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Bijlage 3 

 

Visitatie lidscholen primair onderwijs 
Nederlandse Dalton Vereniging 

 

Visitatieverslag 
Zie handleiding visitatie lidscholen primair onderwijs 

(Gebaseerd op Toetsingskader Erkenning Daltoninstellingen) 

 

Naam school Daltonbasisschool De Leer 

Adres St. Michielsstraat 6 

Postcode en plaats 7255 AP Hengelo (GLD) 

E-mailadres school info@basisschooldeleer.nl  

Directeur Mevr. P. Berentsen   

Adjunct-directeur  

Daltoncoördinator   

Aantal groepen  7 

Aantal leerlingen 180 

Populatie    Regulier 

Aantal leraren 11 

In bezit van Daltoncertificaat Allen 

Bezig met Daltoncursus  Directeur gaat in 2014-2015 daltoncursus  
voor directie volgen 

Nevenvestigingen nee 

Stand van zaken inspectie Normaal toezicht/op niveau 

Visitatieteam  

Voorzitter  

Lid 1.  

Datum visitatie   08 -  05  - 2014 

Soort visitatie  licentieaanvraag 

  2e licentieaanvraag 

 x licentieverlenging 

  versnelde visitatie licentieverlenging 

  visitatie na bezwaarprocedure 
 

Commissie Visitatie Primair Onderwijs 
Nederlandse Dalton Vereniging 

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

bestuursbureau@dalton.nl  
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  O M V G 

0 Realisering aanbevelingen vorige visitatie *    x  
 Aanbevelingen uit vorig visitatieverslag     Aanbeveling 
1 Verdere ontwikkeling van het takenbord en de weektaak en de 

afstemming op elkaar.  
Op de dagplanning op het takenbord worden de vakken en kennisgebieden 

vermeld. Er wordt niet bijgeschreven wat er precies geïnstrueerd wordt. Bij 

groepen die met een weektaak werken ontbreekt een weekoverzicht van 

instructiemomenten. Het is voor veel kinderen niet duidelijk wanneer een 

bepaalde instructie plaatsvindt. Het takenbord in groep 4 is duidelijker.  

   x Nr. 

2 Leerlingen en leerkrachten stellen taak- en keuzewerk samen en 
hebben de vrijheid dit in te delen.  
Niet alle kinderen komen in gelijke mate toe aan keuzewerk en het maken van 

werkstukken. Er zijn kinderen die hierbij verschil ervaren in privileges bij a- 

en b-kinderen. Het keuzewerk kan worden gecombineerd met het maken van 

werkstukken en worden opgenomen in de weektaak.  

  x  Nr. 

* niet van toepassing bij  1
e
 licentieaanvraag 

  O M V G  

1 Vrijheid/ Verantwoordelijkheid    x  
 Indicator     Aanbeveling 

1.1 Er is sprake van diverse vormen van sturing van verantwoordelijkheid, 
(leerkrachtgestuurd, gedeelde sturing en leerlinggestuurd)  

  x  Nr. 

1.2 Leerlingen en leerkrachten stellen taak- en keuzewerk samen en 
hebben de vrijheid dit in te delen 

  x  Nr. 

1.3 Leerlingen en leerkrachten kunnen omgaan met vrijheden en 
verantwoordelijkheden  

  x  Nr. 

1.4 Op basis van vertrouwen wordt vrijheid vorm gegeven  x   Nr.1 

1.5 Leerkrachten hebben mogelijkheden eigen initiatieven te nemen     x Nr. 

1.6 Leerlingen zijn betrokken bij het beoordelen van het eigen werk    x Nr. 

1.7 Leerlingen kunnen vertellen waarom ze hun tijd zelf mogen indelen   x  Nr. 

1.8 Leerlingen hebben keuzevrijheid van werkplek    x Nr. 

1.9 Leerlingen mogen zelf hulpmiddelen pakken    x Nr. 

1.10 Leerkrachten leren strategieën aan voor denken en leren    x Nr. 

1.11 Leerkrachten volgen systematisch de vorderingen van hun leerlingen    x Nr. 

1.12 Leerkrachten hanteren een doelmatige instructie     x Nr. 

1.13 Leerkrachten dragen zorg voor gedifferentieerde opdrachten   x   Nr. 2 

 

  O M V G  

2 Zelfstandigheid     x 
 Indicator     Aanbeveling 

2.1 Er is sprake van diverse vormen van zelfstandigheidsontwikkeling 
binnen de range van zelfstandig werken, zelfstandig leren, 
zelfverantwoordelijk leren en zelfsturend leren 

   x Nr. 

