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Geef de leerlingen meer verantwoordelijkheid door ze eigenaar te maken van hun eigen leerproces. 
 

 
 
 

Oktober 2014 hebben we een audit gehad om samen te kijken waar we nu staan en hoe we ons 
verder willen ontwikkelen. Organisatorisch hebben we zaken goed op orde, de structuur staat en 
wordt door iedereen gedragen. Tijdens een bezoek van een collega-school werd dit als groot 
pluspunt gezien, dalton is zichtbaar in de school en voor alle leerlingen is duidelijk welke afspraken 
er zijn en hoe zij hiermee om kunnen gaan. Deze duidelijkheid geeft de leerlingen houvast en ruimte 
om zelfstandig aan het werk te gaan en verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen leerproces. 
 
We hebben de afgelopen jaren als team hard gewerkt om veel praktische zaken aan te pakken. We 
zijn onder andere bezig geweest met observeren, registeren, nakijken van oefenwerk en wat de rol 
van de leerkracht is. Verder hebben we gekeken hoe we beter gebruik kunnen maken van de 
ruimtes en hoe we kinderen hier meer vrijheid in kunnen geven. Hierover zijn afspraken gemaakt en 
geborgd. 
 
Onze leerlingen krijgen binnen de school meer verantwoordelijkheid, zoals de organisatie in de klas 
tijdens de informatieavond, het project feest en bij tal van maatjesactiviteiten. Leerlingen komen 
sneller met initiatieven of ideeën. December 2014 deden wij op initiatief van een leerling mee met 
Serious Request. Groep 7 heeft november 2014 met een zelf bedachte actie de eerste prijs 
gewonnen bij de milieubende. En in 2013 zijn we verkozen tot meest sportieve school. 
 
 
 
 

Bij het gesprek met de directie kwam al naar voren, wat zij onder eigenaarschap verstaat. Dit is 
veelal beperkt tot verantwoordelijkheid. De kinderen krijgen de ruimte om van alles te organiseren. 
Denk maar aan hun bijdrage voor Serious Request en de talentenjacht die ze organiseren. De 
kinderen van de bovenbouw werken met een portfolio. 
Wij vinden het eigenaarschap van de leerlingen onvoldoende uitgewerkt. De kinderen vanaf groep 6 
mogen eigen doelen formuleren, maar dit beperkt zich tot opmerkingen als: beter doorwerken, mijn 
werk afkrijgen en stil werken. Er zijn geen kinderen die hiervoor een eigen opdracht bedenken. Als 
de kinderen hiertoe gestimuleerd zouden worden, dan zouden de meerbegaafde kinderen zich 
beter kunnen ontwikkelen. 
Wij hebben dit punt opnieuw opgevoerd als een aanbeveling. 
 
 
 
 
 

Maak de doorgaande lijn rond uitgestelde aandacht in alle groepen eenduidig 
 
 
  

0. Realisering aanbevelingen vorige visitatie 

Aanbeveling 1.  

Evaluatie school 

Bevindingen visitatieteam 

Aanbeveling 2.  
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Uitgestelde aandacht is een middel om ons klassenmanagement te kunnen vormgeven en is ver-
weven in ons dagelijks lesprogramma. In groep 3 t/m 8 wordt er gewerkt met een stoplicht rood-
oranje-groen, stemwijzers en organisatorische en didactische handelingswijzers. In de onderbouw 
wordt er gewerkt met een stoplicht rood-groen, een kleurenklok en organisatorische handelings-
wijzers. De doorgaande lijn van groep 1 t/m 8 is duidelijk zichtbaar. 
 
Schooljaar 2010/2011 is er, d.m.v. klassenbezoeken, ontwikkelingsgesprekken en collegiale 
consultatie, extra aandacht besteed aan de doorgaande lijn rond uitgestelde aandacht. Door 
personeelswijzigingen hebben we schooljaar 2013/2014 alle (dalton)afspraken opnieuw met elkaar 
besproken en aangepast aan de dagelijkse praktijk.  
 

 
 
 

Er is nu sprake van een doorgaande lijn aangaande uitgestelde aandacht. Wat ons wel opviel,  
is dat een van de leerkrachten met magneetjes voor de hele week al aangegeven heeft op welke 
momenten het stoplicht op rood, oranje of groen staat. Hij gebruikt het stoplicht niet. 
 

 
 
 
 

Zorg voor een goede opbouw in de planning van de leerlingentaak waarin onderscheid is tussen de 
weektaak en de dagtaak. De taakbrief van nu is een registratieformulier en geeft te weinig ruimte 
voor planning. 
 

 
 
 

De afgelopen jaren hebben we veel vooruitgang geboekt met het werken van groepsplan naar 
passende taak. We hebben ons vanuit de Daltonfilosofie gericht op passend klassenmanagement, 
waarbinnen de leerkracht ondersteund wordt in het realiseren van een passende taak. Hiervoor 
hebben we een hanteerbare differentiatie in inhoud, tijd en structuur vormgegeven. We hebben 
door de differentiatie in zon (raket) maan, ster en het werken met uitgestelde aandacht, ruimte 
gecreëerd, zodat de leerkracht kan werken met instructiegroepen en individuele leerlingen. We 
kunnen hierdoor heel veel kinderen een passende onderwijsplek bieden. 
 
De taakbrief van groep 6 t/m 8 is helemaal veranderd, verder hebben we veel energie gestoken in 
de overgang van groep 1 /2 naar groep 3. De opbouw van taakbord, dagtaak, halve weektaak, naar 
weektaak is onder de loep genomen en er is nu een duidelijke doorgaande lijn zichtbaar. De leer-
lingen hebben van groep 1 t/m 8 de ruimte om te plannen, we bieden meer inzicht in het dag/week-
ritme en we stellen bij waar dat nodig is.  
 

 
 
 

Er bestaat een duidelijk opbouw van de taakbrief als planningsinstrument. Ook de kinderen van 
groep 3 kunnen aangeven in welke volgorde zij hun taken willen maken. 
 

Evaluatie school 

Bevindingen visitatieteam 

Aanbeveling 3.  

Evaluatie school 

Bevindingen visitatieteam 
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Zorg voor een doorgaande Daltonlijn met een duidelijke opbouw 
 
 
 
 
 

De samenstelling van het team is de afgelopen 5 jaar met ruim de helft gewijzigd. Dit heeft veel 
gevraagd van de borging van afspraken en de uitvoering in de praktijk. Het schooljaar 2013-2014 
hebben we daarom de bestaande afspraken aangepast. De verandering binnen het team heeft 
ervoor gezorgd dat we ons meer bewust zijn dat de daltongedachte belangrijk is. Alles wat we doen 
geven we op pedagogisch, didactisch en organisatorisch vlak vorm. Dalton is geen doel op zich, maar 
een middel.  
 
Organisatorisch hebben we veel geborgd en de doorgaande Daltonlijn is duidelijk zichtbaar. Er is een 
eenduidige benaming voor klussenbord, taakbord en keuzebord. Vanaf groep 1 /2 naar groep 8 was 
de ontwikkelingslijn vlak op het gebied van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Hierin is 
ontzettend veel veranderd. Elke leerling is een daltonleerling, dit is door de hele school goed te zien. 
We zijn als team vanaf dit schooljaar meer vanuit het kindperspectief aan het werk, zodat de leer-
lingen nog meer zelfstandig kunnen werken en zich meer verantwoordelijk hiervoor voelen.  
 
 
 
 

Wij vinden deze aanbeveling dermate vaag geformuleerd, dat wij er niets mee kunnen. 

