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niet van toepassing bij  1

e
 licentieaanvraag 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 de hun toevertrouwde verantwoordelijkheid 

aan (werk, taak, aftekenlijst, planbord, beoordeling van proces en 

resultaat). 

 De leerlingen kunnen verantwoording afleggen aan leerkrachten 

(evalueren en reflecteren), aan hun medeleerlingen en aan de ouders 

(de uitgevoerde/ meegenomen  weektaak). 

 De leerlingen kunnen plannen (planbord, dag- en weektaak, MI); 

zichzelf beoordelen (aftekenlijst van keuzewerk en/of weektaak) 

 De groep is verantwoordelijk voor het lokaal en de gezamenlijke 

ruimten. 

 

Tevreden over: 

 De leerlingen kunnen werken met ons planbord, de weektaak en de 

klussenlijsten. 

 De leerlingen kunnen evalueren en reflecteren. 

 De leerlingen kunnen zelfstandig werken. 

 De leerlingen kunnen elkaar helpen. 

 De leerlingen kunnen omgaan met uitgestelde aandacht. 

 

Ontwikkelpunten 

 De leerlingen moeten niet alleen doelen benoemen, maar ze ook 

bereiken. 

 We zijn dit jaar begonnen met het vormen van een leerlingenraad. 

Uit de groepen 5 t/m 8, zijn uit elke groep twee leerlingen gekozen 

om schoolse zaken te bespreken, o.a. uit de leerling-enquête. 

0. Realisering aanbevelingen vorige visitatie 

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

evaluatie school 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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Uit de gesprekken met de leerlingen blijkt dat er de school een veilige omgeving 
biedt. Ze zijn spontaan, eerlijk en niet verlegen. Je merkt dat ze een verantwoorde-
lijke mentaliteit hebben. Dit blijkt ook uit de vergadering van de leerlingenraad die  
we mee mochten maken. Uit jullie ontwikkelpunt blijkt al dat er nog veel meer uit  
de kinderen te halen is m.b.t. deze kernwaarde. 

 
 
 

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. 

 

 

 
 

 De leraren hebben oog op de mate van vertrouwen die zij de 

verschillende leerlingen kunnen  geven. 

 De leraren hebben de leerlingen in verschillende niveaus verdeeld,  

de taken en doelen zijn daaraan aangepast. 

 De leraren evalueren en reflecteren op werkhouding en resultaat. 

 De leraren geven alle leerlingen de gelegenheid  om aan hun 

interesses te werken / hun talenten te ontwikkelen (MI/ Accadin/ 

spreekbeurten) 

 Leraren en leerlingen leren van elkaar. 

 

Tevreden over 

 Afspraken/formats wat betreft Dalton worden gezamenlijk genomen 

en daardoor ook nageleefd. 

 De snelheid waarop wij ons ontwikkelen. 

 Randvoorwaarden waarbinnen leerlingen hun eigen leerproces 

kunnen vormgeven. 

 

Ontwikkelpunten: 

 De mate van durven loslaten en vertrouwen geven, ligt wat 

leerkrachten betreft niet op een gelijkmatige lijn.  
 

 
  

bevindingen  visitatieteam 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 



 
 

Visitatieverslag op basis van 6 kernwaarden, september  2013 4 

 
 

We hebben kennis gemaakt met een verantwoordelijk team. Het zorgt voor een 
veilige omgeving. Wanneer de verantwoordelijkheid voor een verdere verdieping van 
het daltonconcept nog breder wordt gedragen, dan komt dit ten goede aan de door-
gaande lijnen van de zes kernwaarden. De directeur krijgt nu te veel op haar bordje. 
Eén van de aanbevelingen ligt hieraan ten grondslag.  We vinden het een goed 
initiatief dat leerkrachten bij toerbeurt de regiovergaderingen bezoeken. 
 

 
 
 

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. 

 

 
 
 

 Het team werkt goed samen en houdt een oog op de doorgaande lijn. 

 

Tevreden over: 

 De saamhorigheid en het vertrouwen van de teamleden onderling. 

 

Ontwikkelpunten: 

 Het aangeven van grenzen door leraren  is een probleem. Iedereen 

maakt standaard veel overuren. 

 Afspraken  moeten vaker in vergaderingen aan de orde komen. Dit 

zou kunnen door de kernwaarden één voor één terug te laten komen 

in vergaderingen en per kernwaarde een regel-/afsprakenlijst te 

maken. 

 Leerkrachtgedrag wordt door de leerlingen beoordeeld. (Dit gebeurt 

nu alleen in spontane zin) 
 
 
 

We hebben een goede evenwicht in verantwoordelijkheid aangetroffen. Dit kan nog 
vergroot worden door een duo verantwoordelijk te maken voor één kernwaarde. Dit 
tweetal zorgt dan voor de verkenning, de voorstellen voor een implementatie en de 
vastlegging. Ook een groot aantal ouders zorgt voor huishoudelijke, praktische en 
onderwijsinhoudelijke ondersteuning.  

