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niet van toepassing bij  1

e
 licentieaanvraag 

 
 
 

Het onderdeel vrijheid/verantwoordelijkheid beoordelen wij als matig omdat we op 
jullie school zien dat kinderen nog geen weektaak plannen. Maar plannen op een 
dagtaak. De groepen 5 t/m 8 kunnen wel degelijk een week overzien. De kinderen 
krijgen nog te weinig verantwoordelijkheden hierin, terwijl we zien dat de kinderen 
het aankunnen . Nakijken moet veel meer door de kinderen zelf gedaan worden. 

 
 
 

‘De hele dag Dalton’ is het algemene moto waar we uitvoering aan geven. De leer-
lingen weten wanneer de instructie- en gezamenlijke momenten zijn. Zij krijgen de 
verantwoordelijkheid om zelf hun werk op de dag (/week in de BB) in te plannen.  
Dit kan op verschillende locaties in de school plaats vinden. Als ze de klas uit gaan 
gebruiken ze hierbij hun halkaart. Al naar gelang de vaardigheden van de leerlingen 
‘leren’ wij de kinderen om de steeds beter te gaan doen. (leerkrachten reflecteren 
met de leerlingen hierop). Voor de doorontwikkeling zal het school breed werken met 
ik-doelen en een portfolio een volgende stap voorwaarts worden. 

 

 
 

We zien niet, dat de kinderen op hun weektaak kunnen plannen. Nakijken gebeurt 
veelal klassikaal. Het zelf nakijken beperkt zich tot rekenen. 

 
 
 

We hebben een enkele gedifferentieerde taak gezien, maar dit is nog niet ingebed  
in de gehele school. We denken met name aan meer- en eventueel hoogbegaafde 
kinderen. Jullie zullen de taken veel meer passend moeten maken gericht op talent-
ontwikkeling van kinderen. Een passende taak kan zijn dat er een plusgedeelte 
ingezet gaat worden waarbij de leerkracht en de leerling onderling afstemmen wat er 
op dit onderdeel ingevuld gaat worden. Daaraan gekoppeld zal de school ook veel 
meer gedifferentieerde instructie moeten geven. 

 
  

0. Realisering aanbevelingen vorige visitatie 

aanbeveling 1.  

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

aanbeveling 2. 
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Dit betreft duidelijk nog een volgende stap voor de doorontwikkeling. Tijdens de 
scholing en in de gesprekken tijdens de inhoudelijke teamvergaderingen verkennen 
we intensief dit onderwerp. We bespreken met elkaar de dilemma’s, de mogelijke 
oplossingen en experimenteren.  De kanteling van methode denken naar doelen 
denken speelt hierbij een belangrijke rol. Passend onderwijs maken voor ieder kind is 
hierbij het uitgangspunt. Op deelgebieden wordt dit zichtbaar in een aantal groepen. 
Bijvoorbeeld werk voor een ‘periode’. De doorontwikkeling naar ‘ik doelen’ (op be-
scheiden schaal in experiment) , ouder / kind gesprekken (portfolio) , het denken in 
‘gepersonaliseerde leerlijnen’, het stellen van je eigen (leerling) leervragen binnen 
W.O. gaat richting geven aan de uitvoering van bovenstaande aanbeveling. 

 
 
 

We zien nog onvoldoende, dat het verschil in taken voldoende benut worden. 

 
 
 

We hebben beginnende vormen van samenwerken gezien maar nog geen vormen 
van samenwerkend leren. 

 
 
 

Wij ‘leren’ leerlingen om zich bewust te zijn van hun rol als ondersteuner van elkaar 
bij het leren tijden samenwerkingsmomenten. Bijvoorbeeld zichtbaar en hoorbaar 
tijdens de samenwerking op het vleugelplein. Leerlingen (BB) worden tevens ingezet 
bij lezen, in groep 1/2, maar ook in de hogere groepen bij het voorgezet technisch 
lezen.  
Op kleine schaal vindt het plaats bij het werken rond een thema onderwerp. 
Dit zal zich in de toekomst uitbreiden naar vormen van vraag gestuurd leren binnen 
bijvoorbeeld W.O. 

