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Er is goed over de organisatie nagedacht. Ga nu de focus leggen op het meer in de praktijk 
brengen van een variatie aan werkvormen, het ontwikkelen van meer doordachte en beter 
georganiseerde samenwerkingsopdrachten. Maak hierbij gebruik van de mogelijkheden die 
een 75-minuten rooster biedt. 
 

 
 
 

In de afgelopen vier jaar is er veel gebeurd op dit vlak. Zo hebben wij meerdere 
studiemiddagen rondom dit thema gehad en is er in schooljaar 13-14 een cursus geweest 
waarin activerende didactiek werd aangeboden. Ook met collegiale consultatie en het 
werken in duo’s is hieraan gewerkt. 
 
 
 
Vorig schooljaar is er, o.l.v. het APS een scholing geweest over o.a. activerende didactiek. 
(cursus, studiemiddagen, intervisie in duo’s). Naar aanleiding van de cursus is afgesproken 
dat, i.v.m. met de lengte van lesuren (75 min.) per les minimaal 3 werkvormen worden 
ingezet. Door de interne coach en bij de gesprekken (gesprekscyclus) is / wordt hier aan-
dacht aan gegeven. Tijdens gesprekken met docenten en leerlingen kwam naar voren dat 
niet elke docent zich deze afspraak realiseert en dat er onduidelijkheid is over wat er ver-
staan moet worden onder ‘werkvormen’.  
Het visitatieteam heeft lessen gezien die met veel verschillende werkvormen als 
‘sprankelend’ ervaren zijn, maar ook ‘saaie’ lessen met heel weinig verschillende werk-
vormen. Ook komt het voor dat docenten in de lessen altijd dezelfde werkvormen hanteren, 
bv.: “instructie/uitleg”, “zelfstandig vragen maken”, “klassikale bespreking”. 
 
 

 
 
 
 
Maak nu eerst een “pas op de plaats”. Ga wat in gang is gezet en al is bereikt borgen en 
richt je op het didactisch versterken van de lessen. 
 
 
 
 
 

De school heeft in het jaar na de visitatie in november 2010 de ontwikkelingen geborgd en 
de successen gevierd. Daarna hebben collega’s elkaars lessen bekeken en is er gewerkt in 
duo’s. De didactiek is in de genoemde cursus van schooljaar 13-14 ruimschoots aan bod 
gekomen. Bij het inspectiebezoek van november 2014 heeft de inspectie een positief 
oordeel gegeven over de didactiek. 
 

 
 

0. Realisering aanbevelingen vorige visitatie 

aanbeveling 1. 
1. 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 

aanbeveling 2. 
1. 

evaluatie school 
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Het visitatieteam heeft geconstateerd dat dalton in algemene termen beschreven is op de 
website, in het concept-schoolplan en in het jaarboekje én dat dalton gespreksonderwerp is 
bij de gesprekken van de gesprekkencyclus. Het visitatieteam is van mening dat gemaakte 
afspraken onvoldoende vastgelegd zijn / worden. 
Sommige docenten geven aan dat vastleggen zo weinig mogelijk moet: borgen van 
afspraken ervaren zij als een ongewenst keurslijf. 
 
 

 
 
 
 
 
Het gebouw biedt voldoende oppervlakte voor goed daltononderwijs. Wacht niet tot de 
nieuwbouw met het realiseren van variabele werkplekken. Probeer waar mogelijk 
transparantie te creëren, (raam erin, wand eruit) zodat dalton in en buiten de lokalen kan 
plaats vinden. Zet de deuren open! Bovendien kan het gebouw veel meer herkenbaar 
worden gemaakt als daltonschool. Haal hiervoor inspiratie bij andere daltonscholen. 
 

 
 
 
 
 

Er is begonnen aan de vernieuwbouw en er wordt op kleine schaal gebruik gemaakt van de 
ruimtes die wij hebben. Zo kan er gedacht worden aan het gebruik van het studieplein en de 
studieruimte bij de onderwijsassistent. Daar waar mogelijk wordt geprobeerd om optimaal 
gebruik te maken van de ruimte die wordt geboden. In juli 2015 staat er ook een verbouwing 
gepland. De studiepleinen worden bij de lokalen betrokken. Deze studiepleinen staan in een 
daltonopstelling. 
 

 
 
 
 
 
Binnen de mogelijkheden van het huidige gebouw zijn enkele ruimtes/een leerplein 
gecreëerd waar leerlingen buiten een lokaal kunnen werken. Het zelfstandig werken van 
leerlingen gebeurt altijd onder leiding van een docent / klassenassistent. De mogelijkheden 
zullen na de verbouwing in 2016 ongetwijfeld fors toenemen. 
 

 
 
 
 
Bespreek met elkaar hoe je 75 minuten inderdaad ten volle kan gebruiken als effectieve 
lestijd. Wij zagen (te) veel momenten waarop leerlingen al begonnen waren met pauzeren 
ipv bezig te zijn met zinvolle opdrachten. Pas als deze lestijd effectief wordt ingezet kun je, 
maar dan echt in een later stadium, vervolgstappen zetten met nog langere lestijden. Houd 
als schoolleiding oog voor het ontwikkeltempo van de docenten. 

bevindingen  visitatieteam 

aanbeveling 3. 
1. 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 

aanbeveling 4. 
1. 
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In de effectiviteit is een slag gemaakt. Met de komst van de 6 kernwaarden binnen Dalton  
is effectiviteit/doelmatigheid natuurlijk ook één van de kernwaarden. Daarnaast heeft de 
inspectie in schooljaar 08-09 ook al een opmerking gemaakt over de effectiviteit van de 
lessen. Het morsen van lestijd moest teruggedrongen worden. Het team heeft dit opgepakt 
en heeft een manier gevonden om lessen van 60 en 75 minuten effectief te maken. In 
november 2014 was de inspectie positief over het effectieve tijdgebruik in de lessen.  
 

 
 
 
 
De effectiviteit van de lessen is zeker toegenomen. Daar waar meerdere werkvormen 
worden ingezet blijven leerlingen geconcentreerd en betrokken aan de gang. Daar waar er 
weinig variatie in de lessen is (b.v. 45 min. ‘zelfstandig aan het werk’) loopt de effectiviteit 
zichtbaar terug.  
 
 

 
 
 
 
Besteed aandacht aan de breuk tussen onder- en bovenbouw. Ook in een examenjaar kan 
naar het examen worden toegewerkt door gebruik te maken van een variabele “dalton”-
didactiek. 
 

 
 
 
 
 
 

Deze kloof wordt steeds kleiner. We vergaderen als team meer gezamenlijk en in een team-
coaching die dit schooljaar is gestart, wordt ook aandacht gegeven aan het verkleinen van 
de kloof. Dit schooljaar is meer tijd ingeruimd voor sectieoverleg en staan verschillende 
sectiehoofden overleggen op de agenda.  
Het is nog wel zo dat ieder team z’n eigen specifieke aandachtspunten heeft, maar er is 
absoluut oog voor de verkleining van de kloof. 
 

 
 
 
 
Het visitatieteam heeft onvoldoende kunnen vaststellen óf – en hoe de kloof tussen onder- 
en bovenbouw verkleind is. Tijdens het gesprek met de schoolleiding is gezegd dat er meer 
overleg is tussen docenten van de ob en bb, maar uit de gesprekken met de docenten is 
daarentegen gebleken dat enkele docenten bb geen weet hebben van wat er in de ob 
gebeurt. 
 
 
 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 

aanbeveling 5. 
1. 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 
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Probeer de ict-voorzieningen effectiever te gebruiken. Onderzoek de mogelijkheden van ict 
bij het verwezenlijken van variatie in instructie, samenwerkend leren, zelfstandig leren etc. 
Maak hierbij gebruik van de expertise van collega daltonscholen. 
 

 
 
 
 
 

In 2011 is SG Nelson Mandela een digitale school geworden. Na een hybride systeem van 
boeken en ICT middelen is in 2014 besloten om iPad-onderwijs te gaan geven. Het gebruik 
van de iPad geeft ons de mogelijkheid om het onderwijs te personaliseren en meer te 
differentiëren. 

 
 
 
 
Er is een stap gemaakt m.b.t. het effectiever inzetten van de ICT-voorzieningen. Een prima 
netwerk, laptops en de in de brugklas ingevoerde Ipads zijn een goede basis voor verdere 
ontwikkeling. In de brugklas worden de lesboeken door de leerlingen digitaal gebruikt en 
docenten zijn door medewerkers van de boekenleverancier (van Dijk) getraind in het ‘hoe 
hiermee om te gaan’. Sommige docenten zijn op individuele basis bezig met het aanpassen 
van digitale lesstof en taakopdrachten. Voor een groot aantal docenten / vakken valt hier 
nog zeker de nodige ‘winst te behalen’. 
 

 
 
 
 
 
Het aftekenen van daltontaken leidt soms tot een “handtekeningenjacht”. Zorg voor betere 
afstemming tussen mentoren en vakdocenten en maak dit systeem meer flexibel. 
 