Samenvattend 
De school verdient een voldoende voor de afhandeling van de aanbevelingen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aanbeveling 4.  

Evaluatie school 

Bevindingen visitatieteam 
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1.1 De leerling neemt verantwoordelijkheid voor de verwerking van zijn taak.  

1.2 De leerling legt waar nodig verantwoording af aan zijn leraren, zijn medeleerlingen en zijn 
ouders over de verwerking van zijn taak. 

1.3 De leerling is actief betrokken bij zijn eigen (leer)werk. 

1.4 De leerling draagt zorg voor zijn leeromgeving. 
 

 
 
 

Onze leerlingen zijn actief betrokken bij hun eigen werk. In de taak werken we met differentiatie 
zon, maan ster en in groep 3 raket. Ook bieden we differentiatie in wijze van verwerking van de 
opdrachten, de wijze van samenwerken en de plek waar de leerlingen kunnen werken. 
Leerlingen weten wat op welk niveau bij welk vakgebied van ze wordt verwacht, wanneer ze 
instructie hebben, waar ze kunnen werken en op welke manier dit kan. De organisatie is zo opgezet 
dat leerlingen in een doorgaande lijn van groep 1 t/m 8 de handvatten hebben om binnen een 
duidelijke structuur verantwoordelijkheid te nemen en vrijheid te voelen om zelf hun werk te 
plannen en te verwerken.  
 
Vanaf groep 1 /2 werken we met doelen per vakgebied. Ook staat het portfolio als vast onderdeel 
op de taakbrief. Op de taakbrief werken we vanaf groep 6 met persoonlijke doelen. 
 
We werken zowel op de taakbrief als in het rapport met tips en tops. Bij de tips en tops in het 
rapport wordt gewerkt vanuit kernkwaliteiten.  

 
 
 

De leerlingen krijgen het vertrouwen om buiten de klas te werken. Zij doen dit veelvuldig en ze zijn 
het vertrouwen waard. De leerlingen werken over het algemeen goed door. De leerlingen dragen 
zorg voor hun omgeving, doordat ze allemaal een eigen huishoudelijke taak hebben.  
In een aantal klassen staan werkcabines, waar leerlingen die dat willen aan kunnen werken. 
 
 
 

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. 

 

 
 
 

We hebben op het Kompas een duidelijke opbouw in het werken met de taak, waardoor we 
leerlingen op organisatorisch en didactisch vlak vrijheid bieden om op eigen niveau, binnen een 
duidelijke structuur zelf het werk te plannen.  

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

Evaluatie school 

Bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

Evaluatie school 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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We hebben passend onderwijs hierin meegenomen. Er wordt individueel gekeken wat hij/zij nodig 
heeft om optimaal te kunnen werken en leren. We hebben ook gekeken naar de wijze van instructie 
geven. In het begin vonden wij het prima dat de zonkinderen direct aan het werk gingen, zonder 
instructie, maar uit de evaluatie van de groepsplannen bleek dat deze groep kinderen in verhouding 
minder vooruit gingen. Na een korte en effectieve instructie, met een duidelijk doel, kunnen de 
meeste leerlingen, eventueel met hulp van handelingswijzers aan het werk. Een groep leerlingen 
heeft behoefte aan extra instructie aan de instructietafel of in de vorm van individuele onder-
steuning. Tijdens de groepsbespreking stemmen we elk half jaar en voor sommige leerlingen vaker, 
de wijze van klassenmanagement af op de behoefte van de leerling.  

 
 
 

De school hanteert duidelijke regels. Het dagritme wordt in iedere groep duidelijk aangegeven. 
Hierbinnen is voldoende tijd voor de kinderen om zelfstandig aan hun taak te werken. Na de uitleg 
mogen de kinderen ook andere taken maken, voor zover ze er geen uitleg over krijgen. 
De leraren formuleren leerdoelen op de taakbrief. In groep 4 en 5 kunnen de kinderen duidelijk 
aangeven of ze de doelen gehaald hebben. In sommige groepen zijn de doelen ik-geformuleerd.  
In andere groepen wordt het afgedaan met een kreet als ‘kommagetallen’. Hierin moet de school 
zich verder in ontwikkelen. 

 
 
 
 

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. 
 

 
 
 

We zijn ons als team sterk bewust van het parallelle principe: wat wij van de leerlingen verwachten, 
verwachten we ook van onszelf. Ons team straalt eensgezindheid uit in de wijze waarop wij dalton-
onderwijs vormgeven, een prettige sfeer in de school is hierbij heel belangrijk.  
We zijn trots op onze school en willen dit graag laten zien, bij binnenkomst valt dit direct op door  
de kunstwerken die door leerlingen zelf zijn gemaakt.  
We vinden het belangrijk om samen en individueel ons te scholen. Nieuwe leerkrachten behalen 
binnen drie jaar hun Daltoncertificaat en wanneer er behoefte aan individuele scholing is, kijken we 
met elkaar welke meerwaarde dit voor de persoon heeft, maar ook voor de school. 
Samen met het team vullen we de inhoud van studiedagen in. We proberen zoveel mogelijk in een 
jaarplan doelen te stellen en deze als leidraad te hanteren voor teamscholing en thema’s die we 
willen behandelen en bespreken. Na een studiedag kijken we samen wat de tip en top is en we 
passen zo goed als mogelijk zelfs tijdens de studiedag de inhoud aan. Effectiviteit is hierbij voor ons 
erg belangrijk.  
Elke ochtend starten we om 8.00 uur met een briefing om met elkaar de dag te bespreken. Naast 
deze afstemming geeft het ook een moment waarop we samen de dag starten. In de middagpauze 
proberen we om 12.30 uur samen te lunchen. Op het bord in de lerarenkamer staat voor twee 
weken de agenda. Hierop kan iedereen schrijven wat er speelt, welke vergadering, bespreking er is. 
Het is voor iedereen inzichtelijk en geeft een prettige aanvulling op de digitale nieuwsbrief voor het 
team.  

Bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

Evaluatie school 
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De kinderen krijgen het vertrouwen van de leerkrachten. De kinderen gaan hier goed mee om. Ook 
de leerkrachten kunnen omgaan met verantwoordelijkheid. Zo komen ze zelf met initiatieven om 
het daltongehalte te verbeteren. 
De leerlingen kunnen zich ontwikkelen naar hun mogelijkheden. Wel is het zo, dat de kinderen meer 
gestimuleerd kunnen worden om naast hun verplichte taken zelf keuzes te mogen maken over de 
inhoud van de taken. Dit bevordert het eigenaarschap over het leren. 
We hebben het rapport dat de kinderen meekrijgen goed bekeken. We vinden dat de kernwaarden 
meer uitgesplitst kunnen worden. Ook hebben we de directie de suggestie gegeven  om de kinderen 
ook een aandeel te geven in hun eigen rapport. 
 
 
 

We willen meer vanuit het kind perspectief aan de slag, zodat de gedeelde sturing beter vorm krijgt. 
Dit schooljaar staat de vraag centraal: “Wat heeft dit kind nodig om..?” 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 

 
 
 

Het werken met uitgestelde aandacht dwingt de leerlingen zelf na te denken en andere bronnen, 
dan de leerkracht, te raadplegen. Deze bronnen kunnen bijvoorbeeld andere leerlingen zijn, maar 
ook didactische handelingswijzers, correctiemateriaal en naslagwerk. We werken met een naam-
kaartje en een vraagteken. In een handelingswijzer staat beschreven wat leerlingen kunnen doen 
wanneer ze iets niet weten tijdens de rode en oranje tijd. Wanneer ze in de groene tijd geen 
antwoord hebben gevonden kunnen ze hun naam bij het vraagteken hangen, zodat het voor de 
leerkracht inzichtelijk is wie hulp nodig heeft.  
 