 

 
 

We zien dat de kinderen veel samenwerken, zoals het samenwerken op het vleugel-
plein, de samenwerking tussen de groepen 2 en 3 en bij het voortgezet technisch 
lezen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

aanbeveling 3.  

evaluatie school 

 

bevindingen visitatieteam 



 

4 
Visitatieverslag op basis van 6 kernwaarden, september  2013 

 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 
 

Het geven en nemen van verantwoordelijkheid/vrijheid in gebondenheid is dit laatste 
jaar in een stroomversnelling geraakt. Leerkrachtgedrag en leerlinggedrag zijn hier 
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Waar durf je als leerkracht los te laten, waar 
hou je juist vast en bij wie. Wat kan jij als individuele leerling aan, waar ligt jouw zone 
van naaste ontwikkeling. Dit betekent passend (dalton) onderwijs maken. Het betreft 
zowel afstemming op de groep als de individuele leerling.  
Specifiek krijgen de leerlingen het laatste jaar meer ruimte om keuzes te maken in 
hun werk, het tijdstip en de plek waar ze dit werk maken. Zij kunnen dit zelf goed 
benoemen. (film ‘wat is volgens jou Daltonschool De Reiziger?’) 

 
 
 

We hebben gezien dat de leerlingen verantwoordelijk omgaan met het werken buiten 
de groep, op het vleugelplein. Ze nemen een gangpas mee en weten welk gedrag  
bij welke werkplek hoort. Dit verloopt heel natuurlijk. 
De leerlingen zijn nog niet gewend hun taken in te plannen. Ze kijken over het 
algemeen, alleen rekenen zelf na. 

 
 
 

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. 

 
 
 

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

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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Het creëren van maatwerk (passend onderwijs maken) is blijvend zoekproces. Soms 
steekt de vraag de kop op ‘is Dalton passend voor onze populatie’, kunnen ze vrij-
heid in gebondenheid aan ? Heeft dit te maken met onze leerkrachtvaardigheden? 
Het onderwijsinhoudelijk gesprek hierover wordt intensief gevoerd. De visie/missie 
van de school is leidend voor het handelen in deze vraagstukken. Onderzoeksvragen 
die in dit handelen ontstaan zijn bijvoorbeeld: 
De combinatiegroepen vragen om veel instructiemomenten. Hoe organiseer je dat in 
je klas ? Hoe organiseren we dat met elkaar ? Voor deze en andere  onderzoeks-
vragen blijven wij niet alleen intern gericht. De DON dagen zorgen voor uitwisseling 
met andere scholen. Volgend schooljaar willen we specifiek scholen bezoeken die 
zich reeds verder zijn in de stappen die wij nog willen nemen. 

 
 
 

De leerkrachten zorgen voor een plezierig klassenklimaat. De leerlingen voelen zich 
serieus genomen. De leerlingen krijgen de ruimte om de gemeenschappelijke 
ruimtes buiten de klas te gebruiken, als werkplek. Veel leerlingen krijgen extra uitleg 
of een aanpassing in het taakwerk. Deze differentiatie is niet zichtbaar op de taak-
brief. 

 
 
 

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. 

 
 
 

Hoe wij tegen deze indicatoren aankijken staat uitgebreid omschreven in ons 
schoolplan en daltonhandboek.  

 

 
 

De school heeft het laatste jaar flink de schouders gezet onder de dalton-
ontwikkeling. De leerkrachten zien er over het algemeen goed gemotiveerd uit en 
willen richting de stip op de horizon. Ze geven aan als ze vinden dat het te snel gaat. 
Er lijkt een prettig lerende cultuur te zijn. 

 
 
 

evaluatie school 

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. 

 
 
 

2.1. We nemen de stappen om bij leerlingen inzichtelijk te maken aan welke leer- 
       doelen zij werken. Het vraagt een doorontwikkeling om leerlingen bewust te  
       maken hoe zij deze leerdoelen kunnen bereiken. Van de leerkrachten vraagt  
       het deels een kanteling van methode denken naar doelen denken. Dit laatste  
       is onderwerp van gesprek en wordt reeds experimenteel ingezet. 
2.2. Deze indicator is duidelijk zichtbaar, zeker op de samenwerkingsplekken.  
       Kinderen kunnen dit ook benoemen als je hen daar naar vraagt.  
2.3/2.4/2.5 is positieve wijze zichtbaar in de school. 

