen worden betrokken bij de daltonontwikkeling van de school. 

6.9 De ouders worden betrokken bij het ondersteunen van de dalton-
ontwikkeling van de school. 

6.10 Het schoolbestuur ondersteunt de school in haar daltonontwikkeling. 
 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

6. Borging  
 

Indicatoren op schoolniveau 
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Het team van de Klimophoeve is een enthousiast team dat steeds weer op zoek is 
naar mogelijkheden tot verbetering. Ons motto: ‘Met elkaar, iedere dag een beetje 
beter.’ is niet voor niets gekozen. 
Wij vinden het belangrijk om regelmatig met elkaar ons onderwijs te bespreken en 
middels scholing onze kennis uit te breiden en op niveau te houden. Om de ont-
wikkeling op het gebied van dalton in de gaten te houden en aan te sturen zijn er op 
de Klimophoeve een daltoncoördinator en een werkgroep dalton aanwezig. De 
coördinator bezoekt samen met de directeur de dalton regiobijeenkomsten van  
Zuid-Holland.  
Middels de leerlingenraad wordt ook regelmatig aan de leerlingen gevraagd mee te 
denken over ons daltononderwijs en mogelijke verbeterpunten aan te dragen. 
Wij betrekken ouders bij het daltononderwijs bijvoorbeeld om groepjes leerlingen 
tijdens de weektaak te begeleiden met de Pittige Plus Torens of Techniektorens. 
Daarnaast participeren veel ouders als leesouder of helpen bij creamiddagen, 
spelletjesmiddagen of bij bepaalde thema’s of projecten (beroepen, Kinderboeken-
week, wereldgodsdiensten) 
Om het jaar worden er tevredenheidspeilingen gehouden voor leerlingen (van de 
groepen 6, 7 en 8), ouders en personeel. In november 2014 zijn deze peilingen voor 
het laatst gehouden. De uitkomst wordt besproken met de leerlingen (in de groepen 
6, 7 en 8), de ouders via het Nieuwsbulletin en de schoolwebsite en het team tijdens 
teamvergaderingen.  
Het schoolbestuur draagt ons daltononderwijs een warm hart toe. Zij zorgen ervoor 
dat nieuwe leerkrachten geschoold worden tot daltonleerkracht. Scholing op zowel 
daltongebied als andere gebieden wordt door het schoolbestuur als belangrijk 
gezien. 

 
 
 

Wat  betreft het hier boven geschrevene mogen wij constateren dat het zo is. 
Daarnaast zien we dat de school zich ook verantwoord in de schoolgids en wat 
betreft dalton vooral in het Daltonboek. Ook ouders kunnen dit via de website vrij 
inzien. 

 
 
 
 
 

 

 
 
  

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

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

 



 
 

Visitatieverslag op basis van 6 kernwaarden, september  2013 20 

 
 
 
 

De leden van de leerlingenraad komen uit de groepen 5 t/m 8. Zij worden gekozen. En 
kiezen is dikwijls nodig vanwege het grote animo zitting te mogen hebben in de leerlingen-
raad. De raad staat onder leiding van de adjunct-directeur. Zij zit voor en zorgt voor de 
agenda. Een leerling notuleert. 
De te bespreken punten, zoals bv. spelregels op het plein, pleinwacht, talentenshow 
komen uit de groepen. Een wens die momenteel leeft is nog eens te kijken naar de ruimte 
op het plein wie speelt waar en wat en met welke ruimte. 
De leerlingen zijn goed te spreken over hun school. Ze noemen veel positieve punten 
waaronder de leerlingenraad zelf. Maar ook: in de weektaak kan je lekker doorwerken,  
het gebouw is leuk, je mag samenwerken, de juffen en de meester geven goed uitleg en 
zij zijn geïnteresseerd in de leerlingen, je merkt dat de juffen en meester hun beroep leuk 
vinden, de leerlingen krijgen verantwoordelijkheid, de kinderen worden gehoord. 
Soms organiseert de leerlingenraad op eigen initiatief , zoals laatst een schoolmarkt 
waarvan de opbrengst voor Haïti was.  
Leerlingen ervaren het als positief dat de instructies bij rekenen op niveau gegeven 
worden. Je hoeft niet te wachten en kunt lekker doorwerken. 

