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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. 
 

 
 
 

Op de Ridderspoor Zwingen de leerlingen iedere dag. Het Zwingen staat voor 
Zelfstandig Werken In Niveau Groepen. 
In de kleutergroep werken de leerlingen volgens het principe van vooruitkijken-
speelwerken-terugkijken. Leerlingen maken een plan voordat de speelwerktijd 
begint. De leerlingen met een plan hangen hun kaartje op bij het kiesbord en voeren 
hun plan uit. Een aantal leerlingen mag over dit plan vertellen, de anderen maken 
het plan in hun hoofd. De lengte van het volgen van dit plan varieert. De jongsten 
zullen het gemaakte plan een aantal minuten volgen, terwijl de oudsten dit al een 
langere periode of zelfs een hele speelwerkles kunnen volgen.  
Vanaf halverwege groep 3 wordt er met een taakkaart (Zwingkaart) gewerkt, deze  
is opgebouwd in groep 3 op twee niveaus en vanaf groep 4 op drie niveaus.  
De leerlingen krijgen de verantwoordelijkheid om een aantal taken zelf in te plannen 
en de opdrachten in hun eigen volgorde te gaan maken. Ook kan de leerling 
bepalen op welke plek hij/ zij dit gaat doen. We hebben op de gang op de ochtend 
een stilte ruimte waar de leerlingen alleen mogen werken. Op de middag mogen de 
leerlingen hier samen werken.  
De leerling kijkt na afloop het gemaakte werk na bij de aangeven nakijktafel. Bij 
constatering van te veel fouten of het niet goed hebben begrepen van de les wordt 
het werk in de hulpbak worden gelegd. De leerkracht maakt op een later moment tijd 
voor een extra instructie voor de leerling(en). 
De leerlingen worden verantwoordelijk gemaakt voor de leeromgeving door de 
groepsafspraken die er in iedere groep zijn gemaakt, deze hangen zichtbaar in de 
groep. Daarnaast zijn er schoolafspraken en pleinafspraken die samen met de 
kinderraad zijn opgesteld. In de groepen zijn materialen waar leerlingen gebruik van 
maken duidelijk aangegeven zodat de leerlingen weten waar ze de spullen weer op 
moeten ruimen.  

 
 
 

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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Het principe van vooruitkijken-speelwerken-terugkijken hebben wij gezien als  een 
sterk didactisch middel. We denken dat dit ook een mooi vertrekpunt is, als basis  
om een om een doorgaande lijn te ontwikkelen, bij het stellen van doelen door leer-
lingen. Om ze er zo zelf voor te laten zorgen dat deze zelf gestelde doelen meer 
“SMART” gesteld kunnen worden. En in dat geval maakt de doelenmuur het taak-
werk van kinderen nog meer passend op niveau  en belangstelling van de kinderen 
zelf. Dit alles op basis van vrijheid. 
 
De kinderen op de Ridderspoor weten goed wat ze kunnen, en wat er van ze wordt 
verwacht. Wij denken dat  er daardoor meer keuzevrijheid bij kinderen kan worden 
ontwikkeld. Dat ze meer handvatten en middelen moeten krijgen om initiatief te 
kunnen nemen op het gebied van hun eigen lesstof en zo meer eigenaarschap te 
ervaren.  Waar krijgen ze de vrijheid om invloed te hebben op de lesstof. Denk 
hierbij aan de volgorde van het verwerken van de lesstof. Zij mogen dit zelf kiezen. 
Maar zijn zij zich daar voldoende van bewust? Weten zij wat de mogelijkheden zij bij 
het plannen? Kunnen ze dit goed wegzetten in de tijd? Hebben ze daar voldoende 
handvatten voor gekregen? Zijn er middelen die er voor zorgen dat ze hier overzicht 
voor hebben. Bijvoorbeeld klassikale momenten in een  overzicht in de klas en op de 
taak alleen het werk dat zij zelf plannen en maken.  
 
Wat betreft keuzwerk zien wij ook een smalle basis. Het is wenselijk dat de kinderen   
bij het kiezen van keuzewerk  de vrijheid hebben om hier ruim te kunnen kiezen op 
niveau van belangstelling van het kind zelf. Het zelf initiatief mogen en kunnen 
nemen op wat ze willen maken, leren  of creëren (het exploreren van talenten en 
passie) Kinderen moeten hier in taaktijd ook echt tijd voor hebben. Keuzewerk is nu 
in de praktijk toch meer iets wat kinderen doen op het moment dat ze klaar zijn met 
hun taak.  

 
 
 

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. 

 

 

 
 

Het kennen van de leerlingen is hierbij van groot belang. We vinden het belangrijk 
dat ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen. De leerlingen brengen we goed in 
kaart door een ‘groepsfoto’ te maken. Hierbij gebruiken we richtlijnen van Hande-
lingsgericht werken. We krijgen zo goed de onderwijsbehoeftes, belemmerende en 
bevorderende factoren van onze leerlingen in beeld en nemen dit mee in onze 
groepsplannen.  