 
 
 
 

De school heeft deze aanbeveling ter harte genomen en de “handtekeningenjacht” 
vervangen door een digitale leeromgeving. 

 
 
 
 
 
Door de aftekenkaart af te schaffen en het flexibeler maken van het verantwoorden van het 
werk is de rust toegenomen. Leerlingen geven nu in de digitale omgeving van Magister 
(ELO) aan of zij het werk af hebben (ze kunnen dit zelf digitaal afvinken). Docenten kunnen 
dit monitoren. Leerlingen ervaren, dat de eigen verantwoordelijkheid in het klimmen der 
jaren toeneemt. Omdat door docenten hier verschillend mee wordt omgegaan, missen 
leerlingen soms wel duidelijkheid.  

aanbeveling 6. 
1. 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 

aanbeveling 7. 
1. 

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. 

 

 
 
 
 
De leerlingen kunnen in Magister, in hun studiewijzer, zien wat hun taak is per vak. Ook 
ouders hebben hier uiteraard zicht op. De leerlingen kunnen aan hun vakdocent laten zien 
in hoeverre zij zijn gevorderd met hun huiswerk en verantwoorden zich voor hun taak. 
Daltonuren worden door leerlingen ook nog wel eens aangewend om de taak voor ver-
schillende vakken te voltooien.  
 

 
 
 
 
 
De leerlingen kunnen in Magister hun studiewijzer per vak inzien en in de digtale agenda het 
reeds vastgelegde huiswerk per dag/week zien. Het visitatieteam heeft geconstateerd dat 
de leerlingen het werk voor de volgende dag/lopende week uit de agenda van Magister 
halen. De leerlingen kunnen in de digitale agenda het werk dat gemaakt is afvinken.  
Tijdens de lessen is een wisselend beeld geconstateerd: bij enkele lessen wordt er een 
duidelijke relatie gelegd met het opgegeven werk/de studiewijzer in Magister, bij sommige 
lessen werd dit niet gezien. Uit gesprekken is gebleken dat leerlingen zich vooral moeten 
verantwoorden als er tegenvallende resultaten zijn. Op dinsdagmiddag is er een nablijfuur 
voor de leerlingen die hun werk niet af hebben. Tijdens de rapportuitreikingen moeten de 
leerlingen zich verantwoorden voor de behaalde resultaten tegenover hun ouders. In de 
praktijk blijken zij hier weinig bij begeleid / voor opgeleid te worden. Het gevolg is dan dat de 
mentor veelal de leiding heeft tijdens een rapportbespreking. De rapportbespreking is veelal 
gericht op de resultaten en minder op de persoonlijke ontwikkeling. 
Tijdens de Daltonuren kiest een leerling met welk vak, in welk lokaal en bij welke docent hij 
aan het werk gaat. Bij de gewone vaklessen valt er in het algemeen niet veel te kiezen voor 
de leerling m.b.t. individuele leerstoflijnen; de lessen zijn vaak erg docentgestuurd. 
 

 
 
 
 
 
 

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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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. 

 

 

 

 
 
 

Binnen een les biedt een docent minimaal 3 verschillende werkvormen aan. Er is binnen 
een les van 75 minuten voldoende tijd om leerlingen aan hun eigen werk bezig te laten zijn. 
De docent differentieert in zijn lessen en kan de taakinhoud aanpassen op de verschillen die 
er tussen leerlingen bestaan. De docent is in toenemende mate coach en begeleidt de leer-
lingen in hun taak. Het is, gelukkig maar, ook niet te doen om 75 minuten een frontale/ 
klassikale les te geven. Een docent moet, vanwege de langere les, wel verschillende werk-
vormen gebruiken. 
 

 
 
 
 
Alles rond het leren is sterk docentgestuurd. Er zijn voorbeelden (muziek en L.O.) waarbij 
leerlingen ook zelf keuzes kunnen maken m.b.t. de leerstof, het tempo  of de manier waarop 
ze de leerstof willen verwerken. 
De docenten dienen tenminste 3 verschillende werkvormen per les aan te bieden. Deze 
afspraak komt een aantal docenten niet direct bekend voor.  De indruk ontstaat dat deze 
min of meer voortvloeit vanuit een 75 min. roosterstructuur en niet vanuit een didactische 
invalshoek. Wellicht blijven de werkvormen zodoende veelal docentgestuurd en voor alle 
leerlingen hetzelfde. Daarbij hanteert niet iedere docent dezelfde definitie voor een (samen-) 
werkvorm. 
Het visitatieteam heeft één voorbeeld gezien waarbij de leerling de volgorde van het 
uitvoeren van de opdrachten (met werkvorm) zelf mocht bepalen. Leerlingen die qua 
resultaten achterblijven, krijgen vaak extra aandacht / les / uitleg. Differentiatie voor de 
betere leerlingen is door een enkele docent wel genoemd, maar tijdens lesbezoeken niet 
waargenomen. 
Ook in de studiewijzers is nauwelijks tot geen differentiatie zichtbaar. 
 
 
 
 
1.8 Op de school heerst een cultuur van vertrouwen.  
1.9 Leraren en overige medewerkers kunnen omgaan met verantwoordelijkheid en het 

aangeven van grenzen.  
1.10 Leraren en overige medewerkers komen de afspraken na. 
1.11 De brede algemene vorming van leerlingen is richtinggevend.  
1.12 Het onderwijs wordt gegeven in een lerende organisatie waar leerlingen en 

leerkrachten zich kunnen ontwikkelen naar hun mogelijkheden. 
 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 
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Tussen docenten en leerlingen heerst een sfeer van vertrouwen en respect. Onze docenten 
zijn leerlinggericht en de inspectie heeft in november 2014 in het nagesprek met de school-
leiding aangegeven dat dit een zeer sterk punt van de school is.  
De afspraken worden bij ons op school nagekomen en het docententeam is sterk in het 
leveren van piekprestaties; als het spannend wordt, dan staan de docenten als één blok 
voor onze taak.  
Binnen onze school is zeker ruimte voor ontwikkeling. Zo worden onze docenten geschoold 
tijdens studiedagen en wordt er geleerd in duo’s. Na de succesvolle invoering van het iPad 
onderwijs zijn alle docenten geschoold in de techniek en de didactiek.  
 

 
 
 
 
Uit gesprekken blijkt, dat het onderling vertrouwen tussen alle geledingen groot is. De 
leerlingen zijn erg tevreden over hun docenten en zouden de school ook bij hun vrienden 
aanbevelen.  
De docenten krijgen ook veel ruimte van de schoolleiding en gaan daar in het algemeen 
goed mee om.  
Afstemming tussen de docenten onderling of met het team als geheel, lijkt nog geen 
gemeengoed te zijn. Het delen van goede voorbeelden lijkt meer op toevalligheid (in de 
koffiekamer) te berusten dan dat het in de overlegstructuur van de school is opgenomen, 
ondanks de voor docenten georganiseerde ‘didaktiekcarrousel’ op verschillende 
daltonwerkmiddagen. Uit gesprekken met docenten komt naar voren dat een deel van het 
team de onderlinge afspraken liever niet wil vastleggen. Hier heeft men uiteenlopende 
redenen voor. In het kader van de borging is vastleggen echter noodzakelijk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 De leerling neemt zelf initiatieven om zijn leerdoelen te bereiken.  
2.2 De leerling vraagt hulp van anderen en helpt anderen als zij hem/ haar om hulp 

vragen. 
2.3 De leerling bepaalt mede hoe ( werkvorm, tempo, plaats, tijd) hij/zij werkt aan de 

gestelde doelen. 
2.4 De leerling kan omgaan met uitgestelde aandacht. 
2.5 De leerling krijgt de gelegenheid het gemaakte werk zelfstandig na te kijken. 

 

 
 
 
 
 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 

2. Zelfstandigheid  
 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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In de meeste lessen, en zeker ook in daltonuren, zie je leerlingen die initiatief nemen om het 
leerdoel te bereiken, maar de meeste leerlingen hebben hier nog hulp bij nodig. Ze vragen 
daarbij hulp aan elkaar en ook aan docenten. 
Er is ruimte om dit te doen zoals leerlingen het zelf willen. Een mooi voorbeeld is daarbij het 
digitaal werken. De leerlingen kunnen in sommige gevallen zelf kiezen of zij iets digitaal of 
op schrift verwerken. Daarbij speelt de persoonlijke voorkeur van de leerlingen een grote rol. 
Bij meerdere vakken is er voor de leerlingen een mogelijkheid om zelfstandig het werk na te 
kijken. In Magister is de taak in de studiewijzers opgenomen. 
Leerlingen hebben nog moeite met het maken van een koppeling van het te maken taak-
werk met de leerdoelen. Wij zijn op weg om leerlingen volledig zelfstandig leerdoelen te 
laten verwezenlijken of daar juist hulp bij te laten vragen, zodat zij dit beheersen als zij van 
school af zijn. 