Er zijn veel mogelijkheden om buiten de klas te werken. Hier zijn roosters voor, waar de leerlingen 
zelf op inschrijven. Op deze werkplekken wordt stem 1 gebruikt. Kinderen kunnen vragen stellen op 
hun weektaak, hieruit blijkt dat ze actief bij de les betrokken zijn.  
 
In de bovenbouw bieden we de leerlingen “service uur” na schooltijd. Kinderen mogen zelf bepalen 
of zij hier gebruik van willen maken. Ze mogen een bepaalde tijd extra in de groep blijven om verder 
te werken aan hun weektaak, werkstuk, om extra ondersteuning van de leerkracht te vragen of 
samen te werken met een klasgenoot.  

 
 
 

Bevindingen visitatieteam 

2. Zelfstandigheid  
 

Evaluatie school 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 

Ontwikkelpunt 
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De kinderen vanaf groep 6 mogen eigen doelen formuleren, maar dit beperkt zich tot opmerkingen 
als: beter doorwerken, mijn werk afkrijgen en stil werken. Wij hebben geen kinderen gezien die 
hiervoor een eigen opdracht bedenken. Als de kinderen hiertoe gestimuleerd zouden worden, dan 
zouden de meer begaafde kinderen zich breder kunnen ontwikkelen. Een kind in groep 6 vertelde 
ons, dat ze een eigen onderwerp mogen bedenken. Dit hebben we bij geen enkele leerling gezien. 
De kinderen worden hiertoe onvoldoende gestimuleerd. 
Er zijn kinderen die handelingswijzers hebben. Er zijn voor diverse leerelementen handelingswijzers 
die de kinderen zelfstandig kunnen gebruiken. 
De kinderen in groep 3 werken met een halve weektaak. Halverwege groep 4 krijgen ze een 
verzameling dagtaken. Vanaf groep 6 werken ze met weektaken, waar de taken per vak geordend 
zijn. Wij vinden dat de school de uitdaging aan zou kunnen gaan om de weektaak vanaf groep 5 in  
te voeren, met daarbij de mogelijkheid om eigen doelen te noteren. 

 
 
 

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. 

 

 
 
 

Een collega-school die in november 2014 bij ons op bezoek is geweest zegt het volgende: “Deze 
school besteedt veel aandacht aan visuele aspecten van het (dalton) onderwijs. Hierdoor wordt voor 
kinderen organisatorisch veel duidelijk, hoeven ze weinig te vragen en versterkt dat hun zelfstandig-
heid.” 
 
In het dagritme wordt voldoende tijd vrijgemaakt voor zelfstandig werken, dit gebeurt volgens een 
vast ritme zodat kinderen weten hoeveel tijd ze hebben om met hulp van hun taakbrief een goede 
indeling en planning te maken. De leerkracht heeft zicht op de mogelijkheden van elke leerling en 
stelt de leerlingen in staat om op eigen niveau, binnen de eigen mogelijkheden zo optimaal mogelijk 
te functioneren. Dit zorgt ervoor dat iedere leerling, binnen de eigen mogelijkheden, zelfstandig kan 
werken.  
 
Het ontwikkelen en erkennen van talenten bij elke leerling is ingebed in ons onderwijs en onze visie 
en missie. We vinden het heel belangrijk dat leerlingen hun talent kunnen ontwikkelen. We houden 
hiermee rekening bij verwerkingsopdrachten, onze kieskast is ingericht op basis van meervoudige 
intelligentie en de wijze waarop wij de expressie hebben vormgegeven geeft de leerling de mogelijk-
heid om een sterk talent verder te ontwikkelen of juist meerdere talenten aan te spreken.  
 
 
 

De leraren creëren een sfeer waarin de kinderen optimaal kunnen werken. Alle groepen werken met 
stemwijzers. Indien nodig worden de kinderen hieraan herinnerd. 
De kinderen moeten ook keuzetaken maken. Hiertoe worden ze gestimuleerd. De kinderen kunnen 
werk kiezen uit de kieskast. 

Bevindingen visitatieteam 

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.  
 

 
 
 

“Een goede school is een school waar de leerkrachten met plezier werken”. Wij hanteren hierbij het 
parallelle principe. Leerkrachten krijgen bij ons veel ruimte om verantwoordelijkheid te nemen en 
zelfstandig of in samenwerking met collega’s zich te ontwikkelen en te experimenteren. Net als bij 
de leerlingen vinden wij het heel belangrijk dat elke leerkracht in zijn of haar kracht staat. We 
proberen daar zo goed als mogelijk rekening mee te houden, dit start al bij het formatieplaatje.  
De bouw (verdeeld in onder en boven) heeft een grote rol bij de samenwerking tussen de ver-
schillende leerkrachten. Er is een grote mate van vrijheid om zelf initiatieven op te pakken. De 
bouwcoördinatoren zijn de spreekwoordelijke spinnen in het web en aanspreekpersoon voor de 
bouw en directie. Door de korte lijntjes is het eenvoudig om besluiten te nemen en afspraken te 
borgen.  
 
Schooljaar 2014-2015 experimenteren we met het concept mini team, dit hebben we overgenomen 
van een collega school uit Hilversum. Er zijn geen teamvergaderingen meer, maar wanneer iemand 
iets in het team wil bespreken kan diegene een mini team van max 30 min organiseren. Iedereen 
staat het vrij om wel of niet aanwezig te zijn, vaak zorgt de bouw voor een afvaardiging. We hebben 
ook bewust gekozen om te werken met specialisten, teamleden die zich hebben geschoold of 
affiniteit hebben op een bepaald gebied, zoals rekenen, taal, hoogbegaafdheid, cultuur.  
 
 
 

Leraren nemen initiatieven en komen met voorstellen om het onderwijs te verbeteren. Zo is de 
taakbrief van groep 6-8 helemaal door de leerkrachten zelf bedacht. Op de taakbrieven staan de 
opdrachten voor de zon-, maan, en ster-leerlingen. Na de klassikale instructie krijgen de ster-
kinderen en ook individuele leerlingen verlengde instructie. 
 
 
 
 

We werken sinds dit schooljaar structureel met didactische handelingswijzers. Op deze manier 
willen we de leerkrachtonafhankelijkheid vergroten en differentiatie in de instructie waarborgen. 
We hopen dat leerlingen meer initiatief nemen en ruimte voelen om zelf mee te denken wat voor 
hen het beste werkt. Verder kijken we kritisch naar de werkvorm, de wijze waarop de we de 
methode gebruiken, zodat doelen meer gaan leven.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

Evaluatie school 

Bevindingen visitatieteam 

Ontwikkelpunt 
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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. 
 

