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Welke functie willen jullie aan de takenbladen  geven?  
-registratie-instrument 
- reflectie-instrument 
- plannings-instrument 
- communicatie-instrument. 
Het is op school van alles misschien een beetje, maar dit moet duidelijker. Maak 
keuzes (voor alle groepen) en stem je takenbladen daarop af. 

 
 
 

In de afgelopen periode heeft de weektaak zich ontwikkeld. Er is een duidelijke 
keuze gemaakt om kinderen de dag- en weektaak te leren gebruiken als plannings-
instrument en als registratie-instrument in de vorm van aftekenen welke activiteit 
gedaan is. Daarnaast is op elke weektaak ruimte voor reflectie, door van te voren 
een doel van de week te formuleren en dagelijks is er een evaluatie, waarin 
gereflecteerd wordt op het gemaakte werk en de werkwijze. Aan het eind van de 
weektaak wordt het doel van de week  ook geëvalueerd. 
In groep 1-2 werkt groep 2 met een weektaak. We plannen de taakjes per groepje 
samen met juf op het planbord. De taakjes die af zijn worden met de kleur van de 
dag afgetekend (ma t/m vrijdag). Aan het eind v.d. week wordt er geëvalueerd op de 
weektaak. Groep 1 werkt nog niet met een weektaak. Een deel van groep 1 plant 2 
taakjes samen met juf op het planbord.  
Wij zijn tevreden over: 

- De lay-out en de functionaliteit. 
Ontwikkelpunten: 

- Ons ontwikkelpunt is om binnen de weektaak de lesdoelen te gaan ver-
werken, zodat kinderen van tevoren weten wat ze gaan leren. Dit gebeurt nu 
in groep 7-8 bij wijze van experiment om te kijken of dit aanslaat. Wanneer dit 
het geval is, gaan we dit doorvoeren naar de midden- en onderbouw.  

 
 
 

De taakbrief ziet er goed en overzichtelijk uit. De aanbeveling is uitgevoerd, maar de 
kinderen hebben nog een minimale inbreng in de taak. Gesprekken met kinderen 
hebben o.a. als doel om interesses van kinderen te weten te komen en te activeren. 
Verwerk deze interesses in de taak. Dit heeft ook gevolgen voor het plannen van de 
taak. Het is een logische stap om na de implementatie in de bovenbouw om ook 
voor de midden- en onderbouw de lesdoelen in de taak te verwerken.  

 
 
 

Groepsdoorbrekend samenwerken kan voor de school een volgende stap zijn, die 
veel oplevert. Pas die vorm van samenwerken toe op één of meer gebieden.  
 

 

0. Realisering aanbevelingen vorige visitatie 

aanbeveling 1. 
1. 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 

aanbeveling 2. 
1. 
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Er wordt gewerkt met groepsdoorbroken activiteiten met speciale projecten door de 
school heen, het technisch lezen (tutorlezen), creatieve activiteiten en kinderen uit 
de bovenbouw begeleiden kleuters bij het uitzoeken van een boek in de openbare 
bibliotheek. De bovenbouw werkt samen met de bibliotheek. Groep 1 t/m 8 heeft ook 
groepsdoorbroken theater. 
We zijn tevreden over: 

- De flexibele samenwerking door de leerlingen onderling en de goede sfeer. 
- De uitwerking en inzet van deze punten. 
- Groep 3 t/m 8 spelen in de kleine pauze gezamenlijk buiten. 

Ontwikkelpunten: 
- We willen meer structurele groepsdoorbroken activiteiten inplannen.  

 
 
 

Ook deze aanbeveling is uitgevoerd. Jullie hebben het vooral gezocht in de zorg 
voor elkaar. Dit blijkt uit de groep doorbroken activiteiten, de projecten, het tutor-
lezen, etc. Er is nog meer winst te halen als ook de coöperatieve werkvormen 
structureel aangeboden zouden worden.  
 

 
 
 

Gezien de capaciteiten van het team en het (vrij grote) aantal zorgkinderen is meer 
differentiatie zeker nodig en ook zeker haalbaar. 
Sinds september 2011 geven wij de individuele leerlingbehoeftes vorm door middel 
van groepsplannen en overzichten, groepshandelingsplannen, individuele hande-
lingsplannen en ontwikkelingsperspectieven voor diegene die de einddoelen van 
groep 8 zeer waarschijnlijk niet gaan halen. 