 

 
 

De leerdoelen worden duidelijk op de weektaak vermeld. De leerlingen nemen 
initiatief om hun leerdoel te bereiken. De kinderen werken veel samen en vragen 
elkaar zo nodig om hulp. Ze zijn vrij om hun werkplek te kiezen. 
Tijdens onze gesprekken met de leerkrachten hebben we gemerkt, dat de kinderen 
de leerkracht nauwelijks storen. Hieruit concluderen we, dat de kinderen om kunnen 
gaan met uitgestelde aandacht. 
In een enkele groep mogen de kinderen bij enkele vakken het werk zelf nakijken.  
In de andere groepen beperkt het zich tot het vak rekenen. Er wordt veel klassikaal 
nabesproken. 

 
  

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. 

 
 
 

De gehele dag Dalton is het motto. Hoe vorm te geven aan dit motto is binnen de 
scholing van dit jaar (effectiviteit en reflectie) intensief aan bod geweest. Wij zijn 
voortvarend aan de slag met de handelingsadviezen. Dit gaat vaak met de wind in  
de zeilen en soms weer even in de luwte. Het blijvend delen van de puzzels en 
parels is de aanpak die hierbij werkt.  

 

 
 
 

Over het algemeen heerste een taakgerichte sfeer en waren de kinderen goed aan 
het werk. We hebben in groep 4 gezien, dat de kinderen hun eigen doelen stellen en 
daar wordt met de leerkracht op gereflecteerd. In andere groepen hebben we het niet 
gezien. De leerkrachten gaan positief om met de inbreng van de kinderen.  
De kinderen krijgen tijd en letterlijk de ruimte om hun hun werk te maken. 
De school kan nog stappen maken om optimaal tegemoet te komen aan de 
ontwikkeling van hun talenten. 

 
 
 

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.  

 
 
 

De taken binnen het taakbeleid kunnen door de medewerkers gekozen worden op 
deskundigheid en interesses.  

 

  

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 
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De nieuwe directeur heeft stippen op de horizon gezet en hij werkt er voortvarend 
aan om hiernaar toe te werken. Daarbij heeft hij zijn teamleden goed weten te 
motiveren. Er is met name dit schooljaar hard gewerkt om de daltonelementen te 
ontwikkelen. Teamleden hebben de ruimte gekregen om proeftuintjes aan te leggen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 
 
 

Zie film ‘leerlingen aan het woord over Dalton’; kinderen kunnen zelf verwoorden  
hoe deze samenwerking er uit ziet. 

 
 
 

De leerlingen mogen in het vleugelplein, op de gang en in hun eigen lokaal werken. 
Met name op het vleugelplein mogen ze samenwerken. Dat doen de kinderen goed 
en met respect voor elkaar. Ook op anderen momenten hebben we gezien, dat de 
kinderen goed samenwerken. 

 
 
 

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. 

 
 
 

Samenwerken is een kenmerk van onze organisatie. Zowel op leerling als leerkracht 
niveau ondersteunt men elkaar. 

 

 
 
 

bevindingen visitatieteam 

3. Samenwerking  

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

Indicatoren op leerlingniveau 
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De leerkrachten hebben veel samengewerkt om dalton goed op de kaart te zetten. 
Daarbij worden de gemaakte afspraken nagekomen.  
We zien dat de kinderen veel samenwerken, maar we hebben niet kunnen zien, dat 
ze tot samenwerkend leren komen. De directeur wil in de toekomst de zakenvakken 
in samenhang laten geven. Hierbij ligt een kans om de kinderen meer tot samen-
werkend leren te laten komen. 
Er wordt enigszins aan coöperatief leren gedaan, maar dat gebeurt niet structureel 
genoeg om tot effectief leren te komen. 

 
 
 

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.   

 
 
 

Bovenstaande indicatoren zijn als uitgangspunten in ons schoolplan beschreven. 
Kiezen voor Dalton betekent dat wij willen gaan voor het creëren van een leef-leer 
gemeenschap. Wij willen werken aan zowel de cognitieve- als persoonlijkheids-
ontwikkeling van onze kinderen. Dit uit zich in een programma- en ontwikkelings-
gerichte benadering. De ontwikkeling naar een Dalton21 school is onze grote 
ambitie.  