 
 
 
 

De leraren geven aan volledig betrokken te zijn geweest bij het samenstellen van het 
visitatieverslag. Eigenlijk is het een vanzelfsprekendheid voor hen. Net zoals ze wekelijks 
bordsessies houden om te spreken over de voortgang van hu onderwijs als ook over 
zaken waar ze tegen aan lopen, is ook het visitatieverslag onderwerp van aandacht en 
gesprek geweest. 
Leraren zijn goed op de hoogte van elkaars sterke kanten en maken daar gebruik van. Ze 
zijn open naar elkaar. Collegiale consultatie is de gewoonste zaak van de wereld. Ze zijn 
er ook heel flexibel in. Elk momentje dat gebruikt kan worden om bij elkaar in de groep te 
leren van en met elkaar wordt benut. Zo ervaren ze ook en weten ze van elkaar dat de 
afgesproken leerlijnen ook daadwerkelijk gehandhaafd worden. 
In november 2014 heeft het bestuur van de school, Rotterdamse Vereniging voor 
Katholiek Onderwijs (RVKO) een audit uitgevoerd. Naast veel goede dingen wordt in het 
verslag gewezen op “(te) lange groepsgewijze instructie” en wordt geschreven “de indruk 
(wordt) gewekt dat het ‘loslaten’ van leerlingen nog lastig is. Lange groepsgewijze 
instructie doet geen recht aan onderlinge verschillen tussen leerlingen, aan het 
vertrouwen in zelfstandig lerende leerlingen en de kracht van samen leren.”  
Deze in het oog springende opmerkingen zorgen voor gespreksstof. Een conclusie is in 
ieder geval dat de ogen waarmee je kijkt ook zorgen voor het weer geven van wat je ziet. 
Het lijkt ons in ieder geval goed serieus te kijken naar het verslag en te bezien wat er uit 
geleerd kan of moet worden.  
 

 
  

Uit de gesprekken met leerlingen 

Uit de gesprekken met leraren en ondersteunend personeel 
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De ouders die wij spreken zijn enthousiast over de school. 
Zij worden wanneer zij voor het eerst een kind aanmelden goed geïnformeerd. De 
informatie over dalton en daltonontwikkelingen blijft na de intake op een goed niveau.    
De ouders zijn er trots op de school dat zij een mini-maatschappij probeert te zijn. Hun 
kinderen krijgen kansen processen te leiden, zich voor een groep te presenteren 
(alhoewel dat nog wel wat meer mag, volgens een ouder), zelf zaken te regelen, kortom 
kansen om zelfstandig te worden. 
Er heerst nauwelijks of geen pikorde op de school. Kinderen leren op een goede manier 
omgaan met elkaar zoals bv. bij feesten door groepsdoorbrekend daar  een bijdrage aan 
te leveren. ‘Oud’ gaat goed om met ‘jong’ en andersom. Kinderen kennen elkaar. 
Team en directie zijn laagdrempelig; er is steeds een luisterend oor. 
Dalton zou wel wat meer geprofileerd mogen worden, vinden ouders. Bij doorvragen 
zouden ze dan wat duidelijker de kernwaarden van dalton terug willen zien in activiteiten. 

 
 
 
 
 

naam bestuurslid:  

Het bestuurslid is een van de 4 bovenschools managers van de RVKO. Deze vereniging 
heeft in en rond Rotterdam 64 scholen met 2000 medewerkers en 20.000 leerlingen. 
Binnen de vereniging zijn 10 Daltonscholen naast nog 6 andere traditionele 
vernieuwingsscholen. 
Vrij recent hebben is er een wisseling geweest in het bovenschools management. En 
heeft een uitbreiding daarvan plaatsgevonden. Het bestuurslid kent de Klimophoeve nog 
niet goed. RVKO vindt zorg voor het personeel van groot belang. “Vanuit ontmoeten 
ontstaat meer’,zegt hij.  
 