 
 
 

De weektaak wordt voor individuele kinderen aangepast indien nodig.   
We zijn tevreden over: 

- De individuele aandacht en het inzoomen op leerlingbehoeftes.  
- De ronde tafelgesprekken. 
- Korte lijntjes met diverse instanties zoals Triade, De Zijstap, Bureau 

Jeugdzorg, GGS, Sterk in de klas enz. 
- De vervolgstappen die we nemen naar aanleiding van de Cito-analyses. 

Ontwikkelpunten: 
- Specialisten op verschillende vakgebieden.  

 
 
 

Kijk ook naar de kinderen die meer kunnen. Scholen hebben vaak de neiging om 
zorg aan de onderkant te verlenen. Denk bij differentiatie ook aan talentontwikkeling. 
 

 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 

aanbeveling 3. 
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. 
 

 
 
 

Leerlingen nemen verantwoordelijkheid voor hun eigen planning. Aan het begin van 
de weektaak vindt het inplannen van activiteiten plaats. Achteraf vindt aftekening 
van de gedane activiteiten plaats. Leerlingen kijken werk zelf na. Met de weektaak 
houdt het kind overzicht over zijn gemaakte en nog te maken werk. De leerling kan 
voor een deel zelf bepalen of hij meedoet met een instructie. Vanaf groep 4 bepaalt 
de leerling voorafgaand aan de week een doel van de week. Op de dag/weektaak 
(vanaf groep 3) bepaalt het kind achteraf hoe de dag/week is verlopen. Ook ge-
koppeld aan het gestelde doel van de week (zie ook onderdeel reflectie). De leer-
kracht heeft regelmatig gesprekken met de kinderen individueel over de voortgang 
(De  zgn. drie-minuten-gesprekjes: zowel productgericht als procesgericht). 
De leerlingen hebben een knapmap. Hierin verzamelen ze werk waarop ze trots zijn.  
Kinderen vullen een deel van het rapport zelf in. Hier is gekozen voor een door-
gaande lijn. Er zijn twee voortgangsgesprekken per schooljaar waarbij het kind als 
gesprekspartner met de ouders aanwezig is. En er zijn twee rapportgesprekken. 
Hierbij zijn alleen de ouders aanwezig. Het kind heeft wel zelf een deel van het 
rapport ingevuld. 
In elke groep zijn bij toerbeurt wekelijks twee kinderen verantwoordelijk voor de 
huishoudelijke taken in de groep. In groep 1-2 worden zij hulpjes genoemd. Vanaf 
groep 3-4 heten zij de klassendienst. Vanaf groep 3-4 zijn er bij toerbeurt twee 
kinderen verantwoordelijk voor de takenkast. Zij heten de taakbewakers. Er heerst 
op school een prettig pedagogisch klimaat. De 5 schoolregels zijn zichtbaar opge-
hangen in de lokalen en in de aula.  
We zijn tevreden over: 

- Inzet van hulpjes/klassendienst 
- Invulling van de dag/weektaak 
- De opgestelde schoolregels 
- 3-minuten gesprekken 
- Het door kinderen zelf in laten vullen van een deel van het rapport 
- Kinderen aanwezig laten zijn bij de voortgangsgesprekken met ouders. 
- De taakbewakers 

Ontwikkelpunten: 
- Dat de kinderen op basis van hun reflectie en feedback van de leerkracht nog 

meer verantwoordelijkheid kunnen nemen en vertrouwen krijgen voor hun 
eigen persoonlijke ontwikkeling.  

- Kinderen meer betrekken bij het samenstellen van hun knapmap.  

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

evaluatie school 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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De knapmap kan een goede opmaat zijn naar een leerlingportfolio. Dit heeft 
gevolgen voor de inhoud van de gesprekken met de kinderen: de doelen voor een 
komende periode worden vastgelegd. De voortgangsgeprekken met de ouders 
kunnen dan vervangen worden door presentatiegesprekken.  

 
 
 

1.5 De leraar kan loslaten en schenkt vertrouwen aan zijn leerlingen. Hij biedt 
hiervoor een kader waarbinnen de leerlingen hun eigen leerproces kunnen 
vormgeven.  

1.6 De leraar houdt rekening met verschillen en creëert maatwerk dat zichtbaar 
is in de taakinhoud.  

1.7 De leraar begeleidt zijn leerlingen en geeft waar nodig sturing, op zo'n 
manier dat de leerlingen zich vaardigheden eigen kunnen maken om de 
leerdoelen te behalen en  de taak te kunnen volbrengen. 