 
 
 
 
Zelfstandigheid bij leerlingen is onder meer terug te zien in de daltonuren. Leerlingen 
hebben de beschikking over een (digitale) studiewijzer en een huiswerkagenda in Magister. 
De studiewijzers zijn eigenlijk (huis)werkplanningen: er staan nauwelijks werk- en leerdoelen 
in omschreven. Het is niet duidelijk waarom je iets moet maken of leren. De leerlingen 
kunnen  daardoor zelf geen initiatieven nemen om hun leerdoelen te bereiken. De leerlingen 
maken het huiswerk (of niet) dat wordt opgegeven, veelal zonder dat duidelijk is waarom ze 
het moeten maken. Bij de meeste vakken hebben de leerlingen nog wel de keuze wanneer 
ze hun weektaak afmaken. “Als het maar aan het einde van de week af is”, zeiden veel 
leerlingen. 
Het visitatieteam heeft gezien dat veel leerlingen elkaar (automatisch) helpen als een mede-
leerling met vragen zit. Als een leerling een vraag aan de docent stelt, wordt hij meestal 
meteen geholpen; uitgestelde aandacht is weinig gezien. 
Het gemaakte werk wordt soms in de les klassikaal nagekeken en soms moet de leerling 
het zelf thuis doen aan de hand van de antwoorden in Magister(ELO). 
Door het 75 minuten rooster is er veel tijd om in de lessen zelfstandig aan het werk te gaan. 
De school afficheert zich dan ook als huiswerkarme school. Voor leerlingen is het prettig, 
omdat ze op die manier, zeker in de eerste drie leerjaren, bijna al hun werk op school 
kunnen uitvoeren. Leerlingen gebruiken het daltonuur (het 1e lesuur) voor het afmaken van 
huiswerk of het leren van SO’s  of toetsen die zij die dag moeten maken. De Daltonuren 
worden op deze wijze niet gebruikt om vooruit te plannen. De Daltonuren lijken hierdoor op 
huiswerkuren.  
 
 
 
 
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. 
 

 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 
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De docenten zijn goed in staat om de leerlingen zo te bedienen dat zij hun werk op een 
zelfstandige manier kunnen aanpakken. Binnen onze lestijd is er ook voldoende ruimte om 
leerlingen in hun eigen tempo te laten werken. 
De docenten zouden leerlingen meer kunnen stimuleren zelf initiatieven te (laten) nemen. 
Onze school biedt talenturen aan die specifiek bedoeld zijn om talenten in te laten zien en te 
ontwikkelen. Docenten bieden onze leerlingen de mogelijkheid talenten verder te ontwikke-
len door middel van differentiëren. 

 
 
 
 
De lessen zijn sterk docentgestuurd. De planning wordt bepaald door de docent, bij 
sommige vakken/docenten mogen de leerlingen kiezen wanneer ze hun werk afmaken (als 
het maar aan het einde van de week af is). Alleen ‘uitvallers’ krijgen een planningsagenda. 
Er is geen keuze uit verschillende leerroutes/ verschil in tempo/verrijkingsstof. Er ligt veel 
verantwoordelijkheid bij de docent. 
Het visitatieteam heeft weinig voorbeelden gezien waarbij leerlingen zelf initiatieven kunnen 
nemen; binnen de vakles hebben we weinig voorbeelden gezien waarbij leerlingen hun 
eigen talenten kunnen ontplooien. Tempodifferentiatie is veelvuldig waargenomen, andere 
vormen van differentiatie zijn nauwelijks gezien. Uit het gesprek met de leerlingen blijkt dat 
de invulling van lessen en studieplanners en het gebruik maken van verschillende werk-
vormen waarbij een beroep wordt gedaan op vaardigheden van leerlingen, sterkt afhangt 
van de docent.  
 
 
 
 
 
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.  
 

 
 
 
 
 

Er is volop ruimte om talenten te ontplooien. Zo geeft een aantal docenten talenturen aan de 
leerlingen die hiervoor kiezen. De docenten vinden het vaak ook leuk om hiermee bezig te 
zijn. Je ziet met het gebruik van de iPads ook dat docenten hun kans grijpen en hun lessen 
verder ontwikkelen. 
De schoolleiding stimuleert docenten regelmatig om initiatief te tonen. De leus “Don’t 
ask what your school can do for you, but ask what you can do for your school” is bij 
ons van toepassing. 
Vanuit de gesprekkencyclus en de deskundigheidsbevordering wordt initiatief nemen 
gestimuleerd. “Good practices” worden gedeeld. 
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De zelfstandigheid van de leerlingen is sterk gestructureerd. Er is sprake van een beperkte 
keuze binnen een sterk gestructureerd kader, waarin leerlingen weinig keuzemogelijkheden 
hebben. 
De schoolleiding biedt docenten veel ruimte om eigen initiatieven te ontplooien en legt veel 
verantwoordelijkheid bij de individuele docent neer. Dit zorgt er voor, dat er geen duidelijke 
lijn te ontdekken is bij het ontwikkelen van de kernwaarde zelfstandigheid.  Het 75-minuten 
rooster is een duidelijke keuze van de school. De invulling van deze lessen hangt af van de 
vaardigheid van de docent om werkvormen in te zetten die de zelfstandigheid van de 
leerlingen vergroot. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

 

 
 
 
 

Er wordt op verschillende manieren door leerlingen samengewerkt, waarbij leerlingen 
verschillende vormen van samenwerken oefenen. Bijvoorbeeld de sterke leerling helpt de 
zwakkere, leerlingen maken opdrachten en overleggen met elkaar, of leerlingen maken 
opdrachten en zijn verantwoordelijk voor een bepaald gedeelte van de opdracht. Er wordt 
ook geëvalueerd op het aspect samenwerken als er een groepsopdracht gegeven wordt. 
 

 
 
 
 
Leerlingen geven aan dat ze regelmatig moeten samenwerken. Er wordt  meestal in 
tweetallen gewerkt aan bijvoorbeeld practicumverslagen, een presentatie of een poster. 
Soms wordt er ook in viertallen gewerkt met een specifieke taakverdeling. Er wordt 
regelmatig op de samenwerking teruggekeken, waarbij leerlingen ook op het functioneren 
van hun eigen groepsgenoten reflecteren.  
Leerlingen leren in de brugklas iets over samenwerken, maar de school heeft geen 
ontwikkellijn op het gebied van samenwerken. 
Leerlingen geven aan dat er naar ze geluisterd wordt en dat leraren respectvol met ze 
omgaan. 
In de 75-minuten lessen moeten volgens de schoolleiding ook samenwerkingsvormen 
worden ingebouwd. Het visitatieteam heeft een aantal keren gezien dat er coöperatieve 
samenwerkingsvormen in de lessen worden toegepast. De opstelling in de lokalen geeft 
leerlingen vooral de mogelijkheid in tweetallen te werken aan opdrachten.  
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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. 
 

 
 
 
 
 

De secties stellen de studiewijzer (= de taak) samen en hierin wordt samengewerkt om de 
leertaak te bepalen. De docent gebruikt verschillende vormen van samenwerking en maakt 
dit ook mogelijk in zijn/haar lessen. 
De docenten gebruiken vormen van de samenwerken in de les. Docenten werken samen in 
secties, in teams. Zij overleggen, helpen elkaar, verdelen de taken, geven elkaar feedback 
en stemmen leerdoelen op elkaar af. Inspirerende lesvormen en good practices worden 
gedeeld.  
 
 
 
 
De 75-minuten lessen geven de docent de mogelijkheid tot het variëren in werkvormen.  
Het team is hierin geschoold en er is een coach in de school die collega’s kan helpen de 
werkvormen toe te passen in de lessen. In de school zijn docenten die samenwerken 
regelmatig als werkvorm inzetten. Andere docenten kunnen van deze good practices leren 
en hun gereedschapskist met samenwerkingswerkvormen verder vullen. 
Het visitatieteam heeft in enkele lessen mooie samenwerkingsvormen gezien, maar heeft 
ook gezien dat nog niet alle docenten de samenwerkingsmogelijkheden voor leerlingen 
voldoende benutten. De samenwerkingsopdrachten staan veelal niet expliciet in de studie-
wijzers vermeld.  
Het visitatieteam heeft de indruk dat nog niet alle docenten voldoende ‘didactisch gereed-
schap’ hebben om verschillende samenwerkingsopdrachten in de lessen in te zetten. 
Leerlingen noemen meteen twee vakken die eruit springen als het gaat om samenwerken. 
De kennis is in de school aanwezig. De schoolleiding geeft aan dat docenten gewend zijn 
om in duo’s te werken en dat good practices gedeeld worden op de daltonwerkmiddagen 
voor docenten.  
 
 
 
 
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.   

 

 
 
 

Indicatoren op leraarniveau 
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Binnen onze school wordt er op alle niveaus goed samengewerkt. Het “samen” staat hoog 
in het vaandel. In de afgelopen jaar is ook gebleken dat docenten, tijdens verschillende 
cursussen, veel met en van elkaar leren. Dit is ook gebleken uit het inspectie oordeel. 
 
