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niet van toepassing bij  1e licentieaanvraag 
 
 
 

Benut de mogelijkheden van het gebouw optimaal. 
 
Toelichting: 
De aanpak met de gangkaartjes is een goede stap om kinderen de mogelijkheid te 
bieden om een werkplek buiten het lokaal te zoeken.  Echter is dat nog gedeeltelijk 
gestuurd. Daar is niets mis mee, maar het moet als een overgang gezien worden.  
Te beginnen uiteraard met de groepen 1 en 2 die prachtige ruimtes naast hun 
lokalen hebben. Daar kan een goede  basis worden gelegd voor het kiezen van een 
werkplek buiten het lokaal. Natuurlijk gaat dat gepaard met vertrouwen geven en 
krijgen, maar ook met duidelijke regels.  

 
 
 

De leerlingen uit groep 1 en 2 hebben werkplekken op de gang die zijn opgenomen 
in het aanbod van het kiesbord. Daar wordt dagelijks gebruik van gemaakt. 
De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 krijgen de mogelijkheid om buiten hun eigen 
lokaal aan het werk te gaan volgens afspraken. De gangen en de hal zijn hiervoor 
beschikbaar. Daarnaast hebben we enkele leegstaande lokalen, die ook gebruikt 
worden om zelfstandig te werken. Zo kunnen de leerlingen van de groep 5/6 ‘het 
plusgroeplokaal’ naast hun lokaal gebruiken. Hier mogen ze zelfstandig werken.  
Tussen het lokaal van groep 3 en groep 4 staat ook een lokaal ‘leeg’. Dit lokaal 
wordt door beide groepen intensief gebruikt.  
In de hal is een podium gemaakt door ouders waar leerlingen hun talenten op 
kunnen vertonen. 
Met de laptops en ipads die leerlingen tot hun beschikking hebben (en het draadloos 
internet), kunnen ze overal aan het werk. Hierin hebben we voor mobiliteit gekozen.  

 
 
 

Het staat de kinderen vrij om een werkplek te kiezen. Overal in de school zie je dus 
kinderen werken. Dit gaat heel gestructureerd. De aanbeveling is goed uitgevoerd.  
De gangkaartjes zijn als pilot afgeschaft, er is dus steeds ontwikkeling gaande en de 
school zoekt naar (nog) betere vormen. 
 

 
 
  

0. Realisering aanbevelingen vorige visitatie 

aanbeveling 1. 
1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 
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Differentiatie kan meer aangepast worden aan het kind. 
 
Toelichting: 
We stellen bewust deze twee vragen: 
Moeten alle kinderen dezelfde basisstof doen? 
Moeten alle kinderen altijd deelnemen aan de instructie? 
We hebben getalenteerde kinderen gezien die eerst de basisstof moeten doen en 
daarna verder kunnen gaan met extra werk. Bijvoorbeeld een leerling die het 
volgende schooljaar naar het gymnasium gaat. De begaafde tot hoogbegaafde 
leerling kan i.p.v. de basistaak een geheel eigen taak krijgen. Dat vraagt wel om 
durven los te laten… 
Ook hier is de school goed op weg. We hebben leerlingen met compacten zien 
werken.  
 

 
 
 

 
Door de taak en de instructie in te delen in drie niveaus, komen we veel meer 
tegemoet aan de verschillen die er zijn bij leerlingen op cognitief gebied. Op de 
taakbrief is aan zijde ‘dit heb ik zelf gekozen om te oefenen’ opgenomen. Daarnaast 
besteden we ook aandacht aan andere ontwikkelingen (dan de cognitieve) door de 
inzet van de Talentprojecten, de plusgroep, de handvaardigheid- en techniek-
projecten (midden- en bovenbouw) en ons keuzewerk. 
 

 
 
 

Er is een mooie, positieve stap in de goede richting gezet en dit is zeker iets om 
trots op te zijn! 
Het zou goed zijn om nu binnen de drie niveaus goed te gaan kijken naar het 
individuele kind. Je kunt het nu nog verder inzetten richting Passend Onderwijs door 
in de verschillende niveaus naar het individuele kind te kijken. Pas de taak daar op 
aan. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

aanbeveling 2. 
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. 
 

