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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 De Meridiaan 

Adres Kinkelenburg 18-19 

Postcode en plaats 3328 AE Dordrecht 

E-mailadres school Info.meridiaan@opod.nl  

Directeur Jeroen Sterk   

Adjunct-directeur  

Daltoncoördinator   

Aantal groepen  12 

Aantal leerlingen 335 

Populatie    1.0 school. De populatie is een afspiegeling van de wijk. 
Deze populatie is overwegend autochtoon. 

Aantal leraren 23 

In bezit van 
Daltoncertificaat 

Ja 

Bezig met 
Daltoncursus  

8 leerkrachten zijn de afgelopen twee jaar gestart, waarvan 3 
onderwijsgevenden inmiddels gestopt zijn i.v.m. langdurige ziekte. 

Nevenvestigingen Ja/ nee 

Stand van zaken 
inspectie 

Tijden het inspectiebezoek in schooljaar 2011-2012 heeft onze 
school een voldoende gescoord. Vorig en dit schooljaar hebben 
we relatief laag gescoord op de Cito eindtoets. De Citotoetsen 
halverwege dit schooljaar van groep 2 t/m 7 laten echter een 

significante stijging zien.  

Visitatieteam  

Voorzitter  

Lid 1.  

Lid 2.  

Datum visitatie    13   -  06    - 2014 

Soort visitatie X Licentieverlenging 
 

Commissie Visitatie Primair Onderwijs 
Nederlandse Dalton Vereniging 

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

bestuursbureau@dalton.nl 
 

mailto:Info.meridiaan@opod.nl
mailto:bestuursbureau@dalton.nl
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  O M V G 

0 Realisering aanbevelingen vorige visitatie *    x  
 Aanbevelingen uit vorig visitatieverslag     Aanbeveling 
1 Onderwijstijd = Daltontijd. Probeer in de komende 5 jaar 

meer te leven in jullie goed geordende Daltonschool, 
waarbij meer uitgegaan wordt van Daltononderwijs als 
geheel waarin instructiemomenten en klassikale activiteiten 
plaatsvinden.  

   x Nr. 

2 De differentiatie meer zichtbaar maken in de taak van de 
individuele leerling ( taak op maat). 
 

  x  Nr. 

3 Maak meer gebruik van mondelinge evaluatie- en 
reflectiemomenten gedurende het onderwijsleerproces. 
 

  x  Nr. 

4 De leerkrachtenadministratie afstemmen op elkaar ( 
naast de administratie die de leerlingen voeren) snel en 
inzichtelijk kan worden gemaakt welke vorderingen de 
leerlingen hebben gemaakt in hun onderwijsleerproces en 
in hun vorderingen. 

   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 

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

 x   Nr.   2 

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. 

1.5 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. 
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  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.   3 

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. 

 

  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 Nr. 

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. 

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.  
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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. 

 

belangrijkste onderwerpen van het gesprek met (MR/OR) ouders 
 
In het gesprek met de ouders bestaat de vertegenwoordiging uit: voorzitter OR, lid MR/GMR, ouder van 
school.  
In het gesprek met bovengenoemde ouders komt een aantal zaken ter sprake: 

 De samenwerking tussen ouders en school. Contact met de leerkrachten wordt als prettig 
ervaren. De directeur wordt in contact met ouders als laagdrempelig, luisterend, financieel sterk en 
krachtig ervaren. 

 Betrokkenheid van ouders. De ouders geven aan dat er een goede betrokkenheid is van ouders, 
wat o.a. blijkt uit meerdere initiatieven (bijv. klusgroep vaders), het contact met de leerkrachten, 
ondersteuning bij lessen door ouders en de uitslag van een onlangs afgenomen enquête. 

 Visie dalton. De ouders geven in het gesprek aan (wat ook door de hierboven genoemde enquête 
wordt bekrachtigd) dat ouders tevreden zijn over de daltonontwikkeling op school en de 
meerwaarde zien van dit specifieke onderwijsconcept. 

 Personeelsbeleid OPOD. Het personeelsbeleid van de OPOD wordt op de Meridiaan (als 
groeischool) als zorgwekkend ervaren.  

 

 

belangrijkste onderwerpen van het gesprek met vertegenwoordiger(s) bestuur 

naam bestuurslid: Jessica Povel, algemeen directeur OPOD 

Dordrecht bevindt zich in een krimpregio, hierdoor verdwijnen er banen. Het bestuur 
heeft een eigen sociaal plan opgesteld (met name gericht op blije mobiliteit).  
De Meridiaan heeft hier toch hinder van ondervonden. Dit heeft te maken met twee 
regelingen: 

1. Last In First Out (LIFO) beleid. Een aantal leerkrachten heeft gebruik gemaakt 
van het vervroegde pensioen.  

2. De Meridiaan is een groeiende school.  
 
Momenteel is er een afspiegelingsvloeiïng toegepast.  
 
Verder is er in het gesprek gesproken over de kracht van De Meridiaan. Het bestuur 
vindt dat iedere vernieuwingsschool zo zijn kracht heeft. Scholen kijken bij elkaar, 
visiteren elkaar en doen aan intervisie.  
De drive en ambitie van het team van De Meridiaan is bijzonder groot.  
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gesprek met leerlingen 

De leerlingenraad bestaat uit zeer enthousiaste leerlingen uit de groepen 7 en 8.  
Ze hebben wekelijks een vergadering. De leerlingenraad heeft een box waar ideeën 
in gedaan kunnen worden. Deze worden dan in de vergadering besproken.  
Tot nu toe heeft de leerlingenraad bijgedragen aan het kiezen van nieuw speelgoed, 
het opzetten van een kapstokkenwedstrijd en het oplossen van een vervelende 
situatie van een leerling (pestgedrag in de klas).  
 
Volgend jaar zal een groot deel van deze leerlingenraad niet meer op school zijn,  
de kinderen die overblijven willen de nieuwe raadsleden graag begeleiden.  
 
 

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 Maak een plan voor meer sturing van verantwoordelijkheden voor de leerling m.b.t. tot de 

planning en de keuze van de leerstof. 

Nr. 2 Zet een lijn uit m.b.t. het keuzewerk, meer uitdagend en verdiepend. Stimuleer op die manier 
het zelfverantwoordelijk leren van de leerling als individu en in een groep. 

Nr. 3 Er is duidelijk sprake van evaluatie op de uitvoering en uitkomsten van de opdrachten tussen 
de leerkracht en de leerling. Ga dit verdiepen om te komen tot het leren reflecteren van het 
leer en –denkproces van de leerling en tussen leerlingen. 
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Slotopmerkingen: 

 

We danken team, directie, leerlingen en ouders van De Meridiaan voor de hartelijke en open 
ontvangst. Allen zijn trots op hun school en weten dit prima te uiten. 
We geven de school nog enkele tips mee om hun beleidsstukken nog duidelijker te maken: 

 Maak verschil tussen borging en beleid in het Daltonplan. 

 Welke criteria hanteert de school voor de indeling in zon, maan en sterkinderen. 

 Ontwikkel het gebruik van het planbord en omschrijf de functie ervan. 
 
We wensen de school na de afgelopen stressvolle jaren veel rust en energie toe om hun 
school verder te ontwikkelen. 
 
 
 

Ondertekening voorzitter visitatieteam: 
 

naam handtekening datum 

   

 