 

 

 
 

De leerkrachten bieden de leerlingen gelegenheid om op verschillende werkplekken 
te werken.  
De leerkracht maakt een leerstofplanning voor de hele week en maakt hier een dag- 
of weektaak van voor de leerlingen. 
De leerkrachten differentiëren in het laten volgen van instructie. Er wordt rekening 
gehouden met het inplannen van (verlengde) instructie voor kinderen die behoefte 
hebben aan (meer) instructie, terwijl andere kinderen aan het werk zijn. Indien nodig 
kan de leerkracht ook bij individuele leerlingen aangeven wel mee te doen met de 
instructie (ook als het kind zelf had bepaald niet mee te doen met de instructie). Er 
zijn een aantal kinderen waarvoor de leerkracht de weektaak omzet in een dagtaak. 
Dit omdat betreffende kinderen moeite hebben om met een weektaak te werken. De 
leerkracht zoekt steeds naar de balans tussen verantwoordelijkheid geven aan het 
kind waar het kan en de verantwoordelijkheid zelf nemen als dat moet.  
Tevreden over: 

- Inzetten van (individuele) dag- en weektaken 
- Werken met gedifferentieerde instructie 
- Inzet van drie-minuten-gesprekjes (zie ook reflectie) 
- Klassengesprekken 
- Vertrouwen geven 

 
Ontwikkelpunten: 

- Weektaak van groep 2 uitbreiden met een samenwerk opdracht.  

 
 
 

De kinderen krijgen al veel vertrouwen en ruimte om hun onderwijs (mede) vorm te 
geven. Een goed voorbeeld is de leerlingenraad. In jullie beleidsplan staat: Laat de 
kinderen meer zelf doen. Bespreek dit regelmatig met de kinderen en luister naar 
hun voorstellen. Daarmee daag je ze uit om meer te doen en verantwoordelijkheid  
te dragen. 

bevindingen  visitatieteam 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 
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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 wordt gewerkt vanuit vertrouwen. Zowel naar de kinderen als naar de leer-
krachten. Daltonontwikkeling staat op de agenda van de teamvergaderingen en 
tijdens studiedagen. Er is de afgelopen jaren geïnvesteerd in de opzet en uitvoering 
van het taakwerk. Er is aandacht voor alle ontwikkelingsaspecten. Met het keuze-
werk proberen we zo veel mogelijk aan te sluiten bij verschillende leerstijlen. De 
takenkast is ingericht op basis van de meervoudige intelligenties. 
We zijn tevreden over: 

- Gevarieerd leerstofaanbod. 
- Autonome, verantwoordelijke leerkrachten 
- De ruimte die we geven om talenten te ontdekken en te ontwikkelen 
- De open professionele cultuur 
- Het gebruik maken van elkaars kwaliteiten 
- De doeners van onze team. 

 
Ontwikkelpunten: 

- Het borgen van onze afspraken. 
- Keuzes maken (Niet te veel in één keer willen doen) 
- Doorontwikkelen van de inhoud van de takenkasten. 

 
 
 

Ga door op deze ingeslagen weg met als doel dat de kinderen ‘eigenaar’ van het  
leerproces worden. Zij weten wat ze willen leren en nemen voor hun eigen leer-
proces het initiatief. De leerkracht is op afstand, begeleider. De kinderen vragen 
verantwoordelijkheid (vrijheid) en leggen ook zelf verantwoording af over hun 
keuzes. Kortom, zij ontwikkelen zich tot ‘democratische burgers’: Eén van de 
hoofddoelen van ons onderwijs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 

 
 
 

Er wordt gewerkt met weektaken waarop de leerlingen zelf hun eigen  doelen of 
aandachtspunten kunnen aangeven. Dat kunnen doelen/aandachtspunten zijn die 
gericht zijn op het product, maar ook zeker op het leerproces. De kinderen kunnen 
binnen de vastgestelde kaders en afspraken werken op een zelf gekozen werkplek 
binnen de school. Leerlingen zijn gewend om elkaar te helpen en om hulp te vragen. 
De leerlingen zijn gewend aan het werken met de dagkleuren, de dag- en week-
taken, omgaan met uitgestelde aandacht, samenwerkingsvormen, e.d. Na het werk 
kan het kind zijn eigen werk nakijken (m.u.v. toetsen). Het lokaal is zo ingericht dat 
kinderen zelf materiaal kunnen pakken en terugzetten. 
We zijn tevreden over: 

- Leerlingen helpen elkaar 
- Leerlingen kunnen leren omgaan met uitgestelde aandacht. 
- Leerlingen nemen zelf het initiatief om middelen te vinden en te gebruiken die 

ze nodig hebben 
- Leerlingen proberen om zelf aan te geven waar ze aan moeten werken 
- Probleemoplossend werken 