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 
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De groepsplannen zijn in 2014-2015 vernieuwd, aangepast en ingezet. In de lessen 
en met de taakkaarten werken we, zoals eerder is genoemd met drie niveaus. Zwing 
1, 2 en 3. Zwing 1 is het laagste niveau, gevolgd door Zwing 2 en Zwing 3. Binnen 
de niveaus wordt gekeken wat voor deze leerlingen haalbaar is om te maken zodat 
ze zo goed mogelijk werken aan het doel van de les. Voor leerlingen met een eigen 
leerlijn of OPP worden de taken aangepast. Vanaf groep 5 worden alleen de lessen 
op de kaart aangeven voor taal, spelling en rekenen. Leerlingen weten zelf in welke 
zwing ze zetten en welke opdrachten ze moeten maken. * ster, ** sterren of *** 
sterren.  
In de kleutergroep gebruikt de leerkracht de speelwerktijd voor het observeren en in 
kaart brengen van de ontwikkeling van de leerlingen. In de kleutergroep werken we 
met DORR (Dagelijks Observeren Registreren en Rapporteren). Naast het obser-
veren gebruikt de leerkracht de speelwerktijd om aan te sluiten bij het spel van de 
leerlingen en hierbij de leerlingen uit te dagen d.m.v. verbredende/verdiepende 
vragen te stellen, leerlingen een uitdagend probleem voor te leggen en zelf dingen 
te laten ontdekken in een rijke speelleeromgeving. Hierbij is de betrokkenheid/ 
interesse van de leerlingen leidend.  
Tijdens de instructie die door de leerkracht volgens het IGDI model gegeven wordt 
maken we gebruik van het blokje. Wanneer een leerling de instructie volgt staat het 
blokje op een vraagteken, wanneer het blokje op rood wordt gezet volgt de leerling 
de instructie niet verder mee en gaat zelf aan het werk.   
De verlengde instructie vindt plaats aan de instructietafel. Deze hebben alle groepen 
in de klas. De instructietafel wordt ook gebruikt voor de Zwing 3 of 2 leerlingen om 
ze te begeleiden in hun werk of pluswerk.  
Daarnaast hebben de leerkrachten zich de afgelopen 2 jaar geschoold in het stellen 
van verdiepende vragen en het geven van feedback. 

 
 
 

We hebben gezien dat leerkrachten goed weten wat het niveau van de kinderen is. 
Er wordt goed gedifferentieerd.   
 
Door kinderen meer inzicht te geven in de hele week met een duidelijk overzicht van 
taaktijd en klassikale momenten denken we dat kinderen bewuster en  hun vrijheid 
kunnen pakken en hier beter initiatief op kunnen nemen. Bijvoorbeeld ook door de 
timetimers ook echt inzetten om te laten zien hoeveel taaktijd ze hebben. En 
adequaat rondes te lopen tijdens taaktijd, waarbij dan alle ruimtes, hoekjes en 
groepjes kinderen meegenomen worden.  
 
Als kinderen activiteiten/middelen hebben om hun eigen beginsituatie ten opzichte 
van lesstof en lesdoelen in te kunnen schatten, kunnen ze ook betere en gerichtere 
keuzes maken.  
 
De taak is van de kinderen en het is de lesstof waar zij zelf de keuzes over mogen 
maken. Als daar ook klassikale momenten tussen staan kan dit verwarrend werken.  
 
Verder is, wat deze indicator voor leerkrachten betreft, een duidelijke overlap te zien 
met wat we hebben omschreven bij de indicator voor leerlingen.  
 
 

bevindingen visitatieteam 
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(Voorbeelden van middelen, manieren om kinderen  vrijheid te laten pakken:  
Overzicht van de hele week geven bij weektaak, waarbij taaktijd, instructies en 
klassikale lessen zichtbaar zijn, zodat  kinderen goed kunnen plannen en bijsturen. 
Geen klassikale lessen op de taak, taakwerk is werk waar kinderen zelf over 
bepalen. Werken aan bewustwording lesstofkeuzes;  “Ik begin bij de laatste som”, 
bewustwording van tijd, keuzemogelijkheden voor keuzwerk, SMART- formuleren 
van doel en concreet werken aan eigen gesteld doel. Reflectiemiddelen inzetten om 
kinderen bewust te maken van keuzes). 

 
 
 

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. 

 

 
 
 

Er heerst een prettige sfeer op de Ridderspoor. De aankleding van de school, die 
mede verzorgd wordt door een aantal ouders van de activiteitencommissie, de klein-
schaligheid en betrokkenheid van leerkrachten, leerlingen en ouders draagt hier aan 
bij. We hebben in de school schoolafspraken die bij iedere ingang duidelijk zichtbaar 
zijn. Deze zijn opgesteld met het team, de kinderraad en de MR. Ook hebben we 
een schoollied dat door een aantal leerlingen tijdens het atelier is gemaakt.  
Door de afspraken is er een duidelijke richtlijn en basis in de school hetgeen ver-
trouwen biedt en schenkt aan alle leerkrachten, leerlingen en ouders van de school.  
Op dit moment zijn er veel ontwikkelingen gaande, o.a. het werken aan ons dalton-
onderwijs, verhogen van de opbrengsten en verbeteren van onze begrijpend lezen 
lessen. Het team wordt hierin begeleid door directie, ib-er, didactisch coach en 
bovenschools taalspecialist. We zijn als team positief en staan in voor waardevolle 
en zinvolle veranderingen en komen afspraken na en geven grenzen aan. We zijn in 
staat elkaar aan te spreken en te bevragen op zaken die onduidelijk zijn of anders 
dan afgesproken.   
De lerende organisatie wordt vormgegeven door voortdurend te zoeken naar ont-
wikkeling en innovatie. Leren van en met elkaar wordt gestimuleerd door teamleden 
de kans te geven zich te specialiseren en de kennis d.m.v. overlegstructuur te delen 
met collega’s. Naast kennis overdracht en verwerving is er in ons onderwijs ruimte 
en aandacht voor het ontwikkeling van vaardigheden. Deze algemene vorming 
stimuleert de kennis verwerving.  
Dit schooljaar verdiepen we ons meer in het IGDI model en de juiste toepassing 
hiervan. 