 
 
 

Onze school werkt vanaf groep 1 structureel met maatjes. In groep 1 /2 maken we gebruik van een 
maatjesbord. Elke week worden de sleutelhangers een plek doorgeschoven, zodat alle leerlingen 
een keer met elkaar samenwerken. Elke middag kiezen de maatjes samen een werkje die ze 
klaarleggen voor de volgende dag. Wanneer de kinderen binnen komen, gaan ze samen met hun 
maatje aan het werk. Het doel is dat leerlingen met alle kinderen samenwerken, we merken dat dit 
veel positieve voordelen heeft voor de rest van de schoolcarrière. Vanaf groep 3 heeft het 
maatjeswerken naast het pedagogisch ook een didactisch doel. Op de weektaak staan elke week 
een paar samenwerkopdrachten. Verder zitten er in de kieskast veel samenwerkopdrachten.  
Ook tussen verschillende groepen wordt er regelmatig met maatjes gewerkt. De leerlingen kunnen 
groep doorbroken kiezen voor expressie, waardoor ze met leerlingen van andere groepen bij elkaar 
zitten. Ook hebben we twee groepen aan elkaar gekoppeld, die gedurende het jaar bij verschillende 
activiteiten in maatjesgroepen, met elkaar samenwerken.  
 
 
 

De kinderen krijgen de ruimte om samen te werken. Hier maken ze volop gebruik van. 

 
 
 

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. 

 

 
 
 

Voor ons is dalton zo verweven in het onderwijs dat we niet meer spreken van een dalton-
beleidsplan, maar van een onderwijsbeleidsplan. Alles wat we aanpakken bekijken we met een 
daltonbril. Onze huidige weektaak, rapport en keuze voor werken met een aantal nieuwe methodes, 
is tot stand gekomen vanuit het overleg met het hele team, waarbij de bouw en werkgroepen/ 
specialisten een belangrijke rol hebben gehad.  
Er is sprake van wederzijdse afhankelijkheid in het bouwoverleg en bij tal van andere elementen in 
de huidige onderwijspraktijk. “Onderwijs doen we samen”.  
Schooljaar 2014-2015 werken we voor het eerst in groep 6 t/m 8 groep doorbroken met nieuws-
begrip. We hebben een daltonoplossing bedacht om de opbrengsten te verhogen. Ook volgen een 
paar leerlingen sinds dit schooljaar voor een bepaald vakgebied, in een andere groep instructie en 
maken zij in de eigen groep de verwerking. Op deze manier hebben we voor deze leerlingen een 
passende onderwijsplek gecreëerd.  

3. Samenwerking  
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Het begrip Coöperatieve Werkvormen leeft onvoldoende bij de leerkrachten. Ze zetten deze manier 
van werken weinig in bij de instructie. Ze geven wel andere samenwerkingsopdrachten, waarbij 
leerlingen kunnen wegduiken. 
We hebben met een leerkracht gesproken die op een andere daltonschool heeft gewerkt. Aan haar 
konden we duidelijk merken, dat ze ervaring heeft met coöperatieve werkvormen en de meer-
waarde ervan inziet. 
Dit punt wordt uitgewerkt in een aanbeveling over effectiviteit. 
 
 
 

3.7 De school is een leefgemeenschap waarbinnen leerlingen, leraren en overige 
medewerkers op een zichtbare wijze samen leven en werken. 

3.8 De school is een leerplek waar leerlingen en leraren al samenwerkend van en met elkaar 
leren. 

3.9 De school is een veilige oefenplek voor democratisering en socialisering.  
 

 
 
 
 

De wijze waarop we als collega’s met elkaar omgaan is bepalend voor de sfeer in het gebouw. We 
hechten veel belang aan het waarderen van elkaar, voor wie we zijn en maken op een positieve 
manier gebruik van elkaars kracht en talent. Ouders, leerlingen en team zijn gelijkwaardig en 
behandelen elkaar met respect, spreken elkaar op een positieve manier aan.  
Stagiaires, oud leerlingen die maatschappelijke stage komen lopen, mensen die bij ons komen  
re-integreren, worden als teamlid gezien en voelen zich welkom.  
 
Wij vinden het belangrijk dat ouders betrokken zijn bij “het Kompas”. Eens in de maand gaat er een 
nieuwsbrief uit en sturen leerkrachten een mail naar ouders om ze op de hoogte te houden van wat 
speelt in de eigen groep. De informatieavond is zodanig vormgegeven dat leerlingen aan alle 
kennissen en familie die ze mee willen nemen laten zien hoe ze werken in de klas, hoe de school 
eruit ziet, waar ze trots op zijn. Ook tijdens verschillende vieringen zoals Sint en feest, is er ruimte 
voor ouders om deel te nemen aan de feestvreugde.  
 
Schooljaar 2012-2013 hebben we ons aangemeld voor een pilot Zippy’s vrienden, een onderzoek 
vanuit het Trimbos instituut om Zippy’s vrienden als methode in Nederland te kunnen gebruiken. 
Verschillende teamleden hebben hiervoor een opleiding gevolgd. We werken door de hele school 
met de gouden regels van Zippy, in groep 3 t/m 6 werken we in de klas met de methode. Zippy’s 
vrienden is vooral gericht op preventie en het ontwikkelen van sociale vaardigheden. Het doel is om 
kinderen weerbaar te maken op het moment dat hun wereld open gaat voor allerlei sociale relaties.  
 
De goede samenwerking met de inpandige peuterspeelzaal de Bereboot en BSO Brood en Spelen 
wordt als zeer prettig ervaren, omdat de afstemming zo goed is versterken we elkaar en maken we 
op een positieve manier gebruik van elkaars expertise. Verder vinden wij het belangrijk om een 
maatschappelijke rol te spelen in de buurt, we zijn bij verkiezingen een stembureau en veel 
instanties maken gebruik van het gebouw onder en na schooltijd: oefenen van een koor, spelinloop 
van stichting welzijn, vergaderingen van de buurtcommissie, ouderavond vanuit het CJG. 
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De school kent een leerlingenraad die democratisch gekozen is. 
 
 
 
 

We willen vaker coöperatieve werkvormen inzetten tijdens de instructie, met als doel de leerkracht 
in het kind te benutten.  

 
 
 
 
 
 
 

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 leerlingen leren vanaf groep 1 om dagelijks hun taak te plannen en te evalueren. Dit gebeurt in 
groep 1 /2 door middel van een taakbord en smileys. Leerlingen plannen op het bord wat ze die dag 
gaan doen met een magneet in de dagkleur. Ze hangen het gezichtje op zijn kop en wanneer ze klaar 
zijn met het taakje, draaien ze het gezichtje om.  
Vanaf groep 3 plannen leerlingen op een taakbrief, dit gebeurt door middel van het aangeven van 
cijfers wat ze als eerste gaan doen en daarna, wanneer een taakje af is, wordt deze op de taakbrief 
ingekleurd.  
Vanaf groep 4 wordt voor leerlingen in een weekrooster zichtbaar gemaakt met blokjes van een 
kwartier wat er in de week staat gepland, op deze manier hebben zij goed zicht op hoeveel tijd er is 
om aan hun taak te werken. In de groepen 6 t/m 8 wordt er door de week heen gepland, dit gebeurt 
op dezelfde manier als in de voorgaande groepen.  
Het evalueren staat in elke groep op het dagritme. Bij groep 1 /2 gebruiken we een pictogram met 
Ko en een spiegel. Verder werken we vanaf groep 4 met fantastisch kind van de week. 
Op de weektaak heeft de leerling ruimte om persoonlijke doelen/vragen op te schrijven en werken 
we met tips en tops. Naast de lesgebonden doelen, wordt het doel van de dag geëvalueerd.  
 
 
 
 

De leerlingen geven vaak een gevoelsreflectie. Dit gebeurt structureel in de school. De leerlingen zijn 
in dat opzicht gewend om over hun eigen gevoel na te denken en dit weer te geven middels smileys 
of woorden. De volgende stap die genomen kan worden is om naast de gevoelsreflectie ook te 
reflecteren op de inhoud en het proces. 
Reflecteren gebeurt vrijwel altijd achteraf. Ook vooraf en tijdens het werken kan een leerling 
geleerd worden om te reflecteren om zo zijn handelen zo effectief mogelijk in te zetten. 
Evalueren doen de kinderen structureel door zelfstandig na te kijken en klassikaal terug te kijken  
op het gemaakte werk. 
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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.  