 

 
 

Ouders met wie wij spraken noemden de schoolgemeenschap een groot gezin.  
Dat zegt veel. Er is een leerlingenraad, maar we hebben niet het idee gekregen, dat 
in en met de groep hierover gesproken wordt. De inbreng van klasgenoten gaat via 
de ideeënbus. Hier kan nog een slag tot democratisering gemaakt kunnen worden. 

 
 
 
 
 
 
 

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. 

 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

4. Reflectie  

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 



 

10 
Visitatieverslag op basis van 6 kernwaarden, september  2013 

 
 
 

Reflectie is één van de speerpunten van de teamscholing dit schooljaar.  
De theoretische en praktische verdieping is verzorgd door Saxion Deventer.  
Op dit moment oefenen leerkrachten en kinderen met bovenstaande indicatoren.  

 
 
 
 
 

 
 
 

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.  

 
 
 

Onze eigen ‘succesmaten Dalton’ zijn op dit moment het middel om te reflecteren  
op de daltonvaardigheden van de leerkracht. Iedere collega scoort eerst zichzelf  
van zwak naar sterk. In een tweede ronde ‘beoordeelt’ de directie de leerkracht-
vaardigheden dalton. In het gesprek dat volgt worden afspraken gemaakt over de 
punten die ontwikkeling vragen. Wat gaat de leerkracht hier zelf voor ondernemen, 
welke ondersteuning/ professionalisering is hierbij nodig. (PDCA) Na deze cyclus van 
gesprekken volgt een analyse op schoolniveau voor de herziening van het school-
ontwikkelplan. 

 
 
 

De leerkrachten beginnen te oefenen met reflecteren. De ik-doelen met daaraan 
gekoppeld de leerkrachtvaardigheden is een mooi document. Dit document kan goed 
ingezet worden in reflectiegesprekken met leerkrachten onderling en met de directie. 
Het document geeft veel mogelijkheden. 

 
 
 

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 leerlingen zijn nog niet gewend hun taken in te plannen. Er wordt al wel geoefend 
met mondeling reflecteren op werkhouding en leerdoelen. Op de weektaak is ruimte 
om te reflecteren. Er is een mooi document met ik-doelen. Dit wordt nog niet opti-
maal benut. 

evaluatie school 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

bevindingen visitatieteam 
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Alle vergaderingen en overleggen staan voor het belangrijkste deel uit onderwijs-
inhoudelijke zaken, waarbij de Dalton ontwikkeling dit schooljaar prioriteit 1 heeft. 
Collega’s betrekken elkaar bij de ontwikkeling en delen hun uitwerkingen en 
experimenten. Dit leidt tevens tot afspraken voor de doorgaande lijn. 

 

 
 

De leerkrachten vergaderen wekelijks en Dalton staat dan altijd op de agenda. 
Leerkrachten wisselen dan ervaringen uit en leren zo van elkaar en weten elkaar te 
motiveren. Er wordt ruimte gegeven aan leerkrachten die iets willen uitproberen. 

 
 
 
 
 
 
 

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. 

 
 
 

Naast reflectie is effectiviteit het onderdeel van nascholing dit schooljaar. Voor de 
leerlingen betekent dit dat zij leren de routines en afspraken te volgen zoals wij die in 
de uitvoering van Dalton afspreken. Wij ervaren dat dit proces ‘groeitijd’ vraagt voor 
zowel de leerling als de leerkracht. Het elkaar scherp houden op de afspraken en 
routines (borging) vinden wij hierbij belangrijk. 

 

 
 

De leerlingen worden nog erg bij de hand genomen. Dat is niet altijd het meest 
effectief. Wat de leerlingen zelf kunnen, zouden ze ook zelf moeten doen. Daarmee 
houdt de leerkracht tijd over voor effectieve instructies op meerder niveaus. 
In de plannen staat dat de leerlingen op een gegeven moment zelf leerdoelen mogen 
formuleren. Daar worden al kleine stappen in gemaakt d.m.v. de reflectiegesprekken. 

 
  

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

5. Effectiviteit/ doelmatigheid  

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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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. 

 
 
 

‘Het zou niet is zo zijn’ ! dat wij werken aan en volgens bovenstaande indicatoren. 
Met behulp van onze kijkwijzer / succesmaten houden we onze individuele ontwikke-
ling in beeld, weten we waar we individueel op moeten inzetten, weten we waar we 
als school op moeten inzetten.  

