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Vraag aan kinderen mee te denken over de taak; geef hen meer verantwoordelijk-
heid. 

 
 
 

In de onderbouw is het zelf meedenken en meebeslissen  nog niet aan de orde. Aan 
dit ontwikkelpunt wordt de komende tijd in de onderbouw aandacht besteed. Vanuit 
de Daltonopleiding komt er nu steeds meer input.  
In de bovenbouw wordt sinds dit schooljaar aandacht besteed aan de zogenaamde  
“ik- doelen”, doelen in de weektaak die specifiek voor dát kind gelden. Ook het 
behalen van de ik-doelen wordt wekelijks geëvalueerd. De kinderen die in de zgn. 
“aanpak 4- groep” zitten denken en beslissen ook mee over hun doelen, gericht op 
meer uitdaging dan de reguliere leerstof. Daarbij gaat het om leren leren, leren 
leven, leren denken. 

 
 
 

N.B. Zie ook slotopmerkingen eerste alinea. 
Datgene dat de school hierboven beschrijft, treffen wij aan. Heel goed dat er een 
begin gemaakt is met de ik-doelen. Ga er mee verder en bouw uit, eerst verder in de 
bovenbouw en wie weet later ook nog (deels) in de onderbouw. 

 

 
 
 

Leer kinderen inzicht te krijgen in de taak d.m.v. plannen en kijk daarbij naar een 
opbouw van groep 1 t/m 8. 
 

 
 
 

In de onderbouw streven we er naar de taak af te krijgen, omdat we de kinderen het 
proces van taakwerken willen aanleren. We reflecteren met de kinderen op dit 
proces aan het eind van de week. Als een kind structureel de taak niet af heeft wordt 
de taak aangepast aan de mogelijkheden van het kind. In groep 3 plannen de 
kinderen zelf hun vervolgtaken via de takenkaart. Ze houden hierbij ook in de gaten 
dat er variatie in de vervolgtaken zit. In groep 4 t/m 8 wordt de kinderen vanaf vorig 
schooljaar geleerd bij het doornemen van de (week) taak keuzes te maken en 
doelen te stellen. Het kan zijn dat de taak een keer niet af is, tijdens de evaluatie 
wordt dan verantwoord  waarom niet. Door het streven naar DIM (Dalton Ieder 
Moment), een schoolbreed ontwikkelpunt voor de komende jaren,  krijgen de 
kinderen straks ook meer tijd en ruimte om keuzes te maken, echt te plannen. 

 
 

0. Realisering aanbevelingen vorige visitatie 

aanbeveling 1. 
1. 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 

aanbeveling 2. 
1. 

evaluatie school 
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DIM noemt de school hierboven een schoolbreed ontwikkelpunt voor de komende 
jaren. Dat is een heel goed en mooi voornemen. En wij juichen het toe als daar aan 
gewerkt gaat worden. Momenteel is er doorgaans nog veel sturing van de leer-
krachten en zijn er ‘taakmomenten’. Een goede basis om op voort te bouwen. De 
taakbrief kan als middel om leerlingen meer en meer eigenaar te laten worden van 
hun leerproces meer benut en uitgebuit worden dan momenteel gebeurt. 

 
 
 

Houdt de afspraken m.b.t. uitgestelde aandacht, takenboekjes, planborden en 
maatjesleren tegen het licht. Voer de afspraken binnen het team consequent uit. 

 
 
 

Tot voor kort was er een grote diversiteit in gehanteerde regels en afspraken. Door 
het samen schrijven van hoofdstuk 5 van het Daltondocument: de dagelijkse praktijk, 
wordt er sinds dit jaar veel beter afgestemd. Alle “oude” afspraken zijn in de bouw-
vergaderingen tegen het licht gehouden en indien nodig bijgesteld. De gemaakte 
afspraken worden bewaakt d.m.v. klassenbezoeken door de Daltoncoördinator.   

 
 
 

In alle groepen wordt gewerkt met een taakbrief. Het lijkt ons overigens wel goed de 
taakbrieven van de verschillende groepen met elkaar te vergelijken. Bekijk wat er op 
staat. Wat jullie er op willen hebben staan. Zit er (voldoende) opbouw in van de 
lagere groepen  naar de hogere. Wordt de taakbrief gebruikt zoals dat wordt 
bedoeld? Controleren jullie dat? Kan de taakbrief een kapstok zijn bij reflectie?  
In alle groepen zien we de dagkleuren, een symbool voor uitgestelde aandacht, een 
dagprogramma, symbool voor toiletgang (overigens steken kinderen daarvoor nog 
opvallend vaak hun vinger (v-teken) op), de kleurenschijf, handelingswijzers. En we 
zien dat de symbolen worden gebruikt. Toch constateren we ook dat consequent 
leraargedrag niet altijd plaatsvindt. Zo zien we leerkrachten toch vragende leerlingen 
helpen ondanks dat het signaal aangeeft dat het even niet kan/mag. 

 
 
 

Maak als team, gezamenlijke verantwoordelijkheid, een Daltonontwikkelplan en 
zorg voor voldoende borging in het plan. 