 

 
 
 

Aan het einde van de daltonweek (do – wo) blikken we terug op het zelfstandig werken en het 
werken met de weektaak. We moedigen leerlingen aan om hier bij het plannen van het nieuwe werk 
rekening mee te houden.  
Leerlingen en leerkrachten gaan op een gelijkwaardige manier met elkaar om. Leerlingen voelen zich 
bij ons vrij om aan te geven wanneer zij iets leuk vinden, maar ook wanneer zij iets anders willen 
zien. Ons team staat open voor alles wat leerlingen en ook ouders aangeven en we proberen waar 
mogelijk dit serieus op te pakken. “We zijn nooit te oud om te leren”.  
We proberen wijze van reflectie te gebruiken om de verantwoordelijkheid van leerlingen te ver-
groten. Een goed voorbeeld hiervan is de wijze waarop wij omgaan met fruit meenemen naar 
school. We hebben hierin de verantwoordelijkheid bij de leerling gelegd en werken met een fruit-
lijst. Elke dag dat een leerling fruit of groente mee heeft mag er een hokje achter de naam worden 
gekleurd in de kleur van het fruit. Aan het einde van een bepaalde, vooraf afgesproken periode kijkt 
de leerkracht wie er fruitkampioen is geworden, meestal gaat het om een aantal leerlingen. Met 
deze leerlingen maakt de leerkracht iets gezond/lekkers. De nieuwe periode wordt er weer gestart 
met een nieuwe lijst. 
 
 
 

In de klas kan reflectie beter tot zijn recht komen als de leerkracht  gerichte reflectievragen weet te 
stellen zodat de leerlingen gericht leren na te denken over hun handelen in de richting van de te 
behalen doelen. 
 
 
 
 

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. 
 

 
 
 
 

Daltonschool het Kompas is een lerende organisatie. Door onze lesurenberekening hebben we 
relatief veel tijd om studiedagen te organiseren. Tijdens studiedagen plannen we denk- en werk-
momenten. Deze dagen zijn voor ons als team zeer waardevol, omdat we dan echt de tijd hebben 
om samen te ontwikkelen, te leren en bij elkaar te kijken. Tijdens de resonans (overleg tussen 
bouwcoördinatoren en directie) worden de studiedagen gepland, zodat de agenda zo goed mogelijk 
aansluit bij de wensen van het hele team.  
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Binnen onze zorgroute zijn er veel momenten waarop collega’s onderling, samen met ouders en 
leerlingen afstemming zoeken. We hebben bewust gekozen voor een uitgebreid school-
ondersteuningsprofiel. We vinden het belangrijk om samen de ondersteuning zo goed mogelijk 
vorm te geven, ouders en leerlingen spelen hierbij een sleutelrol. Om de doorgaande lijn te waar-
borgen steken we veel energie in de groepsoverdracht, zodat de doorgaande lijn gewaarborgd blijft.  
Sinds schooljaar 2014-2015 werken we met ZIEN, een observatie/registratiesysteem om de sociaal 
emotionele ontwikkeling van een individuele leerling en de invloed op de groep in kaart te brengen. 
Verder zijn we gestart met BOSOS, een observatie en registratiesysteem voor groep 1 /2. We 
hebben bewust voor BOSOS gekozen, omdat dit goed aansluit bij ons daltononderwijs.  

 
 
 

Het team is met elkaar bezig om de school verder te ontwikkelen. Er zijn hiervoor veel mogelijk-
heden zoals de school hierboven aangeeft. Wij hebben tijdens onze visitatie weinig reflectie gezien. 
Het is goed om met het team een duidelijke visie te ontwikkelen op wat jullie willen bereiken met  
reflectie en hoe jullie dit vorm willen geven. Dan wordt vanzelf helder welke vaardigheden de 
teamleden nodig hebben om dit te bewerkstelligen. We hebben hiervoor een aanbeveling gedaan. 
 
 
 

We willen de komende periode de doorgaande lijn voor reflectie beter vormgeven en ons meer 
gaan richten op de wijze van reflectie. Gaan we gebruik maken van reflectiekaarten, of ontwikkelen 
we dit zelf? 

 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 

 
 
 

Goed klassenmanagement is het meest belangrijk bij het passend maken van ons onderwijs aan alle 
leerlingen. De taak is een middel om dit te bereiken. Door gebruik te maken van uitgestelde aan-
dacht ontstaat er ruimte om leerlingen verlengde instructie te geven. Dit gebeurt zowel voor leer-
lingen met een extra ondersteuningsbehoefte, als voor leerlingen die extra uitdaging nodig hebben.  
 
Om ons onderwijs zo passend mogelijk te maken werken we, naast de methodes, met veel ver-
schillende materialen, zoals timetimers, kleurenklok, zandlopers. Ook maken we gebruik van 
“kantoortjes”, waarin leerlingen d.m.v. een vakkensysteem in stapjes, afgeschermd, in de eigen klas 
met hun aangepaste taak, voor een bepaalde periode, aan het werk kunnen.  
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De leerlingen worden goed ondersteund door de aanwezigheid van diverse middelen, die tegemoet 
komen aan de  ondersteuningsbehoeften van de leerlingen, zodat de gestelde doelen behaald 
kunnen worden.  De leerlingen zelf stellen vooral doelen op werkhouding. Een goede volgende stap 
is dat de leerlingen inhoudelijke en procesdoelen gaan stellen. Ze kunnen daarin zelf bewuste 
keuzes leren maken zodat dit zo effectief mogelijk gebeurt. Hierin kunnen alle kernwaarden een 
ondersteunende rol  spelen.  
 
 
 
 

5.4 De leraar behaalt zijn leerdoelen. 

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 

De leerkracht besteedt veel aandacht aan het samenstellen van de taak voor de leerlingen. Hierbij 
wordt zowel rekening gehouden met de leerbehoefte van de gehele groep als de leerbehoefte van 
de individuele leerling. Naast de taak worden individuele afspraken gemaakt over de inhoud, maar 
bijvoorbeeld ook over de manier van werken. Na een korte klassikale instructie, waarin het doel 
van de les wordt besproken, wordt de verlengde instructie afgestemd op de behoefte van de 
(groepjes) leerlingen. De groeps- en handelingsplannen liggen aan deze weekplanning ten grond-
slag. In de weekplanning schrijft de leerkracht de doelen neer en noteert welke leerling, welke doel 
heeft behaald en wat de vervolgstappen zijn die worden genomen.  
 
We werken binnen ons bestuur voor integraal personeelsbeleid met een driejarig gesprekkencyclus 
(ontwikkelingsgesprek, functioneringsgesprek, beoordelingsgesprek). Elk jaar leveren alle 
personeelsleden een POP in met persoonlijke doelen en wensen. Omdat wij de ontwikkeling 
belangrijk vinden voeren we naast deze cyclus elk jaar een ontwikkelingsgesprek.  

 
 
 

De instructie van leerkrachten is wisselend van kwaliteit. We hebben veel klassikale lessen gezien 
waarin de leerkracht klassikale open vragen stelde aan de leerlingen.  De leerkracht was hier vooral 
heel hard aan het werk en de leerlingen niet. Het is goed om op teamniveau te bespreken waaraan 
een effectieve instructie moet voldoen zodat alle leerlingen  actief leren. Hier valt echt winst te 
behalen.  
Zie hiervoor de aanbeveling. 
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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.  