 
 
 
 
 
 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 
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Er heerst een fijne werksfeer in het team. Iedereen kan en mag initiatief nemen en  
is betrokken. Collega’s leren van en met elkaar.  
 
Wij denken dat het goed is om een duidelijke keuze te maken over de doelenmuur. 
Hoort dit bij interesse (zoals bijvoorbeeld het keuzewerk) van de kinderen of zetten 
jullie de doelenmuur in om het taakwerk passend te maken en zo kinderen aan de 
kerndoelen te laten werken? 
Wellicht is er ook combinatie mogelijk in werken met Stip en keuzewerk? 

 
 
 
 
 
 

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. 
 

 
 
 

Zelfstandigheid is één van de pijlers die we als eerste hebben aangepakt toen we 
met onze ontwikkeling als Daltonschool begonnen. De lokalen, overige ruimtes, 
kasten in iedere groep zijn zo ingericht dat zelfstandig werken voor de leerlingen 
mogelijkheden biedt. Ook zijn er afspraken gemaakt zodat het werken in de groep  
of buiten de groep soepel kan verlopen. Bijv. het werken met het stoplicht, een teken 
op de gang van samenwerken of alleen werken en het gebruik van het blokje en de 
time-timer. 
In de groep 1/2 wordt er gewerkt met een kiesbord waarbij kinderen aan gaan geven 
wat ze gaan doen. In de eerste helft van groep 3 wordt er ook met een bord gewerkt, 
hierbij leren de leerlingen zicht te krijgen op het werk dat ze moeten maken, vrije 
taken zelf in te plannen en af te hangen wat ze hebben gedaan. Ook een keuzebord 
voor het werken in bijv. de bouwhoek wordt nog gebruikt. Vanaf halverwege groep 3 
gaan we over naar ‘Zwingkaarten’. 
Vanaf groep 3 hebben we nakijktafels/ inlevertafels waarbij de leerlingen zelf het 
werk kunnen nakijken en in kunnen leveren. Vanaf groep 5 werken we met een 
administratiekaart waarbij leerlingen  het gemaakte werk afkleuren en de leerkracht 
een overzicht heeft van wie wat heeft gemaakt.  
Op school werken we vanaf groep 3 met een doelenmuur. De leerling kiest zelf een 
doel waar hij/ zij de komende 8 weken aan gaat werken. Alle leerlingen hebben een 
kort gesprek met de leerkracht over hun doel. In een gesprek met de leerkracht 
worden vragen gesteld met betrekking tot het doel om zo het doel zo helder mogelijk 
te krijgen. Hoe ga je aan je doel werken? Wat of wie heb je nodig om je doel te 
bereiken? Hoe ga je met je doel aan het werk? Op welke manier weet je of je je doel 
hebt bereikt. De doelenmuren zijn zichtbaar in de klassen.  

bevindingen visitatieteam 

2. Zelfstandigheid  
 

evaluatie school 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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Leerlingen kunnen goed zelfstandig werken. Het gebouw is ook mooi en goed inge-
richt om zelfstandig te kunnen werken.  
Ze kijken goed zelfstandig na en kunnen goed zelfstandig hun werk/spullen pakken. 

 
 
 

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. 

 

 
 
 

In onze klaslokalen en overige plekken is het management zo gerealiseerd dat leer-
lingen goed zelfstandig kunnen werken. We maken gebruik van een duidelijke dag 
planning, stoplicht, time-timer, blokje, materialen en kasten zijn duidelijk gelabeld. 
Het zelfstandig werken op de gang, waar leerlingen stil moeten werken gaat goed. 
De leerlingen werken daar gericht alleen aan hun taak volgens de afspraak. Hier zijn 
we tevreden over.  
Bij de kleutergroep zijn er moet-taken en mag-taken waar de leerlingen gedurende 
de week mee aan de slag gaan. De mag-taken zijn vrij voor iedere leerling om te 
maken. De moet-taken zijn verplichte taken welke de leerlingen binnen die week af 
moeten maken of doen. Hierbij is het van belang dat er bij de knutseltaken uitge-
gaan wordt van de doel van de taak. Hierbij wordt de eigen creativiteit van de leer-
lingen gestimuleerd door de opdracht verder naar eigen inzicht in te laten vullen.  
De leerlingen tekenen zelf op een lijst af wanneer ze de taak af hebben. Op de lijst 
staan alleen de verplichte taken(moet-taken). Naast de lijst hangt een bakje met 
kleurpotloden die gelijk zijn aan de dagen van de week. Op maandag zitten er 5 
potloden in, op vrijdag nog maar 1. Zo krijgen de leerlingen inzicht in de tijd die ze 
nog hebben om de taken te voltooien. 

 
 
 

Op het gebied van het tonen en nemen van initiatieven liggen er veel mogelijkheden 
en kansen bij het werken met de doelenmuur en het keuzewerk. Dit kan beter benut 
worden. Dit door meer inzicht te bieden en meer ruimte geven om dit te kunnen 
uitvoeren.  

 
 
 

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.  

