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niet van toepassingbij  1

e
 licentieaanvraag 

 
 
 

Consequent hanteren van de regels m.b.t. uitgestelde aandacht (verkeerslicht 
hanteren en afspraken hieromtrent nakomen). 

 
 
 

Vanaf 9 mei 2011 zijn we de verkeerslichten consequent gaan gebruiken. De 
verkeerslichten hangen aan het bord. Ze hebben de kleuren rood, oranje en groen. 
Rood betekent: Je kunt nu even niks vragen aan de leerkracht. Groen betekent:  
Je kunt nu wel iets vragen aan de leerkracht. Dit kan dan tijdens het rondje dat de 
leerkracht door de klas maakt. En oranje betekent: we zijn nu aan het samenwerken. 

 
 
 

Gelezen en in praktijk gezien dat hier vorm aan gegeven wordt. 
 

 
 
 

Zoek een manier voor leerlingen m.b.t. uitgestelde aandacht, zodat ze zelfstandig 
hun taak kunnen maken. (middel en afspraken). 

 
 
 

De kinderen maken nu gebruik van het Daltonblok. Deze dobbelsteen heeft drie 
kleuren en een vraagteken. Rood betekent dat de leerling niet gestoord wil worden, 
groen betekent dat iemand anders iets mag vragen en het vraagteken betekent dat 
hij/zij zelf iets heeft te vragen. Oranje betekent dat ze samenwerken.  

 
 
 

Leerlingen kunnen goed omgaan met uitgestelde aandacht. 
 

 
 
 

De leerlingen zijn opvallend gemotiveerd en leergierig en kunnen om die reden hun 
werk zelf beoordelen. Zoek zelf een doorgaande lijn hierin. 

 
 
 

De kinderen werken op tablets en hun werk wordt op de achtergrond automatisch 
nagekeken. De leerkracht  praat met ze over hun eigen doelen. 

 

0. Realisering aanbevelingen vorige visitatie 

aanbeveling 1. 
1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

aanbeveling 2. 
1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

aanbeveling 3. 
1. 

evaluatie school 
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Directe digitale feedback. Aanpassing op niveau. Leerkracht krijgt een overzicht. 
Zeer efficiënte manier van werken. Werken op maat. (groep 4 t/m 8). 
Kinderen kunnen in overleg ook thuis werken. 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 overde 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 zijn zelf verantwoordelijk voor het maken van de taken. Ze stellen zich vooraf 

een doel bij deze taak. Waar ga ik deze week op letten? Waar ga ik mijzelf in verbeteren?  

Er zit een opbouw in voor het maken van de weektaak. De kinderen plannen vanaf groep 5 

voor de hele week. Ze houden er rekening mee wanneer er instructiegroepjes voor bepaalde 

taken / niveaus zijn. Aan het eind van elke taakbrief vult de leerling een evaluatie in, gericht 

op de afgelopen week. Elke 4 weken gaan de taakbrieven mee naar huis. Er staat dan ook  

een evaluatie van de leerkracht op, gericht op het kind. Ouders kunnen op deze evaluaties 

reageren. In de groepen 1 hebben we sinds kort het planbord geïntroduceerd. We zien dat de 

leerlingen zo een beter overzicht hebben en sneller aan de slag kunnen.. Leerlingen dragen 

ook zorg voor de leeromgeving. Dit uit zich in het uitvoeren van klassendienst, koffie rond-

brengen, pleindienst (mediatoren)  en het plein opruimen. 

 
 
 

Leerlingen plannen vanaf groep 5 voor de hele week (gehoord en gezien). 
Het planbord bij groep 1 is sinds kort geïntroduceerd en vinden jullie zelf een goede 
ontwikkeling. Leerlingen kunnen het gebruik ervan goed uitleggen. Leerlingen in de 
bovenbouw zijn betrokken bij hun eigen leerwerk. Dat hebben wij vandaag gezien. 