 

 
 
 

We maken efficiënt gebruik van de ruimtes binnen de school. De organisatie rondom uitgestelde 
aandacht, instructie, niveaugroepen en aparte leerlijnen is goed op orde.  
 
We proberen binnen de organisatie zo goed mogelijk, naar aanleiding van de groepsbespreking te 
kijken wat de ondersteuningsbehoefte is in een groep. We zijn er trots op dat het elk jaar lukt om 
extra ondersteuning te regelen, buiten de mogelijkheid van arrangementen en extra gelden om.  
Schooljaar 2014-2015 hebben we (in samenwerking met ons bestuur) ervoor gekozen om drie 
kleutergroepen te behouden. De onderwijsassistent biedt i.p.v. in groep 1 /2 ondersteuning in groep 
3, een relatief grote groep, met veel ondersteuningsbehoefte.  
 
Verder vinden we het belangrijk dat de gymles wordt gegeven door een vakleerkracht. Om de 
effectiviteit te vergroten is er dit jaar een experiment om één lange gymles te geven. Leerlingen 
gymmen vanaf groep 3 in de sporthal en met lopen, omkleden en gymmen waren ze twee keer in de 
week 1 ½ uur kwijt. Nu met één keer in de week een lange gymles kan de lestijd een stuk effectiever 
worden ingedeeld. Verder hebben we er dit jaar bewust voor gekozen om de vakleerkracht eens in 
de twee weken gymles te laten geven aan groep 1 /2. Dit vooral om de ontwikkeling van de fijne en 
grove motoriek beter te kunnen ondersteunen.  

 
 
 

Het handelingsgericht werken is een goede manier om goede opbrengsten te behalen. De school-
afspraken rondom de organisatie hebben we terug gezien tijdens ons bezoek. De effectiviteit in 
instructievaardigheid van de leerkracht is hierin een belangrijk item. Hier is aandacht voor nodig.  
De daltonkernwaarden zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, samenwerken en reflectie leveren 
een goede bijdrage aan het verhogen van de opbrengsten als er een verbinding wordt gemaakt naar 
opbrengsten. Bekijk met elkaar de afspraken van de kernwaarden en zoek de verbinding naar de 
opbrengsten. Zo verhogen niet alleen de leeropbrengsten, maar ook de daltonvaardigheden van de 
leerlingen. Een tip hierin is: ontwikkel een vaardigheidslijn voor alle bovengenoemde kernwaarden. 
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6.1 De school werkt planmatig aan de daltonontwikkeling en beschrijft dit in een 
daltonbeleidsplan. 

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

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

6.4 De school heeft daltonscholing in het scholingsplan opgenomen. 

6.5 De school benut de daltonmogelijkheden van het gebouw.  

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

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

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

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

6.10 Het schoolbestuur ondersteunt de school in haar daltonontwikkeling. 
 

 
 
 

De OC en MR hebben een belangrijke rol binnen onze school. De MR vooral op beleidsmatig, 
financieel, signalerend en ontwikkelend terrein. De OC heeft naast de praktische organisatie van 
evenementen ook een signalerende rol m.b.t. ouders. Wanneer er iets leeft wordt dit door MR en 
OC geventileerd. De Kajuit wordt van 8.30 tot 9.00 goed gebruikt door ouders. Er staat altijd koffie 
en thee klaar. In de meeste werkgroepen hebben de ouders een belangrijke inbreng, ook voelen 
ouders de vrijheid om zelf initiatieven te nemen, hierbij is samenwerken in wederzijds vertrouwen 
belangrijk.  
De daltonmogelijkheden van het gebouw worden optimaal benut. We hanteren door de hele school 
stem 1 (zacht praten) zodat de gang en schoolzaal als werkplek kunnen worden gebruikt. De Kajuit is 
vooral bedoeld voor stem 2 activiteiten. Tijdens de rode tijd van uitgestelde aandacht en bij het 
maken van toetsen wordt in de klas stem 0 gehanteerd.  
Eens in de twee jaar wordt er een ouder- en leerkrachttevredenheidsonderzoek gedaan. Naast  
alle andere contactmomenten geeft dit ons een beeld van wat er leeft. We genieten van de 
complimenten en de werkpunten nemen we mee in onze meerjarenplanning.  
We werken met een daltoncommissie, met een teamlid uit de onder- en bovenbouw. Zij zijn in de 
bouw de daltonspecialisten. Verder werken we met een daltoncoördinator, tevens lid van de 
directie. We merken dat dit prettig is omdat zowel op micro, meso en macro niveau gewerkt wordt 
met dalton. De directie heeft schooljaar 2013-2014 de opleiding tot daltondirecteur gevolgd om de 
eigen persoonlijke en school ontwikkeling op het gebied van dalton beter vorm te geven.  
Het dalton(onderwijs) beleidsplan is een onderdeel van het schoolplan. Bij de teamscholing wordt 
elk jaar een groot deel besteedt aan onderwijs (dalton). Vaak organiseren we dit intern, maar 
wanneer expertise van buitenaf nodig is, maken we gebruik van KPZ Wenke Daltonconsultants en 
Wenke perspectief. 
We zijn bijna altijd aanwezig bij regiobijeenkomsten en we hebben er zelf in februari 2013 één 
georganiseerd. Verder ontvangen wij regelmatig collega scholen en bezoeken wij andere dalton-
scholen.  
 

6. Borging  
 

Evaluatie school 

Indicatoren op schoolniveau 
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We hebben een doorgaande lijn in daltonafspraken gezien in de school. Deze staan ook omschreven 
in het daltonbeleidsplan. We missen in het daltonbeleidsplan de ontwikkelingen voor de toekomst, 
het plan van aanpak en de borgingsafspraken. 
Jullie geven aan dat studiedagen veelal ingezet worden om de daltonafspraken te borgen. De bouw-
coördinatoren hebben een rol om te kijken of de afspraken uitgevoerd worden in de klassen. De 
daltoncoördinator stuurt het gehele proces aan.  
 
De directeur woont het regionale directeurenoverleg frequent bij. 
 
 
 
 
 

We zijn ontzettend trots op de wijze waarop ons rapport/portfolio tot stand is gekomen. We worden zelfs 
genoemd in het boek: “Daltononderwijs, een ontwikkelingsgerichte inspiratie”- Roel Röhner & Hans 
Wenke.  
 
In samenwerking met leerlingen, ouders en team is er gewerkt aan een nieuw rapport, met portfoliodeel. 
Sinds schooljaar 2012-2013 werken we hiermee. In de bijlage rapport/portfolio staat de blz. van het 
bovengenoemde boek en het rapport zelf.  
 
De stap die we nu willen zetten is om leerlingen meer te betrekken bij de oudergesprekken en het invullen 
van de tips en tops. In groep 7 / 8 zijn leerlingen aanwezig bij het voorlopig en eindadviesgesprek, dit 
willen we verder uitbreiden. Dit schooljaar experimenteren we hiermee door de leerlingen van groep 7 en 
8 uit te nodigen tijdens de oudergesprekken. Uiteindelijk willen we ook gaan kijken naar de mogelijkheden 
van portfoliogesprekken.  