 
 
 

bevindingen  visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 
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2.1 De leerling neemt zelf initiatieven om zijn leerdoelen te bereiken.  

2.2 De leerling vraagt hulp van anderen en helpt anderen als zij hem/ haar om 
hulp vragen. 

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

2.4 De leerling kan omgaan met uitgestelde aandacht. 

2.5 De leerling krijgt de gelegenheid het gemaakte werk zelfstandig na te kijken. 
 

 
 
 

 De leerlingen zijn hulpvaardig en durven  hulp van anderen te 

vragen. 

 De leerlingen begrijpen de doelen van de lessen. 

 De leerlingen kunnen  bepalen hoe, wanneer  en waar de doelen  

behaald worden. 

 De  leerlingen kunnen omgaan met uitgestelde aandacht. 

 De leerlingen kijken, waar dit mogelijk is, hun eigen werk na  

en beoordelen zelf of ze extra uitleg nodig hebben. 

 

Tevreden over: 

 De mogelijkheden die leerlingen hebben om initiatieven te nemen  

en te tonen. 

 De randvoorwaarden  waarbinnen hulp gevraagd kan worden. 

 De tijd die leerlingen krijgen om zelfstandig te kunnen werken. 

 

Ontwikkelpunten: 

 De leerlingen maken steeds stapjes naar een grotere zelfstandigheid. 

De goeden zijn het voorbeeld voor diegenen, die er moeite mee 

hebben. 
 
 
 

Jullie leerlingen zijn goed in staat om zelfstandig te spelen en te leren.  
Ons advies is om structureel tijd vrij te maken voor portfolio-gesprekken met 
individuele kinderen. Dan komt hoogstwaarschijnlijk het zelfstandig leren nog beter 
uit de verf. Het bevordert heel vaak een onderzoekende houding en ook de planning 
wordt dan vaak efficiënter. 

 

2. Zelfstandigheid  
 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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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. 

 

 
 
 

 Leraren  houden zich aan de gemeenschappelijke regels:  

stiltelokaal, verkeerslicht, kopiëren etc. 

 De leraar complimenteert/staat open voor/ creëert ruimte voor 

initiatieven van leerlingen. 

 De leraar  biedt voldoende tijd voor zelfstandig werken. 

 De leraar biedt verrijkingsstof bij hoogbegaafdheid. 

 

Tevreden over 

 De randvoorwaarden die gecreëerd zijn om leerlingen in hun eigen 

tempo  zelfstandig te kunnen laten werken. 

 

Ontwikkelpunten 

 De leraren moeten kritisch naar de (hoeveelheid, doelgerichtheid) 

stof van de leerlingen kijken. 

 De leraren moeten tijd vrijmaken voor individuele hulp aan 

leerlingen in combigroep. 
 
 
 
 

 
 
 

We hebben gezien dat de leerkrachten veel ervaring hebben. Wanneer de leer-
krachten nog meer inhoudelijk overleg hebben met de collega’s en daardoor oog 
krijgen voor de zone van de naaste ontwikkeling, dan zal dit ten goede komen aan 
de prestaties van de kinderen. 

 
 
 
 
 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 
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2.10 De school creëert voor de leraren en overige medewerkers de ruimte om 
hun talenten te laten zien en te ontwikkelen. 

2.11 De school stimuleert leraren en overige medewerkers initiatieven te nemen 
en te tonen.  

 

 
 
 

 Binnen het bestuur zijn dit schooljaar Breinsteingroepen voor 

hoogbegaafden opgezet. 

Eén hiervan zit in ons schoolgebouw. De leraren kunnen ook van 

deze hiervoor speciaal opgeleide leraar leren. 

 De leraren gaan in tweetallen naar de DON-bijeenkomsten.  

Zij moeten de vernieuwingen dragen.  
De Daltoncoördinator is er om te borgen. 

 
Tevreden over 

 De leraren staan open voor elkaars talenten/expertises. 

 De leraren krijgen de gelegenheid initiatieven te nemen en te tonen. 

 

Ontwikkelpunten 

 Gebrek aan een gemeenschappelijke ruimte voor optredens 

(toekomstige nieuwbouw). 

 Afspraken (zie verantwoordelijkheid). 

 Aanpassen randvoorwaarden zoals rapport op onderdeel: 

zelfstandigheid. 

 Groepsinformatieavonden (algemeen beleid vertaald naar groep). 

 Aanpassingen weektaken. 
 

 
 
 

De school zet zelfstandigheid goed in de startblokken. Maar besef: de hoogste vorm 
van zelfstandigheid is te weten, dat je het niet alleen kunt. Kinderen hebben 
maatjes, dus de volwassenen ook! Dan creëer je draagvlak. 
 