 
 
 

We zien onze leerlingen verantwoordelijkheid nemen voor hun taken, zowel school-
werk als de taakjes die horen bij de verantwoordelijkheid voor hun omgeving. Onze 
leerlingen kijken hun werk zelf na, of laten dit door een medeleerling doen. Er volgt 
altijd een terugkoppeling van het werk; mondeling of schriftelijk. 
Tijdens de kind-oudergesprekken, die we in de groepen 7 en 8 voeren, draagt het 
kind bij aan de terugkoppeling van zijn / haar ontwikkeling aan zijn / haar ouders. 
Daarnaast vullen onze leerlingen een portfolio in, gericht op daltoncompetenties,  
als onderdeel van hun rapport. 
De Vreedzame school, die we in wording zijn, versterkt de ontwikkeling tot verant-
woordelijke leerlingen. 

 
 
 

De leerlingen zijn verantwoordelijk voor hun eigen taken. De leerlingen zijn zich 
(nog) niet voldoende bewust van hun eigen leerproces en hier nog geen eigenaar 
van.  
Het portfolio ziet er mooi uit en laat ook direct een goede reflectievorm zien. De 
ouders zijn goed te spreken over de kind-oudergesprekken die net zijn ingevoerd. 

 
 
 

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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De leerkracht stelt de leerlingen in staat om op eigen niveau te werken aan de hand 
van de taak die op drie niveaus wordt opgesteld. Niet alleen de niveaus bepalen de 
verschillen op de taak per vakgebied, maar ook de manier van leren. Leerlingen 
krijgen op de taak ruimte om invulling te geven aan wat zij zelf nog willen leren. Ook 
het keuzewerk helpt onze leerlingen om hun talenten te ontdekken en keuzes te 
leren maken. Keuzes maken in wat zij willen leren, willen ontwikkelen en waar hun 
voorkeur naar uitgaat. 
Het planbord geeft leerlingen inzicht in wanneer er zelfstandig gewerkt en geleerd 
kan worden en wanneer er instructies gegeven worden. Deze instructies worden op 
maat gegeven en zijn ook terug te vinden in de zorgplannen. 
Het gebouw biedt voldoende ruimte om de leerlingen verschillende werkplekken te 
laten kiezen. Over het werken op de gang en in de hal zijn afspraken gemaakt. 

 
 
 

De leerkrachten mogen de kinderen meer loslaten. De leerlingen kunnen veel meer 
vrijheid aan dan ze nu wordt gegeven. Op de taakbrief is er ruimte voor een eigen 
inbreng, echter geen kind maakt hier gebruik van. Hier liggen de mooie kansen! Laat 
de leerlingen (die het kunnen) zelf een onderwerp verzinnen waar ze nog wat van 
willen leren.  
Vraag je ook af of ieder kind de instructie moet volgen. Wat is het doel hiervan?  
Kijk samen met het team eens kritisch kijken naar het keuzewerk. Is wat er nu 
geboden wordt voldoende om talenten van kinderen te ontwikkelen? Zorg voor een 
doorgaande lijn. 

 
 
 

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. 

 

 
 
 

Fouten maken mag, ook op teamniveau. We kennen elkaars kwaliteiten en val-
kuilen, waardoor een adequate samenwerking kan plaatsvinden. Dit laten we tijdens 
studiedagen terugkomen; de kleuren van Caluwe, rollen van Belbin, e.d. 
Uit de tevredenheidenquête blijkt dat we elkaar vertrouwen en dat we vinden dat we 
in een professionele cultuur werkzaam zijn. 
De doelen die in ons school(jaar)plan beschreven staan worden door verschillende 
actieteams uitgewerkt. Elk actieteam bestaat uit minimaal 2 collega’s die aan een 
actieplan werken. Dit team koppelt dit geregeld terug aan het gehele team. 
 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 
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Uit de VHM (de vaardigheidsmeter) blijkt dat we ons aan onze afspraken houden. 
Binnen ons team wordt geregeld onderzoek gedaan naar onderwijs-ontwikkelingen. 
Zo hebben we bijvoorbeeld vorig schooljaar onderzoek gedaan naar de inzet van 
tablets in ons onderwijs en doen we dit schooljaar onderzoek naar de talent-
ontwikkeling van leerlingen. Dit maakt dat onze school ook voor leerkrachten een 
lerende organisatie blijft en wij een open houding hebben richting innovaties. 
Vorig schooljaar zijn we gestart met de ‘Talentprojecten’ onder schooltijd. Hierdoor 
versterken we de brede talentontwikkeling van onze leerlingen. Naast de cognitieve 
talenten, ontdekken, ontplooien en ontwikkelen onze leerlingen allerlei andere 
talenten. Deze ‘Talentprojecten’ zijn nog in ontwikkeling. Dit schooljaar hebben we 
onze eerste periode achter de rug. Hierbij hebben we docenten van buiten in de 
school gehaald. Het tweede ‘Talentproject’ start eind februari. Hierbij wordt meer 
gebruik gemaakt van de talenten die binnen ons team aanwezig zijn. 