 
 
 
 
 

De kinderen noemen wat ze leuk aan deze school vinden: ze mogen zelfstandig werken, de kinderen spelen 
leuk samen, de lessen beginnen op tijd en je mag al eerder naar binnen om te werken. Dat de kinderen 
plannen, zorgt ervoor dat ze hun werk afkrijgen. De leerlingenraad heeft ook de ruimte gekregen om iets 
voor Serious Request te doen. De leerlingenraad is nu bezig met het organiseren van een talentenjacht. 
Als de kinderen iets aan de school zouden mogen veranderen, dan is het de aanleg van een kunstgrasveld 
in plaats van de kuilentoestand die nu bestaat. Ze zouden ook meer optreden tegen het pesten. Ze klagen 
erover, dat bij regen het water in de kuilen rond de tafeltennistafel staat. Ze vinden ook dat er grotere 
doeltjes moeten komen. Als iemand voor deze doeltjes staat, krijg je er geen bal meer in. Ze vinden de 
camera’s rond de school een goede zaak. 
De kinderen kunnen feilloos de verschillen met de andere scholen benoemen. Ze noemen als eerste de 
punten die met Dalton te maken hebben. Daarna volgen kreten als de instructietafel en het feit, dat je op 
het Kompas limonade mag drinken in plaats van water. Want dat is een zwak punt bij de andere scholen: 
dat je geen limonade mag drinken. 

 
 
 
 
 

Bevindingen visitatieteam 

Uit de gesprekken met leerlingen 

Overige opmerkingen school 
 (nog niet in zelfevaluatie opgenomen, maar wel relevant) 
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De leraren zijn enthousiast over de daltonontwikkeling. Ze voelen zich verantwoordelijk om hierin hun 
bijdrage te leveren. Dit gebeurt veelal in de diverse bouwen. Ook zijn er in een aantal klassen proeftuintjes 
uitgezet. De resultaten worden gedeeld met elkaar. Het was tijdens het eindgesprek mooi om te zien dat 
het team zich herkende in aanbevelingen en hier ook direct serieus over in gesprek ging. Dit geeft aan dat 
het team graag wil ontwikkelen. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Nieuwe teamleden 
Een kwart van de teamleden is niet in het bezit van een certificaat van de NDV. Dit komt door de vele 
teamwisselingen van de laatste jaren. Een teamlid moet in het tweede of derde jaar dat zij op Het Kompas 
werkt, de cursus volgen. Bij de aanname van nieuwe leerkrachten wordt gekeken of ze feeling hebben met 
Dalton en of ze bereid zijn om zich aan de bestaande afspraken te houden. Bij aanname wordt deze 
gekoppeld aan een ervaren daltonleerkracht. Omdat er een duidelijke structuur bestaat, went de nieuwe 
leerkracht snel aan de daltoncultuur. 

Eigenaarschap van de leerlingen 
Volgens de directie blijkt het eigenaarschap van de leerlingen uit de verantwoordelijkheid die ze tonen en 
het feit dat ze rustig op de gang kunnen werken. 
De school kent extreem veel zorgleerlingen. Dat is mede gerelateerd aan de buurt waarin de school staat. 
De school is een impulsschool. 
De school geeft haar leerlingen de kans om hun talenten te ontwikkelen. Er wordt bewust veel aan sport 
gedaan. Daarom heeft de school een vakleerkracht gym aangesteld. Op woensdagmiddag wordt er door 
kinderen die dat willen aan sport gedaan. Iedere donderdagmiddag is het expressiemiddag. 
De kinderen werken met een portfolio. De leerlingen van de hoogste groepen mogen tijdens de spreek-
avonden hun ouders over hun ontwikkeling bijpraten. 

Waarom Dalton 
Indertijd heeft het team zich bezonnen op haar visie. Ze hebben op verschillende scholen gekeken en ze 
vonden, dat Dalton het beste bij hen paste. 
De daltoncoördinator is verantwoordelijk voor het daltononderwijs. Zij begeleidt een werkgroep, waarin 
een onderbouw- en een bovenbouwleerkracht zitting hebben. 

Trots 
De school is trots op de sfeer. Het team is divers en de ouders vormen eveneens een divers geheel.  
Men gaat op een respectvolle manier met elkaar om. Team en directie staan altijd klaar voor de ouders. 
De organisatie staat goed. De directie vindt, dat het pedagogisch, didactisch en organisatorisch nog een 
organisch geheel moet worden. Daar willen ze de komen de vijf jaar aan werken. 
 

Uit de gesprekken met leraren en ondersteunend personeel 

Uit de gesprekken met de schoolleiding 
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De ouders gaven de teamleden een compliment voor hun bereikbaarheid, betrokkenheid, persoonlijke 
aandacht en de zorg voor de leerlingen. Een punt van aandacht hierin is wel de groep leerlingen die een 
ontwikkelingsvoorsprong heeft. 
Over dalton geven zij aan dat de school de leerlingen op eigen niveau lesgeven, leren plannen, leren 
nakijken, de zelfstandigheid bevordert en dat ze ruimte krijgen om eigen inbreng te hebben in het 
organiseren van diverse activiteiten zoals serieus request , de milieubende en de talentenjachten. 
Ze vinden het ook fijn dat de weektaak mee naar huis gaat, dan blijven zij op de hoogte waar de kinderen 
mee bezig zijn. 
 
 
 
 
 
 

naam bestuurslid:  

Het bestuurslid gaf aan dat hij het mooi vond om te zien dat het de school lukt om met het dalton-
onderwijs een passend concept te bieden voor de aanwezige leerlingen. Er is een goede discipline 
aanwezig en de leerlingen zijn gemotiveerd om te werken. In de toekomst worden de scholen geclusterd 
en wordt de bedrijfsvoering en het onderwijskundig leiderschap meer gescheiden. Ook de clusterdirecteur 
moet voldoende afweten van het daltononderwijs. De opbrengsten van de school zijn een aandachtspunt. 
Het bestuur ziet het als haar taak om daltononderwijs te blijven stimuleren en daarin ook te faciliteren in 
scholing e.d. De directeur kan hiervoor goed onderbouwde aanvragen voor doen. 
 
 
  

Uit de gesprekken met ouders 

Uit de gesprekken met het bestuur 
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  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 We zien dat er winst is te halen uit de manier, waarop de leerkrachten effectief 

handelen. De kern hiervan ligt bij een effectieve instructie. Kenmerken hiervan zijn o.a.: 
modelen, het inzetten van coöperatieve werkvormen, het inzetten van verschillende 
leerstijlen, zodat je tegemoet komt aan de instructiebehoeften van de leerlingen. 

Nr. 2 Reflectie is meer dan praten over wat er gedaan is en wat het gevoel erbij is. Stel vast 
wat jullie visie op reflectie is. Goed reflecteren begint bij een leerkracht die op het juiste 
moment de juiste vragen stelt. Leer de kinderen te benoemen, wat het effect van hun 
handelen is. 

Nr. 3 Vergroot het eigenaarschap van de leerlingen door hen bij de ‘eigen doelen’ te laten 
aangeven, wat ze buiten de verplichte leerstof willen leren en hoe ze dat willen. 

 
 
 
 
 
 

De school ademt dalton. De kinderen kunnen de drie oude kernwaarden goed benoemen. De 
leerkrachten tonen zich betrokken bij het daltononderwijs en ze zien de meerwaarde ervan in. 
 
 
 
 
 
 
 
 

naam handtekening datum 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

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

 

Slotopmerkingen 
 

Ondertekening voorzitter visitatieteam 
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We hebben het bezoek van het visitatieteam als zeer prettig ervaren. Op een natuurlijke wijze bewogen zij 
zich door de school en binnen de structuur van het rooster namen ze de tijd om in gesprek te gaan met 
ouders, leerlingen en teamleden.  
 