 
 
 

Het nieuwe beleidsplan, ons Daltondocument, is geen topdown  beleidsstuk. Het is 
geschreven door de Daltoncoördinator en de directie. Er is regelmatig feedback 
gevraagd aan MT en team over de geschreven hoofdstukken. Het vijfde hoofdstuk, 
de dagelijkse praktijk, is paragraaf voor paragraaf in de bouwoverleggen  
geschreven en vastgesteld. Het team heeft daardoor, i.t.t. vorige versies, het gevoel 
dat het “ons” document is. In het nieuwe plan wordt ruim aandacht besteed aan 
borging (want daar ontbrak het in het verleden aan op onze school). 

bevindingen  visitatieteam 

aanbeveling 3. 
1. 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 

aanbeveling 4. 
1. 

evaluatie school 
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In de afgelopen 2 à 2½ jaar heeft het team hard gewerkt aan een daltondocument 
waarin zij haar handelen, afspraken, regels enz. enz. helder heeft beschreven. En 
wij zien dat leraren in de praktijk daadwerkelijk doen wat is afgesproken. 

 
 
 

Zorg in alle groepen voor verschillende vormen van samenwerking binnen de taak 
en voor reflectiemomenten. 

 
 
 

Tijdens de vorige visitatie was er nog weinig te zien van samenwerking binnen de 
taak en van reflectiemomenten. Daar is de afgelopen twee jaar veel aandacht aan 
besteed. In de onderbouw is een flinke stap gemaakt: We reflecteren op verschillen-
de niveaus, namelijk individueel, in kleine groepen en met de hele groep. We 
reflecteren zowel op het proces als op het werk. We doen dit o.a. door middel van 
het reflecteren op Taakspel, op de week- of dagtaak, de kleine groep of het speel-
werken (groep 1/2) en vervolgtaken (groep 3). Bij alle werkvormen waarbij moet 
worden samengewerkt reflecteert de leerkracht in de onderbouw op het product en 
op de voorwaarden voor samenwerking, zoals elkaar aankijken, naar elkaar 
luisteren, initiatief nemen, elkaar de beurt gunnen enz.  Taakspel en Leefstijl zijn 
methoden waarbij dit wordt geoefend. 
Bovenbouw blijven het inzetten van diverse samenwerkvormen en het bewaken van 
de reflectiemomenten ook voor de komende jaren prioriteiten.  

 
 
 

Wij zien maatjes samenwerken. Er zijn opdrachten waarbij  leerlingen samen 
moeten werken. De school maakt gebruik van vormen van coöperatief leren. Ook op 
dit gebied hebben de leerkrachten afspraken met elkaar gemaakt, de schouders 
eronder gezet en zijn ze ermee aan de slag gegaan.  
Reflectie vindt plaats. Het komt bij ons nog te weinig structureel aangepakt over.  
We bevelen aan deze kernwaarde de komende periode te gaan aanpakken. 

 
  

bevindingen  visitatieteam 

aanbeveling 5. 
1. 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 
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1.1 De leerling neemt verantwoordelijkheid voor de verwerking van zijn taak.  

1.2 De leerling legt waar nodig verantwoording af aan zijn leraren, zijn 
medeleerlingen en zijn ouders over de verwerking van zijn taak. 

1.3 De leerling is actief betrokken bij zijn eigen (leer)werk. 

1.4 De leerling draagt zorg voor zijn leeromgeving. 
 

 
 
 

Doordat in de bovenbouw, naast de algemene doelen,  met ‘ik doelen’ wordt 
gewerkt, is de leerling (mede) verantwoordelijk gemaakt. Deze doelen staan op het 
taakvel en zijn toegevoegd aan de weektaak.  De ‘ik-doelen’ komen voort uit de 
taak. Aan de hand van de taak wordt bepaald wat die ‘ik- doelen’ zijn. De kinderen 
leren dit schooljaar werken met het vaststellen en registreren van SMART doelen. 
Hij/zij wordt nu ook veel meer aangesproken op werkhouding en de verzorging van 
de leeromgeving en het werk. We zorgen ervoor dat dit niet weer verslapt. 
Ook in de onderbouw worden de kinderen aangesproken op de netheid van hun 
werk en hun werkomgeving. We zijn als school nog niet toe aan het verantwoording 
afleggen aan ouders. Wel wordt in groep 8 en in de Aanpak 4 groep dit jaar 
geëxperimenteerd met portfolio’s. De komende tijd gaan we als team goed 
nadenken welke rol we de portfolio’s in de toekomst willen geven. Naast of in plaats 
van de rapporten? Dit is voor de hele school een aandachtspunt. 

 
 
 

We zien op de taakbrief (taakvel zoals jullie zeggen)  de ik-doelen terug. Dat gebeurt 
vanaf groep 5. Wanneer jullie meer ervaring ermee hebben opgedaan kan 
misschien een uitbreiding naar groep 4 en 3 of zelfs naar 1 en 2 een ontwikkeling 
zijn. Er zijn eerste stappen gezet met het maken van een portfolio. Ga vooral door 
met deze ontwikkeling. Probeer daarnaast de leerlingen meer keuzevrijheid te 
bieden. Hierin speelt het (kunnen) plannen een belangrijke rol. En ook 
samenwerking mogen zoeken. 

 
 
 

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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Alle leerkrachten zijn geneigd zelf regie te houden. Loslaten en vertrouwen geven 
aan de leerlingen blijft altijd een aandachtspunt. Doordat HGW in school is 
geïmplementeerd, wordt vanuit onze drie aanpakken (straks vier aanpakken!) zoveel 
mogelijk maatwerk in de verwerking geboden. 
Hier kunnen we als school de komende jaren nog veel winst in behalen.  