 
 

Ontwikkelpunten: 
- Stemgebruik binnen de school 
- Het werken met de stippen en omgaan met uitgestelde aandacht 
- Meer gebruik  maken van handelingswijzers om zelfstandiger te kunnen 

werken 

 
 
 

Het zelfstandig werken is goed zichtbaar op jullie school. De kinderen kunnen  
omgaan met uitgestelde aandacht. In de midden- en bovenbouw dragen ze zelf 
verantwoordelijkheid hoe ze kennis verwerven en de taken indelen. De kinderen 
hebben nog weinig inbreng in de taak. Om eigenaar te worden van het eigen leer-
proces, zou dat wel aan te bevelen zijn. 

 
 
 

2. Zelfstandigheid  
 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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2.6 De leraar creëert de randvoorwaarden (taakgerichte werksfeer, organisatie, 
opdrachten/taken, materialen) die de leerlingen in staat stellen zelfstandig 
te kunnen werken, zodat zij in hun eigen tempo en op hun eigen wijze 
kunnen leren.  

2.7 De leraar stimuleert leerlingen initiatieven te nemen en te tonen. 

2.8 De leraar biedt ruim tijd aan leerlingen om zelfstandig te kunnen werken. 

2.9 De leraar creëert voor de leerlingen de ruimte om hun talenten te laten zien 
en te ontwikkelen. 

 

 
 
 

De dag- en weektaken zijn zo opgesteld dat er veel ruimte is om zelfstandig te 
werken door de leerlingen. In het kader van passend onderwijs kan het voorkomen 
dat kinderen een aangepaste dag-/weektaak krijgen. Doordat kinderen kunnen 
omgaan met uitgestelde aandacht creëert de leerkracht de gelegenheid om indivi-
duele kinderen of groepjes kinderen extra aandacht te geven. 
Leerkrachten gaan in op initiatieven van leerlingen.  
We zijn tevreden over: 

- Gedifferentieerde instructie en werkvormen 
- De taakgerichte sfeer in de groep en in de school 
- Dat leerlingen zich vrij voelen om het initiatief te nemen om mee te denken 

over schoolse zaken zoals de leerlingenraad. 
Ontwikkelpunten: 

- Meer handelingswijzers kunnen de kinderen helpen om nog zelfstandiger te 
werken. 

 
 
 

Het zelfstandig werken en leren wordt goed uitgevoerd. Het is zichtbaar in de ver-
schillende groepen. Jullie kinderen kunnen meer! Daag ze uit tot zelfverantwoorde-
lijk- en zelfsturend leren. De kinderen leren dan doelen te stellen t.a.v. ambitieniveau 
en gewenst eindresultaat. Portfoliogesprekken zijn hierbij noodzakelijk. 

 
 
 

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

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

 

 
 
 

De taakverdeling tussen de teamleden vindt jaarlijks plaats. Hierbij wordt rekening 
gehouden met wensen van de leerkrachten. Zo kan een leerkracht met veel ervaring 
in een bepaalde taak er voor kiezen dat te doen en daarnaast is er de gelegenheid 
in werkgroepen plaats te nemen op basis van belangstelling. Op basis van 
functioneringsgesprekken kan een leerkracht ook met iets nieuws gaan experimen-
teren in de groep. 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 
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We zijn tevreden over: 
- Flexibele taakverdeling / saamhorigheid  
- De behulpzaamheid en steun van collega’s onderling 
- De vrijheid en ruimte om te experimenteren en te organiseren 

 
Ontwikkelpunten: 

- Klassenconsultaties  

 
 
 

We hebben een zelfstandig team aan het werk gezien, dat het vertrouwen van de 
directeur en het bestuur heeft. 

 
 
 
 
 
 

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. 

 

 
 
 

Leerlingen werken regelmatig samen binnen de groep samen met andere kinderen. 
Dat kan in tweetallen (maatjeswerk) zijn, maar ook in groepjes. Er wordt samen 
gewerkt en  samen geleerd. Dat kan bij de instructie, het zelfstandig werken, tutor-
activiteiten, creatieve opdrachten, e.d. De samenwerking vindt  ook groeps-
doorbroken plaats bij verschillende activiteiten: tutorlezen, duolezen en creatieve 
opdrachten . De kinderen uit groep 7-8 helpen de kinderen uit de kleutergroep op 
gezette tijden met het ruilen van (prenten)boeken in de bibliotheek. Daarbij lezen ze 
ook voor aan deze kinderen. De kinderen ervaren deze samenwerkingsvormen als 
vanzelfsprekend.  
We zijn tevreden over: 
-Wijze waarop leerlingen samenwerken 
Ontwikkelpunten: 
-meer samenwerkopdrachten groepsdoorbroken vormgeven (planmatig in het jaar-
rooster opnemen). 