Vooraf in de briefing werd duidelijk aangegeven met welk doel onze school werd bekeken, dit zorgde voor 
een rustige start. Als critical friend is ons een spiegel voorgehouden.  
 
De aanbevelingen zijn in lijn van onze ontwikkeling en geven voldoende ruimte om de komende vijf jaar  
op een positieve manier verder te gaan. De tips en aanbevelingen zijn praktisch opgesteld en geven 
handvatten om een duidelijk plan van aanpak te formuleren.  
 
Tijdens de nabespreking hebben de visiteurs een goed evenwicht gevonden in het geven van 
complimenten en aanbevelingen. Het was op een positieve manier opbouwend en geeft het team de 
motivatie en ambitie om verder te ontwikkelen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 dat er winst is te halen uit de manier, waarop de leerkrachten effectief 
handelen. De kern hiervan ligt bij een effectieve instructie. Kenmerken hiervan 
zijn o.a.: modelen, het inzetten van coöperatieve werkvormen, het inzetten van 
verschillende leerstijlen, zodat je tegemoet komt aan de instructiebehoeften 
van de leerlingen. 
 

Actie Het komende jaar gebruiken we om te verkennen, ons te scholen en een 
ambitieniveau vast te stellen op het gebied van effectieve instructie/klassen-
management, coöperatieve werkvormen en inzet van verschillende leerstijlen. 
Ook willen we een vaardigheidslijn ontwikkelen voor de daltonkernwaarden 
zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, samenwerken en reflectie (met een 
verbinding naar verhogen van de opbrengsten) 
We vinden het belangrijk om de leerkracht-vaardigheden te versterken en van 
en met elkaar te leren. Er wordt een werkgroep samengesteld die, samen met 
een externe deskundige, ondersteuning in de klas biedt. We gaan zowel bij 
elkaar in de klas als ook bij andere (dalton)scholen kijken. 
Met smart-gestelde doelen, maken we een meerjarenplanning, hierin staat per 
doel beschreven hoe het proces eruit ziet, wanneer we welk doel borgen en 
hoe we dit evalueren. Uiteindelijk komen de afspraken in het (dalton) beleids-
plan te staan.  
 

uitvoerenden Team, daltonwerkgroep, directie. 
 

tijdvak We gebruiken het schooljaar 2015-2016 om samen een meerjarenplan op te 
stellen, met duidelijk geformuleerde doelen die we elk jaar in een jaarplan 
verder uitwerken. 
In de schoolplanperiode 2016-2020 zorgen we ervoor dat de plannen worden 
uitgevoerd, geborgd en geëvalueerd.  
 

scholing/ externe 
ondersteuning 

We willen graag externe ondersteuning en begeleiding voor het handelen in de 
klas. Ook willen we teamleden de ruimte geven om zich te specialiseren hierin. 
 

toelichting Deze aanbeveling kunnen we niet los zien van de andere aanbevelingen.  
In de plannen zal dan ook zeker overlap zichtbaar zijn. 
Met deze aanbeveling zullen we de vijf jaar echt nodig hebben, we willen dit 
zorgvuldig aanpakken en ervoor zorgen dat er een doorgaande ontwikkelingslijn 
zichtbaar is in alle groepen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

overnemen uit visitatieverslag) 

Reflectie is meer dan praten over wat er gedaan is en wat het gevoel erbij is. 
Stel vast wat jullie visie op reflectie is. Goed reflecteren begint bij een leerkracht 
die op het juiste moment de juiste vragen stelt. Leer de kinderen te benoemen, 
wat het effect van hun handelen is. 
 

actie We ontwikkelen een duidelijke visie op wat wij willen bereiken met reflectie, 
hoe we dit vorm geven en welke vaardigheden hiervoor nodig zijn zowel van de 
teamleden, als van de leerlingen. Er is een doorgaande lijn zichtbaar van groep 
1 t/m 8. 
 

uitvoerenden Team, bouwcoördinatoren, daltonwerkgroep, teamspecialisten (ondersteuning 
directie) 
 

tijdvak We formuleren komend schooljaar een duidelijke visie op reflectie en stellen 
doelen hoe we dit vormgeven. De twee schooljaren erna gebruiken we om de 
plannen uit te voeren en te borgen. We verwachten dat we in schooljaar 2017-
2018 een duidelijke doorgaande lijn hebben neergezet. 
 

scholing/ externe 
ondersteuning 

Kennis vergroten, door informatie uit boeken/ artikelen/ websites.  
Collegiale consultatie, bouwvergadering, studiedagen, expertise halen bij 
andere scholen, hoe geven zij dit vorm? 
 

toelichting Dit schooljaar hebben we een start gemaakt met het stellen van doelen en het 
gericht evalueren hierop. We hebben voldoende kwaliteit binnen het team om 
dit verder op te pakken. Drie teamleden volgen komend schooljaar de dalton-
leerkrachtenopleiding en kunnen hierin een bijdrage leveren. Onze collega-
school binnen het bestuur is hier verder in, we willen deze expertise (en die van 
andere daltonscholen) benutten om een duidelijk beeld te krijgen hoe wij de 
doorgaande lijn op reflectie vormgeven.  
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aanbeveling 3. (letterlijk 

overnemen uit visitatieverslag) 

Vergroot het eigenaarschap van de leerlingen door hen bij de ‘eigen doelen’ te 
laten aangeven, wat ze buiten de verplichte leerstof willen leren en hoe ze dat 
willen. 
 

actie Met elkaar duidelijk krijgen wat we willen (visie), hoe we dit kunnen vormgeven 
en wat daarvoor nodig is. Eerst de voorwaarden scheppen, zodat de leerling 
eigenaar wordt van het eigen doelgerichte leerproces en de tools in handen 
heeft om eigen doelen te stellen.  
Vergroten van de leerkrachtvaardigheden. Gebruik maken van wat er al is.  
Doorgaande lijn formuleren. Didactisch, pedagogisch en organisatorisch hierin 
een evenwicht vinden.  
 

uitvoerenden Team, bouwcoördinatoren, daltonwerkgroep (ondersteuning directie) 
 

tijdvak Deze aanbeveling hangt heel nauw samen met aanbeveling 1. De lijn die daar 
wordt ingezet zal redelijk gelijk lopen met de plannen die we hiervoor stellen. 
Verder zullen we de komende vijf jaar binnen de bouw regelmatig met proef-
tuintjes werken om dit doel verder vorm te geven. In het meerjarenplan 
worden hier smartdoelen voor geformuleerd en in het jaarplan verder uit-
gewerkt. 
 

scholing/ externe 
ondersteuning 

We hebben binnen ons team voldoende expertise. Deze experts kunnen in de 
bouw, samen met de collega’s het plan verder vormgeven en uitvoeren.  
 

toelichting We willen dit doel niet alleen binnen de eigen groep uitvoeren, maar breder 
trekken. Zoals bijv. anders vormgeven van de rapport/portfolio-gesprekken, de 
werkwijze van groep 1 /2 verder aanpassen naar de behoefte van de leerlingen, 
expressielessen uitbouwen naar uren waar leerlingen (groep doorbroken)aan 
eigen doelen kunnen werken. Voor ons is het belangrijk dat het eigenaarschap 
van alle leerlingen wordt vergroot en een vaste plek heeft in de organisatie. Op 
deze manier kunnen we het binnen ons klassenmanagement ook werkelijk de 
plek geven die het verdient.  
 

 
 
 
 
 
 

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 