 
 
 

Het is goed te zien dat er vertrouwen is naar elkaar toe en dat iedereen de 
gelegenheid krijgt eigen kwaliteiten in te zetten. 
 

 
 
 
 
 
 
 

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. 
 

 
 
 

Het klassenmanagement is zo dat de leerlingen zich zelfstandig kunnen ‘bewegen’ 
in de groepen. Het hulpvragen en geven, inzicht in de dagplanning, zelf kunnen 
nakijken, de plusgroep, de invulling van ‘eigen taak’ en het keuzewerk bevorderen 
de zelfstandigheid van onze leerlingen.  
Onze leerlingen kunnen omgaan met uitgestelde aandacht. De volgende hulp-
middelen zetten we in om deze ontwikkeling te ondersteunen;  pompom, verkeers-
licht en het blokjes.   
Keuzes worden ook gestimuleerd ten aanzien van met wie er wordt samengewerkt, 
waar er wordt gewerkt, de volgorde van de taken, welke sommen van rekenen 
worden gekozen, etc. 
De initiatieven die leerlingen kunnen nemen om eigen leerdoelen te bereiken 
moeten worden uitgebouwd. 

 

bevindingen  visitatieteam 

2. Zelfstandigheid  
 

evaluatie school 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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Leerlingen kunnen goed omgaan met uitgestelde aandacht, ze zijn zelfstandig en 
weten wat er wel en niet mag. Het nakijken met de nakijkbaas is groep 6 is een 
goede, zinvolle manier van nakijken. Het zelf kiezen van werk op je taakbrief is nog 
niet bij de kinderen aangekomen. Ze weten het maar doen er niks mee. Als je 
kinderen eigenaar wil maken van hun leerproces, valt hier nog winst te behalen. 

 
 
 

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. 

 

 
 
 

Zoals hierboven al benoemd, organiseren onze leerkrachten hun groepen zo dat de 
leerlingen zich zelfstandig kunnen ‘bewegen’ in en om hun klaslokaal. De inrichting 
van de lokalen en de toegankelijkheid tot materialen vergroten de mogelijkheid tot 
zelfstandig handelen van onze leerlingen. 
Dit alles is voor ons de basisvoorwaarde. Vanuit die structuur kun je gaan loslaten 
en vol vertrouwen leerlingen zien groeien. 
 
Binnen onze onderwijstijd is er ruimvoldoende tijd om aan taken te werken. Ook 
wordt er ruimte geboden om aan eigen gekozen taken te werken. De projecten in 
groep 8 zijn daarvan een voorbeeld, maar ook de ontdekopdrachten van de natuur-
methode bieden veel mogelijkheden die benut worden. 
De leerlingenraad is ook een voorbeeld van het kunnen laten zien van talenten door 
leerlingen. Zij moeten hiervoor campagne voeren en er wordt democratisch gestemd 
bij verkiezingen. 

 
 
 

We zagen dit zoals hierboven beschreven staat. De projecten in groep 8 zijn een 
mooi voorbeeld van eigen keuze en zelfstandigheid. Dit kunnen jullie verder uit-
breiden in de groep, maar ook naar de andere groepen. 
 

 
 
 

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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In de actieteams zijn leerkrachten autonoom en plannen zelf de ontwikkelingen. 
De eigen inbreng bij de ‘Talentmomenten’ is een voorbeeld van talenten laten zien 
en laten groeien. Daarnaast is persoonlijke en professionele groei belangrijk. Dit uit 
zich in de stimulans tot het volgen van opleidingen en cursussen. 
Opleiden voor Morgen (een interne opleiding vanuit ons bestuur) is door 2 collega’s 
afgerond en wordt op dit moment door twee andere teamleden gevolgd. In een 
teamvergadering worden presentaties gehouden waarbij gedeeld wordt wat er 
geleerd is en wat dit voor onze school zou kunnen betekenen. 
Daarnaast doen alle leerkrachten cursussen die relatie hebben tot de school- en 
klassenontwikkeling, en vanuit affiniteit zijn gekozen. 
Met de gehele school volgen we het traject van de invoering van De Vreedzame 
school. 
In ons steeds kleiner wordende school bemerken we een groeiende werkdruk als 
het gaat om de extra activiteiten (Sinterklaas, voorleesontbijt, kerstviering, etc.)  
 