 
 
 

Jullie halen de samenwerkingsopdrachten voornamelijk uit de methodes. Het gaat 
dan om open leersituaties waarin kinderen van en met een ander leren en/of een 
bijdrage leveren aan een anders leerproces. Sociale doelstellingen liggen hier vaak 
aan ten grondslag. 
Overweeg om een aantal coöperatieve opdrachten structureel in te voeren. Dit 
bevordert de wederzijdse afhankelijkheid en de gedeelde verantwoordelijkheid voor 
het eindresultaat. De kinderen kennen elkaars kwaliteiten en willen dat inzetten om 
een zo hoog mogelijk resultaat te krijgen. 

bevindingen  visitatieteam 

3. Samenwerking  

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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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. 

 

 
 
 

Leerkrachten werken samen om de daltonidentiteit op elkaar af te stemmen en de 
doorgaande lijn te bewaken. Dit gebeurt door regelmatig tijdens vergaderingen onze 
daltonidentiteit te bespreken en afspraken te maken over onze werkwijze. Gemaakte 
afspraken worden genoteerd in het Daltonboek. Op het gebied van samenwerking 
zijn afspraken gemaakt over de podiumvieringen, tutorlezen, duolezen en het ruilen 
van boeken in de openbare bibliotheek. 
Tevreden over: 

- We zijn tevreden over de diverse samenwerkingsvormen die we bieden op 
school. 

- De open en betrokken cultuur en hulp vragen en bieden aan collega’s. 
 
 
Ontwikkelpunten: 

- Stelselmatige groepsdoorbroken activiteiten binnen de school (leren van/met 
elkaar).  

 
 
 

Zie opmerkingen bij leerlingniveau. Leerkrachten zij ervoor om kinderen uit te dagen. 

 
 
 

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.   
 

 
 
 

 “Niet apart maar samen” is ons uitgangspunt. Dit geldt zowel voor de leerlingen als 
voor de leerkrachten. Samen geven we het onderwijs vorm. Er wordt gewerkt met 
teamvergaderingen en studiedagen om het Daltononderwijs verder vorm te geven. 
Leerkrachten hebben zitting in werkgroepen en informeren elkaar. Zo leren 
leerkrachten van en met elkaar. 
 
 
 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 
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We zijn tevreden over: 
- Laagdrempeligheid 
- Leerplekken die we kunnen bieden.  
- Het pedagogisch klimaat op school. 
- De samenwerking met diverse instanties binnen het ECB. 

 
 
 

De samenwerking op schoolniveau hebben we positief ervaren. Er heerst geen 
eilandencultuur. 

 
 
 
 
 
 
 

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. 
 

 
 
 

Op de dag- en  weektaak is ruimte ingepland voor reflectie. In groep 3 wordt aan het 
eind van de dag gereflecteerd op hoe de dag is verlopen. Er wordt gewerkt met een 
doel van de week vanaf groep 4. Deze wordt aan het eind van de week geëvalueerd 
en dagelijks wordt de dag geëvalueerd. Er wordt gereflecteerd op werkhouding, 
resultaat, persoonlijk doel van de week en eigen bevindingen. Dit is aan de leerling 
zelf.  
In de rapporten vullen de leerlingen zelf ook een deel in. De leerlingen zijn twee keer 
per schooljaar aanwezig bij de voortgangsgesprekken met ouders. De andere twee 
voortgangsgesprekken vinden plaats zonder de leerling. 
We zijn tevreden over: 

- De zelfkennis van de leerlingen over hun eigen kwaliteiten en 
ontwikkelpunten.(taak en rapport) 

- De ruimte die we de leerlingen durven te geven om zich te ontwikkelen 
binnen hun eigen kansen en mogelijkheden. 

- De feedback- en voortgangsgesprekken. 
- De aanwezigheid van de leerlingen tijdens de voortgangsgesprekken. 
- De knapmap. 

 
Ontwikkelpunten: 

- De leerlingen leren om aandacht en tijd te besteden aan het evalueren. 