 
 
 
De leerlingen geven aan dat er een makkelijke omgang is tussen leerlingen en docenten. 
De docenten zijn respectvol naar de leerlingen toe en je kunt altijd met je vragen bij hen 
terecht. De leerlingen hebben het gevoel dat er naar hen geluisterd wordt en dat ze gezien 
worden.  
Enkele leerlingen geven aan dat er aan het begin van het jaar met de klas regels zijn 
opgesteld, ook over wat de leerlingen van de docenten verwachten. 
Docenten geven aan dat zij openstaan voor de vorig jaar gestarte vorm van intervisie in 
duo’s.  

 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

 

 
 
 
 

Reflectie heeft in de afgelopen twee jaar een prominenter plek gekregen bij ons op school. 
Aan het eind van de lessen wordt zeer regelmatig gereflecteerd en op verschillende wijzen. 
Leerlingen reflecteren op hun werk en sturen, indien nodig, hun planning bij. Dit laatste 
gebeurt vaak in samenspraak met de mentor. Ook de leerpunten worden met de mentor 
besproken en ingezet in de planning. Als er in een reflectie een procesevaluatie wordt 
gedaan, dan reflecteren de leerlingen ook op het gedrag van de medeleerlingen. 
 
 
 
 
De ‘taak’ bestaat uit de opdrachten, toetsen en het werk zoals genoemd in de studiewijzer 
en vastgelegd in de digitale agenda van de leerlingen. De leerling maakt eigenlijk geen 
eigen planning en stuurt deze dus ook niet bij. De leerling kan wel met behulp van de 
vastgelegde planning van de docent vooruit werken.  
Het visitatieteam heeft leerlingen geen reflectie-instrumenten zien gebruiken waarin wordt 
geëvalueerd op het proces (planning, uitvoering, mate van zelfstandigheid etc.). 
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Sommige lessen worden afgesloten met een terugblik, waarin vooral de lesinhoud/de leer-
doelen gecheckt worden. Sommige docenten sluiten het daltonuur af door met leerlingen 
terug te kijken op wat ze het afgelopen uur gedaan hebben (efficiency van tijd). Leerlingen 
geven aan dat zij ook reflecteren op de samenwerking tijdens groepsopdrachten, waarbij ze 
ook het functioneren van hun medeleerlingen mogen beoordelen. 
In de rapportgesprekken tussen leerling, ouders en mentor wordt vooral gesproken over de 
resultaten, niet over de daltonvaardigheden. 
 
 
 
 
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.  

 

 
 
 
 

De docent reflecteert in toenemende mate in zijn les. Ook de reflectie op samenwerking 
wordt hier soms in meegenomen. De docenten laten hun eigen handelen ook door leer-
lingen en collega’s beoordelen.  
Bij elke les staat de planning op het bord en het laatste woord is “terugkijken”. 
 
 
 
 
Het visitatieteam heeft aan het eind van enkele lessen een terugblik op de les gezien met 
aandacht voor het gedane werk en soms met aandacht voor de werkwijze van de leerling.  
In één les vroeg de docent om feedback op zijn eigen functioneren. Bij het merendeel van 
de bijgewoonde lessen ontbrak de terugblik of check. 
Tijdens de individuele gesprekkencyclus staat reflectie op het eigen functioneren op de 
agenda, maar het is ons niet duidelijk hoe hier structureel invulling aan wordt gegeven.  
De docenten geven aan dat dit een ontwikkelpunt is. 
 
 
 
 
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. 
 

 
 
 
 

De school maakt gebruik van een gesprekkencyclus (= planningsgesprek, voortgangs-
gesprek en beoordelingsgesprek in één schooljaar). Deze cyclus wordt met alle mede-
werkers doorlopen. Een belangrijk onderdeel van deze cyclus is (zelf)reflectie. Dit zit dus al 
in het HR systeem van de school. In die zin ontkomt niemand aan het reflecteren op het 
eigen handelen. 
Binnen de school zijn er tevredenheidsonderzoeken, LAKS monitoren en een door de 
leerlingenraad opgestelde enquête.  

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 
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Er is geen doorlopende leerlijn reflectie. Er worden enquêtes gehouden onder leerlingen, 
maar het is het visitatieteam niet geheel duidelijk wat er met de uitkomsten van die enquêtes 
wordt gedaan. 
In de zelfevaluatie worden het delen van good practices en het werken in duo’s meerdere 
malen genoemd, maar in de gesprekken met docenten komt dit nagenoeg niet terug. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

 

 
 
 
 

Het effectief bezig zijn met de taak is een belangrijk element van onze school. De leerlingen 
zijn hiermee bezig en verantwoorden zich twee keer per jaar persoonlijk naar hun ouders 
toe (in het bijzijn van hun mentor) over deze taak. Binnen de taken hebben de leerlingen in 
lessen vaak de mogelijkheid om te kiezen hoe zij de taak doen, in welke volgorde, wanneer 
en met wie. Hierin zitten dus keuzemogelijkheden.  
 
 
 
 
Het taakwerk wordt opgegeven d.m.v. de studiewijzer die voor de leerling op de ELO te 
vinden is. Tegelijkertijd wordt dit taakwerk in de agenda in magister gezet. Sommige leer-
lingen gaven aan dat het voor hen niet altijd duidelijk is wat er van hen wordt verwacht. In 
verreweg de meeste gevallen is de studiewijzer ‘een door de docent vastgelegd spoor-
boekje door de methode’. Met een verbeterde studiewijzer kan de leerling veel meer rele-
vante informatie (leerdoelen, reflectievorm, samenwerkingsopdrachten, enz.) krijgen en zijn 
werk meer zélf plannen. In principe kunnen leerlingen wel vooruit werken en ook verrijkings-
opdrachten krijgen maar daar is geen ‘beloning’ voor. Volgens de docenten zijn er leerlingen 
die bijv. vervroegd examen zouden kunnen doen, maar deze uitdaging wordt nog niet aan 
leerlingen aangeboden. Ook zou er via de studiewijzer meer gedifferentieerd kunnen 
worden naar leerdoelen en, mogelijk, leerstijlen. 
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5.4 De leraar behaalt zijn leerdoelen. 

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

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

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

5.8 De leraar daagt leerlingen uit het beste uit zichzelf te halen.  
5.9 De leraar geeft leerlingen een uitdagende motiverende taak die past bij het niveau, 

de interesse en het (werk)tempo van de individuele leerling. 
5.10 De leraar analyseert de leerproblemen van leerlingen die de leerdoelen niet halen. 

 

 
 
 
 

Zoals al eerder besproken in de zelfevaluatie, is het voor een docent onontkoombaar om 
tijdens lessen van 75 minuten afwisseling aan te bieden in de werkvorm. Leeractiviteiten 
worden afgewisseld en er wordt volop afgestemd op de leerlingen. Het sterke van onze 
school is de blik op de leerling en het motiveren van de leerling en eruit halen wat erin zit. 
De docent weet de leerstof goed aan te passen aan de leerbehoefte van de leerlingen. De 
inspectie benoemt dit in het oordeel ook als een sterk punt.  
Binnen een vmbo-school heeft de docent de taak om constant aandacht te geven aan zaken 
als plannen en organiseren. Dit heeft tot doel om het leren zo effectief mogelijk te maken.  
 
 
 
 
Er zijn stappen gemaakt bij het afwisselen van leeractiviteiten tijdens de les. Het visitatie-
team is van mening dat hier nog verdere stappen gemaakt kunnen worden. Het gebruik van 
werkvormen verschilt sterk per docent. In veel van de geobserveerde lessen bestaat een 
groot deel van de lestijd uit het maken van de taakopdrachten.  
Het opstellen en uitwerken van een lijst van in-te-zetten uitdagende werkvormen zal de 
‘didactische gereedschapskist’ van de docent zeker verder vullen. Daarnaast kunnen 
supervisie en intervisie de inzet van deze werkvormen versterken. 
De uitdaging voor de leerlingen wordt nu vooral gezocht in de zogenaamde talentklassen in 
het 1e leerjaar: leerlingen kunnen kiezen uit bijv. de sportklas, de voetbalklas, de kunstklas 
en de wetenschapsklas. Leerlingen uit de 1e klas gaven aan dat je in deze talentklassen een 
extra lesuur volgt gekoppeld aan het talentprofiel (in de daltonzone). Leerlingen die niet voor 
een talentklas kiezen hebben dan gewoon een daltonuur. 

 
 
 
 
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.  
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De school is zeer efficiënt in de inrichting van tijd en middelen. Er wordt sterk gestuurd op 
de opbrengsten en dit heeft ook al z’n vruchten afgeworpen. De school is sterk in het onder-
steunen en het bieden van passende zorg voor leerlingen die de leerdoelen niet halen. De 
implementatie van de leerlijn daltoncompetenties is een punt van zorg voor de school. De 
beoogde doelen zijn nog niet behaald, onder meer wegens personele omstandigheden.  
 