 
 
 

We zien een betrokken team dat hard werkt aan haar ontwikkeling. Blijf dit 
volhouden de komende jaren, ondanks de werkdruk die er zeker is in een klein 
team. 

 
 
 
 
 
 
 

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

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

 

 
 
 

De respectvolle omgang met elkaar en de prettige leer- en werksfeer in de school 
zijn kenmerkend voor Het Roessink. 
Vanaf groep 1 / 2 wordt gewerkt met maatjes en worden in de kring de coöperatieve 
werkvormen aangeleerd en geoefend. Hiernaast spelen en leren de leerlingen de 
hele dag samen. Dit breidt zich uiteraard uit naar de midden-en bovenbouw 
groepen, waarin bij lessen de coöperatieve werkvormen worden uitgebouwd. Met de 
Vreedzame school leren we de leerlingen zelf conflicten op te lossen, wat later aan 
de hand van mediatoren zal gaan.  
Omdat de mogelijkheid tot samenwerking gestructureerd geboden wordt, benutten 
leerlingen die mogelijkheden vol enthousiasme.  
 

 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 

3. Samenwerking  

evaluatie school 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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Op het moment dat je de school binnen stapt, ervaar je de warmte en de prettige 
sfeer van de school. Dit zie je in alles terug. 
 

 
 
 

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. 

 

 
 
 

 
Het coöperatief leren is al zo vanzelfsprekend in onze school. We werken met 
nummers, rollen en taken binnen het coöperatief leren. 
Bij een instructiemoment, bij de verwerking, tijdens het taakwerk, er wordt vaak 
samengewerkt. In de onderbouw hebben kinderen maatjes en in de bovenbouw 
plannen leerlingen werkafspraken (wanneer gaan we samen aan de taaltaak 
werken?).  
Opstekers geven is aan de orde van de dag. 
 

 
 
 

De sfeer werkt door in het samenwerken van de leerlingen. Je ziet de leerlingen  
het als een vanzelfsprekendheid ervaren dat je samen werkt en iemand helpt.  
Als je de school binnen loopt, loop je tegen een bord aan. Op dit bord staat: de 
Opstekers van deze week; daar kunnen kinderen  een briefje ophangen waar ze 
opschrijven wie iets goeds of knaps heeft gedaan. 

 
 
 

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.   
 

 
  

bevindingen  visitatieteam 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 
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De Vreedzame school biedt ons steun om deze daltoncompetenties te vervolmaken. 
Democratisering hoort daarbij, net als de leerlingenraad. 
Daarnaast kennen we specifieke vormen van samenwerking als het horizontaal 
lezen en de mentoren (groep 8 en 3). Meerdere keren per jaar doen we projecten 
waarbij leerlingen van verschillende groepen met elkaar samenwerken. 
Ook ouders betrekken we bij het onderwijsleerproces. We stellen ouders in de 
gelegenheid zich uit te spreken over verwachtingen ten aanzien van de 
samenwerking met de school door de omgekeerde 10 minuten gesprekken aan het 
begin van het schooljaar. Door het terugblikgesprek (oud-leerlingen en hun ouders) 
willen we ons blijven verbeteren. Dit is nieuw dit schooljaar. 

 
 
 

Het mentoren tussen groep 3 en groep 8 vindt niet meer plaats, vertelden de 
leerlingen van groep 8. Tijdens het oudergesprek gaven de ouders aan dat zij de 
koppeling tussen de dagelijkse gang van zaken en dalton niet altijd zien. Denk 
bijvoorbeeld aan de keuze van de Vreedzame school en dalton. Waarom horen 
deze twee bij elkaar? De koppeling is er natuurlijk wel degelijk. Verwoord dit ook 
maar naar ouders! 

 
 
 
 
 
 
 

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. 
 

 
 
 

Aan de hand van de dagkleuren en de taken leren leerlingen te plannen. Het plan-
bord en het dagritmebord geven de leerlingen daarbij inzicht in de dag, waarmee zij 
ruimte krijgen om zelf te plannen.  
In de bovenbouw groeit de verantwoordelijkheid steeds meer en in groep 8 plannen 
leerlingen ook hun huiswerk en maken ze werkafspraken met elkaar. 
Tijdens verschillende activiteiten voeren leerlingen reflecties op eigen handelen en 
dat van de medeleerlingen uit. Ook dit is een onderdeel van De Vreedzame School.  
De nakijker in groep 5 / 6 is een recente ontwikkeling. Eén leerling kijkt het werk van 
twee anderen en van zichzelf na, voor een dag. Deze leerling geeft feedback op het 
gemaakte werk en mag zelf bepaalde onderdelen van de taak laten vervallen op die 
dag.  