 
 

 

 

 

 

 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 
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3.1 De leerling benut de gegeven tijd en gelegenheid om te oefenen en zich te 
bekwamen in samenwerkingsvaardigheden. 

3.2 De leerling werkt op respectvolle wijze samen met leraar en 
medeleerlingen. 

 

 
 
 

 De leerlingen kunnen naar elkaar luisteren, taken verdelen en samen 

tot een resultaat komen. 

 De leerlingen kunnen elkaar accepteren en respecteren bij een 

samenwerkingsopdracht. 

 

Tevreden over 

 Samenwerking tussen leerlingen van bovenbouw en onderbouw: 

voorlezen en techniek. 

 

Ontwikkelpunten: 

 Het aantal vormen coöperatief leren worden geleidelijk uitgebreid. 
 

 
 
 

We hebben goed voorbeelden van samenwerken gezien. In de bovenbouw al een 
scala aan coöperatieve samenwerkingsvormen. In groep 8 zagen we hoe weder-
zijdse afhankelijkheid, wereldverkenning en het nieuws op een voortreffelijke manier 
werd vorm gegeven. 

 
 
 

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. 

 

 
 
 
 
 
 

3. Samenwerking  

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 



 
 

Visitatieverslag op basis van 6 kernwaarden, september  2013 9 

 
 
 

 De leraren kunnen differentiatie toepassen t.a.v. leervormen en 

niveaus binnen de groep. 

 De leraren kunnen “De Kracht van 8”/ de omgangsregels   

zo toepassen dat er een veilig klimaat ontstaat. 

 De leraren leven de regels na die gemaakt zijn in vrije situaties,  

zoals het plein. 
 

Tevreden over: 

 De leraren voeren het coöperatief leren stapsgewijs in. 

 De leraren scheppen een veilig klimaat binnen de groep. 

 

Ontwikkelpunten: 

 Nieuwe vormen van coöperatief leren toevoegen aan de drie  

die we gebruiken. 
 

 
 
 

De leraren in de bovenbouw voeren een goede strategie om het gedrag tussen de 
leerlingen positief te beïnvloeden. Uit de gesprekken met leerkrachten en leden van 
de leerlingenraad maken we op dat dit niet altijd even gemakkelijk is. Jullie hanteren 
hierbij een goede aanpak. Let wel: dit is leerstof voor het leven. Sova-training is 
hierbij van het grootste belang. 

 
 
 

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

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

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

 
 
 

 De leraren kunnen naar elkaar luisteren, elkaar adviseren, 

aanvullen, bekritiseren en zijn bereid om zich aan te passen. 

 De school heeft dit schooljaar een leerlingenraad ingesteld. 

 Afspraken binnen het team worden in het ABC op de L-schijf 

vastgelegd. 

 De Teamleden spreken elkaar aan op het naleven van afspraken.  
 
 
 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 
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Tevreden over: 

 Twee maal per jaar bespreekt de directeur schoolse onderwerpen 

met steeds wisselende oudervertegenwoordigers van elke groep…. 

Het Ouderpanel. 

 De School heeft een actieve MR. 

 Bij OR-vergaderingen zijn steeds twee leerkrachten aanwezig. 

 Er is een goed contact tussen OR, MR, team en directeur. 

 De leraren bezoeken jaarlijks een andere (Dalton) school, waarbij  

ze aan de hand van gezamenlijk opgestelde kijklijsten naar gerichte 

oplossingen zoeken en nieuwe ideeën opdoen. 

 

Ontwikkelpunten: 

 Zie bij Leerling- en Leerkrachtniveau. 
 
 
 

Jullie mogen je gelukkig prijzen met positief meedenkende en –werkende ouders. 
Een goede inhoudelijke communicatie is hierbij van belang. Vandaar de aanbeveling 
om de school in de “etalage” te zetten. Jullie krijgen er al zoveel voor terug. Buit dat 
verder uit. Zo worden de ouders nog meer de ambassadeurs van de school. 

 
 
 
 
 
 
 

4.1 De leerling maakt een planning voor zijn taakwerk.   

4.2 De leerling stuurt zijn planning bij door de voortgang te overzien. 

4.3 De leerling beziet het behaalde eindresultaat kritisch en neemt leerpunten 
mee naar een volgende planning van zijn taak. 

4.4 De leerling reflecteert op zijn eigen gedrag en dat van zijn medeleerlingen. 
 

 
 
 

 De leerlingen kunnen hun weektaak plannen met behulp van 

dagritmekaarten/ rooster op planbord of whiteboard. 

 De leerlingen kunnen aan de hand van de vorige weektaak zelf  

en nieuw leerdoel stellen. 