 
 
 
De school legt de focus zeker op de leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben om 
het beoogde niveau te kunnen halen. Maar er is weinig uitdaging voor de leerlingen die 
meer zouden kunnen. Zoals de school zelf al aangeeft is de leerlijn daltoncompetenties voor 
leerlingen nog in een beginstadium.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

 

 
 
 
 
 

Dalton is bij ons sterk geborgd in het schoolplan, de teamplannen en in de doelen van onze 
gesprekkencyclus. Onze school is betrokken in Daltonland. De daltonidentiteit wordt in 
allerlei schooluitingen uitgedragen. In presentaties, websites, schoolgidsen en folders is 
Dalton duidelijk aanwezig.  
Met de aanvang van de nieuwbouw wordt ook rekening gehouden met de eisen die Dalton 
aan ons gebouw stelt.  
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Tijdens de bijeenkomsten van de leerlingraad staat Dalton altijd op de agenda. De dalton-
scholing hebben alle docenten bij ons op school gevolgd. In de regio is de school ook 
betrokken en altijd vertegenwoordigd. We werken samen binnen het AAAP netwerk. Dit zijn 
de daltonscholen uit Alkmaar, Almere, Amsterdam en Purmerend. De ouders zijn ook 
enthousiast over het daltonconcept. Tijdens ouderavonden worden de ouders uit de 
ouderraad ook gevraagd wat Dalton betekent. Op bestuursniveau is er ook veel draagvlak 
voor Dalton. 
 
 
 
 
Op de website, in het concept-schoolplan en in het jaarboekje is er globaal aandacht voor 
het daltonkarakter van de school onder de paraplu van de vijf kernwaarden van de school: 
1. Respect 
2. Duidelijk 
3. Verantwoordelijk 
4. Inspirerend 
5. Dynamisch 
De daltonidentiteit wordt slechts beschreven in termen van ‘wat’ en niet in termen van ‘hoe’ 
op blz. 28 van het Jaarboekje met het kopje ‘Daltonuur, wat doen de leerlingen dan 
precies?’ Het visitatieteam is van mening dat deze beschrijvingen uitgebreider en duidelijker 
kunnen. Er kan nadrukkelijker op de invulling van het daltonconcept van de school gewezen 
worden. Ook in de teamplannen (ontwikkeldoel 2) wordt aangegeven dat  ‘alle lessen  
voldoen aan de daltonstandaard’. Het visitatieteam heeft niet kunnen achterhalen wat deze 
daltonstandaard van Nelson Mandela precies inhoudt.  
In het concept-schoolplan 2014-2018 heeft de school de nieuwe kernwaarden van Dalton 
beschreven. Een heldere beschrijving en concretisering van dalton in relatie tot de school-
eigen kernwaarden zal de visie van de school veel krachtiger maken. 
 
Er is zeker sprake van daltonscholing d.m.v. cursussen, studiemiddagen en startvormen van 
intervisie en supervisie. Het visitatieteam heeft hierbij echter geen doorgaande (ontwikkel)- 
lijn kunnen herkennen. Een (dalton)scholingsplan ontbreekt.  
Een aantal docenten ontwikkelt op persoonlijke titel met inzet en passie de verschillende 
daltonaspecten binnen de school. Het visitatieteam ervaart bij de daltonontwikkeling echter 
een zekere mate van vrijblijvendheid bij de docenten. ‘Als je maar met dalton bezig bent 
…..’. Het visitatieteam mist een gedeelde daltonvisie, richtinggevende doelen, duidelijk 
geformuleerde daltonleerlijnen en (dus) een gerichte sturing. Een gedeelde visie en een 
richtinggevend daltonontwikkelplan (DOP) is gewenst. (Zie aanbeveling 1). 
 
Jaarlijks worden er door de leerlingenraad docentenquêtes afgenomen.  
Ouders zijn bijzonder positief over het dalton-zijn van de school. Op elke ouderavond komt 
het daltononderwijs aan de orde. Ouders zijn ook erg tevreden over de invulling van het 
daltonuur aan het begin van de dag. Ook heeft het Bestuur  het volle vertrouwen in het 
daltonconcept van de school. 
De school is actief betrokken bij zowel de landelijke regio vo, als het regionale dalton-
netwerk AAAP (Amsterdam, Alkmaar, Almere en Purmerend).   
De verbouwing van het schoolgebouw start in 2016: de daltonmogelijkheden zullen dan 
aanzienlijk toenemen.  
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Het visitatieteam heeft gesproken met 8 leerlingen, 2 uit elke leerlaag. De leerlingen zitten niet in 
de leerlingenraad. 
 
Daltonuren 
De meeste docenten starten het daltonuur met een rondje door het lokaal om te vragen wat je dat 
uur gaat doen. Aan het eind vraagt heel soms de docent wat je dat uur hebt gedaan. 
In principe werk je in het daltonuur aan het vak waar je zit, als je aan een ander vak wilt werken 
moet je het even vragen (dit geven de 1e klassers aan). 
Er zit verschil in de benadering van docenten, sommigen zijn strenger dan anderen in wat er wel 
en niet mag tijdens een daltonuur. 
De 4e klassers geven aan dat het daltonuur fijn is om je huiswerk af te maken en dat iedereen 
meestal goed aan het werk is, zeker als je in daltonstilte-lokaal zit. De 2e klassers vinden het 
daltonuur handig omdat je kunt werken aan dingen die je niet af hebt, vragen kunt stellen aan de 
docent en dat de docent tijd heeft om te helpen. Het daltonuur wordt dus veelal gebruikt om 
gericht te werken aan vakken die je niet afhebt en/of die je moeilijk vindt of om nog even te leren 
voor een toets die dag.  
 
Studiewijzers 
De leerlingen geven aan dat zij niet alle studiewijzers gebruiken. Soms wordt de studiewijzer 
alleen in de les gebruikt, anderen gebruiken hem om ’s avonds te kijken wat ze af moeten hebben 
voor de volgende dag zodat ze eventueel kunnen bijwerken. 
De derde klassers geven aan dat ze de studiewijzers ook op papier krijgen omdat hun laptops niet 
goed werken.  
De 4e klassers gebruiken de studiewijzers niet echt. 
De 2e klassers geven aan dat de studiewijzers niet bij alle docenten gebruikt worden.  
Iedereen wordt geacht al het werk dat in de studiewijzer staat te maken. Een heel enkele keer kun 
je verrijkingsstof krijgen als je hoger dan een 7 staat of herhaling als je niet zo goed bent. 
De docenten controleren in de les of je je (huis)werk af hebt. Als je je (huis)werk regelmatig niet 
op tijd af hebt moet je op dinsdagmiddag naar het inhaalmoment komen om het af te maken.  
 
Samenwerken 
Leerlingen geven aan vooral samen te werken bij science en biologie. Leerlingen noemen steeds 
deze vakken als het gaat om het leren van daltonvaardigheden. Daar moeten ze in tweetallen 
werkstukjes en voortgangsverslagen maken. Bij andere vakken moet er wel eens een poster 
gemaakt worden (dit is dan een opdracht uit het werkboek). Bij Nederlands worden er presentaties 
gehouden waarvoor je dan ook een powerpoint o.i.d. moet maken in tweetallen. Er wordt ook een 
Taaldorp gehouden waarvoor de leerlingen in tweetallen gesprekjes moeten voorbereiden. 
De leerlingen geven aan dat ze geen les krijgen over hoe je moet samenwerken. Er wordt wel 
regelmatig achteraf gereflecteerd. Je moet dan een formulier invullen en daarop aangeven hoe de 
samenwerking is verlopen en wie wat heeft gedaan. 
In de 1e klas is er aan het begin wel aandacht voor dalton. Leerlingen leren wat dalton is en over 
hoe je moet plannen en samenwerken. Als het met plannen niet lukt word je ermee geholpen, 
bijvoorbeeld door een planningsboekje te gebruiken. 

Uit de gesprekken met leerlingen 

Overige opmerkingen van de school 
 (nog niet in zelfevaluatie opgenomen, maar wel relevant) 
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De samenwerkingsgroepjes mag je meestal zelf samenstellen. Wij kregen van de leerlingen niet 
de indruk dat zij samenwerken als onderdeel van Dalton zien. 
 
Mentoren 
De leerlingen zijn allemaal erg tevreden over het mentoraat. In de 3e en 4e heb je een keuze-
mentor. Dat vinden de leerlingen fijn, al krijg je soms de mentor van je 3e keus. 
Bij de rapportgesprekken en ouderavonden zijn de leerlingen aanwezig. Zij vinden dit goed.  
Het gesprek wordt meestal door de docent of mentor geleid. Soms moeten leerlingen verklaren 
waarom ze een bepaald cijfer hebben gehaald. Dit hangt af van de docent of mentor. 
 
Relatie docent-leerling 
De leerlingen geven aan dat er een makkelijke omgang is tussen leerlingen en docenten. De 
docenten zijn respectvol naar de leerlingen toe en je kunt altijd met je vragen bij hen terecht.  
De leerlingen hebben het gevoel dat er naar hen geluisterd wordt en dat ze gezien worden.  
Enkele leerlingen geven aan dat er aan het begin van het jaar met de klas regels zijn opgesteld, 
ook over wat de leerlingen van de docenten verwachten. 
 