 
  

bevindingen  visitatieteam 

4. Reflectie  
 

evaluatie school 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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Reflectie staat nog in de kinderschoenen. Via de taakbrief kunnen de kinderen in de 
bovenbouw doelen stellen en evalueren. De wijze waarop het team experimenteert 
schept mogelijkheden voor een verdere uitbouw naar midden- en onderbouw. Er zijn 
mogelijkheden om de voortgangsgesprekken om te bouwen tot portfoliogesprekken, 
waarbij de kinderen eigenaar worden van hun eigen leerproces.  

 
 
 

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.  

 

 
 
 

Leerkrachten houden regelmatig met de leerling zgn. drieminutengesprekken. Dit 
om te bepalen hoe de leerling zichzelf ziet tijdens het leerproces. Er wordt ge-
sproken over werkhouding, gedrag, resultaat, samenwerking. Ook kan de leerling 
feedback geven op de werkwijze van de leerkracht. 
Tijdens functioneringsgesprekken wordt er geëvalueerd en gereflecteerd op eigen 
handelen. Daarnaast worden afspraken gemaakt over ontwikkeldoelen voor de 
komende periode. 
Tijdens de voortgangsgesprekken met de leerling en ouders staat reflectie centraal.  
 
We zijn tevreden over: 

- Het feit dat we open staan voor feedback van ouders, leerlingen en collega’s. 
- De doorgaande lijn binnen de gesprekken. 

 
Ontwikkelpunten: 

- Zorgdragen voor een goede overdracht op een gepland moment. 

 
 
 

Er heerst een open cultuur op school. De school is laagdrempelig. 

 
 
 

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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Het team leert van en met elkaar. Zo zijn er zowel teamvergaderingen waarbij alle 
leerkrachten aanwezig zijn (teamtotaal-vergaderingen) als vergaderingen waarbij de 
die dag aanwezige leerkrachten aanwezig zijn. Ook zijn er studiedagen waarbij alle 
leerkrachten aanwezig zijn. Dalton-ontwikkelpunten staan daarbij als vast item op de 
agenda. Afspraken worden opgenomen in het Daltonboek. 
We zijn tevreden over: 

- De betrokkenheid van de leerkrachten tijdens de vergaderingen. 
Ontwikkelpunten: 

- Meer gebruik maken van collegiale consultaties.  

 
 
 

Ook uit de gesprekken met de ouders blijkt dat het team openstaat voor kritiek. Het 
is aan te bevelen om regelmatig een tevredenheidsonderzoek onder ouders, leer-
krachten en kinderen te laten uitvoeren. Dit komt de kwaliteit ten goede. 

 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

 

 
 
 

De leerling werkt met een dag- of weektaak. Afhankelijk van de persoonlijke ont-
wikkeling en onderwijsbehoeften van de leerling volgt de leerling wel of geen 
instructie. Afhankelijk van hun onderwijsbehoeften maken de leerlingen de oefen-
taken en herhalings- of verrijkingstaken om de leerdoelen te behalen. De leerlingen 
hebben de mogelijkheid om per week te kiezen voor een oefen-, knap- en keuze-
taak. Vanaf groep 5 wordt er tijdens het zelfstandig werken gebruik gemaakt van 
een helpbord, waarbij de leerling aangeeft of hij hulp nodig heeft. In de tussentijd 
gaat de leerling verder met ander werk. De taaktijden van de schoolvakken en taken 
zijn bekend. Deze hangen op een zichtbare plek in de klas. Zo wordt de tijd effectief 
besteed.  
 
We zijn tevreden over: 

- De duidelijke structuur en regelmaat binnen de taken. 

 
 
 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 

5. Effectiviteit/ doelmatigheid  
 

evaluatie school 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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De inzet van mens en middelen is goed. De verrijdbare kast die bij elke groep staat 
is zeer functioneel: snel bereikbaar en overzichtelijk.  We hebben kunnen waar-
nemen dat de kinderen een taak op maat hebben. Een grotere inbreng van de 
kinderen hierin is aan te bevelen. De keuze voor een oefen-, knap- en keuzetaak 
vinden we te beperkt.  

 
 
 

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. 

 

 
 
 

Twee maal per schooljaar vinden de evaluatie en analyse van de methode-
onafhankelijke toetsen plaats. Op basis van de analyses worden nieuwe doelen 
geformuleerd en worden eventueel noodzakelijke aanpassingen in het aanbod 
gedaan. Er wordt gewerkt met groepsplannen die zo nodig tussentijds worden 
bijgesteld. De leerkracht heeft overleg met de IB-er over de groepsplannen.  
De instructies en verwerking worden afgestemd op de onderwijsbehoeften van de 
leerling.  
We zijn tevreden over: 

- De differentiatie. 
- De 1-zorgroute die schoolbreed gehanteerd wordt.  