 
 
 

We merken dat de leerkrachten goed om kunnen gaan met de verschillen tussen de 
leerlingen. De drie (soms 4) aanpakken zagen we duidelijk terug. Het is leuk om te 
merken dat de leerlingen dit ook goed kunnen uitleggen. En er ook heel ‘natuurlijk’ 
mee om gaan. 
Leerkrachten vinden loslaten (nog) lastig. Geef de leerlingen meer het vertrouwen. 
Laat ze zich meer verantwoordelijk voelen voor het leren. Hier is nog wel wat te 
winnen. 

 
 
 

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. 

 

 
 
 

De school heeft een flinke stap gemaakt richting professionele leergemeenschap.  
Er zijn verschillende, vaak gefaciliteerde, coördinatoren die voortgang en borging 
bewaken. Er zijn zo min mogelijk afspraken: maar deze gelden dan wel voor 
iedereen. Naast de harde vakken is er, nu de basis weer op orde is, meer tijd voor 
de creatieve vakken. Hierin werken wij nauw samen met externe professionals. Een 
aandachtspunt voor de komende jaren is het beter inzetten van de talenten van 
onze ouders. Hier is dit jaar door het aanleggen van een kleine databank een begin 
mee gemaakt. Volgend schooljaar willen wij gaan werken met leerteams i.p.v. de 
traditionele werkgroepen: leerkrachten kunnen dan, bijv. via hun POP, bepalen 
waarin en hoe zij zich verder willen bekwamen. 

 
 
 

Het team straalt openheid uit. Er is veel overleg en collega’s kunnen en durven zich 
kwetsbaar op te stellen. Kwetsbaarheid = Kracht is het adagium. Er is collegiale 
consultatie. Hierin kan iedereen zelf aangeven wat hij/zij wil zien/leren.  
De leerkrachten schrijven een POP. D.m.v. intervisie wordt hierover gesproken.  
Het is goed om de daltoncoördinator te faciliteren. Dit heeft, zo vernemen wij in het 
gesprek, zeer zeker de aandacht! 

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. 
 

 
 
 

Om een duidelijke rode draad in school te kunnen zien, zijn de afspraken en 
symbolen m.b.t. uitgestelde aandacht de afgelopen schooljaar veel beter op elkaar 
afgestemd. De kleurenschijf van het kind op zijn/ haar tafel geeft aan of een kind 
zelfstandig wil werken of hulp nodig heeft. In de onderbouw wordt gewerkt met  een 
oranje ketting, dit is afgestemd op de signaalkleur oranje in middenbouw en boven-
bouw, waarbij dat betekent: zachtjes overleggen en de leerkracht niet storen. 
In alle groepen zijn alleenwerkplekken ingericht waar kinderen die dat nodig hebben, 
rustig kunnen werken. In alle groepen wordt (een deel van) het werk door de leer-
lingen zelf nagekeken. 

 
 
 

De zelfstandigheid zal toenemen als het leraargedrag nog consequenter wordt dan 
we nu zien. Als b.v. het niet-storen-signaal wordt ingezet dan zien we leraren toch 
vragen van kinderen beantwoorden. Zo ondergraaf je een afspraak.  
De leerlingen krijgen voldoende kansen om te komen tot prestaties. Je ziet ze elkaar 
helpen en om hulp vragen. Ze krijgen de kans, ook al zijn de mogelijkheden meer 
dan buitengewoon gering (een vooroorlogs schoolgebouw met slechts verticale 
verkeersruimte) een plekje te zoeken om hun werk te doen. 
Er zijn goede afspraken over correctie van eigen werk door leerlingen. 

 
 
 

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. 

 

 
 
 

2. Zelfstandigheid  
 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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De achterliggende jaren hebben de leerkrachten zich het werken vanuit een 
activerende, directe instructie eigen gemaakt. Het klassenmanagement zat daarvoor 
al goed in elkaar (via het GIP model). Afgesproken is nu dat bij “schuring” tussen 
ADI en onze Daltonwerkwijze altijd Dalton leidend is. Het is duidelijk dat ADI een 
instructie/leermodel is, geen lesmodel. De leerlingen worden nu steeds meer 
uitgedaagd om initiatief te nemen en te tonen: de leerlingenraad en de (creatieve) 
Rivierenshow zijn hier goede voorbeelden van. 
De brede talentontwikkeling komt steeds meer aan bod in de aanvulling op ons 
curriculum: de naschoolse activiteiten. Hier selecteren we creatieve activiteiten die 
óf een vacuüm opvullen binnen ons eigen lesaanbod óf ons taalaanbod versterken. 
De komende jaren komt er ook binnen onze eigen lessen steeds meer ruimte voor 
creatieve vakken. 
De brede talentontwikkeling wordt aangestuurd door onze taal- en cultuur-
coördinator, in nauwe samenwerking met Dynamo/Talententent. 

 
 
 

De Rivierenshow wordt door de ouders geprezen om de mogelijkheden die leer-
lingen krijgen zich te presenteren; zich persoonlijk te ontwikkelen. Ook in het 
gesprek met de leerlingenraad bemerken wij dat leerlingen alle kans krijgen om zich 
te laten horen (zie ook ‘Uit gesprekken met de leerlingen’). Behalve een activerende, 
directe instructie, die wij in de praktijk zien, zouden de leraren in het algemeen met 
nog wat meer vertrouwen in hun leerlingen zaken en taken aan hun leerlingen 
kunnen overlaten. En als een leerling zich een keer een buil valt, is dat een heel 
goed leermoment voor hem of haar.  

 
 

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.  