2.2 Leerlingen en leerkrachten zijn in staat om te gaan met uitgestelde 
aandacht 

   x Nr. 

2.3 Leerkrachten bieden instrumenten aan die de zelfstandigheid van 
leerlingen bevorderen, zoals taakbord, taakbrief, planbord etc 

   x Nr. 

2.4 Leerkrachten en leerlingen evalueren en reflecteren dagelijks     x Nr. 

2.5 Leerkrachten en leerlingen zijn in staat om een planning te maken   x  Nr. 

2.6 Leerlingen kunnen zelfstandig met hulpmiddelen omgaan    x Nr. 

2.7 De hoeveelheid tijd voor de leerlingen is toereikend om de doelstelling 
zelfstandigheid te bereiken 

   x Nr. 
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  O M V G  

3 Samenwerking     x 
 Indicator     Aanbeveling 

3.1 Er is sprake van diverse vormen van samenwerking binnen de range 
van samenwerken, samenwerkend leren, coöperatief leren en 
interactief leren 

   x Dit is een parel! 

3.2 Samenwerking van leerlingen vindt plaats op basis van wederzijds 
respect 

   x Nr. 

3.3 Samenwerking van leerkrachten vindt plaats op basis van wederzijds 
respect 

   x Nr. 

3.4 Leerkrachten stimuleren het samenwerken tussen leerlingen    x Nr. 

 
 

  O M V G  

4 Daltonontwikkeling    x 
 Indicator     Aanbeveling 

4.1 De school heeft de Daltonontwikkeling beschreven in het schoolplan of 
een ander plan, waaruit blijkt dat er structureel wordt gewerkt aan het 
ontwikkelen, borgen en evalueren van het beleid 

   x Nr. 

4.2 De Daltonidentiteit is terug te vinden in de schoolgids, op de website en 
via ander informatiemateriaal 

   x Nr. 

4.3 De school stelt de leerkrachten in de gelegenheid elkaar te consulteren    x Nr. 

4.4 In het schoolplan of een ander plan is Daltonscholing opgenomen    x Nr. 

4.5 Daltonontwikkeling wordt aangestuurd door bijv. een coördinator     x Nr. 

4.6 De Daltonmogelijkheden van het gebouw worden optimaal benut    x Nr. 

4.7 Er zijn middelen aanwezig om de Daltonwerkwijze ten dienste te staan, 
zoals dagkleuren, taakborden of andere middelen  

   x Nr. 

4.8 Registratie van Daltonactiviteiten vindt voor iedereen op een 
herkenbare manier plaats 

   x Nr. 

4.9 In de taakopdrachten wordt rekening gehouden met verschillen tussen 
leerlingen. 

 x   Nr. 2 

4.10 De methodes zijn Daltonvriendelijk    x Nr. 

4.11 De Daltonregels zijn duidelijk voor alle betrokkenen    x Nr. 

4.12 Er is een duidelijke doorgaande Daltonlijn binnen de school    x Nr. 

4.13 De school is betrokken bij Dalton-regioactiviteiten.    x Nr. 

4.14 De school volgt systematisch de vorderingen van haar leerlingen door 
middel van een leerlingvolgsysteem 

   x Nr.  

 

5 Houding  schoolbestuur  t.o.v. het Daltononderwijs O M V G Aanbeveling 
5.1 Het bestuur ondersteunt de Daltonontwikkeling van de school    x Nr. 

 

6 Houding van ouders t.o.v. het Daltononderwijs O M V G Aanbeveling 
6.1 De ouders ondersteunen de Daltonontwikkeling van deze school    x Nr. 