 

bevindingen visitatieteam 

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

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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1.5 De leraar kan loslaten en schenkt vertrouwen aan zijn leerlingen. Hij biedt 
hiervoor een kaderwaarbinnen de leerlingen hun eigen leerproces kunnen 
vormgeven.  

1.6 De leraarhoudt rekening met verschillen en creëert maatwerkdat 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 ende taak te kunnen volbrengen. 

 

 

 
 

Er zijn grote verschillen tussen de kinderen als je kijkt naar het leren. Het ene kind heeft 

meer begeleiding en sturing nodig dan het andere. Hier ben je als leerkracht altijd mee bezig. 

Bij taal, rekenen en spelling werken we op 3 niveaus. Voor elk niveau zijn er instructie-

momenten. Dit kan in de klas zijn, maar ook groepsdoorbrekend. In de hogere groepen wordt 

er met nieuwsbegrip in niveaus gewerkt. In de middenbouw gebeurt dit met technisch lezen. 

In veel groepen zijn er tijdens de inloop instructiegroepjes, waarbij kinderen wisselen van 

lokaal, zodat elk kind op zijn eigen niveau aan het werk is. Het loslaten en vertrouwen geven 

gebeurt natuurlijk niet alleen tijdens de methodelessen, maar ook bij andere vakken. 

Bijvoorbeeld bij de gym waar kinderen met kaarten aan de slag gaan en zo samen (mede) 

verantwoordelijk zijn voor hun activiteit en leerproces. Maar ook door het maken van 

powerpoints of presentaties voor jongere groepen. Ook lezen kinderen uit de bovenbouw 

regelmatig voor aan kinderen uit de onderbouw. De groepen 3 worden tijdens het tutorlezen 

begeleid door leerlingen uit groep 7. De groepen 7 hebben in lessen geleerd hoe je een goede 

tutor bent en kunnen dit vervolgens in de praktijk toepassen. De taak voor de leerkracht is om 

niet te snel in te grijpen en de leerlingen een kans te geven. Ook van fouten wordt geleerd. 

Na de spelletjesmiddagen, voorlezen en het tutorlezen is er een korte terugblik om het proces 

te evalueren. 

 
 
 

Er wordt door jullie rekening gehouden met verschillen. Eigen initiatief door 
leerlingen wordt aangemoedigd. 

 
 
 

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. 

 

 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 
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We zijn en blijven een lerende organisatie. Er is veel samenwerking tussen leerkrachten op 

verschillende niveaus: Overleg in de jaargroepen, bouwvergaderingen, teamvergaderingen en 

vergaderingen van werkgroepen, maar ook studiedagen en mogelijkheden voor cursussen van 

onze stichting Robijn. De deur van onze directie staat altijd open (figuurlijk). We werken 

vanuit vertrouwen. Vertrouwen in de wijze waarop wij Dalton vorm geven in onze school. 

De afgelopen periode hebben wij als school veel aandacht gehad voor de opbrengsten van 

taal, rekenen en lezen. Ook blijven we aandacht houden voor het geven van de zaakvakken 

op een daltonmanier, zodat we tegemoet kunnen komen aan de wensen en de algemene brede 

vorming van onze kinderen. Hierbij gebruiken we onze coöperatieve werkvormen. Deze 

staan in onze leerlijn samenwerken. Verder is er blijvende aandacht voor muziek, gym, 

beeldende vorming en sociale vaardigheden. Voor dit laatste gebruiken we als signalerings-

methode Zien. 

 
 
 

Jullie geven aan te werken vanuit vertrouwen. Dat hebben we gelezen, gezien, 
gehoord en ervaren. 

 
 
 
 
 
 

2.1 De leerling neemt zelf initiatieven om zijn leerdoelen te bereiken. 

2.2 De leerling vraagt hulp van anderen en helpt anderen als zijhem/ 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. 
 