 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 

4. Reflectie  
 

evaluatie school 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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De recente ontwikkeling in groep 5/6 “De Nakijker” is een prachtige vorm van 
reflectie. 
We hebben op meerdere momenten reflectiemomenten gezien. Een doorgaande lijn 
door de school ontbreekt nog. 
Als er met persoonlijke leerdoelen gewerkt gaat worden zal er automatisch ook meer 
gereflecteerd gaan worden met de leerlingen.  
 

 
 
 

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 leerkracht organiseert verschillende vormen van reflectie op verschillende 
momenten in het onderwijsleerproces. Zowel op het product als op het proces. 
Hiervoor hebben we een teamscholing gevolgd met een trainer van de KPZ. 
 
Binnen Bardo reflecteren leerkrachten op hun eigen werk. Feedback vragen aan 
anderen zou meer gestructureerd aan de orde kunnen komen. Het gebeurt zeker 
wel, in de teamkamer, na schooltijd, tijdens overleg, etc.  
 

 
 
 

Er wordt veel tussendoor gereflecteerd, maar de doorgaande lijn hierin ontbreekt 
nog. Er is al wel een weg ingeslagen met reflecteren. De doorgaande lijn moet 
worden gemaakt. Ook moet goed gekeken worden op welke moment van de 
dag/week er gereflecteerd kan worden. 

 
 
 

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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Na elke activiteit en bij elke beleidsontwikkeling hanteren we de PDCA cyclus. 
Waarbij ‘de check’, sinds het inspectiebezoek in november 2013, een belangrijke rol 
is gaan spelen. 
 
Tijdens studiedagen en binnen actieteams wordt er samengewerkt en dus ook 
gereflecteerd op hoe de samenwerking verliep en of doelen behaald zijn. Zo wordt 
er aan de hand van de keuzewerk kijkwijzer bij elkaar gekeken naar hoe  
dit is opgezet. Jaarlijks vindt de terugblik en vooruitblikdag plaats. 
 
Collegiale consultatie zou structureler aan bod kunnen komen. Nu vindt dit ook 
plaats, maar meer incidenteel en vrijblijvend. 
 
De doorgaande lijn in de reflectie op leerlingniveau is in ontwikkeling. We voeren 
enorm veel reflectie activiteiten uit in de groepen en in de school. Het is een van de 
speerpunten van dit schooljaar. 

 
 
 

De school heeft zelf al aangegeven dat reflectie een van de speerpunten is. We 
denken dat er op schoolniveau al goed gereflecteerd wordt. 
 
Tip: Leg via de daltonregiobijeenkomsten contacten met andere scholen om eens te 
kijken hoe andere scholen dingen aanpakken. Over en weer kun je veel aan elkaar 
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. 

 

 
 
 

Zowel werkhouding, motivatie als de toetsresultaten zijn bepalend voor de indeling 
op de 3 niveaus voor de weektaak en de instructies. Hierbij houden de leerkrachten 
in de gaten of dit volgens verwachting verloopt. 
We stimuleren dat leerlingen efficiënt met hun leertijd omgaan en leren ze keuze-
mogelijkheden te benutten. Keuzes maken ten aanzien van de volgorde, de werk-
plek, met wie er gewerkt wordt. Ook gebeurt dit aan de hand van het keuzewerk. 
 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 

5. Effectiviteit/ doelmatigheid  
 

evaluatie school 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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We hebben gezien wat is beschreven, maar probeer dit nog veel meer vorm te 
geven. Werken met persoonlijke leerdoelen is daarvoor een eerste stap.  
De inhoud van de taak kan uitgebreid worden waardoor de motivatie en de eigen 
inbreng van leerlingen mogelijk ook groter wordt. 

 
 
 

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. 

 

 
 
 

Op leerkrachtniveau wordt de effectiviteit gevolgd en in kaart gebracht aan de hand 
van de vaardigheidsmeter, de VHM. Na de observatie in de groep, die door de 
directeur wordt uitgevoerd, volgt een gesprek met de leerkracht waarin ontwikkel-
afspraken worden vastgelegd. Deze worden opgesteld door de leerkracht zelf. Na 
een afgesproken tijd komt de directeur opnieuw kijken of de afgesproken ontwikke-
ling heeft plaatsgevonden. 
Tijdens groepsbesprekingen, tussen IB-er en leerkrachten, worden leerlingen 
besproken met leerproblemen en natuurlijk bekijken we hoe leerdoelen wel behaald 
kunnen worden. 
We passen de taak aan op wat leerlingen kunnen, per vakgebied, per leerling. 
 