 De leerlingen kunnen evaluatie en reflectie toepassen t.a.v. hun 

weektaak en elkaar tips geven om doelen te stellen en te behalen. 

 De leerlingen kunnen hun gedrag evalueren en doelen stellen voor 

het volgende uur, dagdeel, dag of week. 

 De leerlingen kunnen elkaar helpen om de doelen t.o.v. leren en 

gedrag te behalen. 

bevindingen  visitatieteam 

4. Reflectie  
 

evaluatie school 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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Tevreden over: 

 De leerlingen zijn tevreden over de individuele- en groepsreflectie 

met de leraren. 

 

Ontwikkelpunten: 

De reflectie in groepsverband onder eigen verantwoordelijkheid van de 

leerlingen, zonder inmenging van de leerkracht. 
 

 
 
 

We hebben al een goede aanpak van deze kernwaarde in groep 8 gezien. We 
adviseren om een proces in gang te brengen in alle groepen om hiernaar toe te 
werken. Maak tijd vrij om reflectiegesprekken onder vier ogen te voeren. Leg de 
doelen van de kinderen vast, zodat er op terug te komen is. Alleen een klassikale 
reflectie en het kleuren van de smileys is te mager en te vrijblijvend. 

 
 
ee 

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 leraren kunnen verschillende reflectiemethoden inzetten. 

 De leraren kunnen kinderen aansturen, wanneer kinderen samen 

reflecteren. 

 De leraren kunnen luisteren naar de evaluatie van leerlingen/groep 

en van daaruit samen gaan reflecteren. 

 De leraren kunnen kritisch naar zichzelf kijken en zo nodig 

maatregelen nemen of handelingen bijstellen. 

 

Tevreden over: 

 De leraren zijn tevreden over hun reflectiemomenten met de groep. 

 De leraren zijn tevreden over de individuele reflectie. 

 De leraren kunnen zelf aangeven waarin ze zich willen ontwikkelen. 

 

Ontwikkelpunten: 

 Afspraken worden in het digitale ABC vastgelegd.  

Dit zou consequenter bijgehouden moeten worden. 
 

 

bevindingen  visitatieteam 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 
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We hebben gezien dat er in alle groepen wordt gereflecteerd. Maak afspraken voor 
een doorgaande lijn, voor zowel de groeps- als de individuele reflecties. Daardoor 
krijg je in een veel eerder stadium meer diepgang en wellicht betere resultaten. 

 
 
 

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 hanteert een vergaderschema, waarin tweewekelijks op 

dinsdag of donderdag een teamvergadering gepland is, waarbij de 

leraren die op die dag werken aanwezig zijn. De directeur zit deze 

voor. Alle leraren krijgen een week van tevoren de agenda digitaal 

en op papier aangereikt. 

 De leerkrachten krijgen minimaal één keer per jaar een klassen-

bezoek. 

 De vaardigheidsmeter wordt (twee)jaarlijks afgenomen. 

 De leraren kunnen om een klassenbezoek vragen. 

 

Tevreden over: 

 De school heeft naar aanleiding van de LVS-resultaten IB-

vergaderingen waarin de (trend)analyses besproken worden en de 

werkwijzen in de klassen daaraan aangepast worden. Hierbij is het 

hele team aanwezig. 

 Er vinden jaarlijks functionerings- en popgesprekken plaats; 

driejaarlijks beoordelingsgesprekken. De VaardigHeidsMeter wordt 

onaangekondigd afgenomen (volgens bekende afspraken). 

 Cursussen worden zoveel mogelijk gezamenlijk gedaan. 

 Drie tot vier maal per jaar wordt er een Daltonmiddag gepland, 

waarbij alle leerkrachten aanwezig zijn. Hier wordt de doorgaande 

lijn bewerkstelligd en kan men met het team delen waar men trots  

op is. 

 De inzet van IB-er en orthopedagoog (onderwijsstichting ARCADE). 

 Gebruik maken van de expertise binnen het samenwerkingsverband. 

 

 

 

 

 

bevindingen  visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 
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Ontwikkelpunten: 

 De leerkrachten krijgen de gelegenheid om bij elkaar te kijken.  

Het doel afstemmen en leren van. 

Er moet een vast kader geschapen worden, zodat dit jaarlijks  

kan gebeuren. 

Afspraken worden in het digitale ABC vastgelegd. Dit zou 

consequenter bijgehouden moeten worden. 
 
 
 
 

 
 
 

Kernwaarde reflectie heeft al veel aandacht. Wellicht kan het tweetal van het team, 
dat deze kernwaarde verder gaat uitwerken de afspraken vastleggen in het digitale 
ABC.  