 

Veel van wat gedurende de hele dag ter sprake komt is al verwerkt in de blokjes 
“bevindingen visitatieteam”  hierboven. 
Wat in het gesprek in de morgen aan de orde kwam, was de verhouding team – directie. 
Op de Klimophoeve wordt veel gewerkt vanuit de inbreng van werkgroepen. Er worden 
doelen voor een jaar gesteld en uitgezet. De directie streeft ernaar de verantwoordelijk-
heid zo laag mogelijk in de organisatie te leggen. De directie heeft dan een coachende en 
stimulerende rol en staat daarmee dus niet aan de zijlijn. Als voorbeeld wordt genoemd 
dat het team de formatie voor het lopende schooljaar zelf heeft uitgezocht uiteraard met 
coaching en support van de directie. Ook bespreken we de rol van de bij het gesprek 
aanwezige daltoncoördinator. Zij is de kartrekker binnen de daltonwerkgroep  en de 
verbindende persoon tussen team en directie. Dalton bewaken en samen met de 
collega’s voortgaand vorm geven is haar taak. 

Uit de gesprekken met ouders 

Uit de gesprekken met het bestuur 

Uit de gesprekken met de schoolleiding 
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Op die personeelsbijeenkomsten kiest RVKO bewust niet voor het bij elkaar brengen van 
haar daltonscholen omdat leren van elkaar dan mogelijk ‘eenzijdig’ kan worden. Het ver-
loop van personeel binnen de vereniging is laag en binnen de daltonscholen is dat ook zo.  
Op de Klimophoeve heerst een veilig klimaat, men gaat goed met elkaar om, de 
ouderbetrokkenheid is goed. 
RVKO hecht eraan dat de leerkrachten op haar daltonscholen ook dalton geschoold 
worden.  

 
 
 
 
 

  ontwikkeling 

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

vertrouwen 
 X 

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

* niet van toepassing bij licentieverlening 
 
 

 
 

 

 
 

 Advies Criteria 

 Licentie verlenen 
 

Maximaal één onvoldoende kernwaarde. 

 Over twee jaar versnelde visitatie 
voor licentieverlening 

Twee of meer onvoldoende kernwaarden 

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

X Licentie voor vijf jaar verlengen 
 

Maximaal één onvoldoende kernwaarde inclusief 
realisering aanbevelingen vorige visitatie  

 Over twee jaar versnelde visitatie  
(bij de vijfjaarlijkse visitatie) 

Twee of meer onvoldoende kernwaarden inclusief 
realisering aanbevelingen vorige visitatie 

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

 
  

Advies aan het bestuur van de NDV 
 

beoordeling 
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Aanbeveling Omschrijving 

Nr. 1 Zet de door de school zelf in dit visitatieverslag aangegeven 
ontwikkelingen ( doelentaak , ik-doelen, ouder-kindgesprekken, portfolio, 
‘de hele dag dalton’ , leerlingen helpen leerlingen, doelgerichte inzet van 
leermiddelen) uit in een haalbaar ontwikkelplan voor de komende vijf jaar 
en ga ermee aan de slag. 

 
 
 
 

Dank voor de meer dan uitstekende voorbereiding. 
Wij complimenteren het team en de directie van de Klimophoeve met het visitatieverslag 
dat zij aanboden voorafgaand aan de visitatie. De school heeft hierin helder en waar-
achtig beschreven hoe de stand van zaken anno februari 2015 is. Het team en de 
directie weten waarmee ze bezig zijn. Daarenboven lezen we ook veel door de school 
gewenste ontwikkeling. Wie zijn wij, visiteurs, om aanbevelingen te schrijven als deze 
school zelf al haar ontwikkelingen in beeld brengt. In een open, positieve sfeer en prima 
werksfeer hebben wij de school mogen bekijken en dus ons werk mogen doen. 
Het Daltonboek is een portfolio van de school te noemen. Het document ligt gereed om 
aangevuld te worden met de volgende ontwikkelingen.  
De Klimophoeve is een parel op zich; klaar om anderen te ontvangen en wegwijs te 
maken in dalton. 
 