Themaweek  
In de themaweek heb je gewoon les en zijn er verschillende activiteiten, zo zijn de onderbouwers 
dit jaar gaan schaatsen. De 3e klassers zijn onder meer naar het gemeentehuis geweest en 
worden gevraagd om aan de 2e klassers te vertellen wat de keuzevakken in de bovenbouw 
inhouden. Soms is er 1 dag in de week dat alle lessen in een thema worden gegeven. 
 
De 75 minuten les 
Vaak bestaat de les uit de volgende onderdelen: uitleg, werken, nabespreken/reflecteren. Dit 
laatste is bijvoorbeeld alle moeilijke woorden uit de les op het bord schrijven met de betekenis 
erbij. De leerlingen die wij spraken vonden de 75-minuten lessen prettig omdat je daardoor 
nauwelijks huiswerk hebt. Leerlingen die we buiten het gesprek om hebben gesproken gaven aan 
75 minuten te lang te vinden. 
 
Leerlingenraad  
Deze bestaat in principe uit 1 leerling uit elke klas, maar soms is er niemand die wil. De mening 
van de klas wordt door die leerling verwoord. De aanwezige leerlingen wisten verder niet veel van 
de leerlingenraad af. 
 
Wat zouden leerlingen willen veranderen? 
De aanwezige leerlingen zouden allemaal weer voor deze school kiezen als ze opnieuw moesten 
kiezen. De leerlingen hebben gekozen voor Nelson Mandela omdat het een prettige school is. De 
leerlingen maakten daarbij een vergelijking met de andere MAVO in het gebouw. Er was geen 
leerling die een bewuste keuze heeft gemaakt voor dalton.  
De bovenbouwleerlingen zouden graag betere laptops of iPads in plaats van laptops willen. Ook 
werd aangegeven dat leerlingen vinden dat sommige leraren meer door de klas moeten lopen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Visitatieverslag op basis van 6 kernwaarden, september  2013 21 

 
 
 
 

 De afspraak: ‘minstens 3 werkvormen per les’ wordt niet ervaren als opgelegd. Soms zijn 
het er meer, soms minder. Is ook wel afhankelijk van de klas. Er wordt weinig over 
nagedacht – het gebeurt automatisch.  

 Welke zijn eigenlijk de werkvormen? Is er een lijstje? Er is geen lijstje met mogelijke 
werkvormen. Ook is het niet duidelijk wat precies onder ‘een werkvorm’ wordt verstaan. 

 Het ontwikkelen van ‘samenwerken’ gebeurt bij het vak LO bewust. Bij andere vakken 
‘gebeurt het’, maar is er geen sprake van een van te voren aangegeven / afgesproken 
opbouw. ‘En in klas 4 gaat het gewoon goed’. Uit de gesprekken blijkt dat er geen 
structurele aanpak is om de leerlingen op dit terrein vaardiger te maken. 

 De leerlingen schrijven in voor de daltonuren. Er is hierbij geen keuzemogelijkheid om te 
werken zonder direct toezicht. Op de suggestie vanuit het visitatieteam om hiermee, 
eventueel met pasjes o.i.d., te experimenteren, wordt positief gereageerd. 

 Controle van de taak gebeurt vaak wel, maar regelmatig ook niet. De keuze van de docent 
om wel of niet te controleren is afhankelijk van leerjaar en resultaten.  

 Gegevens over voortgang worden door de mentor in Magister gezet. 

 Differentiëren in leerdoelen en werkzaamheden voor de leerling? Bij het vak LO wel, maar 
bij andere vakken niet / nauwelijks. Wanneer spreek je eigenlijk van differentiëren? 

 Docenten werken aan hun professionalisering. Vorig jaar met een training voor het 
uitbreiden van het didactisch repertoire van de docent (de didactische gereedschapskist), 
intervisie in duo’s, studiemiddagen en supervisie van de interne coach. 

 Het borgen van afspraken leidt, volgens sommige docenten, tot een ongewenst keurslijf. 

 Reflecteren doen we wel, maar ieder op zijn eigen manier.  

 Uit de gesprekken blijkt dat sommige docenten een heel repertoire hebben van manieren 
om te reflecteren. Bij sommige docenten is er behoefte om voorbeelden te delen om zo 
meer tot een gemeenschappelijke aanpak te komen. 

 “Good practices” worden niet structureel gedeeld, het gebeurt veelal informeel. 

 Volgens de afspraken dienen de leerlingen zich tijdens de rapportbespreking tegenover 
hun ouders te verantwoorden voor hun studiehouding en behaalde resultaten. Uit de 
gesprekken blijkt dat er geen structurele aanpak is om de leerlingen  hierin te “scholen”.  
In de praktijk heeft de mentor vaak de leiding in het gesprek. 

 
 
 
 

 De zelfevaluatie is in- en aangevuld door de schoolleiding en de leraren. 

 In de periode ná 2010 is de school, door het afstoten van de afdelingen vmbo bb en kb 
kleiner geworden. In die periode was dalton soms geen prioriteit en heeft de school ‘dalton 
wat laten verslappen’. 

 De focus heeft vooral gelegen op het vergroten van de effectiviteit van de les.  

 Binnen de PSG manifesteert de school zich duidelijk als daltonschool. 

 Veel van de docenten zijn ‘doeners’ – dus niet te veel theorie, maar dóen! 

 Lestijd van 75 min. bevalt goed; het geeft rust in de les. Veel ouders / leerlingen kiezen 
(ook) om deze reden voor de school. 

 Er is nog wel discussie om de lestijd iets korter te maken en de dan vrijgekomen tijd 
anders in te zetten. 
 

Uit de gesprekken met leraren en ondersteunend personeel 

Uit de gesprekken met de schoolleiding 
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De ouders die wij hebben gesproken zijn alle drie lid van de ouderraad. Het Nelson Mandela valt 
volgens hen op als vrij kleine school in de regio; er is veel contact tussen leerling en leraar. 
Ouders hebben het idee dat de leraren de leerlingen betrekken bij het onderwijs/onderwijsproces.  
 
De school profileert zich als daltonschool. Een ouder heeft bewust voor het daltononderwijs 
gekozen, de anderen voor de kleinschaligheid. Tijdens de voorlichting wordt dalton voor het 
voetlicht gebracht en tijdens de eerste ouderavond van het jaar wordt ook uitgelegd op welke 
manier het daltononderwijs vorm krijgt binnen het Nelson Mandela. 
 
De ouders zien alle drie een persoonlijke groei bij hun zoon of dochter waarvan zij overtuigd zijn 
dat deze bewerkstelligd is door het daltononderwijs. Leerlingen worden sterk begeleid in hun 
aanpak op het gebied van plannen en organiseren. Leerlingen leren onderwerpen te verwoorden 
en zijn niet bang om zich naar vreemden toe te presenteren. Dit komt volgens ouders doordat de 
leerlingen bijna als gelijkwaardig worden behandeld door de docenten én doordat leerlingen 
worden uitgedaagd om dingen te doen, zoals het geven van presentaties aan ouders op een open 
dag. 
 
Vrijheid op het Nelson Mandela is echt vrijheid in gebondenheid. Zodra er iets niet goed gaat of er 
wordt misbruik gemaakt van de gegeven vrijheden, dan wordt  vrij snel met de leerling gereflec-
teerd op gedrag, resultaat, planning of aanpak. 
 
Het meest kenmerkende van het daltononderwijs op het Nelson Mandela zijn de daltonuren. 
Ouders zijn hier zeer tevreden over. Enerzijds omdat leerlingen in deze uren zelfstandig aan het 
werk kunnen, zelf kunnen kiezen bij welk vak ze willen zitten en hun huiswerk hierdoor groten-
deels afhebben / achterstanden kunnen inlopen. Anderzijds omdat zij merken dat alle leerlingen 
van leerjaar 1 t/m 4 elkaar treffen in deze uren en elkaar daardoor kennen. Dit geeft de leerlingen 
een veilig gevoel. Iedereen kent elkaar, het is persoonlijker. 

 De Inspecteur heeft bij een andere school Nelson Mandela als zeer positief voorbeeld 
genoemd m.b.t. de invulling van de keuzewerktijd / dalton. 

 Afspraak: minstens drie werkvormen per les – er is geen lijstje met mogelijke werkvormen. 

 In de gesprekken van de gesprekscyclus is ‘dalton’ altijd een gespreksonderwerp. 

 De directie legt lesbezoeken af, maar in het Inspectierapport wordt aangegeven dat de 
schoolleiding zelf niet structureel lessen bezoekt. Naast de directie is er ook een 
docentencoach die veelvuldig lessen bezoekt en hierbij gebruik maakt van een kijkwijzer 
waarop de daltonkernwaarden een prominente plaats innemen. Deze docentencoach 
koppelt (indien gewenst) docenten aan elkaar om van elkaar te leren (“een zesje koppelen 
aan een negen”) 

 Elke vakgroep/sectie dient een vak(ontwikkel)plan te schrijven. 

 Elk jaar organiseert de leerlingenraad een docentenquête. 

 De ict-ontwikkeling loopt al een aantal jaren. 

 De huidige brugklas gebruikt Ipads en is boekloos. 

 Reflectie gebeurt niet volgens vaste regels, maar iedereen doet er wel ‘iets’ aan. 