 

 
 
 

Door op sleutelposities (goede) coördinatoren te benoemen kan iedere medewerker 
ruimte krijgen om zichzelf en ons onderwijs verder te ontwikkelen. De werkgroepen 
ontwikkelen zich de komende jaren tot leerteams. De ambitie- en 
functioneringsgesprekken worden gebruikt om informatie te verkrijgen welke 
talenten van de medewerkers (nog) beter ingezet kunnen worden. 

 
 
 

Onze complimenten aan de daltoncoördinator. Natuurlijk was / is zij het niet alleen 
die dalton in de school weer op de rails heeft gezet. Dat was en is een team-
prestatie. Maar de aanwezigheid van een gefaciliteerde daltoncoördinator achten wij 
van groot belang. Als het even kan moet daar zo min mogelijk op worden ingeleverd, 
is onze mening. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

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. 

 

 
 
 

Er is dit schooljaar veel meer aandacht voor het leren samenwerken  met álle klas-
genoten. Dit blijft voor de komende jaren uiteraard wel een ontwikkelpunt. Bij het 
maatjesleren wordt nu voornamelijk uitgegaan van gekozen koppels op persoonlijke 
voorkeur. Het is de bedoeling ook steeds meer te (laten) kiezen op niveau (kinderen 
in dezelfde “aanpak”) of op andere criteria.  
In de bovenbouw wordt leren samenwerken sinds 2013 gestimuleerd d.m.v. 
deelname aan de leerlingenraad of de informatieochtenden voor nieuwe ouders.  

 
 
 

In de klassen zien we maatjesborden. Ook hebben we een aantal coöperatieve 
werkvormen gezien. In de bovenbouw is het samenwerken veel meer vanzelf-
sprekend. In de middenbouw kan dit verder worden uitgebouwd.  
Er is een aantal activiteiten waarbij er groepsdoorbrekend wordt samengewerkt.  
Dit is vooral bij het lezen (groep 8 bij de kleuters) en, zo horen wij, bij projecten. 

 
 
 

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. 

 

 
 
 

Praktisch alle medewerkers durven zich nu kwetsbaar op te stellen, hulp aan te 
bieden en hulp te vragen. Dit zorgt voor een hele positieve energie. Er wordt goed 
naar elkaar geluisterd. De Daltoncoördinatoren hebben een kijkwijzer ontwikkeld om 
de gemaakte werkafspraken m.b.t. taak en leertaken te controleren. Deze wordt 
vanaf  februari 2015 ingezet.  

 
 
 
 

3. Samenwerking  

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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Er heerst een positieve sfeer in het team. Er vindt collegiale consultatie plaats om 
van elkaar te leren. De organisatie daarvan is soms lastig. Toch is het goed om naar 
oplossingen te blijven zoeken. De Daltoncoördinator speelt daarin een rol. Opvang 
van een groep. Maar dan moet ze wel gefaciliteerd zijn, nu en in de toekomst. 

 
 
 

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 school heeft een veilig pedagogisch klimaat gecreëerd, waar we trots op zijn en 
wat we bewaken met duidelijke regels en de programma’s Taakspel en Leefstijl. Niet 
alleen in de klassen zijn er vormen van samenwerking. De huidige werkgroepen, 
waarin alle medewerkers een plek hebben gekozen, worden volgend schooljaar 
vervangen door zelfsturende leerteams. Bij veel schoolactiviteiten worden ook de 
ouders betrokken, zowel voor het proces als voor de uitvoering. 

 
 
 

We zien hier een goede ontwikkeling. Ga daar vooral mee door. Leerlingen geven 
aan dat ze op een “fijne” school zitten. De sfeer op school, de openheid waarmee 
leraren en leerlingen elkaar tegemoet treden, komt warm bij ons over. 

 
 
 
 
 
 
 

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. 
 

 
 
 

In de bovenbouw wordt (voorzichtig) begonnen met de kinderen te leren reflecteren 
op processen en hun resultaten. Dit is moeilijk! De kinderen hebben zich hier niet 
stapsgewijs, vanaf groep 1, in ontwikkeld. 
De komende jaren wordt de huidige rapportage naar ouders door de leerkrachten 
zoveel mogelijk vervangen door portfoliogesprekken van de leerlingen met hun 
ouders en de leerkracht. 

bevindingen  visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 

4. Reflectie  
 

evaluatie school 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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In de onderbouw  wordt nu wekelijks in kleine groepen of individueel de taak 
geëvalueerd: Wat vond je er van? Heb je je aan je planning gehouden? Heb je het 
goed geregistreerd? Hoe vind je dat je je taak hebt gedaan? Voor de samenwerk-
taak: met wie heb je samengewerkt en hoe ging dat?  

 
 
 

Op BS De Rivieren staat reflectie inderdaad nog in de kinderschoenen. De school 
ziet dat goed en geeft het ook aan. Het is momenteel nog in zuinige mate doorgaans 
reflectie achteraf. Hoe ging het?  En meer van dat soort vragen. 
Reflectie vooraf is zeker ook van belang met vragen als: kan ik deze opdracht alleen 
aan of heb ik er hulp bij nodig, moet ik wachten op instructie omdat ik die nodig heb, 
welke materialen, bronnen, hulpmiddelen heb ik nodig om mijn opdracht tot een 
goed einde te brengen etc.? 