 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 
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Binnen het team is er ruimte voor leerkrachten om initiatieven te nemen. Er is een 
taalspecialist, rekenspecialist, twee specialisten jonge kind en Dalton specialist.  
Teamleden worden gestimuleerd zich te ontwikkelen en specialiseren. Waar moge-
lijk worden deze kennis en vaardigheden ingezet in de organisatie en overgedragen 
aan collega’s. Binnen de groepsbezetting van de groep, jonge kind specialist geeft 
les aan de kleuters, en het taakbeleid wordt dit bijvoorbeeld gedaan. Ieder voert 
bepaalde taken uit naar interesse, dit vergroot bij de collega’s het nemen van 
initiatieven. Dit is terug te zien in de organisatie in bijvoorbeeld de volgende zaken: 
het schoolplan en jaarplan is gezamenlijk opgesteld. Ieders inbreng tijdens een 
vergadering wordt gestimuleerd doordat iedereen agendapunten voor vergaderingen 
in een agendaboekje kan noteren.  
Iedereen is betrokken en we laten met elkaar zien dat we het beste voor hebben met 
de Ridderspoor. 

 
 
 

Binnen het team maakt men heel goed gebruik van elkaars talenten en initiatieven .  
 

 
 
 
 
 
 
 

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 mede-
leerlingen. 

 

 
 
 

De leerlingen vinden het leuk om samen te werken en van elkaar te leren. Het ene 
kind is hier wat beter in dan het andere kind, maar dan is er altijd nog de leerkracht 
die hem of haar daar sturing in kan geven en kan begeleiden. Wij zijn van mening 
dat samenwerken versterkt en verbindt. 
In de kleutergroep wordt een start gemaakt met het doen van activiteiten met 
maatjes. De samenstelling van de maatjes wisselt wekelijks zodat iedereen met 
iedereen aan de beurt komt. Op deze manier leren de leerlingen elkaars kwaliteiten 
kennen. In de kleutergroep is de rol van het maatje in de eerste instantie beperkt tot 
twee dingen: samen in de rij en hulp aan je maatje vragen en af en toe een samen-
werkingsopdracht. In de andere groepen breiden we dit uit naar taken die met een 
maatje gemaakt moeten worden. Dit kunnen opdrachten zijn op sociaal emotioneel 
gebied van bijvoorbeeld leefstijl, maar ook teken-knutselopdrachten, taal of reken-
spelletjes. Deze opdrachten kunnen worden aangeboden middels een coöperatieve 
werkvorm.  
Tijdens het Zwingen mogen de kinderen het werk altijd samen met iemand maken, 
dit hoeft niet gekoppeld te zijn aan het maatje.  

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

3. Samenwerking  

evaluatie school 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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Er is een goede pedagogische sfeer en kinderen gaan respectvol met elkaar om. 
Dat is een goede basis om te kunnen samenwerken . We hebben ook gezien dat 
kinderen met maatjes samenwerken en tijdens taaktijd elkaar hulp bieden. Als 
kinderen regelmatig nog meer vaardigheden en werkvormen aangeboden krijgen in 
een doorgaande lijn van ontwikkeling zullen ze nog vaardiger zijn om dit ook bijvoor-
beeld tijdens taaktijd zelfstandig in te zetten. En zullen zij zich hierin nog meer  be-
kwamen.  

 
 
 

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 leerkrachten hebben respect voor elkaar en voor de leerlingen en hun ouders. 
Dit uit zich door de duidelijke afspraken die we hebben, het taalgebruik, de 
betrokkenheid en het openstellen voor feedback. Dit maakt ook dat het pedagogisch 
klimaat op de Ridderspoor goed is en leerkrachten en leerlingen zich er veilig 
voelen.  Tijdens teamvergaderingen wordt er naar elkaar geluisterd, waar nodig 
doorgevraagd en tonen de collega’s betrokkenheid.  
De methodes die we op de Ridderspoor gebruiken zijn leidend voor de inhoud van 
onze Zwingkaarten. De lay-out van de kaart is in alle groepen hetzelfde. Op 
margedagen en/of vergaderingen staat de ‘Zwingkaart’ vaak centraal om deze te 
evalueren en bij te stellen.  
Zoals al eerder werd genoemd geven de leerkrachten het samenwerken vorm door 
gebruik te maken van maatjes en coöperatieve werkvormen. Zo verwachten we ook 
van onze leerlingen dat ze met een ieder proberen samen te werken en onenig-
heden oplossen. Wanneer leerlingen onenigheid niet onderling op kunnen lossen 
schakelen ze de leerkracht in.  

 
 
 

Om effectiever te kunnen samenwerken is het goed om vaardigheden en werk-
vormen aan te bieden zodat kinderen hun mogelijkheden uitbreiden.  Ook op het 
gebied van tutor-schap zien wij kansen en mogelijkheden.  De pedagogische sfeer, 
het leerlingaantal en het gebouw geven hiervoor alle gelegenheid. De leraar kan 
verschillende vormen en niveaus van samenwerken toepassen. 

 
  

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 
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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.   
 