 
 
 

Wij constateren dat de betere leerling meer uitgedaagd kan worden. Richting zelf-
sturend leren = efficiënt leren.  

 
 
 

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.  

 

 
 
 

bevindingen  visitatieteam 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 
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We werken in een nieuw gebouw. Bij de inrichting van het gebouw is rekening 
gehouden met de wensen van het team. Zo is er ruimte voor samenwerken en  
stilwerken gecreëerd. Het meubilair is ook aangepast aan Dalton (vanaf groep 3) 
waarbij materialen in de nabijheid van de tafel van de leerling kunnen worden 
opgeborgen.  
De leerlingen leren om zelf hun tijd in te delen. De onderwijstijd wordt geoptimalis-
eerd door leerlingen te leren hun tijd effectief in te delen, keuzes te maken in wat 
wanneer gedaan wordt en bij gewenste hulp van de leerkracht niet af te wachten, 
maar intussen ander werk te gaan doen. Hiervoor wordt het helpbord ingezet vanaf 
groep 5. 
We zijn tevreden over: 

- De gerealiseerde doorgaande Dalton-lijn. 
Ontwikkelpunten: 

- Blijven borgen van de Dalton-werkwijze.  

 
 
 

We hebben in alle groepen gezien dat er efficiënt wordt gewerkt. De school gaat 
verder met het ontwikkelen van handelingswijzers om zo de geleide instructie niet 
afhankelijk te maken van de leerkracht. Het is een kleine, gestaag groeiende school 
in een nieuw onderkomen. Het team is enthousiast om het daltonconcept zowel 
organisatorisch, didactisch als pedagogisch verder uit te bouwen. Met een klein 
team zal dit behapbaar moeten gebeuren. Denk daarbij aan jullie uitgangspunt:  
Laat de kinderen meer doen!  

 
 
 
 
 
 
 
 

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 daltonboek van de school beschrijft het daltonconcept . Dit is een groei-
document. Bij veranderingen van de situatie wordt het daltonboek aangepast.  
Op schoolniveau vindt ontwikkeling van het daltonconcept plaats tijdens team-
vergaderingen en studiedagen.  
Op de website van de school, in nieuwsbrieven, e.d. komt naar voren dat we een 
daltonschool zijn. We werken samen met de andere daltonscholen  uit de regio. 
Jaarlijks zijn er een aantal bijeenkomsten voor de daltoncoördinatoren en voor de 
daltoncoördinatoren en de directies van de scholen. Hier is de school vertegen-
woordigd.  
Op school is een leerlingenraad actief. Zij denkt mee over zaken die op school 
spelen.  
Niet iedere leerkracht is geschoold daltonleerkracht. De scholing zullen  we 
opnemen in het scholingsplan voor de schoolplanperiode 2015-2019. 
 
We zijn tevreden over: 

- Dat Dalton nog steeds onze “way of life” is. 
- Dat we ons Daltononderwijs blijven ontwikkelen en aanpassen op 

leerlingbehoefte. 
 
Ontwikkelpunten: 

- De leerlingen meer betrekken bij de Daltonontwikkeling via de leerlingenraad. 

 
 
 

De grote verscheidenheid aan daltonaspecten is goed beschreven in jullie dalton-
boek. Er is nog winst te halen uit een beschrijving van de doorgaande lijnen m.b.t. 
de vijf kernwaarden. Kijk ook naar de beschrijvingen van andere daltonscholen uit 
de regio of via de site van de NDV.  

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

De school heeft een leerlingenraad. De volgende zaken zijn  besproken: 
#sponsorloop voor het voetbalveld 
#wc’s voor jongens en meisjes 
#de sfeer op school: er wordt niet gepest 
#het tutorlezen 
#theater op school 
#aardige juffen 
#consequenties als de taak niet af is 
 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Uit de gesprekken met leerlingen 

Overige opmerkingen school 
 (nog niet in zelfevaluatie opgenomen, maar wel relevant) 
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# een directeur als meerscholendirecteur 
# extra formatie groep 1 / 2 
# voorbereiding koningsdag met de 2 andere scholen 
# samenwerking met de 2 andere scholen in hetzelfde gebouw 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Met de vier ouders is het volgende besproken: 
# Regels thuis en op school 
# ouders worden serieus genomen 
# communicatie 
# toetsen graag mee naar huis 
# voortgangsgesprekken 
# ouderparticipatie: veel ouders werken 
# team wordt gewaardeerd 
# Wens voor meer aandacht voor bovengemiddelde leerling 