 
 
 

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 persoonlijke ontwikkelplannen, gekoppeld aan de ontwikkelpunten vanuit de 
functioneringsgesprekken, worden sinds vorig schooljaar  in de bouwvergaderingen 
besproken. De bouwcoördinatoren zijn hierbij de intervisieleiders.  
Leerkrachten krijgen op verschillende niveaus feedback: van elkaar, interne 
specialisten (IBer, Daltoncoördinator enz) of incidenteel van externen. 
Leerlingen feedback laten geven op het functioneren van de leerkracht gebeurt 
momenteel nog anoniem en algemeen, door de tweejaarlijkse tevredenheids-
onderzoeken. In de klassen zelf gebeurt dit nog (bijna) niet. 

 
 
 

Heel goed zoals wordt omgegaan met collegiale consultatie. Heel goed zoals de 
teamleden zich voor elkaar en met elkaar ‘kwetsbaar’ opstellen om van en met 
elkaar te leren. Wij ervaren in het gesprek met de leraren een open sfeer. 

 
 
 

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. 
 

 
 
 
 

bevindingen  visitatieteam 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 
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De ene helft van het team heeft het Daltoncertificaat, de andere helft volgt dit jaar  
de opleiding. Er is dan veel overleg met de overige twee AMOS Daltonscholen 
waarmee we de opleiding doen. Er wordt op bouwniveau druk geëxperimenteerd 
met de nieuw aangeleerde kennis en vaardigheden, wat soms resulteert in nieuwe 
afspraken. Dit geldt met name voor het beschrevene in hoofdstuk 5 van ons Dalton-
document: De dagelijkse praktijk. 

 
 
 

Leraren krijgen kansen en mogelijkheden te experimenteren om vervolgens met 
elkaar te delen of iets werkt of niet. 
De samenwerking met de twee andere daltonscholen binnen het bestuur juichen we 
alleen maar toe. Van kijken in elkaars keuken kan je veel leren en het houdt je 
scherp. 

 
 
 
 
 
 
 

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. 

 

 
 
 

Hoe hoger het leerjaar, hoe meer verantwoordelijkheid de leerlingen hebben. Dit 
wordt de komende jaren door de gehele school uitgebreid. Tijdens de evaluaties 
wordt ook steeds meer teruggekeken of de beschikbare tijd effectief (genoeg) is 
gebruikt door de kinderen. Als de taak niet af is wordt in de bovenbouw al 
besproken: waar ligt dat aan? 

 
 
 

Door de hele school heen zien we dat de doelen duidelijk zichtbaar gemaakt 
worden. De taakbrieven kunnen hierbij ondersteunend zijn. Neem de taakbrieven 
met elkaar goed onder de loep. Hierin is winst te behalen, ook op de effectiviteit. 
Het symbool voor uitgestelde aandacht hebben we overal gezien, maar probeer er 
consequenter mee om te gaan. Als de leerkracht de oranje ketting om heeft, mogen 
de leerlingen haar niets vragen. We hebben vaak gezien dat dit niet werd toegepast.  

 
 
 

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. 

 

 
 
 

Tijdens de begeleiding vanuit het K.B.A. (2011- 2013) is veel aandacht besteed aan 
het effectief besteden van instructie- en verwerkingstijd. De leerkrachten hebben 
zich dat allemaal goed eigen gemaakt. Of de doelen zijn behaald wordt vermeld in 
de “evaluatie” kolom in de groepsmappen. Ook wat eventueel de consequenties zijn. 
Het analyseren  van leerproblemen gaat steeds beter, maar hierin is de komende 
jaren zeker nog winst te behalen. 

 
 
 

Hierin zien wij een goede ontwikkeling in de afgelopen periode. We zagen door de 
school heen goede lessen. De taak is op het niveau van de leerlingen afgestemd. 
De vrijwillige deelname aan het project Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs Amsterdam 
heeft het weer op de rails zetten van dalton geen windeieren gelegd. In KBA zijn o.a. 
de volgende elementen aan de orde gekomen, bekeken en beoordeeld: ”afstemming 
instructie en verwerking, actieve betrokkenheid van leerlingen, verantwoordelijkheid 
van leerlingen voor de organisatie van het eigen proces.” Uitstekend dat jullie vooral 
aandacht (hebben) besteed aan de drie indicatoren die voor (jullie) het meest (de) 
Daltonwerkwijze raken.” (citaat uit het Daltondocument 2015 -2019). 

 
 
 

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.  

 

 
  

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 
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Het schoolgebouw heeft  een belemmerende werking op het verder implementeren 
van Daltononderwijs. Er zijn geen gangen, werkhoeken of andere te benutten 
ruimtes. We proberen uit de beschikbare mogelijkheden te halen wat er in zit, maar 
proberen tegelijkertijd te sturen op nieuwbouw.  
De K.B.A. competenties, belangrijke bron van  onze kijkwijzer, heeft veel elementen 
die Daltongericht zijn:  Indicator 7 (actieve betrokkenheid van de kinderen) en 
indicator 8 (verantwoordelijkheid leerlingen voor organisatie en proces). 

 
 
 

We hebben inderdaad gezien dat het schoolgebouw belemmerend werkt. Directie en 
bestuur zijn hiervan op de hoogte. Gesprekken over nieuwbouw en/of aanpassing 
van het huidige gebouw worden gevoerd, maar dit vraagt veel tijd.  
Vooralsnog zal er geroeid moeten worden met de riemen die er zijn. 
Probeer met elkaar de zeer weinige extra ruimte die er is, zo veel mogelijk te 
benutten. Laat leerlingen bv. in het lege lokaal werken. Heb het vertrouwen dat dit 
goed gaat. Geef de leerlingen dat vertrouwen ook. 
De daltonmiddelen zijn prima op orde!  