6.2 De ouders worden geïnformeerd over de Daltonwerkwijze    x Nr. 

6.3 Opmerkingen, suggesties m.b.t. Daltonwerkwijze door ouders worden 
door het team ter harte genomen 

   x Nr. 
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belangrijkste onderwerpen van het gesprek met (MR/OR) ouders 

We hebben het volgende met de ouders besproken: 
 

 Weektaak mee naar huis: Dit is prettig, iedere vakantie is genoeg.  

 Sommige leerlingen hebben moeite met het overzien van de weektaak. 

 De inloopochtend wordt gewaardeerd. 

 Website NDV wordt niet bekeken 

 Meerbegaafde leerlingen: Hier is veel aandacht voor (Mikado). 

 Leerlingen die achterblijven: Hier is ook veel aandacht voor (maatschappelijk werk, 
IB, elke leerling wordt gewaardeerd). 

 Waarom hebben ouders voor deze school gekozen: sfeer, kindvriendelijk, mooi 
ingericht, open houding, straalt rust uit, duidelijk en overzichtelijk, gemoedelijk, 
betrokken leerkrachten en Dalton. 

 Wat willen ouders veranderen? Weektaak minder centraal, stilteplekken uitbreiden, 
meer aandacht voor textiele werkvormen in de onderbouw, meer privacy op de 
website, meer daltonnieuwtjes in de nieuwsbrief (misschien staat het er wel, maar 
dan weten ouders niet dat het om Dalton gaat). 

 Tops: speciale earthgames middagen met de groepen 1 t/m 8 van school. 

 Leerkrachten en directie staan open en komen indien nodig samen met ouders 
tot een oplossing. 

 Warme directrice, gevoelsmens. 

 

belangrijkste onderwerpen van het gesprek met vertegenwoordiger(s) bestuur 

naam bestuurslid: dhr. G. Gerritsen 

We hebben een goed gesprek gehad met Dhr Gerritsen. De volgende onderwerpen zijn 
aan de orde gekomen: 

 Er vallen 11 scholen onder het bestuur. Dit is de enige Daltonschool. 

 Wordt bij vacatures rekening gehouden met Dalton? Ja. 

 Prestaties en Dalton hoe met elkaar verbonden? Niet beter dan op andere scholen. 

 Is het bestuur op de hoogte hoe het team zich bezighoudt met Dalton? Ja, door 
directeur. 

 Weinig zorgen om deze school: Zelfsturende collega’s, opbrengsten goed. 

 Leerlingaantal gezien de krimp prima. 

 Dhr. Gerritsen heeft zelf te weinig tijd om daltongericht te zijn en maakt gebruik van 
de visitatie van het NDV, van de directrice en van Pro8-visitaties die o.a. de 
directrice doet.  

 Leerkrachten hebben mogelijkheid om cursussen te volgen m.b.t Dalton (dit wordt 
bovenschools geregeld). 

 Leerkrachten geven binnen bestuur ook workshops aan elkaar (Arjan-begrijpend 
lezen). 

 
Tips:  
Cursus “Thinking of learning” (hierbij gaat het er om dat leerlingen sterker aangezet 
worden tot zelfstandig denken en dan pas doen). 
Vliegwielconcept: 100% idee, 10% proberen: steeds verder gaan d.m.v. pilots. Geef elkaar 
de ruimte om te experimenteren en sluit langzamerhand allemaal aan. Als 80% is aan-
gesloten: vaststellen en borgen. 



 
 

Visitatieverslag / handleiding visitatie PO, maart  2013 5 

 

gesprek met leerlingen 

We hebben gesproken over: 

 Wat is leuk op school: samenwerken, weektaak, vrijheid om zelf te kiezen,  
in de hal werken. 

 Weektaken 

 Keuzewerk: niet in alle groepen komt iedereen komt hier aan toe.  

 Hoe zijn deze leerlingen in de leerlingenraad gekomen? 

 Wat heeft de leerlingenraad dit schooljaar bereikt?  Een stilteplek, toiletverfrisser, 
stoelen aanschuiven in de gang, 2 nieuwe speeltoestellen. 

De leerlingen zijn afwisselend zelf voorzitter en maken bij toerbeurt de notulen.  
 