 
 
 

Wij vinden het erg belangrijk dat we, gelijk bij aanvang van de basisschooltijd, gaan werken 

aan de zelfstandigheid van onze kinderen. Vooral in groep 1 is er veel aandacht voor het zelf-

standig leren uit- en aankleden, het zelfstandig naar het toilet gaan en het zelfstandig leren 

werken met ontwikkelingsmateriaal en ook het goed opruimen van deze materialen. Onze 

kinderen werken vanaf groep 1 met uitgestelde aandacht. De afspraken hiervoor zijn vast-

gelegd en terug te vinden in de beleidsnotities en matrix. Vanaf groep 1 wordt de kinderen 

geleerd dat het belangrijk is om elkaar te helpen. Dit gebeurt elke week structureel via het 

maatjeswerk, maar ook met het dagelijkse werk. De kinderen worden gestimuleerd om eerst 

hulp te vragen aan hun maatje / groepje, voordat ze naar hun leerkracht gaan.  

 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

2. Zelfstandigheid 
 

evaluatie school 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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Als de leerkracht het symbool voor uitgestelde aandacht kenbaar heeft gemaakt, plaatst de 

leerling zijn/haar naamkaartje op de daarvoor afgesproken plek en gaan de kinderen met iets 

anders aan het werk tot ze aan de beurt zijn. We stimuleren de kinderen in het maken van 

eigen keuzes tijdens het werken aan de taakbrief. Kom je bij de instructie zitten? Welke plek 

kies je om te werken? Wat maak je eerst? Vraag je hulp? Wat maak je vandaag? Wanneer 

maak je de taak samen met jouw maatje? De extra instructiemomenten die tijdens het werken 

aan de taak gegeven worden, staan aangegeven op het bord. De kinderen leren dat ze met hun 

planning rekening moeten houden met deze instructiemomenten. De leerkracht geeft op het 

bord aan wanneer hij/zij extra instructie geeft. De kinderen kijken, waar dat kan, hun eigen 

werk na. Zo kunnen kinderen direct zien of een taak begrepen is en wat er nog verbeterd 

en/of geoefend moet worden. We leren kinderen kritisch te zijn op hun eigen werk. Ze leren 

hoe ze hun werk moeten verbeteren en hoe ze hulp kunnen inschakelen als ze een taak niet 

gesnapt hebben. We hebben met het team de leerlijn zelfstandigheid gemaakt. Hierin hebben 

we opgenomen wat welke leeftijdsgroep zou moeten kunnen. De leerkrachten besteden veel 

aandacht aan deze leerlijnen en streven na dat de kinderen op het eind van het jaar deze 

vaardigheden beheersen. 

 
 
 

Leerlingen kunnen goed omgaan met uitgestelde aandacht. Jullie hebben een leer-
lijn betreffende zelfstandigheid. Daarin staat, wat welke leeftijdsgroep zou moeten 
kunnen. Dat vinden wij een goede ontwikkeling. Zo weet je wat de leerlingen be-
heersen. 
 
Het zijn zelfstandige leerlingen, Ze leren zelfstandig beslissingen te nemen en wat 
de gevolgen daarvan zijn. (groep 7/8). 

 
 
 

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. 

 

 
 
 

Op de taakbrief staan taken die door de leerlingen zelfstandig gemaakt kunnen worden. De 

materialen die daarvoor nodig zijn, zijn voor de leerlingen vrij toegankelijk. Hetzelfde geldt 

voor de werkplekken binnen de school. Uiteraard hebben we daar wel regels voor vastgelegd. 

Deze regels en het nut van deze regels zijn voor de kinderen duidelijk. We stimuleren 

kinderen om zelf na te denken. De leerkracht luistert actief en geeft de vraag aan de leerling 

terug door bijvoorbeeld een tip te geven of een vraag terug te stellen. Dit geldt zeker ook in 

sociale situaties bij bijvoorbeeld een conflict.  