 

 
 

De leerkrachten willen graag alle leerbehoeften en leermogelijkheden van de leer-
lingen benutten. Wij hebben geen effectieve instructies gezien. 
De dagindeling is duidelijk zichtbaar in de klas. Hier zitten veel mogelijkheden in om 
de dag effectiever in te delen. Op deze borden staan de opdrachten die ook op de 
weektaak staan. Dit lijkt ons overbodig. 

 
 
 

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.  

 
 
 

Zie model succesmaten Dalton voor leerkrachten. 
Twee jaarlijks vinden er evaluaties plaats op de groepsplannen, wordt er een analyse 
gemaakt van de opbrengsten (cito) en het vervolgaanbod bepaald (PDCA). 
Tussentijds vinden er op basis van methodetoetsen en observaties aanpassingen 
plaats als dat nodig is. 
Voor de ‘zorgleerlingen’ wordt het programma en aanpak op maat specifiek 
toegesneden. (HGW) 

 

 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 
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Er zijn prachtige leerkrachtvaardigheden geformuleerd naar aanleiding van de ik-
doelen. Dit document wordt ingezet voor individuele groei op daltongebied en als 
verbeter document op schoolniveau. Hier zitten veel mogelijkheden in. 

 
 
 
 
 
 
 

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, b.v. 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 punten 6.6.,6.8., 6.9., zijn op dit moment onder belicht. We nemen ze op in het 
ontwikkelplan van 2016-2017. Er zijn gesprekken gaande over een intensieve 
samenwerking met Daltonschool De Horst. Collega’s van deze school zullen in 
maart/april bij ons een assessment verrichten. 

 

 
 

De directeur en de daltoncoördinator hebben het daltonboek in de vorm van een 
portfolio geschreven, waarin de ontwikkelingen en veranderingen worden bijge-
houden. Met name sinds september (het tweede jaar van deze directeur) wordt er 
hard getrokken aan de daltonontwikkeling. Hans Wolthuis heeft de scholing ver-
zorgd, wat veel zegt. Leerkrachten zijn hierdoor opgebloeid. Ouders merken dat 
dalton meer herkenbaar is in de school. 
In het maandbericht praat de directeur de ouders onder meer bij over de dalton-
ontwikkeling. Directeur en daltoncoördinator bezoeken samen de regiobijeen-
komsten. De leerlingen weten heel goed te vertellen wat dalton inhoudt. 
Zowel de ouders met wie wij gesproken hebben als de bestuurder ondersteunen  
de directeur van harte. 

bevindingen visitatieteam 

6. Borging  

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 
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Na jaren van borging en stilstand heeft de ontwikkeling van dalton vanaf september 2015 
een enorme boost gekregen. Er is sterk naar deze dag toegeleefd en toegewerkt. We 
hebben er vertrouwen in, dat deze lijn wordt vastgehouden.  
In het daltonboek staan heel duidelijk de vaardigheden en leerlijnen die voor leerlingen  
en leerkrachten gelden omschreven.  
De directie is heel ambitieus en weet daardoor zijn teamleden goed te motiveren. Het 
team is ook klaargestoomd om bij deze visitatie goed voor de dag te komen. Het is te 
prijzen, dat veel veranderingen op de rails worden gezet. Houd in de gaten of de team-
leden het tempo bij kunnen houden. Hetzelfde geldt ook voor de kinderen. Zo zijn de 
kinderen onvoldoende vertrouwd met het invullen van de reflectievragen van de weektaak. 
Ze kunnen niet altijd vertellen, hoe het dagritmebord werkt. Let dus ook op de kinderen. 

 
 
 
 

We bekijken een filmpje, waarin de kinderen vertellen, wat een daltonschool is. Het ver-
schil met de buurscholen. De kinderen benoemden het verschil in methodes. De manier 
waarop de leerlingenraad wordt samengesteld. Er is wekelijks een vergadering met de 
directeur. Momenteel wordt gesproken over een schoolfeest. Via de ideeënbus kunnen 
alle kinderen aangeven wat er besproken moeten worden. 
Het liefst zien de kinderen dat alle kinderen met een iPad krijgen. Of na schooltijd na-
bespreken, hoe het die dag is gegaan. Passende maatregelen nemen in geval van ruzie. 
De kinderen geven aan, dat er veel ruzie is.  