 De docenten krijgen veel vrijheid voor invulling van de studiewijzer/taak. Ook de 
ontwikkeling van leerlijnen ligt bij de secties. De sectie LO doet hier veel aan, sommige 
andere secties zijn hiermee niet ver. 

 De schoolleiding geeft aan dat er in de afgelopen vier jaar grotere stappen in  de 
daltonontwikkeling gemaakt hadden kunnen worden. De daltoncoördinator is vorig jaar 
vertrokken, een van de twee afdelingsleiders heeft deze taak overgenomen.  

Uit de gesprekken met ouders 
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Wat is voor ouders dalton? Ontwikkeling van je eigen kind zien. 
 
De kracht van het Nelson Mandela is, dat situaties die vervelend zijn worden omgebogen tot iets 
positiefs. 
Tips die de ouders meegeven: 

 Ga niet te rigide werken, geef de leerkracht de ruimte om zijn lessen naar eigen inzicht te 
geven. 

 Stel jezelf als school trotser op. 
 
 
 
 
 
naam bestuurslid:   

 De PSG heeft na 2009 enkele turbulente jaren gekend; o.a. wijziging in bestuursvorm, 
scholenfusies en het afstoten van afdelingen.Nu is de PSG in rustiger vaarwater. 

 Afgelopen jaren is er een herschikking doorgevoerd van het onderwijsaanbod op de 
scholen. Bij Nelson Mandela zijn de afdelingen vmbo bb en kb weggehaald. Hierdoor is het 
leerlingenaantal teruggelopen van 700 naar 450 leerlingen. Er zijn nog wel kansklassen  
1 m/h en 2 m/h, maar leerlingen die na klas 2 de havo-opleiding wensen te vervolgen 
moeten overstappen naar een andere school binnen de PSG. De keuze voor wat betreft 
een verdere herschikking van het onderwijsaanbod voor de volgende jaren is nog onzeker. 

 Het daltonconcept heeft het volle vertrouwen van de PSG – de daltonidentiteit staat niet ter 
discussie. Het bestuur wenst de diversiteit in het scholenaanbod te handhaven. 

 In 2016 zal het gebouw van Nelson Mandela gerenoveerd zijn en deels (daltonproof) 
verbouwd worden. De locatie zal met de andere VMBO-scholen de campusgebouwen 
delen (aula en schoolplein). 

 De directeur / bestuurder van PSG is gesprekspartner van de directie; o.a. op het gebied 
van dalton en kwaliteitsbewaking.  

 Binnen PSG wordt bij overplaatsing binnen het bestuur zoveel mogelijk rekening gehouden 
met o.a. het daltonkarakter van Nelson Mandela. 

 Belangrijk uitgangspunt bij beleid: ‘Succes is voor een belangrijk deel afhankelijk van het 
eigenaarschap”. 

 

 
 
 
 

  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 

Uit de gesprekken met het bestuur 

beoordeling 
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 Advies Criteria 

x Licentie voor vier jaar verlengen Maximaal één onvoldoende kernwaarde inclusief 
realisering aanbevelingen vorige visitatie  

 
 
 
 
 
 
 

Aanbeveling Omschrijving 
Nr. 1 Borging 

In het concept-schoolplan 2014-2018 wordt gesproken van “een herijking van 
dalton: doen we de dingen nog wel goed?” 
Formuleer een meer uitgewerkte visie op daltononderwijs in relatie tot de 
schooleigen kernwaarden die door schoolleiding en docenten wordt gedeeld en 
stel een DaltonOntwikkelPlan op met richtinggevende doelen voor de komende 
vier jaar. Denk daarbij na over de rol van de daltoncoördinator en de coach in 
relatie tot de gedeelde verantwoordelijkheid van de docenten. 

Nr. 2 Verantwoordelijkheid en vertrouwen 
De school heeft een sterk gestructureerd kader waarbinnen leerlingen beperkte 
keuzemogelijkheden hebben. Het is juist de leerling die verantwoordelijkheid 
moet leren dragen voor de planning en de uitvoering van het taakwerk. Kan de 
docent meer maatwerk toepassen, ook in het loslaten van zijn leerlingen? 
Beschrijf hoe de leerling zelfstandig en zelfverantwoordelijk kan leren en welk 
maatwerk van de docent daarbij past.  

Nr. 3 Zelfstandigheid 
1. Alle docenten maken voor de leerlingen in Magister een studiewijzer en 

zetten het werk in de digitale agenda van de leerlingen. Er zijn verschillen 
in de inhoud van de studiewijzer. Het zou goed zijn als een studiewijzer 
zich ontwikkelt van een spoorboekje naar een studiewijzer die leerlingen 
de mogelijkheid biedt te plannen. Stel schoolbreed een format voor de 
studiewijzer vast waarin een aantal leerfuncties zijn gewaarborgd zoals: 

- oriëntatie op leerinhoud en leer(stof)doelen; 
- informatie over tijdsinvestering (“time on task”), (diagnostische) 

toetsing, beoordelingscriteria 
- informatie over keuzemogelijkheden, differentiatie. Hoe wordt er 

rekening gehouden met verschillen in niveau (bijv. m.b.v. een 
diagnostische instaptoets?) 

- rolverdeling van het werk: leerling- en docentactiviteiten, samen-
werkingsopdrachten. 

 
2. Het 75 minuten rooster biedt kansen om leerlingen hun werk zelfstandig 

te maken. Het zou goed zijn als er voldoende afwisseling is in de lessen.  
 

3. Hoe ziet de leerlijn zelfstandigheid er uit van klas 1 naar klas 4? 
 

Advies aan het bestuur van de NDV 
 

Aanbevelingen die met een plan van aanpak opgenomen 
worden in de schoolreactie 
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Nr. 4 Samenwerking 
Het ontwikkelen van samenwerkingsopdrachten is op dit moment nog 
docentafhankelijk. Formuleer een leerlijn 'samenwerking' (klas 1 t/m 4) die door 
het team gedragen wordt en zet een traject in dat alle secties / docenten deze 
leerlijn als uitgangspunt gebruiken bij hun lessen en het samenstellen van de 
studiewijzers.   
De uitwisseling van goede samenwerkingsvormen als ‘daltonstandaard’ kan nog 
meer gestructureerd worden. 

Nr. 5 Reflectie 
Docentenniveau: Er worden enquêtes gehouden onder leerlingen, die worden 
betrokken in de gesprekkencyclus met de schoolleiding. Maar reflectie is ook 
kijken wat beter of anders kan in de eigen lessen d.m.v. het leren van collega’s. 
Er is een start gemaakt met het werken in duo’s. De school biedt o.i. een ideaal 
werkklimaat waarin docenten met elkaar hun eigen professionaliteit verder 
kunnen en durven ontwikkelen met ondersteuning van de interne coach.  

 
Leerlingenniveau: 
De basisstructuur voor reflectie is aanwezig. Leerlingen worden uitgenodigd om 
in het gesprek met ouders en mentor aanwezig te zijn. Maar reflectie is meer 
dan het evalueren van resultaten. Het visitatieteam heeft geen reflectie-
instrumenten van leerlingen gezien op de daltondoelstellingen. Maak hiermee 
een start in klas 1 en bouw dit verder uit naar de bovenbouw. 

Nr. 6 Effectiviteit / doelmatigheid 
Probeer leerlingen met specifieke talenten en ambitie ook uit te dagen door meer 
individuele leertrajecten mogelijk te maken zoals bijv. vervroegd examen. Dit 
vergt niet alleen meer gesprekken met leerlingen over wat ze zouden willen, 
maar ook gesprekken met docenten/secties over de opzet van flexibele 
leerprogramma’s. 

 
 
 
 
In 2011 heeft Nelson Mandela de daltonlicentie verkregen en de school heeft de afgelopen vier 
jaar de focus trachten te leggen op de 75-minuten lessenstructuur met de daaraan gekoppelde 
variatie in daltonwerkvormen als borging van dalton in het primaire proces. Daarnaast heeft de 
school veel tijd geïnvesteerd in de digitale mogelijkheden van het onderwijs (de boekloze school, 
I-pads in de brugklas, reserveren van daltontijd in Magister, studiewijzers geïntegreerd in de 
ELO/leerlingenagenda van Magister). Ook heeft de focus van de schoolleiding gelegen op een 
verbetering van de opbrengsten in het kader van het inspectietoezicht.  
In 2014 is er door de Onderwijsinspectie een brede risico-analyse uitgevoerd in het kader van de 
opbrengsten. De school heeft deze risico-analyse m.b.t. het onderwijsproces glansrijk doorstaan. 
De inspectie schrijft letterlijk: “De kernwaarden van het Daltononderwijs, waaronder 
zelfstandigheid en reflectie op het eigen leerproces, zijn goed terug te vinden in de lessen”.  
Daarnaast constateert de Inspectie over de kwaliteitsbewaking: “Alhoewel de inspectie 
overwegend positief is over de leskwaliteit in de bezochte lessen, zou een totaalbeeld bij de 
schoolleiding van systematisch geobserveerde lessen de kwaliteit verder kunnen verhogen….”. 
Het visitatieteam onderschrijft als ‘kritische daltonvriend’ de conclusies van de Inspectie.  