 
 
 

Samenwerken versterkt en verbindt, dit geldt voor leerlingen maar ook voor team-
leden en ouders.  
Samenwerken binnen het team wordt gestimuleerd, gefaciliteerd in bijv. de volgende 
zaken: samen werken aan de groepsfoto en groepsplannen, intervisie n.a.v. film-
beelden van de didactisch coach.  
Ouders worden betrokken bij activiteiten die plaats vinden maar er wordt ook om 
hun mening gevraagd. Eens in de zoveel tijd vinden er rondetafelgesprekken plaats. 
De directie praat dan met ouders over verschillende zaken die de school bezig 
houden, waaronder ook Dalton. 
Voor de leerlingen is er een kinderraad, bestaande uit leerlingen van groep 5 t/m 8. 
Waar ieder jaar leerlingen voor kunnen solliciteren. Deze kinderraad vergadert 6 x 
per jaar met de directie. Belangrijke zaken die daar besproken worden, bijvoorbeeld 
over de plein en schoolregels worden ook gedeeld met het team, de MR en de 
andere leerlingen van de school.  

 
 
 

Op schoolniveau is dit goed in orde. Ook de leerlingenraad is in deze een mooi 
voorbeeld.  

 
 
 
 
 
 

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 krijgen de tijd om hun taakwerk te plannen, dit doen ze door de taken 
te kleuren met de kleuren van de week die in de hele school gelijk zijn.  
Maandag: geel 
Dinsdag: rood  
Woensdag: roze 
Donderdag: paars 
Vrijdag: blauw 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

4. Reflectie  
 

evaluatie school 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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Het plannen gebeurt op de zwingkaart. Dit bouwt zich op van een dagplanning, naar 
een twee-driedaagse planning en eindigt bij een weekplanning. Waar de leerlingen 
instructie nodig hebben staat een dag genoteerd zodat de leerlingen hier tijdens het 
plannen rekening mee kunnen houden.  
Tijdens het zwingen kan de leerkracht met de leerling in gesprek gaan over het 
geplande werk. ‘Denk je het werk af te krijgen?’ , ‘Wat kun je doen om je planning  
bij te stellen.’ 
Groep 1/2: 
In de cyclus vooruitkijken-speelwerken-terugkijken speelt reflectie een rol in het 
laatste onderdeel van deze cyclus. Bij het terugkijken komen de leerlingen aan bod 
die hun plan mochten vertellen bij het vooruitkijken. Leerlingen vertellen over of het 
gelukt is om hun plan te volgen en wat zij gedaan hebben, ook worden ze hierbij 
bevraagd door de leerkracht en/ of klasgenootjes. 

 
 
 

In de basis is dit aanwezig. In een later Daltonontwikkelstadium is het zeker belang-
rijk hier meer aandacht aan te besteden. 
 
Reflectie is een krachtig middel om de doelgroep meer vrijheid te laten pakken en 
meer initiatief te laten nemen. Kinderen bewuster maken van Dalton, wat is vrijheid, 
zelfstandigheid, samenwerken en welke werkvormen zijn er van. Door ze daar 
bewuster van te maken zullen ze meer eigenaarschap ervaren en weten ze beter 
initiatief te nemen. En dit kan natuurlijk prima geborgd worden middels de kern-
waarde reflectie. 

 
 
 

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.  

 

 
 
 

Het team is dit jaar voor het tweede jaar bezig met het traject didactisch coachen. 
Hierbij worden we gefilmd door een didactisch coach. We hebben scholing tijdens 
teamvergaderingen over het stellen van vragen. Samen hebben we goed vragen 
opgesteld zodat we deze kunnen gebruiken tijdens het reflecteren. Daarnaast kijken 
we onze filmbeelden tijdens intervisie terug en reflecteren we op ons eigen hande-
len. In de groepen passen de leerkrachten het stellen van goede, verdiepende 
vragen en het reflecteren op het werk en de gestelde doelen toe. Ook wordt er bij de 
doelenmuur gereflecteerd op het gestelde doel van de leerlingen. Dit kan individueel 
of in kleine groepjes plaats vinden.  Daarna wordt er een nieuw doel opgesteld zodat 
de kinderen weten waar ze de komende 8 weken aan gaan werken. Het hele team is 
zich bewust van dat het stellen van goede open vragen bijdraagt aan goed kunnen 
reflecteren.  

 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 
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In de basis is dit aanwezig. In een later Daltonontwikkelstadium is het zeker belang-
rijk hier meer aandacht aan te besteden. 

 
 
 

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. 
 

 
 
 

Op de Ridderspoor er is voldoende mogelijkheid om van en met elkaar te leren. 
Specialisten delen hun kennis tijdens vergaderingen, margedagen, collegiale 
consultaties en intervisiemomenten. 
Zoals hierboven al is genoemd staat dit schooljaar vragen stellen en feedback geven 
centraal. Ons streven is om meer open vragen te stellen waardoor het feedback 
gerichter en specifieker wordt en onderdeel van ons reflecteren. 

 
 
 

Op schoolniveau loopt dit prima. Wat betreft het visitatieverslag  van Daltons was 
het aangegeven van: “ waar staan we nu , waar zijn we trots op en waar willen we 
nog naar toe?” ook een mooie kans om de reflectieve vaardigheden te laten zien.  
Dit is tevens ook het verschil tussen het Dalton handboek en het visitatieverslag. 
 
Waar is de school trots op kwam dus niet naar voren uit de stukken  terwijl we het 
wel meteen in de personeelskamer zagen. Geef aandacht aan de dalton pr. Ouders 
en leerlingen moeten kunnen vertellen wat dalton inhoudt en wat ze daarin zelf 
betekenen! 
 
Laat als school maar zien dat jullie een sterk onderwijskundig concept hebben! 

 
 
 
 
 
 
 

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. 