We doen ons stinkende best om het beste uit onze leerlingen te halen. 
Als het gaat om cognitieve ontwikkeling, om werkhouding en om werktempo kunnen 
we goed benoemen wat leerlingen kunnen verbeteren bij zichzelf. Tijdens reflectie-
activiteiten leren we onze leerlingen steeds beter dit ook zelf te gaan verwoorden.  

 
 
 

Er wordt goed ingestoken op de einddoelen van de betreffende groep, maar op 
leerlingniveau ontbreekt de uitdaging voor het individuele kind. 
Voldoet de taak aan de leerbehoefte van ieder kind? Hoe kan het dat een enkele 
leerling al op vrijdag klaar is met de taak?  
De leerkrachten kunnen nog gerichter kijken naar het aanbod in de taak. 
Zijn de 3 niveaus van lesgeven voldoende? 
Er wordt op veel momenten nog erg leerkrachtgestuurd gewerkt terwijl dat voor lang 
niet alle leerlingen nodig is. 
 

bevindingen  visitatieteam 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 
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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.  

 

 
 
 

Het inspectierapport van maart 2014 geeft aan dat de kwaliteitszorg op orde is.  
We organiseren dit aan de hand van het INK model en hanteren de PDCA cyclus. 
De passende zorg bieden we zowel aan leerlingen die moeite hebben met de leer-
stof als aan leerlingen die meer aankunnen. Daarnaast besteden we veel aandacht 
aan die leerlingen die door andere oorzaken (gedrag) niet tot het gewenste resultaat 
komen. De doorgaande lijnen in daltoncompetenties voor leerlingen en personeel 
worden gehanteerd. Wel zijn we hierin op zoek, we moeten nieuwe ontwikkelingen 
blijven volgen.  
We doen volgend schooljaar mee aan een landelijk onderzoek naar ‘het leren leren 
door reflecteren’ vanuit het lectoraat vernieuwingsonderwijs van Saxion Deventer. 
Hierdoor denken we een volgende stap te kunnen zetten in het vergroten van de 
verantwoordelijkheid van leerlingen voor hun eigen leerproces.  

 
 

Op schoolniveau is de school hier prima mee bezig. 

 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

6. Borging  
 

Indicatoren op schoolniveau 
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De daltoncoördinator is coördinator van ons actieteam Dalton. Beide actieteamleden 
zijn nauw betrokken bij de ontwikkelingen op daltongebied, gaan naar de DON 
bijeenkomsten, hebben het daltonboek opgesteld en zetten dalton op de agenda van 
de teamvergadering. De borging vindt plaats via het daltonboek, onze schoolgids, de 
website en het schoolplan. 
De directeur is voorzitter van het bestuur van de DON. 
Leerlingenraad, MR, OR, 
In nieuwe het schoolplan komt daltonscholing weer aan de orde.  
We zetten dalton geregelder op de agenda van de TV.  
Door deze visitatie hebben we een algehele opfrisactie ondernomen. Kloppen alle 
afspraken nog? Staat alles nog zo op papier, zoals we dit ook in de praktijk laten 
zien? Hierover hebben we mooie gesprekken gevoerd. 
Het schoolbestuur steunt Het Roessink en daarmee ons daltononderwijs. 

 
 
 

We zien een team dat zich inzet en goed daltononderwijs geeft. 
Er is de afgelopen jaren een mooie daltonontwikkeling geweest. 
 
Wees er maar trots op dat je dalton als fundament hebt waar je je innovatie vandaan 
haalt. Draag dat ook gerust uit, het is je basis 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

De leerlingen zijn goed tevreden over de school. Ze mogen zelfstandig dingen doen en ze 
ervaren vrijheid doordat ze de klas uit mogen als ze de dingen al snappen. Ze vinden hun 
klassen leuk en het is fijn dat de school niet heel groot is. Het werken met laptops vinden 
ze leuk. 
Ze vinden dat ze dat ze doordat ze in de leerlingenraad zitten inspraak hebben in de 
dingen op school. 