 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 

 
  

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

6. Borging  
 

Indicatoren op schoolniveau 
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Het bewaken van identiteit en kwaliteit is niet langer iets voor de directie alleen.  
Het huidige ‘Daltondocument 2012- 2016’ wordt momenteel met grote inbreng van 
het team bijgesteld. Er is veel meer aandacht voor reflectie, evaluatie en borging.  
Na vaststelling is dit ons nieuwe Daltonbeleidsplan voor de periode 2015- 2019.  
Er zoveel mogelijk verbinding gemaakt met het nieuwe schoolplan en overige 
beleidsdocumenten. 
De ontwikkelingen worden momenteel bewaakt door het MT en de Dalton-
coördinator(en), vanaf volgend jaar ook door het leerteam Daltononderwijs. 
Vanaf volgend schooljaar wordt de aandacht externer gericht; de school zal dan 
weer actiever betrokken zijn bij regio activiteiten. 

 
 
 

Wij hebben een goed en helder “Daltondocument 2015 -2019” toegestuurd 
gekregen. Hetgeen dat daarin wordt beschreven treffen we in de school aan. In het 
gesprek met de leraren wordt ons duidelijk dat er tevens een voortdurende bijstelling 
is van het plan zodat het een levend document blijft. 
Voor zover mogelijk is de school betrokken en actief bij regionale activiteiten. Wij 
gebruiken het woord ‘mogelijk’ omdat de organisatie van de regio in het slob zit. 

 
 

 
 
 

- 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Met de leerlingen spreken we over de organisatie van de leerlingenraad: hoe kom je erin? 
Is er een functieverdeling? E.d. 
Leerlingen vinden het prettig en fijn om in de raad te zitten. Dan kan en mag je je mening 
geven over wat op school speelt. En “elke mening telt”, zei een van de leerlingen. Ze 
geven aan in de raad te zitten om de school beter te maken. In de klas ‘halen’ ze 
onderwerpen op om in de vergadering te bespreken, zoals bv. de bieb, een klassen- 
(voet)bal en de inrichting van het speelplein. Uiteraard vindt terugkoppeling naar de klas 
plaats. 
De leerlingen geven aan dat hun leraren goed uitleg geven en zorgen voor een leuke 
sfeer. Je krijgt hulp als het nodig is en er wordt weinig gepest. 
Als we over ‘dalton’ te spreken komen, weten de leerlingen daar veel over te vertellen. 

 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Uit de gesprekken met leerlingen 

Overige opmerkingen school 
 (nog niet in zelfevaluatie opgenomen, maar wel relevant) 
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Tijdens de lunch spreken we met de leraren. Wij ervaren een open sfeer en constateren 
dat de leraren graag over de ontwikkeling van hun team en de ontwikkeling van de school 
willen vertellen. 
Ze geven aan dat de directie en het MT als ook de daltoncoördinator vrijheid bieden om 
teambreed te ontwikkelen. Was dalton een aantal jaren geleden opgelegd van bovenaf, 
nu is het van het team. De teamleden durven zich kwetsbaar op te stellen en dat is dan 
ook direct de kracht van iedere individuele leraar als ook het gehele team. 
Leraren zijn blij met dalton. Dalton komt goed van pas in deze school met een zeer 
gemengde populatie. 
Wij ervaren deze groep leraren inderdaad als een team. Ongeveer de helft van dit team 
werkt al langere tijd aan de school, de andere helft pas sinds dit schooljaar of een à twee 
jaar langer. Het team komt als een geheel op ons over, een team dat collegiaal samen-
werkend gaat voor de goede zaak. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Wij spraken met een zestal ouders waaronder een ouder uit de OR en een uit de MR. 
Deze twee geledingen staan in de school dicht bij elkaar.  
De ouders zijn heel tevreden met de school. Een tot de verbeelding sprekende uitspraak 
was wel: “Ik heb vier verschillende kinderen die niet door dezelfde wasstraat worden 
gehaald.” 
 

Heel wat zaken die wij met de directie, het MT en de daltoncoördinator bespraken hebben 
wij verwerkt in de blokjes “bevindingen visitatieteam” hierboven. 
Speciaal hebben wij gesproken over de omslag die de school na 2011 heeft gemaakt. 
Toen werd een vijfjaarlijkse visitatie gevolgd door een tweejaarlijkse die niet goed afliep. 
Het bestuur heeft ingegrepen door een nieuwe schoolleiding aan te stellen en uit te 
spreken dat het bestuur graag zag dat de school weer een daltonschool werd. Van een 
top-down-organisatie werd het bottum-up-organisatie. De aangestelde daltoncoördinator 
heeft een belangrijke rol gespeeld in waar de school nu staat. Het ‘plan en do’ uit de 
cyclus vond wel plaats, terwijl het ‘check en act’ achterwege bleven. Dat is nu wel anders. 
Het meedoen  -overigens op vrijwillige basis-  aan het KBA-traject heeft tevens gezorgd 
dat ook dalton weer op de kaart werd gezet. (Zie ook Effectiviteit / doelmatigheid)  
De open sfeer waarin gebruik gemaakt wordt van elkaars krachten, zorgt de laatste paar 
jaar voor enerzijds een ‘familiecultuur’ en anderzijds een professionele houding van de 
teamleden naar elkaar. De leraren durven kritisch naar zichzelf en elkaar te kijken. 
Al met al geven directie, MT en de daltoncoördinator aan in vergelijking met de situatie in 
2011 een grote stap gemaakt te hebben. In het gesprek met de leraren wordt dat door 
deze bevestigd. 