 

 
 
 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

5. Effectiviteit/ doelmatigheid  
 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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In groep 1/2 wordt er gebruik gemaakt van DORR om de ontwikkeling van de leer-
lingen te volgen en in kaart te brengen. Hierdoor weet de leerkracht waar de leer-
lingen zich bevinden op de leerlijnen. Dit schooljaar is het eerste jaar dat er met 
DORR gewerkt wordt.  
Door het werken met de doelenmuur kiest de leerling een doel dat bij hem/haar past. 
Hij/ zij is zelf verantwoordelijk om aan dit doel te werken.   
Wanneer de leerlingen op de Ridderspoor moeten werken aan hun taak wordt er 
hard gewerkt. Er zijn wel veel kinderen bij ons op school die sturing nodig hebben en 
minder taakgericht zijn dan de ander. De leerkracht helpt deze leerlingen hierbij door 
korte taken te geven of werkreductie aan te bieden. Ook zijn we in het schooljaar 
2014-2015 gestart met het geven van instructies op niveau, groepsdoorbrekend. 
Voor de pauze vinden de taal en spelling instructies plaats, na de pauze de reken 
instructies. Dit maakt dat een leerling die op een lager of hoger niveau werkt, kan 
gaan naar de groep van zijn/ haar niveau.  

 
 
 

In de basis is dit in orde. Er wordt goed gedifferentieerd.  
 

 
 
 

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 zorgstructuur is op de Ridderspoor flink verbeterd. We hebben de leerlingen  
goed in kaart gebracht door goed te werken aan onze groepsfoto en groepsplannen. 
Daarnaast brengen we onze leerlingen goed in kaart op basis van analyses uit 
toetsen zowel op methode als Cito niveau en kijken naar stimulerende en belemme-
rende factoren om zo goede plannen op te kunnen stellen. We volgen daarbij het 
handelingsgericht werken. Door alles goed in kaart te brengen kunnen leerkrachten 
het beste uit leerlingen halen doordat ze weten waar een leerling behoefte aan 
heeft. De taken zijn op niveau van de leerling en de leerkracht weet wat de leerling 
nodig heeft om de doelen te behalen. Dit kan zijn een extra instructie zodat de leer-
ling een succes ervaring op doet, het geven van positieve feedback tot het gebruik 
maken van materialen om iets visueel en inzichtelijk te maken voor een leerling.  

 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 
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Tijdens het werken aan de verlengde instructies  valt er effectiever te handelen. 
Bijvoorbeeld consequente looproutes. Inzetten van time-timers. Door tussendoor 
bijvoorbeeld te “scannen” of meerder kinderen dezelfde opdracht niet begrijpen en 
daar adequaat op handelen . Of door kinderen zelf keuzes laten maken in de lesstof. 

 
 
 

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 is zich bewust van de doelen die ze wil behalen waar het gaat om de 
tussenopbrengsten. Leerkrachten krijgen ondersteuning d.m.v. filmopnames, inter-
visie, functionerings- en beoordelingsgesprekken. Dit schooljaar ligt, mede door de 
conclusies en beoordeling van de inspectie, de nadruk en verbetering van de uit-
voering van de instructie volgens het IGDI model. De school werkt met groepsfoto’s 
en groepsplannen. Hierin wordt passende zorg voor leerlingen beschreven. Dit jaar 
wordt er ook zorg buiten de groep gegeven vanwege het ‘passend onderwijs’. 
Daarnaast biedt de leerkracht ondersteuning aan leerlingen die doelen niet behalen. 
Dit gebeurt in de groep aan de instructietafel. 
Twee jaarlijks vindt er voor teamleden, maar ook voor ouders uit de MR/OR een 
data analyse plaats zodat iedereen op de hoogte is van de opbrengsten van de 
Ridderspoor. 
Ieder teamlid heeft een eigen pop waar zij mee werkt. Deze wordt met de directie 
besproken en geëvalueerd. We maken gebruik van de gesprekscyclus waarbij een 
functioneringsgesprek en beoordelingsgesprek elkaar afwisselen.  

 
 
 

Dat hebben we ook zo gezien! 
 

 
  

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. 
 

 
 
 

Doordat Daltononderwijs een grote rol speelt op de Ridderspoor zijn we ons bewust 
van de borging van het geheel.  
De Dalton coördinator schrijft ook mee aan het jaarplan en schoolplan om zo de 
daltonontwikkelingen die we in willen zetten goed te borgen. Gemaakte afspraken 
worden vastgelegd in het daltonboek en geëvalueerd n.a.v. klassen consultaties of 
bespreekpunten vanuit een vergadering of regiobijeenkomst.  
Iedere vergadering komt Dalton wel aan bod, de coördinator heeft overleg met 
directie om zo de vorderingen en ontwikkelingen bij te houden.  
We zijn blij met en trots op onze website en schoolgids die een goed beeld van onze 
school weergeven.  
De Dalton- regiodagen worden consequent bezocht door de Daltoncoördinator en 
directie en ook het team is 11 november 2015 naar de Dalton dag van Regio Groot 
Zwolle geweest. Gevolgde workshops zijn geëvalueerd en goede, bruikbare ideeën 
worden meegenomen om ons Daltononderwijs  nog meer vorm te geven.  
De kinderraad speelt ook een rol binnen ons daltononderwijs, tijdens vergaderingen 
wordt met hen gesproken over Dalton en ideeën of aanpassingen van de kinderen 
worden in ons onderwijs meegenomen.  
Binnen de MR staat iedere vergadering het Daltononderwijs op de agenda. Ouders 
vinden het fijn om hiervan op de hoogte te worden gebracht, ook daltonnieuws wordt 
in onze nieuwsbrief, de Ridderspoorexpres en/ of groepsmail meegenomen.  