 
 
 
 
 
 

naam handtekening datum 

   

 

  

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

 

slotopmerkingen 
 

Ondertekening voorzitter visitatieteam 
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We zijn als school heel trots op dit visitatieverslag. We hebben de afgelopen vijf school-
jaren hard gewerkt om het daltongehalte op onze school verder vorm te geven. Dit heeft 
veel energie gekost, maar dan geeft het een voldaan gevoel wanneer de beide visiteurs 
lovend zijn over ons daltononderwijs. Wij zijn zeker bereid om andere daltonscholen te 
ontvangen en van ons te laten leren! 
 
Wij hebben deze nieuwe manier van visiteren als zeer prettig en waardevol ervaren. Door 
van te voren als school zelf onderzoek te doen en in het visitatieverslag aan te geven 
waarin je sterk bent en waarin je nog kunt ontwikkelen geef je een inkijk in de school. 
  
De beide visiteurs waren geïnteresseerd en stonden er neutraal nieuwsgierig in. Fijn was 
te ervaren dat zij tijdens de klasbezoeken actief betrokken waren in de verschillende 
groepen. Tijdens de gesprekken lieten de visiteurs zien dat zij goed voorbereid waren, 
zich verdiept hadden in ons onderwijs en de juiste (verhelderings)vragen stelden.  
Complimenten voor deze visiteurs! 
 
Wat de aanbevelingen betreft staat er maar één in het visitatieverslag. Wij hebben die 
aanbeveling zelf gesplitst in vijf nieuwe aanbevelingen, zodat wij deze voor onszelf  in de 
komende jaren uitgesplitst hebben. 
 
 
Opmerking visiteurs 
De in de laatste alinea genoemde oplossing is er typisch een die bij De Klimophoeve en 
haar team past. Op eigen wijze geeft deze school prima vorm aan het daltononderwijs. 
Het 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. 
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aanbeveling 1. 
(letterlijk overnemen uit 
visitatieverslag) 

Zet de door de school zelf in dit visitatieverslag aangegeven 
ontwikkelingen ( doelentaak , ik-doelen, ouder-kindgesprekken, 
portfolio, ‘de hele dag dalton’ , leerlingen helpen leerlingen, doel-
gerichte inzet van leermiddelen) uit in een haalbaar ontwikkelplan 
voor de komende vijf jaar en ga ermee aan de slag. 
 
De hele dag dalton 

actie Uitbreiden van instructies op niveau bij verschillende vakgebieden 
(spelling, taal en lezen) 

uitvoerenden Team 

tijdvak 2014-2015 (Rekenen + Spelling) en 2015-2016 (Taal + Technisch 
Lezen) 

scholing/ externe 
ondersteuning 

Geen scholing of externe ondersteuning nodig 

toelichting Aan het begin van dit schooljaar heeft het team een studiedag 
gevolgd over De hele dag dalton bij Hans Wolthuis. Hieruit zijn 
nieuwe ideeën gekomen hoe we hier als school mee verder 
kunnen gaan o.a. door dit op het bord van leerKRACHT te plaatsen 
en hierover collegiale consultaties (met gezamenlijke 
lesvoorbereidingen en klassenbezoeken afleggen) aan te leggen. 

 
 

aanbeveling 1. 
(vervolg) 

Zet de door de school zelf in dit visitatieverslag aangegeven 
ontwikkelingen ( doelentaak , ik-doelen, ouder-kindgesprekken, 
portfolio, ‘de hele dag dalton’ , leerlingen helpen leerlingen, doel-
gerichte inzet van leermiddelen) uit in een haalbaar ontwikkelplan 
voor de komende vijf jaar en ga ermee aan de slag. 
 
Kindgesprekken voeren 

actie Visieontwikkeling over het structureel inzetten van kindgesprekken, 
schoolafspraken maken en borgen. Vervolgens uitbreiden naar 
ouder-kindgesprekken. 

uitvoerenden Team 

tijdvak Experimenteren in alle groepen in 2014-2015, structureel inzetten 
in 2015-2016 en borgen in 2016-2017  

scholing/ externe 
ondersteuning 

Het team heeft inmiddels een studiedag gevolgd over het voeren 
van kindgesprekken en heeft dit als prioriteit op het LeerKRACHT-
bord als doel voor dit schooljaar genoteerd. 

toelichting De kindgesprekken wil de school nog uitbreiden met ouder-
kindgesprekken.  