 
 
 
 

Leerkrachten geven aan, dat ze hun werk sinds de komst van de huidige directeur hun 
werk positiever beleven. Daarentegen kregen we van een enkeling ook geluiden, dat de 
ontwikkelingen te snel gaan en dat er onvoldoende tijd is om vaardigheden zich eigen  
te maken. 

 
 
 
 

In feite is de directeur daltoncoördinator. Hij wordt hierbij geholpen en ondersteund door 
een jonge leerkracht die formeel de taak van daltoncoördinator is toegedicht. Zij krijgt één 
keer in de twee weken een middag om haar taken uit te voeren. Zij gaat samen met de 
directeur naar de regiobijeenkomsten. De redenen om voor dalton te kiezen waren meer 
passend onderwijs, meer mogelijkheden tot differentiatie en profilering. 
De directeur werkt voor het tweede jaar op deze school. Het eerste jaar heeft hij rust 
gecreëerd. Er is in die tijd afscheid genomen van een leerkracht die zich niet goed kon 
vinden in dalton. Helaas is de echte daltoncoördinator al ruim een jaar ernstig ziek.  

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 
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Met het kernteam zet de directeur zich in om onderwijsvernieuwingen in te voeren.  
Er is een ambitieus plan. Er staat een heldere stip op de horizon. Het anker van het schip 
De Reiziger ligt stevig en er kan verder gekoerst worden naar de stip. 
Er wordt sterk gewerkt met PDCA-cycli. De kern is om lerend te zijn en te blijven. De 
plannen die gemaakt zijn, zijn doorwrocht van het idee om het beste onderwijs te geven. 
Het portfolio is een borgingsinstrument, dat nu na enkele maanden weer herschreven kan 
worden. 
De daltoncoördinator heeft gewerkt aan de weektaak nieuwe stijl; ze heeft de plannings-
borden ingevoerd en heeft de leerkrachten geobserveerd. Ze heeft ervoor gezorgd dat de 
ontwikkeling in een versnelling kwam. Verder heeft ze een inventarisatie van de keuze-
kast gemaakt. 
De directie is er trots op de voortvarende ontwikkeling. Het schoolteam is in één jaar één 
geworden. 

 
 
 
 

De ouders hebben voor deze school gekozen, omdat het een openbare school is met een 
multicultureel karakter. Bovendien staat de school in de buurt van hun huis. Er zijn veel 
culturen en er wordt geen godsdienstonderwijs gegeven. De ouders noemen enkele 
verschillen met twee jaar geleden: zelfstandigheid, gestructureerd en, planmatig werken. 
De kinderen mogen op de gang werken en er zijn stoplichten en dobbelstenen. De leer-
krachten letten meer op het vermogen van de kinderen. De kinderen weten precies wat  
ze moeten doen. 
Er zijn kijkdagen met de ouders. Er worden informatieavonden aan het begin van de 
avond gehouden. In VO tonen oud-leerlingen zich zelfstandig. Ouders praten buiten de 
school positief over de school. 
De ouders weten dat de school naar dalton21 wil. Mr- en or-leden weten dit, maar andere 
ouders niet, hoewel het in de maandinfo staat. Een keer per maand is er een koffie-
ochtend, die slecht bezocht worden. Ouders praten elkaar bij. 
De kinderen praten positief over de school. De schoolleiding luistert naar de ouders. 
De kinderen worden bij bepaalde activiteiten gemengd. 
De grotere kinderen hebben minimaal huiswerk. Vanaf groep 8 werken ze met een 
agenda. 
De school is verder in hun daltonontwikkeling. Het is veel zichtbaarder dan nu. 

 
 
 
 

naam bestuurslid: Fred Berends 

Na de vorige, negatief beoordeelde visitatie, is de vorige directeur van de school gehaald. 
De komst van de huidige directeur heeft de school in een positieve flow gebracht. 
Ale scholen binnen Leerplein055 hebben op de een of andere manier een eigen profiel.  
Zo kent deze stichting nog een Daltonschool (De Horst) en een Jenaplanschool.  
De bestuurder moedigt Gijs aan in zijn streven naar vernieuwingen, hoewel hij die 
bemoedigingen niet nodig heeft. De bestuurder moedigt de directeuren van de twee 
daltonscholen aan om meer samen te werken. 
Men streeft ernaar dat deze kleine school met vier groepen kan blijven werken. 