 
 
 
 
 
 
 

5.1 De leerling behaalt zijn leerdoelen die passen bij zijn persoonlijke 
ontwikkeling. 

5.2 De leerling gaat op een efficiënte en verantwoorde wijze om met zijn 
leertijd. 

5.3 De leerling is actief bezig met de taak en maakt efficiënt gebruik van zijn 
keuzemogelijkheden. 

 

 
 
 

 De leerlingen kunnen de oefenstof en instructie zelfstandig  

verwerken. 

 De leerlingen kunnen de leertijd zo inplannen, dat alle opdrachten 

gemaakt kunnen worden, m.b.v. time-timer, agenda en dagritme-

kaarten. 

 

Tevreden over: 

 De leerlingen kunnen hun leerdoelen op eigen niveau behalen. 

 De leerlingen kunnen de leerdoelen bereiken op hun eigen gekozen 

voorwaarden (ruimte, hulpmiddelen). 

 

Ontwikkelpunten: 

 De leerlingen betrekken bij het formuleren van hun les-leerdoel. 

bevindingen  visitatieteam 

5. Effectiviteit/ doelmatigheid  
 

evaluatie school 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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We hebben gezien dat de kinderen werken met een taak. De vormgeving is goed. 
Volgens de informatie van de school is er voor de kinderen een taak op maat. In de 
praktijk hebben we dat nauwelijks gezien. Ook bij navraag van de kinderen bleek er 
nauwelijks sprake van differentiatie. We hebben het wel gezien bij kinderen met een 
eigen leerlijn. We adviseren om een taakbrief te realiseren op onder- gemiddeld- en 
bovengemiddeld niveau. 

 
 
 

5.4 De leraar behaalt zijn leerdoelen. 

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

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

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

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

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

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

 

 
 
 

 De leraren kunnen de voorgenomen leer-en lesdoelen realiseren. 

 De leraren kunnen de lestijd zo plannen, dat de leerlingen voldoende 

oefentijd en zelfstandige werktijd overhouden. De planning is 

zichtbaar. 

 De leraren kunnen verschillende werkvormen toepassen om nieuwe 

leerstof aan te bieden. 

 De leraren hanteren een planning waarin ruimte is voor meerdere 

momenten van instructie, afgestemd op de behoeften van de 

individuele leerlingen. 

 De leraren werken met groepsplannen op rekenen.  

 De komende twee jaar werken we aan groepsplannen Begrijpend 

Lezen. Leerkrachten werken met Modellen. 
 

Tevreden over: 

 De leraren kunnen de methode- en citotoetsen analyseren en van 

daaruit nieuwe (aangepaste) leerdoelen stellen. 

 De leraren wisselen leeractiviteiten af en/of laat deze aan leerlingen 

over. 

 De leraren kunnen de instructie aanpassen door het toepassen van 

groepsplannen en (groeps)handelingsplannen. 
 

 

bevindingen  visitatieteam 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 
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We adviseren om het directe instructiemodel toe te passen. Daar waar we een 
instructieles hebben bijgewoond hebben we het DI-model niet gezien. Niet alle 
leerlingen hebben dezelfde instructie nodig.  

 
 
 

5.11 Het onderwijs is door een efficiënte inrichting van tijd, ruimte en middelen 
doelmatig en gericht op het behalen van de noodzakelijke opbrengsten. 

5.12 De school hanteert een doorgaande lijn van de daltoncompetenties van 
leerlingen en personeel. 

5.13 De school biedt leerlingen ondersteuning en/of passende zorg als zij de 
leerdoelen niet halen.  

 

 
 
 

 De school kan door plannen, werkruimte, trendanalyses en 

methoden de noodzakelijke opbrengsten behalen. 

 De school kan door vastleggen en toepassen van afspraken  

een doorgaande lijn hanteren. 

 De school kan m.b.v. de IB-er ondersteuning en/of passende zorg 

aanbieden voor de individuele leerling. 

 

Tevreden over 

 Het team werkt met trendanalyses t.a.v. de vakken: rekenen, taal, 

technisch /begrijpend lezen en spelling. 

 Taalonderwijs: Een leerkracht volgt de opleiding Taalcoördinator. 

 Vier leerkrachten volgen cursus Basiscommunicatie (duo-partners). 

 

Ontwikkelpunten 

 Het team werkt aan het opzetten van groepsplannen voor Begrijpend 

Lezen (2-jarig traject). 

 Aanpassen visie op taalontwikkeling. 

 Basiscommunicatie: Aanpassen van (non)verbale- communicatie  

van leerkrachten.  

 Methoden beoordelen op doelmatigheid en noodzaak van stof. 
 