 

 

Advies aan het bestuur van de NDV:     
 

 Advies Criteria 
 Licentie verlenen Gearceerde onderdelen 1,2,3 en 4 voldoende of goed 

 Over twee jaar versnelde visitatie voor 
licentieverlening 

Gearceerde onderdelen 1,2,3 of 4 matig of onvoldoende 

 Geen licentie verlenen Na versnelde visitatie matig of onvoldoende bij één of 
meerdere gearceerde onderdelen 0,1,2,3 of 4 

x Licentie voor vijf jaar verlengen Gearceerde onderdelen 0,1,2,3 en 4 voldoende of goed 

 Over twee jaar versnelde visitatie  
(bij de vijfjaarlijkse visitatie) 

Gearceerde onderdelen 0,1,2,3 of 4 matig of 
onvoldoende 

 Licentie intrekken Na versnelde visitatie matig of onvoldoende bij één of 
meerdere gearceerde onderdelen 0,1,2,3 of 4 

 
 
 

Aanbevelingen die met een plan van aanpak opgenomen worden in het 
Schoolverslag visitatie: 
 

Aanbeveling Omschrijving 
Nr.1 Om aan de zelfstandigheid en vrijheid van leerlingen tegemoet te komen is het belangrijk om 

keuzes te maken welke leerlingen mee moeten doen bij instructie. Durf meer los te laten! 

Nr.2 De weektaak moet voor iedere leerling uitdagend zijn, voldoende stof hebben en op niveau 
zijn, zodat iedere leerling t/m vrijdag aan de taak kan werken (minder, op tempo of moeilijker). 
Zorg ervoor dat het keuzewerk in het verplichte onderdeel van de taak komt te staan. 

Nr.3 De reflectie op de weektaak moet uitgebreider/afwisselender voor leerlingen worden. Zorg 
daarnaast voor duidelijke, zichtbare doelen in de klas en organiseer minimaal 1 x per 3 weken 
een individueel kindgesprek hierover: Wat wil ik leren, hoe ga ik dat doen?  
Hierdoor wordt de inhoud van de taak belangrijker dan het afkrijgen ervan. 
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Slotopmerkingen: 

 

We hebben een Daltonschool gezien waar een goede, positieve sfeer heerst zowel binnen  
het team als in de groepen. 
Jullie leerlingen zijn echte Daltonleerlingen die het waard zijn door te groeien naar nog meer 
zelfverantwoordelijke individuen. Jullie en jullie leerlingen zijn heel goed in het samenwerken, 
dus als team zullen jullie in staat zijn om dit te realiseren. 
De rondleiding door leerlingen uit groep 8 was een hele mooie manier om de school aan het 
werk te zien aan het begin van de dag. Bedankt daarvoor! 
 
Adviezen: 

 Creëer (indien mogelijk) meerdere stilteplekken in de school waar leerlingen mogen 
werken. 

 Jullie zijn al bezig met het veranderen van de kieskast. Rond dit op korte termijn af. 

 Maak de hoeveelheid tijd die leerlingen hebben voor taakwerk inzichtelijk per dag.  
Dit kan bijvoorbeeld op de weektaak of op het planbord. 

 Noteer op de weektaak alleen bij de taken die op een bepaalde dag gemaakt moeten 
worden de dag. Haal verder de dagen van de taak af om zo de leerlingen uit te dagen 
meer zelf te gaan plannen. Dit kunnen jullie leerlingen. 

 Ga aan het werk met de tips die staan bij het verslag van het gesprek met de heer 
Gerritsen. 

 
Parels: 

 Fijn, hardwerkend, warm en betrokken team en directie. 

 Zelfsturend team, ook wanneer directie langere periode afwezig is. 

 De inloop in de ochtend, het werken tot 9 uur. 

 Groep 1 en 2 in tafelgroepen (mooie overgang voor naar groep 3). 

 Leerlingenraad. 

 Leerlingen kunnen heel goed verwoorden wat ze aan het doen zijn en waarom. 

 Trotse ouders. 

 Coöperatieve werkvormen en Earthgames. 
 
We willen jullie bedanken voor jullie open houding en gastvrijheid: een fijne school om te 
visiteren! 
Jullie mogen trots zijn op elkaar als team, de daltoncoördinator,  de IB-er en de “gouden” 
directeur! 
 
Het visitatieteam 
 
 

Ondertekening voorzitter visitatieteam: 
 

naam handtekening datum 

   

 