Uit de gesprekken met ouders 

Uit de gesprekken met leraren en ondersteunend personeel 

Uit de gesprekken met de schoolleiding 



 
 

 Visitatieverslag  De Rivieren, 31 maart 2015                         17 

De school is taakgericht met het onderwijs bezig, werkt aan het ontwikkelen van verant-
woordelijkheid bij kinderen, zorgt voor een goede voorbereiding op de maatschappij, 
zeggen ouders. De school heeft goed oog voor de persoonlijke ontwikkeling van de 
leerlingen. Een mooie uitingsvorm daarvan is de Rivierentalentenshow. 
M.n. de onderbouw wordt geprezen om haar positieve uitstraling. Het gehele team van 
leerkrachten werkt goed samen. Afspraken worden nagekomen. Leraren zijn bereikbaar 
en staan open voor gesprek. Ouders maar ook leerlingen worden gehoord en gezien.  
Hun meningen tellen.  
De informatie over de school in het algemeen en dalton in het bijzonder via website, 
schoolgids, nieuwsbrief, ouderavond e.d. is goed. 
Natuurlijk zijn er wensen, zijn er dingen die beter kunnen. Zo hebben ouders wat betreft 
het gebouw wel een wensenlijstje en zijn investeringen in middelen, m.n. op ICT-gebied 
geen weggegooid geld. 

 
 
 
 
 

naam bestuurslid: de voorzitter CvB AMOS 

Wij spreken over het KBA-traject waaraan de school vrijwillig heeft meegedaan. In het 
gesprek wordt bevestigd wat wij al eerder op de dag vernamen. Het KBA is een wake-up-
call geweest voor de school. Weliswaar ligt de focus op opbrengsten, maar de school 
heeft tevens gezocht naar verbindingen met dalton. 
Het schoolgebouw is onderwerp van gesprek. Het bestuurslid geeft aan dat er wat 
accommodaties betreft een grote druk ligt op prioriteiten in Amsterdam-Zuid. Welke 
investeringen van welke omvang waar worden gedaan heb je niet alleen zelf in de hand. 
AMOS heeft evenals vele andere besturen te maken met krimp, cao, regels e.d. Dan is 
het leveren van maatwerk een behoorlijke klus. Als bij mobiliteit geen gebruik gemaakt 
zou worden van expertise van leerkrachten dan is dat eigenlijk kapitaalvernietiging. 
Zoeken naar de gulden middenweg is dan nodig. 
Binnen AMOS zijn drie daltonscholen. Deze werken goed samen (bv. scholing personeel). 
De scholen wisselen onderling kennis en expertise uit. (bv. overleg daltoncoördinatoren). 
Het bestuurslid geeft aan dat BS De Rivieren hier steeds meer de brengende partij wordt. 

 
 
 
 

  ontwikkeling 

nr kernwaarden O V 
0 Realisering aanbevelingen vorige visitatie *  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 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 Zorg dat de leerling meer eigenaar wordt van zijn leerproces. Geef meer 
en meer vrijheid / verantwoordelijkheid. Bouw deze kernwaarde zo uit dat 
dit het vliegwiel wordt om het eigenaarschap te bevorderen. 

Nr. 2 Ontwikkel voor de kernwaarde reflectie een leerlijn van groep 1 tot 8. 

Nr. 3 Bouw de taakbrief (taakvel) uit tot hét middel dat de leerling inzicht geeft 
welke doelen moeten worden behaald. 
De taakbrief wordt gebruikt om te plannen, af te tekenen, instructie-
momenten aan te geven, differentiatie zichtbaar te maken, ik-doelen aan 
te geven, reflectie etc. 

 
 
 
 

Na een royement als lid van de NDV in 2011 heeft BS De Rivieren zich opnieuw als lid 
aangemeld. De visitatie van vandaag, 31 maart 2015, moet (en hebben we ook) gezien 
worden als een aanvraag van een 1e licentie. Omdat de school in het visitatieverslag wel 
een evaluatie / reflectie  heeft geschreven over de aanbevelingen die gegeven zijn na de 
visitatie op 27 maart 2009, hebben wij daar wel naar gekeken en onze bevindingen 
geschreven. 
Vergeleken met wat wij lezen in verslagen, beluisteren in gesprekken heeft het team van 
De Rivieren in de afgelopen tweeënhalf jaar heel hard gewerkt en dalton weer terug-
gebracht in de school.  

Advies aan het bestuur van de NDV 
 

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

 

slotopmerkingen 
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Natuurlijk is er nog wel het e.e.a. te ontwikkelen. Dat is men zich goed bewust. In het 
“Daltondocument” wordt aangegeven welke zaken de school de komende jaren onder 
handen wil nemen. 
Wij hebben de kans gekregen om in een open en collegiale zetting de school te mogen 
bekijken en te beoordelen. 
Werken aan de aanbevelingen en jullie eigen voornemens zal ertoe leiden dat het 
gewenste DIM meer verwezenlijkt wordt. 
 