 
 

Over doelmatigheid valt veel te zeggen. Een goed doordacht klassenmanagement 
zorgt al voor goede structuren op praktisch, didactisch en pedagogisch gebied. 
Schakel zoveel mogelijk de kinderen daarbij in. We hebben al goede voorbeelden 
gezien. Als visitatieteam vinden we het heel belangrijk dat de kinderen een dag- of 
weektaak op maat krijgen. Met uitdaging en eigen inbreng. Dat hebben we te weinig 
gezien. Vandaar de aanbeveling. 

bevindingen  visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

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

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

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

6.4 De school heeft daltonscholing in het scholingsplan opgenomen. 

6.5 De school benut de daltonmogelijkheden van het gebouw.  

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

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

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

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

6.10 Het schoolbestuur ondersteunt de school in haar daltonontwikkeling. 
 

 
 
 

 De directeur/daltoncoördinator bezoekt de DON-bijeenkomsten.  

Vanaf dit jaar gaan er steeds twee andere leerkrachten met de directeur 

mee. Zij nemen ideeën mee naar de Daltonmiddagen. 

 De school ontwikkelt zich op de kernwaarden. Waar aan gewerkt 

wordt, wordt gezamenlijk besloten. Er is ook ruimte voor initiatieven. 

 De directeur stuurt aan op punten door het team aangedragen/ of  

op veranderingen binnen het Daltononderwijs. 

 De school heeft nog geen Daltonpredicaat. De ouders zijn op de hoogte 

van onze ontwikkelingen en ons voornemen om het predicaat te 

behalen. In intakegesprekken, op voorlichtingsavonden en in de 

nieuwsbrief komt dit aan de orde. 

 Alle teamleden hebben een Daltoncertificaat, nieuwe leerkrachten zijn 

verplicht om de Daltoncursus te volgen. 

 Alle ruimten in school worden gebruikt voor daltonmogelijkheden: 

stiltelokalen, preteaching, voorbereiding, overleg, splitsen, MI-

opdrachten. 

 Ouders en leerlingen worden tweejaarlijks door middel van DUO 

geënquêteerd. 

 De leerkrachten vullen de kaarten van Kwintoo in. Elk jaar twee tot 

drie onderwerpen. 

 De MR is betrokken bij het aanvragen van het Daltonpredicaat. 

6. Borging  
 

evaluatie school 

Indicatoren op schoolniveau 
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 De ouders zijn betrokken bij het (dalton)onderwijs. 

 Het schoolbestuur is enthousiast over de initiatieven van onze school. 
 

Tevreden over 

 Viermaal jaarlijks houdt de school een Daltonmiddag, waarbij  

het hele team aanwezig is (good practice, nieuwe initiatieven,  

Daltonthema, ontwikkeling randvoorwaarden). 

 De DON-bijeenkomsten worden vanaf dit jaar door de directeur/ 

daltoncoördinator en twee leerkrachten bezocht. 

 

Ontwikkelpunten 

 De school heeft geen beschreven daltonbeleidsplan op verre doelen 

gericht. Wij gaan uit van “probleemoplossend denken”.  

 De school is dit jaar  begonnen met een leerlingenraad. 

 Ouders geven aan dat ze via informatie in nieuwsbrief  

meer willen horen over Dalton. 
 

 
 
 

Uit de gesprekken blijkt dat borging wel gebeurd, maar nog te weinig is 
"ingeburgerd". 
We adviseren om het totale daltongebeuren vast te leggen in een daltonboek.  
Met globaal de volgende opzet: 
1. de visie van de school op onderwijs en dalton,  
2. de werkwijzen, zoals die in de staande organisatie zijn vastgelegd (is als zodanig  
    een borgingsinstrument) 
3. een (dalton-)ontwikkelplan, waarin de school aangeeft welke doelen ze zichzelf  
    de komende jaren stelt en hoe ze denkt deze doelen te realiseren; de  
    ontwikkelingen, die de school op korte en middellange termijn wil doorlopen. 
 
Wanneer het daltonboek al een tevreden indruk maakt, kan het op de website 
geplaatst worden. Er zijn al een aantal voorbeelden te vinden op de websites van 
daltonscholen. Laat je ook informeren door de scholen van je regio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

bevindingen visitatieteam 
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We mochten een vergadering van de leerlingenraad meemaken. De leerlingenraad 
is nog niet zo lang geleden in het leven geroepen. Het heeft een voorzitter, een vice-
voorzitter en een secretaris.  
De onderwerpen die de kinderen belangrijk vinden hebben te maken met de regels 
op het schoolplein en wc-gebruik. Ook stellen ze voor om op het ongebruikte 
grasveld vóór het schoolgebouw een kinderboerderij te realiseren. Wel komen ze 
tot de conclusie dat dit consequenties met zich meebrengt op financieel gebied en 
onderhoud. 
Op de vraag waaraan je kunt merken dat het een daltonschool is, zeggen de 
kinderen dat ze hun werk moeten plannen en dat er een leuke sfeer is op school. 
Wel zijn er soms ruzies.  
We merken dat de kinderen enthousiast zijn en goed kunnen discussiëren. Ze zijn 
niet op hun mondje gevallen. 