 
  

Plan van aanpak m.b.t. uitwerking aanbevelingen  
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aanbeveling 1.  
(vervolg) 

Zet de door de school zelf in dit visitatieverslag aangegeven 
ontwikkelingen ( doelentaak , ik-doelen, ouder-kindgesprekken, 
portfolio, ‘de hele dag dalton’ , leerlingen helpen leerlingen, doel-
gerichte inzet van leermiddelen) uit in een haalbaar ontwikkelplan 
voor de komende vijf jaar en ga ermee aan de slag. 
 
Ik-doelen en portfolio 

actie Na de brainstromsessie tijdens de studiedag in januari 2015 zal de 
werkgroep dalton met aanbevelingen komen  

uitvoerenden Daltonwerkgroep en teamleden 

tijdvak Werkgroep dalton maakt in 2014-2015 een voorstel m.b.t. ik-doelen 
en werken met een portfolio. Dit wordt met het team besproken. 
In 2015-2016 experimenteren met een portfolio in alle groepen. 
Eind 2015-2016 wordt met het team een beslissing genomen over 
het werken met een portfolio in de groepen 1 t/m 8 

scholing/ externe 
ondersteuning 

Geen scholing of externe ondersteuning nodig 

toelichting Wanneer wij met een portfolio starten worden “trots”-bakjes 
geïntroduceerd. Er zullen afspraken gemaakt moeten worden over 
het werken met een portfolio, waarbij ons huidige rapport 
heroverwogen moet worden. Daarnaast zal goed gekeken moeten 
worden naar bewijsstukken bij de ik-doelen. 

 
 

aanbeveling 1.  
(vervolg) 

Zet de door de school zelf in dit visitatieverslag aangegeven 
ontwikkelingen ( doelentaak , ik-doelen, ouder-kindgesprekken, 
portfolio, ‘de hele dag dalton’ , leerlingen helpen leerlingen, doel-
gerichte inzet van leermiddelen) uit in een haalbaar ontwikkelplan 
voor de komende vijf jaar en ga ermee aan de slag. 
 
Kritisch kijken van kleuters 

actie Inventariseren van materialen, zelf ontwikkelen of aanschaffen 
naar aanleiding van eigen eisen en criteria.  

uitvoerenden Teamleden in de onderbouw 

tijdvak Schooljaar 2015-2016 

scholing/ externe 
ondersteuning 

Kijken bij andere daltonscholen die hier al ver mee zijn 

toelichting Om ook kleuters zelfstandiger te maken is meer zelfcorrigerend 
materiaal voor de groepen 1/2 nodig. De kleuters leren dan (per 
week of per thema) kritisch te kijken aan de hand van vooral 
gestelde criteria. 
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aanbeveling 1.  
(vervolg) 

Zet de door de school zelf in dit visitatieverslag aangegeven 
ontwikkelingen ( doelentaak , ik-doelen, ouder-kindgesprekken, 
portfolio, ‘de hele dag dalton’ , leerlingen helpen leerlingen, doel-
gerichte inzet van leermiddelen) uit in een haalbaar ontwikkelplan 
voor de komende vijf jaar en ga ermee aan de slag. 
 
Doelgerichte inzet van leermaterialen 

actie Inventariseren en opnieuw inzetten van aanwezige leermaterialen 

uitvoerenden Team 

tijdvak Schooljaar 2016-2017 

scholing/ externe 
ondersteuning 

Tijdens een studiedag in een dagdeel de aanwezige materialen 
met het team bespreken. Hiervoor is verder geen scholing nodig. 

toelichting Wat hebben wij als school zelf allemaal in huis om onze leerlingen 
te bedienen? Sommige leermiddelen zijn wel aanwezig, maar in de 
vergetelheid geraakt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 