 
  

6. Borging  
 

evaluatie school 

Indicatoren op schoolniveau 
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We hebben het team ervaren als ambitieus en met veel kennis.  
De school werkt hard en planmatig. Er wordt gewerkt vanuit talenten van het team. 
Met als gevolg dat er veel in ontwikkeling is. Dus veel ballen om in de lucht te 
houden. Het maken van bewuste keuzes zorgt voor een doelgerichte aanpak.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Kinderen konden goed en enthousiast vertellen over school. Ze zijn trots op hun 
school en vinden dat ze veel leuke dingen doen.  Ze hebben verteld hoe de 
leerlingenraad tot stand is gekomen en waar ze over vergaderen. Ze zouden best 
meer op niveau van passie, belangstelling en talenten willen werken.  

 
 
 
 

Leerkrachten hebben veel verteld over wat ze doen en wat ze daar van vinden.  
Ze zijn allemaal serieus en werken vol passie.  

 
 
 
 

 
  

We hebben gesproken over waar de school trots op is en wat nog punten van 
ontwikkeling zijn. Dit met name op het gebied van Daltonontwikkeling.  
 
We hebben gesproken over de afgelopen roerige periode op school m.b.t. de 
schoolopbrengsten en enkele wisselingen.  
 
Ook hebben we het gehad over hoe de school tot de keus voor Dalton is gekomen.  

bevindingen visitatieteam 

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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De ouders vinden dat de school een fijne sfeer heeft, ze zijn enthousiast over de 
school en waarderen de veiligheid en dat het een relatief kleine school is. Er is veel 
oog voor het kind. Ze vinden de Daltonontwikkeling positief. Het team is benader-
baar en kinderen worden bedient op hun niveau.  

 
 
 

naam bestuurslid: mevr. L. Morssinkhof en dhr. A de Wit  

Het bestuur vindt dat de school een roerige periode heeft gehad; de krimp, andere 
populatie, ziekte teamleden en opbrengstgerichtheid. Maar zich ondanks dat, goed 
heeft ontwikkelt. Sterke punten van de school zijn dat het team gericht samenwerkt 
aan het verhogen van de opbrengsten en het goed neerzetten van een Dalton-
school. Ook gesproken over dat ze meer naar buiten toe mogen uitdragen dat ze 
een sterk onderwijskundig concept hebben.  

 
 
 

  ontwikkeling 

nr kernwaarden O V 
0 Realisering aanbevelingen vorige visitatie *   
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 

Uit de gesprekken met ouders 

Uit de gesprekken met het bestuur 

Advies aan het bestuur van de NDV 
 

beoordeling 
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Aanbeveling Omschrijving 

Nr.1 Stel samen een aantal manieren of actiepunten op die in de klassen 
ingevoerd worden om kinderen bewuster te maken van hun vrijheid tot 
kiezen en deze kinderen middelen of manieren te geven om deze vrijheid 
adequater toe te kunnen passen.  
 
(voorbeelden opgeschreven bij de indicator vrijheid)  

Nr.2 Maak een doorgaande lijn van ontwikkeling voor keuzewerk waarbij het 
duidelijk is dat kinderen hier kunnen kiezen en ontwikkelen op het niveau 
van hun eigen passie, talenten en interesse van groep 1 t/m 8. Zet dit 
duidelijke weg in het daltonhandboek en het daltonontwikkelplan. 

Nr.3 Waarborg een doorgaande lijn van ontwikkeling op het gebied van 
samenwerkende vaardigheden en samenwerkende werkvormen van 
groep 1 t/m 8. zet dit duidelijke weg in het daltonhandboek en het 
daltonontwikkelplan. 

 
 
 
 

We werden 31 maart ontvangen door een vriendelijk, enthousiast en gemotiveerd 
team. Waarbij iedereen open stond voor onze vragen en iedereen bereid was om 
ons te helpen. Dit geldt voor zowel het team, de leerlingen en de ouders. 
Opvallend goed we de pedagogische sfeer en de zelfstandigheid van de kinderen.   
ook wordt er goed gedifferentieerd en gekeken naar specifieke leerbehoeftes van 
kinderen. We liepen door een mooi dalton-ingericht gebouw.   
 
Wij hebben die dag het team ervaren als een professioneel team en vonden het 
leuk te horden dat ouders het team omschrijven als enthousiast en benaderbaar. 
Ouders zeiden: “Er wordt gewerkt met Passie.” 
 
 
Ook hebben we gezien dat Dalton in de basis overal aanwezig is. Met daarbij de 
meeste uitdaging voor de pijler vrijheid en de pijler samenwerken. We vinden het  
fundament voor Dalton genoeg is voor de verlening van de Daltonlicentie  Waarbij 
de kernwaarde zelfstandigheid het best naar voren komt.  
 
We wensen jullie toe veel trots uit te stralen over jullie school! Laat maar zien waar 
jullie goed in zijn! 
 
Wij danken jullie voor de gastvrijheid en wensen jullie veel succes als Dalton-
school! 
 
  

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

 

slotopmerkingen 
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naam handtekening datum 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het hele proces van de visitatie hebben we met een goed gevoel doorlopen. Vooraf was 
de visitatievoorzitter al betrokken en stond open voor vragen bij eventuele onduidelijk-
heden.  We hadden ons goed voorbereid en vonden het daarom erg fijn dat de visiteurs 
dit ook terug zagen.  
 