 
 
 
 
 

Tijdens de lunch hebben we met het team kunnen spreken. Zoals gewoonlijk kwam 
vooral de werkdruk en de planlast ter sprake. Toch is men enthousiast om het 
daltonconcept op een hoger plan te brengen. Men ziet de voordelen op velerlei 
gebied en vindt het goed voor de brede ontwikkeling van de kinderen. 

 
 
 
 
 

Er is in de aanloop naar de visitatie veel gecommuniceerd met de directeur.  
Uit die gesprekken heeft het visitatieteam al een goed beeld gekregen van de 
huidige gang van zaken op de school. De aanbevelingen komen dan ook niet uit  
de lucht vallen.  
Een belangrijke aanbeveling voor de directeur is om nog meer te delegeren.  
En doe het met kleine stapjes. En vier de successen! 

Uit de gesprekken met leerlingen 

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

 

Uit de gesprekken met leraren en ondersteunend personeel 

Uit de gesprekken met de schoolleiding 



 
 

Visitatieverslag op basis van 6 kernwaarden, september  2013 19 

 
 
 
 

We hebben gesproken met een zestal ouders. De onderwerpen die besproken zijn: 
# de school is laagdrempelig 
# ouderparticipatie 
# inhoudelijke communicatie 
# schooltijden 
# zorg voor oudere leerlingen tijdens overblijf 
# klassendoorbrekende situaties 
# dalton in de thuissituatie 

 
 
 
 
 

naam bestuurslid: mevr. A. van Heijningen; bestuursvoorzitter. 

 
De volgende onderwerpen zijn aan de orde geweest: 
 
# waarom zij een enthousiaste voorstander is van dalton. 
# scholingsvoorwaarde om les te mogen geven aan een daltonschool. 
# het strategisch beleid van de stichting met 28 scholen. 
# de stichting heeft ook een jenaplanschool. Nu dus ook een daltonschool.  
   Waarom voelen niet meer scholen voor een vorm van vernieuwingsonderwijs? 
 

 
 
 
 
 

  ontwikkeling 

nr kernwaarden O V 
0 Realisering aanbevelingen vorige visitatie * n.v.t. n.v.t. 
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 ouders 

Uit de gesprekken met het bestuur 

beoordeling 
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 Advies Criteria 

x Licentie verlenen 
 

Maximaal één onvoldoende kernwaarde. 

 Over twee jaar versnelde visitatie 
voor licentieverlening 

Twee of meer onvoldoende kernwaarden 

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

 Licentie voor vijf jaar verlengen 
 

Maximaal één onvoldoende kernwaarde inclusief 
realisering aanbevelingen vorige visitatie  

 Over twee jaar versnelde visitatie  
(bij de vijfjaarlijkse visitatie) 

Twee of meer onvoldoende kernwaarden inclusief 
realisering aanbevelingen vorige visitatie 

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

 
 
 
 
 
 
 

Aanbeveling Omschrijving 

Nr. 1 Kernwaarde Verantwoordelijkheid: Maak een tweetal van het team 
verantwoordelijk voor één kernwaarde.  
 
Toelichting: 
Dit tweetal doet onderzoek en doet voorstellen voor een doorgaande lijn.  
 

Nr. 2 Kernwaarde Effectiviteit: Zorg voor differentiatie van de taak.  
 
Toelichting: 
Zodat kinderen die onder gemiddeld, gemiddeld en boven gemiddeld aan 
hun trekken komen. 
 

Nr. 3 Kernwaarde Borging: Zet de school in de etalage. 
 
Toelichting: 
De website biedt te weinig onderwijsinhoudelijke informatie. De groepen 
laten nu nog niets van zich horen en zien. Leg een link naar de NDV. Laat 
dalton doorklinken in de nieuwsbrief. Het toekomstige daltonboek moet te 
lezen zijn op de website.(Toekomstige) ouders van nu zijn betrokken bij 
het schoolgebeuren. Een website is een prima medium voor een eerste 
kennismaking. 
 

Advies aan het bestuur van de NDV 
 

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

   

 

 

 

 

  

slotopmerkingen 
 

Ondertekening voorzitter visitatieteam 
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Het team en de directeur hebben de visitatie als erg positief ervaren.  
Het contact voorafgaande aan de visitatie was gestoeld op begrip en behulpzaamheid. 
De eerste kennismaking gaf energie en zat vol positieve verwachtingen.  
De aanbevelingen zijn volgens ons terecht. Al betekent dit niet dat wij als team bepaalde 
aanbevelingen niet al uitvoeren. Ze zijn niet zichtbaar. Wij moeten er voor zorgdragen dat 
ze zichtbaar worden en blijven. 
Het advies over het verspreiden van de verantwoordelijkheid van de kernwaarden over 
het team is al in de week gelegd en wordt zelfs al door de teamleden naar buiten toe 
uitgedragen. 
 