 
 
 
 

 
Open, warm team. Er wordt hard gewerkt op deze school. 
 

evaluatie school 

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 
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De ouders zijn enorm tevreden over de school. 
De school is toegankelijk, warm en prettig. Het personeel is open en altijd te benaderen. 
Er wordt veel gecommuniceerd dmv weekberichten uit alle groepen en door een 
maandelijke nieuwsbrief.  
De school wil zichzelf steeds ontwikkelen en verbeteren. “Talentmomenten” is geweldig! 
De plusklas en de omgekeerde tien minutengesprekken worden als waardevol 
aangegeven. 
De ouders geven aan dat er veel daltondingen gebeuren, maar dat dit nog veel meer 
genoemd mag worden richting de ouders. Welke daltonkenmerken vind je bijvoorbeeld 
terug in de Vreedzame School? 
 

 
 
 
 
 

naam bestuurslid:  

16 scholen waarvan 4 daltonscholen. 
Bestuur is goed te spreken over het Roessink. Het is een warme, prettige school. De 
leeropbrengsten zijn goed. 
De school heeft te maken met krimp door vergrijzing van de buurt. Ze zijn nu met een 
zoekproces bezig hoe ze onderscheidend kunnen zijn. 
Het is niet uitgesloten dat op termijn deze school zal moeten fuseren met de buurschool. 
 
De daltonontwikkeling wordt door het bestuur gesteund. Het bestuurslid vindt het een 
mooi concept dat wat toevoegt. 
 
Het bestuurslid spreekt 2 keer uit dat hij de NDV wil laten weten het heel goed te vinden 
dat er visitaties plaatsvinden. Ook vindt hij een gesprek met het visitatieteam voor zichzelf 
iets toevoegen. 
 

Er is de afgelopen jaren veel ontwikkeld op school. 
Directeur en daltoncoördinator zijn er trots op dat er nu op 3 niveaus wordt gewerkt in alle 
groepen en dat het coöperatief leren zo goed op de kaart is gezet. 
Ze vinden dat ze de leerlingen nog meer los kunnen laten en dat er nog te veel leerkracht 
gestuurd wordt gewerkt. 
Volgend schooljaar wordt er meegedaan aan een landelijk onderzoek “Leren leren door 
reflecteren" o.l.v. Patrick Sins. 
Er is gestart met “De Vreedzame school” en dit bevalt heel goed. Het past uitstekend bij 
het daltononderwijs. 
 

Uit de gesprekken met ouders 

Uit de gesprekken met het bestuur 

Uit de gesprekken met de schoolleiding 
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  ontwikkeling 

nr Kernwaarden O V 

0 Realisering aanbevelingen vorige visitatie *  x 

1 Vrijheid in gebondenheid / Verantwoordelijkheid en 
vertrouwen 

 x 

2 Zelfstandigheid  x 

3 Samenwerking  x 

4 Reflectie  x 

5 Effectiviteit- doelmatigheid  x 

6 Borging   x 

* niet van toepassing bij licentieverlening 
 
 
 
 
 
 
 

 Advies Criteria 

 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 

X Licentie voor vijf jaar verlengen 
 

Maximaal één onvoldoende kernwaarde inclusief 
realisering aanbevelingen vorige visitatie  

 Over twee jaar versnelde visitatie  
(bij de vijfjaarlijkse visitatie) 

Twee of meer onvoldoende kernwaarden inclusief 
realisering aanbevelingen vorige visitatie 

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

 
 
  

Advies aan het bestuur van de NDV 
 

beoordeling 
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Aanbeveling Omschrijving 

Nr.1 Ontwikkel een leerlijn reflectie en maak bewust tijd vrij voor reflectie. 
Zorg dat reflectie geen kunstje wordt, maar een doel op zich blijft. 

Nr. 2 Laat leerlingen werken met individuele leerdoelen en eigenaar worden 
van hun eigen leerproces. 
Als leerlingen meer zicht krijgen op hun eigen leerdoel zullen ze meer 
verantwoordelijkheid nemen om de doelen te halen. Hierdoor worden ze 
uitgedaagd om alles uit zichzelf te halen.  
Geef leerlingen hierbij ook vertrouwen in hun eigen kunnen en laat ze 
weten dat ze fouten mogen maken. Dit geldt ook voor leerkrachten. 

 
 
 
 

We zien een hardwerkend, enthousiast team.  
Jullie mogen trots zijn op wat je de afgelopen jaren hebt gedaan. Laat dat maar zien! 
Jullie zijn volop in ontwikkeling op daltongebied, blijf er voor gaan! 
 
We kijken terug op een plezierige, gastvrije dag. 
 