 
 
 
 
 

naam bestuurslid: 

De volgende items zijn besproken: 
# bestuur op afstand 
# stimuleringsbeleid: extra formatie voor minimaal 4 groepen 
# mobiliteitsplan 
# meerscholendirecteur: voor- en nadelen 
 

 
  

 
# de voorbereiding voor de visitatie 
# de extra formatie voor groep 1 / 2 voor de ochtenden 
# de directeur al meerscholendirecteur 
# de samenwerking met de 2 andere scholen 
 

Uit de gesprekken met ouders 

Uit de gesprekken met het bestuur 

Uit de gesprekken met leraren en ondersteunend personeel 

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 

 
 
 
 
 
 
 

Aanbeveling Omschrijving 

Nr. 1 Betrek de leerlingen meer bij het samenstellen van de taak, zodat 
belangstelling, interesses en talentontwikkeling een plek krijgen. 

Nr. 2 Bouw de voortgangsgesprekken om tot portfoliogesprekken, waarbij de 
knapmap uitgroeit tot portfoliomap. 
 

 
  

Advies aan het bestuur van de NDV 
 

beoordeling 

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

 



 
 

Visitatieverslag op basis van 6 kernwaarden, september  2013 19 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naam  handtekening datum 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We hebben de visitatiedag als een plezierige dag ervaren. We herkennen onze school in 
de bevindingen van de visitatiecommissie. De adviezen die het visitatieteam heeft 
benoemd, zijn zinvol en toepasbaar in de school. Ze sluiten aan bij onze ontwikkeling en 
wensen.  
In beide aanbevelingen komt naar voren dat  het eigenaarschap van de kinderen bij het 
leerproces vergroot kan worden. Hierbij gaan we de taakbrief gebruiken om af te 
stemmen op de belangstelling, de interesse en de talenten van de kinderen. De voort-
gangsgesprekken met de kinderen dragen bij aan het vergroten van dat eigenaarschap. 
De voortgangsgesprekken ontwikkelen we tot portfoliogesprekken, waarbij de doelen voor 
de komende periode concreter gesteld worden. Dan maken we ook weer een  verbinding  
met de belangstelling, interesses en de talenten van de kinderen waarbij het geleerde een 
weerslag kan krijgen in de portfoliomap.  
De visitatie geeft het team energie om de ontwikkeling die de school doormaakt, verder 
vorm te geven.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

slotopmerkingen 
 

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) 

Betrek de leerlingen meer bij het samenstellen van de taak, zodat 
belangstelling, interesses en talentontwikkeling een plek krijgen. 
 

actie In teamvergaderingen taakbrieven verder ontwikkelen met 
mogelijkheden voor invulling van eigen keuzes door de leerlingen. 
Ruimte in de week vrijmaken voor eigen keuzewerk. 

uitvoerenden teamleden, daltoncoördinator en directie 

tijdvak augustus 2015- juli 2017 

scholing/ externe 
ondersteuning 

tijdens studiedagen en gebruik maken van de expertise van andere 
scholen binnen de regio door het bijwonen van de daltonregio-
bijeenkomsten en uitkomsten meenemen in de eigen school-
ontwikkeling 

toelichting  
 

aanbeveling 2. 
(letterlijk overnemen uit 
visitatieverslag) 

Bouw de voortgangsgesprekken om tot portfoliogesprekken, 
waarbij de knapmap uitgroeit tot portfoliomap. 
 

actie kinderen verantwoordelijkheid en keuzes geven in wat zij in de 
knapmap willen opnemen. Tijdens de gesprekken met ouders en 
kind de map bespreken. Kind krijgt verantwoordelijkheid voor 
inbreng van onderwerpen waarin de ontwikkeling die het kind 
doormaakt, wordt besproken. Hierdoor ontwikkelt de knapmap zich 
tot portfoliomap en het kind presenteert tijdens het gesprek zijn 
map. De leerkracht zorgt er voor dat de voorwaarden geschapen 
worden, dat het kind tot deze ontwikkeling kan komen. 

uitvoerenden teamleden, daltoncoördinator en directie 

tijdvak augustus 2015 – juli 2018 

scholing/ externe 
ondersteuning 

gebruik maken van expertise op andere daltonscholen en literatuur 
(o.a. Focus op Dalton) 

toelichting  
 
 
 
 
 

naam functie handtekening datum 

    

    

 

Plan van aanpak m.b.t. uitwerking aanbevelingen  

Ondertekening school en 

visitatievoorzitter voor gezien 