De dag zelf verliep heel plezierig. Fijne, kundige visiteurs die met een positieve en ook 
kritische blik ons het gevoel hebben gegeven echt mee te denken. De gesprekken zijn  
als positief en opbouwend ervaren. Er werd goed geluisterd en doorgevraagd. Ook de 
klassenbezoeken zijn als prettig en zinvol ervaren.  
 
In de aanbevelingen kunnen we ons zeker vinden. Werkpunten die bij ons passen en 
waarmee we graag aan de slag willen gaan! 
 
We zijn erg blij met de uitkomst van deze dag. Geen daltonschool in oprichting meer, 
maar Daltonschool de Ridderspoor! 
 

  

Ondertekening voorzitter visitatieteam 

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) 

Stel samen een aantal manieren of actiepunten op die in de 
klassen ingevoerd worden om kinderen bewuster te maken van 
hun vrijheid tot kiezen en deze middelen of manieren te geven om 
deze vrijheid adequater toe te kunnen passen.  

actie De komende jaren zullen we manieren gaan onderzoeken die 
lijden tot het bewuster maken van de vrijheid die de kinderen 
mogen nemen en toe kunnen passen. De volgende 
actiepunten worden hierbij bekeken: 

1. We nemen de zwingkaart onder de loep om te kijken 
welke aanpassingen we kunnen doen om de vrijheid van 
de kinderen kunnen vergroten.  

2. Intensiever gebruik maken van de doelenmuur en 
kinderen leren ze hier meer vrijheid in te geven en 
kinderen leren om haalbare (SMART) doelen te stellen.  

3. Doorgaande lijn opstellen voor het Smart formuleren 
van doelen bij kinderen, hierbij starten met het 
vooruitkijken principe wat bij de kleuters wordt 
gehanteerd.  

4. Oriënteren op de ik-doelen om deze aan te kunnen 
passen en in te kunnen voeren.  

uitvoerenden Team, dalton coördinator en directie. 

tijdvak 2016-2021 continu proces.  

scholing/ externe 
ondersteuning 

Collega scholen vanuit Dalton Regio Groot Zwolle. 

toelichting De actiepunten die werken en ingevoerd worden, zullen 
worden vastgesteld in het daltonhandboek het ontwikkelplan. 
Tijdens vergaderingen en/of studiedagen zullen actiepunten 
worden besproken.   

 
 

aanbeveling 2. 
(letterlijk overnemen uit 
visitatieverslag) 

Maak een doorgaande lijn van ontwikkeling voor keuzewerk waarbij 
het duidelijk is dat kinderen hier kunnen kiezen en ontwikkelen op 
het niveau van hun eigen passie, talenten en interesse van groep 1 
t/m 8. Zet dit duidelijk weg in het daltonhandboek en het 
daltonontwikkelplan.  

actie In het jaarplan van de Ridderspoor wordt de komende jaren 
opgenomen dat er wordt gewerkt aan een doorgaande lijn 
voor keuzewerk voor groep 1 t/m 8. Het team zal zich gaan 
oriënteren over de mogelijkheden op het gebied van 
keuzewerk en onderzoeken wat werkt. Daarbij willen we  de 
kinderen laten meedenken om te zorgen dat keuzewerk voor 
iedereen wordt.   

uitvoerenden Team, dalton coördinator en directie. 

tijdvak 2016-2018 oriëntatie en onderzoek 
2018-2019 implementatie 
2019-2021 bijstellen  

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

Collega scholen vanuit Dalton Regio Groot Zwolle.  

toelichting Belangrijke zaken rond dit aandachtspunt zullen tijdens 
vergaderingen/ studiedagen worden besproken.  

 
 

aanbeveling 3. 
(letterlijk overnemen uit 
visitatieverslag) 

Waarborg een doorgaande lijn van ontwikkeling op het gebied van 
samenwerkende vaardigheden en samenwerkende werkvormen 
van groep 1 t/m 8 zet dit duidelijk weg in het daltonhandboek en 
het daltonontwikkelplan.   

actie In het jaarplan van de Ridderspoor wordt de komende jaren 
opgenomen dat er wordt gewerkt aan een doorgaande lijn  
op het gebied van samenwerkende vaardigheden en samen-
werkende werkvormen voor groep 1 t/m 8.  
We willen ons oriënteren op de mogelijkheden hoe we 
kinderen bewust leren maken van de verschillende werk-
vormen zodat ze deze zelf toe kunnen passen.  
Daarnaast willen we samenwerkingsvormen bewuster in gaan 
zetten tijdens lessen zoals creatief en WO. 
Reflecteren met de kinderen op de kwaliteit van de samen-
werking.  

uitvoerenden Team, dalton coördinator en directie.  

tijdvak 2016-2017 oriëntatie  
2017-2019 implementatie 
2019-2021 bijstellen 
 

scholing/ externe 
ondersteuning 

Collega scholen vanuit de Dalton Regio Groot Zwolle.  
Daarnaast eventuele ondersteuning w.b.t. cursus coöperatieve 
werkvormen voor het team.  
 

toelichting Belangrijke zaken rond dit aandachtspunt zullen tijdens 
vergaderingen/ studiedagen worden besproken. 

 

 
 
 
 
 
 

naam functie handtekening datum 

    

    

 

Ondertekening  school en 

visitatievoorzitter voor gezien 