Hierbij willen wij de visiteurs dus heel hartelijk bedanken voor alle energie die ze in de 
verbetering van onze Daltonschool hebben gestopt en wij zullen er zorg voor dragen  
dat de aanbevelingen in de komende vijf jaar ingevoerd en vastgelegd worden. 
Heel hartelijk bedankt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schoolreactie op de visitatie 
 
Overige opmerkingen en ervaringen m.b.t. het verloop van de visitatie. hierbij valt te denken aan: 
opstelling visiteurs, dagrooster, gevoerde gesprekken, etc.  
N.B. Dit zijn opmerkingen van de school zèlf. Deze opmerkingen kunnen dus afwijken van de 

“slotopmerkingen” genoemd in het visitatieverslag. 
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aanbeveling 1. 
(letterlijk overnemen uit 
visitatieverslag) 

Kernwaarde Verantwoordelijkheid: Maak een tweetal van het team 
verantwoordelijk voor één kernwaarde.  
 
Toelichting: 
Dit tweetal doet onderzoek en doet voorstellen voor een 
doorgaande lijn. 

actie Teamleden verdelen de verantwoordelijkheden over de kern-
waarden onder sub-teampjes. Zij zijn ook verantwoordelijk 
voor het etaleren van deze kernwaarden. 

uitvoerenden Teamleden 

tijdvak 7 januari 2015 Daltonmiddag bespreking, volgende 
bijeenkomsten aanpassingen, klaar januari 2016. 

scholing/ externe 
ondersteuning 

Teamleden bezoeken de regionale bijeenkomsten. 
Wij bezoeken ook jaarlijks een andere Daltonschool en kunnen 
dan ook gericht kijken naar hun manier van “naar buiten 
treden” 
Terug laten komen op vergaderingen. 

toelichting  
 
 

aanbeveling 2. 
(letterlijk overnemen uit 
visitatieverslag) 

Kernwaarde Effectiviteit: Zorg voor differentiatie van de taak.  
 
Toelichting: 
Zodat kinderen die onder gemiddeld, gemiddeld en boven 
gemiddeld aan hun trekken komen. 
 

actie Het zichtbaar maken van onze gedifferentieerde taken. 
Aanpassen Taakbrief/ of andere wijze. 

uitvoerenden Leerkrachten 

tijdvak Afgerond juli 2015 

scholing/ externe 
ondersteuning 

Ervaringen andere Daltonscholen (regiobijeenkomsten). 
Bekijken websites Daltonscholen. 

toelichting Wij werken met groepsplannen en hebben dus voor kinderen 
gedifferentieerde taken. Daarnaast hebben we ook kinderen 
met een persoonlijk ontwikkelingsperspectief. Dit was echter 
niet zichtbaar genoeg. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan van aanpak m.b.t. uitwerking aanbevelingen  
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aanbeveling 3. 
(letterlijk overnemen uit 
visitatieverslag) 

Kernwaarde Borging: Zet de school in de etalage. 
 
Toelichting: 
De website biedt te weinig onderwijsinhoudelijke informatie.  
De groepen laten nu nog niets van zich horen en zien.  
Leg een link naar de NDV. Laat dalton doorklinken in de nieuws-
brief. Het toekomstige daltonboek moet te lezen zijn op de website. 
(Toekomstige) ouders van nu zijn betrokken bij het school-
gebeuren. Een website is een prima medium voor een eerste 
kennismaking. 

actie Aanpassen van onze website. 
Schrijven van een “echt” Daltonboek. Waarin ook de visie en 
de missie van school staan, niet alleen de praktische vorm-
geving 

uitvoerenden Directeur met behulp van ouders en begeleider van Cedin. 

tijdvak Tot zomer 2015 

scholing/ externe 
ondersteuning 

Hulp van ouderpanels, professionals (bijv. ouder 
gespecialiseerd in digitale communicatie / begeleider 
gespecialiseerd in de context van officiële stukken). 

toelichting De directeur werkt al jaren op Daltonscholen en ziet waar-
schijnlijk niet meer hoe een “leek”  tegen de school en de 
ontwikkelingen aankijkt. 

 
 
 
 
 
 
 
 

naam functie handtekening datum 

    

    

 
Dit verslag wordt binnen drie weken na ontvangst (het liefst per e-mail als Wordbestand) opgestuurd naar de 
visitatievoorzitter, die dit  binnen vijf weken na de visitatie opstuurt naar de inhoudelijk medewerker visitaties van 
de NDV. 

 

Ondertekening  school en 
visitatievoorzitter voor gezien 