 
Andere adviezen: 

 De zelfevaluatie is ook een instrument waarmee de school zich zelf kan evalueren: wat 
gaat goed / wat kan beter / wat moet een speerpunt zijn voor de komende jaren. 

 Nodig over twee jaar enkele daltoncollega’s uit om eens goed naar specifieke 
daltonontwikkelingen in de school te kijken. Hun feedback kan een mooi ijkpunt zijn. 

Slotopmerkingen van het visitatieteam 
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Het visitatieteam dankt alle medewerkers van de school voor de hartelijke ontvangst en de open 
gesprekken die met schoolleiding, docenten, ouders, leerlingen en bestuur gevoerd zijn.  
Veel succes met verdere (dalton)ontwikkeling! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

naam handtekening datum 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ondertekening voorzitters visitatieteam 
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Wij danken de visiteurs voor hun heldere observaties. Veel van de opmerkingen zijn 
herkenbaar in het licht van de ontwikkeling van de school. In de reactie op de 
aanbevelingen herkent u dat wij een groot aantal hiervan zullen overnemen en in ons 
beleid zullen verwerken.  

 

 

 

 

 
aanbeveling 1. 
(letterlijk overnemen 
uit visitatieverslag) 

Borging 
In het concept-schoolplan 2014-2018 wordt gesproken van “een herijking 
van dalton: doen we de dingen nog wel goed?” 
Formuleer een meer uitgewerkte visie op daltononderwijs in relatie tot de 
schooleigen kernwaarden die door schoolleiding en docenten wordt 
gedeeld en stel een DaltonOntwikkelPlan op met richtinggevende doelen 
voor de komende vier jaar. Denk daarbij na over de rol van de dalton-
coördinator en de coach in relatie tot de gedeelde verantwoordelijkheid 
van de docenten. 
 

actie Opstellen DOP als hoofdstuk in het schoolplan. In schooljaar 2015-
2016 stellen we een Dalton WerkGroep (DWG) in. 

uitvoerenden Regina de Vries met de DWG.  

tijdvak Schooljaar 2015-2016, met een afronding in februari 2016. 

scholing/ externe 
ondersteuning 

Nee. 

toelichting De daltonvisiteurs hebben in de DWG een ondersteunende en 
adviserende rol.  

 
 
 

aanbeveling 2. 
(letterlijk overnemen 
uit visitatieverslag) 

Verantwoordelijkheid en vertrouwen 
De school heeft een sterk gestructureerd kader waarbinnen leerlingen 
beperkte keuzemogelijkheden hebben. Het is juist de leerling die ver-
antwoordelijkheid moet leren dragen voor de planning en de uitvoering 
van het taakwerk. Kan de docent meer maatwerk toepassen, ook in het 
loslaten van zijn leerlingen? 
Beschrijf waar en hoe de leerling zelfstandig en zelfverantwoordelijk kan 
leren en welk maatwerk van de docent daarbij past. 

actie Scholing en ondersteuning. Opzet doorlopende leerlijn 
daltonvaardigheden (rubrics) vanaf leerjaar 1 en 3. 

uitvoerenden Hele team. 

tijdvak Scholing in schooljaar 2015-2016. Traject daltonvaardigheden van 
2015 tot 2017. 

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. 

Plan van aanpak m.b.t. uitwerking aanbevelingen  
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scholing/ externe 
ondersteuning 

Hogeschool Utrecht, Mieke van der Kroon. 

toelichting Naast de scholing voor docenten vindt er een uitwisseling plaats op 
basis van intervisie, het leren van elkaar.  

 
 

aanbeveling 3. 
(letterlijk overnemen 
uit visitatieverslag) 

Zelfstandigheid 
1. Alle docenten maken voor de leerlingen in Magister een studie-

wijzer en zetten het werk in de digitale agenda van de leerlingen. 
Er zijn verschillen in de inhoud van de studiewijzer. Het zou goed 
zijn als een studiewijzer zich ontwikkelt van een spoorboekje naar 
een studiewijzer die leerlingen de mogelijkheid biedt te plannen. 
Stel schoolbreed een format voor de studiewijzer vast waarin een 
aantal leerfuncties zijn gewaarborgd zoals: 
- oriëntatie op leerinhoud en leer(stof)doelen; 
- informatie over tijdsinvestering (“time on task”), 

(diagnostische) toetsing, beoordelingscriteria 
- informatie over keuzemogelijkheden, differentiatie. Hoe wordt 

er rekening gehouden met verschillen in niveau (bijv. m.b.v. 
een diagnostische instaptoets?) 

- rolverdeling van het werk: leerling- en docentactiviteiten, 
samen-werkingsopdrachten. 

 
2. Het 75 minuten rooster biedt kansen om leerlingen hun werk 

zelfstandig te maken. Het zou goed zijn als er voldoende 
afwisseling is in de lessen.  

3. Hoe ziet de leerlijn zelfstandigheid er uit van klas 1 naar klas 4? 

actie Ontwerpen schoolbrede format studiewijzers.  

uitvoerenden De teams van onderbouw en bovenbouw. 

tijdvak Van juni 2015 tot december 2015. 

scholing/ externe 
ondersteuning 

AAAP netwerk aanwenden voor tips en tops. 

toelichting We zullen bij onze collega’s uit het AAAP netwerk informeren naar 
hun format voor studieplanners.  

 
 

aanbeveling 4. 
(letterlijk overnemen 
uit visitatieverslag) 

Samenwerking 
Het ontwikkelen van samenwerkingsopdrachten is op dit moment nog 
docentafhankelijk. Formuleer een leerlijn 'samenwerking' (klas 1 t/m 4) 
die door het team gedragen wordt en zet een traject in dat alle secties / 
docenten deze leerlijn als uitgangspunt gebruiken bij hun lessen en het 
samenstellen van de studiewijzers.   
De uitwisseling van goede samenwerkingsvormen als ‘daltonstandaard’ 
kan nog meer gestructureerd worden. 

actie Opzetten doorlopende leerlijn samenwerking en faciliteren en 
implementeren van uitwisselen good practices en deze (digitaal) 
borgen. 

uitvoerenden Directeur met de DWG. 

tijdvak Gereed in december 2015. 

scholing/ externe 
ondersteuning 

Nee, alleen een literatuuronderzoek.  

toelichting Na het maken van een format gaan de docenten in de teams ermee 
aan de slag. 
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aanbeveling 5. 
(letterlijk overnemen 
uit visitatieverslag) 

Reflectie 
Docentenniveau: Er worden enquêtes gehouden onder leerlingen, die 
worden betrokken in de gesprekkencyclus met de schoolleiding. Maar 
reflectie is ook kijken wat beter of anders kan in de eigen lessen d.m.v. 
het leren van collega’s. Er is een start gemaakt met het werken in duo’s. 
De school biedt o.i. een ideaal werkklimaat waarin docenten met elkaar 
hun eigen professionaliteit verder kunnen en durven ontwikkelen met 
ondersteuning van de interne coach.  
 
Leerlingenniveau: 
De basisstructuur voor reflectie is aanwezig. Leerlingen worden uitge-
nodigd om in het gesprek met ouders en mentor aanwezig te zijn. Maar 
reflectie is meer dan het evalueren van resultaten. Het visitatieteam heeft 
geen reflectie-instrumenten van leerlingen gezien op de 
daltondoelstellingen. Maak hiermee een start in klas 1 en bouw dit verder 
uit naar de bovenbouw. 

actie Ontwikkelen reflectie-instrument. 

uitvoerenden Daltonvisiteurs; Maarten Versteeg en Steven Appels. 

tijdvak Gereed in augustus 2015. 

scholing/ externe 
ondersteuning 

Netwerk van visiteurs en AAAP. 

toelichting We starten dit op in leerjaar 1 en vertalen in basisvorm door naar 
leerjaren 2, 3 en 4. Volgende stap zal het door ontwikkelen worden 
t/m leerjaar 4 

 
 

aanbeveling 6. 
(letterlijk overnemen 
uit visitatieverslag) 

Effectiviteit / doelmatigheid 
Probeer leerlingen met specifieke talenten en ambitie ook uit te dagen 
door meer individuele leertrajecten mogelijk te maken zoals bijv. 
vervroegd examen. Dit vergt niet alleen meer gesprekken met leerlingen 
over wat ze zouden willen, maar ook gesprekken met docenten/secties 
over de opzet van flexibele leerprogramma’s. 

actie Opzetten meerdere leerwegen, zoals de GL, ICT/technologie route. 
Onderzoek binnen de PSG naar flexibele leerroutes.  

uitvoerenden Alle teamleiders op de vmbo-campus. 

tijdvak Uitrol 2015-2017. 

scholing/ externe 
ondersteuning 

Scholing gepersonaliseerd onderwijs.  

toelichting Hierbij sluiten we aan bij reeds lopende onderwijsontwikkelingen.  

 
 
 
 
 
 

naam functie handtekening datum 

    

    

 

Ondertekening  school en 

visitatievoorzitter voor gezien 