Uit de gesprekken met ouders 

Uit de gesprekken met het bestuur 
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  ontwikkeling 

nr kernwaarden O V 

0 Realisering aanbevelingen vorige visitatie * X  

1 Vrijheid in gebondenheid / Verantwoordelijkheid en 
vertrouwen 

 X 

2 Zelfstandigheid  X 

3 Samenwerking  X 

4 Reflectie  X 

5 Effectiviteit- doelmatigheid  X 

6 Borging   X 

 
* niet van toepassing bij licentieverlening 

 
 

 

 
 

 Advies Criteria 

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 

 

Advies aan het bestuur van de NDV 

beoordeling 
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Aanbeveling Omschrijving 

Nr. 1 Gebruik een weektaak, waar de kinderen op kunnen plannen, waarop ze 
kunnen aangeven of ze het doel hebben behaald en waarop het karakter 
van de les (zelfstandig, instructie, workshop, samen/alleen) wordt 
aangegeven (zie slotopmerkingen). 

Nr. 2 We hebben niet kunnen zien, dat de instructies effectief zijn. Kies voor 
een didactisch model, waarbij het noemen van het lesdoel, het modelen 
en het inzetten van coöperatieve werkvormen belangrijke elementen zijn. 
Dit zal de opbrengsten ten goede komen. 

Nr. 3 Deel het bord zo in, dat ook ieder kind voor de hele dag kan weten, welke 
instructie voor hem geldt (zie slotopmerkingen). 

 
 
S 
 

Opmerkingen bij de aanbevelingen: 
Aanbeveling 1:  
We zien dat de school een ontwikkeling heeft doorgemaakt bij de samenstelling van de 
weektaak. Zo is het krachtig, dat de doelen expliciet benoemd worden. Er is ruimte voor 
reflectie. Er staat een periodetaak op. Het doel van de weektaak is, dat de kinderen hun 
taken inplannen. De kinderen kunnen op de huidige weektaak niet inplannen. Ook 
kunnen ze niet zien of een taak zelfstandig verwerkt moet worden of dat ze instructie 
krijgen. 
Aanbeveling 3: 
We zien dat de school stappen heeft gezet in de invoering van de hele dag dalton, zoals 
het dagritmebord, waarop de instructiemomenten inzichtelijk worden gemaakt. De meeste 
instructies worden klassikaal aangeboden. Dit is niet altijd effectief. De mogelijkheden 
voor gedifferentieerde instructies worden onvoldoende benut. 

Tips 
De directie is heel ambitieus en weet daardoor zijn teamleden goed te motiveren. Het 
team is ook klaargestoomd om bij deze visitatie goed voor de dag te komen. Het is te 
prijzen, dat veel veranderingen op de rails worden gezet. Houd in de gaten of de team-
leden het tempo bij kunnen houden. Hetzelfde geldt ook voor de kinderen. Zo zijn de 
kinderen onvoldoende vertrouwd met het invullen van de reflectievragen van de week-
taak. Ze kunnen niet altijd vertellen, hoe het dagritmebord werkt. Let dus ook op de 
kinderen. 
De directeur streeft voor in de toekomst naar integratie van zaakvakken. We geven als tip 
om te kiezen voor het werken met IPC of het traject Boeiende Vragen van CPS aan te 
gaan. 

 

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

 
slotopmerkingen 
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naam handtekening datum 

   

 

 

 

  

Ondertekening voorzitter visitatieteam 
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Het moment van de visitatie, 10 mei 2016, was voor het team een spannend moment waar 
naar toe is gewerkt. Hebben we de juiste keuzes gemaakt voor onze Daltonschool-
ontwikkeling, hebben we de scholing en inzet op deze keuzes goed ingezet. Wat is 
daarvan zichtbaar voor experts van buiten. Mogen we ons nu echt een Daltonschool 
noemen ? De visiteurs kwamen duidelijk vakbekwaam en positief kritisch over. Alle 
programma onderdelen zijn zeer gedegen door de visiteurs uitgevoerd. Wij hadden ervoor 
gekozen om de visiteurs de keuze te laten vrij in en uit te lopen. Dit biedt voordelen, wij 
zijn ervan overtuigd dat je op deze wijze ‘geen kunstjes’ ziet. Een nadeel kan zijn dat je 
daardoor  niet alles ziet. Dit heeft zich voorgedaan m.b.t. de instructies. Het nagesprek is 
als ondersteunend voor de toekomst ervaren. Naast de aanbevelingen heeft de commissie 
ons nog enkele tips meegegeven. Wij kijken terug op een gedegen, positief kritische 
visitatie die de school in de flow houdt van de Daltonontwikkeling naar Dalton21. 