Het visitatieteam 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

naam handtekening datum 

   

 
 
 
 
  

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

 

slotopmerkingen 
 

Ondertekening voorzitter visitatieteam 
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Het team, waaronder de dalton coördinator en de directeur, hebben deze visitatie als 
zinvol ervaren.  
 
Het visitatieteam heeft zich professioneel opgesteld en tegelijk ook toegankelijk. Zij zijn 
direct in gesprek gegaan met teamleden, op een prettige manier. 
 
Door de nieuwe manier van visiteren verwoordt de school zelf al waar de ontwikkelkansen 
liggen. Als het visitatieteam het daarmee eens blijkt te zijn, maakt dat dat de visitatie een 
bevestiging wordt. Hierdoor zijn we direct eigenaar van de aanbevelingen die het 
visitatieteam heeft gegeven. 

 
 
 
 
 

aanbeveling 1. 
(letterlijk overnemen 
uit visitatieverslag) 

Ontwikkel een leerlijn reflectie en maak bewust tijd vrij voor 
reflectie. 
Zorg dat reflectie geen kunstje wordt, maar een doel op zich blijft. 

actie 1. Het onderzoek met Patrick Sins wordt in mei 2015 verder 
gepresenteerd. 

2. Myrjam presenteert de reflectie activiteiten die zij heeft 
opgedaan bij ‘Opleiden voor Morgen’ op de studiedag in mei 
2015. 

3. Op de server worden alle reflectie activiteiten per groep 
verzameld in schooljaar 2015-2016. 

4. De leerlijn die we hebben opgesteld n.a.v. de trainingen en 
verdere uitwerkingen op studiedagen, moet worden 
gepresenteerd aan het team. Deze leerlijn wordt daarmee 
een borgingsdocument. 

 

uitvoerenden Dalton coördinatoren en directeur 
Team  

tijdvak 2015-2016 en 2016-2017 

scholing/ externe 
ondersteuning 

Deze hebben we al gevolgd. KPZ heeft hierin training gegeven. 
We doen mee aan het onderzoek naar ‘Leren leren door 
reflecteren’.  

toelichting  
 
 

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

“slotopmerkingen” genoemd in het visitatieverslag. 

Plan van aanpak m.b.t. uitwerking aanbevelingen  
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aanbeveling 2. 
(letterlijk overnemen 
uit visitatieverslag) 

Laat leerlingen werken met individuele leerdoelen en eigenaar 
worden van hun eigen leerproces. 
Als leerlingen meer zicht krijgen op hun eigen leerdoel zullen ze 
meer verantwoordelijkheid nemen om de doelen te halen. Hierdoor 
worden ze uitgedaagd om alles uit zichzelf te halen.  
Geef leerlingen hierbij ook vertrouwen in hun eigen kunnen en laat 
ze weten dat ze fouten mogen maken. Dit geldt ook voor leer-
krachten 

actie Aan de ene kant moeten we een attitude ontwikkeling teweeg-
brengen bij zowel leerkrachten als leerlingen. We nemen hierbij  
de ontwikkeling richting De Vreedzame School als uitgangspunt. 
Vertrouwen geven en verantwoordelijkheid krijgen past goed in die 
ontwikkeling. We nemen dit op met de trainer van De IJsselgroep, 
Melle van der Hoek. Het komende schooljaar gaan we ons tweede 
trainingsjaar in. In dat jaar worden leerlingen opgeleid tot 
mediators. Ook komt aan de orde hoe leerlingen hun doelen op 
sociaal-emotioneel vlak leren formuleren. 
 
En aan de andere kant moeten we ons verdiepen in het laten 
formuleren van eigen leerdoelen die aan de taak gekoppeld zijn. 
‘De hele dag Dalton’ zoals dit op Saxion Hogeschool wordt 
gepromoot kan ons hierbij helpen. We benaderen Hans Wolthuis 
hierover en vragen hem ons team te scholen in de begeleiding van 
leerdoelen formuleren door leerlingen, waardoor de taak meer 
eigenaar wordt van leerlingen.  
Ook tijdens de DON bijeenkomsten zijn dit in het komende jaar 
items die terugkomen. 

uitvoerenden Team, dalton coördinator en directeur 

tijdvak 2015-2016  t/m 2016-2017 

scholing/ externe 
ondersteuning 

Melle van der Hoek: De Vreedzame School; IJsselgroep 
Hans Wolthuis: Saxion Hogeschool 

toelichting  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ondertekening  school en 

visitatievoorzitter voor gezien 