 
 
 
 
 
 
 

naam handtekening datum 

   

 

  

Ondertekening voorzitter visitatieteam 
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De visitatie op 31 maart jl. bleek een prachtige afsluiting te zijn van anderhalf jaar hard 
werken naar het terugkrijgen van de Daltonlicentie. Maar ook een mooi startmoment voor 
de ontwikkeling die wij voor de school en ons team voor ogen hebben de komende jaren! 
Het visitatieteam heeft van de visitatie een dag gemaakt waarin wij bevestigd werden in 
ons beeld t.a.v. de sterke punten én de ontwikkelpunten die er nog zijn. 
De oudervertegenwoordiging, leerlingenraad, delegatie van het team en het MT waren 
unaniem: de feedback die we kregen was positief, duidelijk en effectief. 
Voor het MT en de Daltoncoördinator was het mooi om te ervaren dat we geen grote 
‘blinde vlekken’ hadden: de conclusies die we als aanstuurders hadden getrokken t.a.v. 
de vraag: waar staan we nu als school en als team? werden bevestigd door het visitatie-
team. 
Voor de visitatie plaatsvond hadden wij ons Daltonbeleidsplan al volledig herschreven en 
daarin de doelen opgenomen voor de komende vier jaar. In de drie aanbevelingen staan 
geen nieuwe onderwerpen: wij hadden gelukkig onze ontwikkelpunten zelf al vastgesteld. 
 
 

 

 

 

 

aanbeveling 1. 
(letterlijk overnemen uit 
visitatieverslag) 

Zorg dat de leerling meer eigenaar wordt van zijn leerproces. Geef 
meer en meer vrijheid / verantwoordelijkheid. Bouw deze kern-
waarde zo uit dat dit het vliegwiel wordt om het eigenaarschap te 
bevorderen. 

actie Doelen voor 2015-2016: 
Er zijn in elke klas meerdere coöperatieve werkvormen zichtbaar, 
op persoonlijke voorkeur, op niveau en andere criteria. 
Er zijn duidelijke afspraken over de invulling van de taak, inclusief 
keuzewerk en ik doelen. 
 
Het proces wordt gemonitord door het leerteam Dalton. De Dalton 
coördinator wordt minimaal 1 dagdeel per week gefaciliteerd voor 
de aansturing. 
 
Evaluatie en reflectie vinden plaats in de bouwvergaderingen. 

uitvoerenden Alle medewerkers, ieder vanuit de eigen rol. 

tijdvak Doelen voor 2016-2019: zie Dalton document blz. 26, 27. 
  

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

“slotopmerkingen” genoemd in het visitatieverslag. 

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

Voor 2015 – 2016: 
Afronding Dalton scholing leerkrachten door Hans Wencke c.s. 
Op scholing voor IB / MT op Dalton gebied wordt georiënteerd. 
Het streven is om alle nascholingen afgerond te hebben in 2016.  

toelichting Zie Dalton document (blz. 26, 27) 
 
 

aanbeveling 2. 
(letterlijk overnemen uit 
visitatieverslag) 

Ontwikkel voor de kernwaarde reflectie een leerlijn van groep 1 tot 
8. 

actie Doelen voor 2015-2016: 
Er is beleid geformuleerd voor het school breed werken met 
portfolio’s. 
In de drie bouwen wordt geëxperimenteerd met de verschillende 
mogelijkheden. Het proces wordt gemonitord door het leerteam 
Dalton. De Dalton coördinator wordt minimaal 1 dagdeel per week 
gefaciliteerd voor de aansturing. 
Er wordt duidelijk onderscheid gemaakt tussen evaluatie en 
reflectie (op taak, aanpak en beleving). 
Er wordt een relatie gelegd tussen bovenstaande doelen en de 
bijbehorende leerkrachtvaardigheden.  

uitvoerenden Alle medewerkers, ieder vanuit de eigen rol. 

tijdvak Doelen voor 2016-2019: zie Dalton document blz. 26, 27. 

scholing/ externe 
ondersteuning 

Scholing op het gebied van leerkrachtvaardigheden (op het 
gebied van leerbevorderende feedback en het stellen van 
vragen die aanzetten tot reflectie). 
Externe ondersteuning: coaching voor leerkrachten die dit 
nodig hebben. 
Voor het optimaliseren van leerkrachtvaardigheden wordt 
gebruik gemaakt van een POP en intervisie op bouwniveau. 

toelichting Zie Dalton document (blz. 26, 27) 
 
 

aanbeveling 3. 
(letterlijk overnemen uit 
visitatieverslag) 

Bouw de taakbrief (taakvel) uit tot hét middel dat de leerling inzicht 
geeft welke doelen moeten worden behaald. De taakbrief wordt 
gebruikt om te plannen, af te tekenen, instructiemomenten aan te 
geven, differentiatie zichtbaar te maken, ik-doelen aan te geven, 
reflectie etc. 

actie Doelen voor 2015-2016: 
Er zijn duidelijke afspraken over de invulling van de taak, inclusief 
keuzewerk en ik doelen. 
De taakbrieven worden afgestemd op bouwniveau: er komt een 
format voor de onderbouw, middenbouw en bovenbouw. 
De ik doelen in de taakbrief worden daarin meegenomen.  

uitvoerenden Alle medewerkers, ieder vanuit de eigen rol. 

tijdvak Doelen voor 2016-2019: zie Dalton document blz. 26, 27. 
In 2017 moet het maatwerk in de taak zichtbaar zijn. 

scholing/ externe 
ondersteuning 

De Dalton coördinator verzorgt input vanuit de intervisie met 
andere Dalton (AMOS) scholen. 

toelichting Zie Dalton document (blz. 26, 27) 
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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 