 

 

 

 

aanbeveling 1. 
(letterlijk overnemen uit 
visitatieverslag) 

Gebruik een weektaak, waar de kinderen op kunnen plannen, 
waarop ze kunnen aangeven of ze het doel hebben behaald en 
waarop het karakter van de les (zelfstandig, instructie, workshop, 
samen/alleen) wordt aangegeven (zie slotopmerkingen). 

actie Onderzoek: 
- (herhaald) onderzoek naar weektaken, ik-doelen en periodedoelen  
   van elders waarbij bovenstaande elementen zijn opgenomen 
- collega scholen bezoek (hoe laten zij ll. plannen) 
Uitvoering: 
- aanpassingen weektaakformat naar een flexibel (week)   
  planningsdocument  
- in stappen (leerkrachten) leerlingen laten wennen (opbouw  
  OB-BB) aan plannen van activiteiten. Van één vak naar het gehele  
  aanbod. 
- ik-doelen, periodedoelen formuleren en visualiseren 

uitvoerenden Daco, team en directie 

tijdvak Schooljaar 2016-2017 

scholing/ externe 
ondersteuning 

Daco en directie leggen contacten op dit onderwerp in hun netwerk. 
(één leerkracht gaat waarschijnlijk Master onderwijsinnovatie 
(Dalton). 

toelichting Bovenstaande is sterk gerelateerd aan de versterking van de 
organisatie en uitvoering van de instructie. 

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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aanbeveling 2. 
(letterlijk overnemen uit 
visitatieverslag) 

We hebben niet kunnen zien, dat de instructies effectief zijn. Kies 
voor een didactisch model, waarbij het noemen van het lesdoel, het 
modelen en het inzetten van coöperatieve werkvormen belangrijke 
elementen zijn. Dit zal de opbrengsten ten goede komen. 

actie Doelgerichtheid en effectieve instructie heeft door de visitatie en 
door een interne audit nu onze volledige prioriteit gekregen. 
Onderzoek: 
Welke modellen bestaan er, welke vinden wij het beste passen bij 
de organisatie van ons Daltononderwijs. 
 Uitvoering:  
- keuze voor model 
- ondersteuning door IB-er en DACO  bij de uitvoering 
- opstellen succesmaten ‘effectieve instructie binnen Dalton- 
  onderwijs’ 
- leerkracht scoort zich van zwak naar sterk, werkt aan verbetering. 
- directie beoordeelt 

uitvoerenden Team, IB, Daco, directie. 

tijdvak Mei 2016- december 2016 

scholing/ externe 
ondersteuning 

Intern, kwaliteitsmedewerker Leerplein055 

toelichting  

 
 

aanbeveling 3. 
(letterlijk overnemen uit 
visitatieverslag) 

Deel het bord zo in, dat ook ieder kind voor de hele dag kan weten, 
welke instructie voor hem geldt (zie slotopmerkingen). 

Actie Onderzoek: 
a.- collega scholen, en gedifferentieerde instructie, hoe doen zij dit? 
Uitvoering: 
b.- herziening inrichting dagritmebord 
c.- experimenten met gedifferentieerde instructies (ook groeps- 
     doorbroken) 
d.- invoering  

uitvoerenden Daco, team 

tijdvak a. medio oktober 2016 
b. september-oktober 2016 
c. 2016-2017 
d. 2017-2018 

scholing/ externe 
ondersteuning 

Scholing van Dalton Deventer. 

toelichting In alle drie de aanbevelingen komt de instructie terug. De aan-
bevelingen zullen daarom ook in samenhang worden opgepakt. 
Allen verbonden met de zes kenwaarden van Dalton. 
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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 