 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 
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We proberen de kinderen beide kanten van het conflict te laten zien en vandaaruit met vragen 

de kinderen te helpen met het zoeken naar een oplossing. We beseffen dat ieder kind 

presteert op eigen vermogen en dat ieder kind zijn eigen talenten heeft. Deze talenten willen 

wij stimuleren. In alle groepen krijgen de leerlingen te maken met keuzewerk. In deze keuze-

opdrachten  zitten opdrachten verwerkt die gebaseerd zijn op de 8 intelligenties van Gardner. 

Zo zijn er o.a. natuurtaken, beweegtaken, rekentaken en samentaken. Door meerdere 

intelligenties aan te bieden zijn de kinderen in de gelegenheid te kiezen wat bij hun past.  

Ook in het rapport is er, d.m.v. een portfolio, ruimte voor de individuele talenten. De 

kinderen kiezen allemaal iets dat zij zelf gemaakt of gedaan hebben en waar zij trots op zijn. 

Dit kan een bladzijde uit het schrijfschrift zijn, maar ook een foto waarop te zien is dat die 

koprol achterover eindelijk gelukt is. Ook tijdens de maandvieringen is er ruimte en aandacht 

voor verschillende talenten. We stimuleren en begeleiden de kinderen om hun talenten te 

laten zien. Speciale aandacht is er ook voor onze meerbegaafde leerlingen. Er is een werk-

groep meerbegaafdheid en een protocol waarin vastgelegd is hoe de procedure is bij het 

werken en omgaan met meerbegaafde kinderen.  

 
 
 

De lokalen zijn zo ingericht dat de leerlingen zelfstandig kunnen werken en dat ook 
mogen. Er is een leerlijn voor Zelfstandigheid.( Daltonboek). 
Leerlingen ( gr. 7/8) krijgen ruimte eigen leerdoelen te realiseren en de leerkracht 
begeleidt dit leerproces.  
Jullie kunnen goed “ loslaten” en zijn begeleiders van het proces. Knap hoor! 

 
 
 

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

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

 

 
 
 

Door de omvang van ons team wordt er veel samengewerkt. Het gehele team is dus bij alle 

activiteiten binnen de school betrokken. Het team werkt onder toezicht van de directie auto-

noom. Bepaalde activiteiten worden in kleiner comité voorbereid. In een aantal werkgroepen 

(o.a. Sint/kerst/carnaval) zitten ook ouders. De werkgroep maakt een plan en voert dit uit. 

Ons bestuur (Robijn) en onze directie stimuleert de collega’s zich verder te ontwikkelen.  

Ons bestuur heeft een eigen scholingsaanbod waarvan alle collega’s gebruik kunnen maken. 

Tijdens teamvergaderingen is er ruimte en tijd om het geleerde terug te koppelen naar het 

hele team. Ieder jaar is er ruimte en tijd om met het hele team te werken aan hetzelfde onder-

werp tijdens studiedagen en studiemiddagen. De invulling van deze studiemiddagen komen 

vanuit ib, directie en team. 

 
 
 

Op basis van vertrouwen, durft de directie, ook de leerkrachten “ los te laten” 
waardoor zij zelfstandig beslissingen kunnen en mogen nemen. 
Daar hebben we vandaag met elkaar over gesproken. 

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. 

 

 
 
 

We hebben een lijn samenwerkend leren ontwikkeld. Hierin is per jaargroep opgenomen wat 

de leerlingen aan het eind van het jaar zouden moeten kunnen op het gebied van samen-

werken.. Daarnaast gebruiken we als hulpmiddel de rollenkaarten. Ook deze zijn ingedeeld 

op jaargroep. Dit is verder terug te vinden in de leerlijn samenwerken. De rollenkaarten 

worden regelmatig ingezet als hulpmiddel bij bijvoorbeeld wereldoriëntatie. We merken dat 

de hogere groepen geen behoefte meer hebben aan een echte kaart. Ze weten wat de rollen 

inhouden en kunnen deze rollen bij een samenwerkingsopdracht zelf verdelen (iemand houdt 

de tijd bij, iemand schrijft, iemand leidt enz.). Onze taalmethode en rekenmethode bieden 

veel mogelijkheden voor samenwerken. Er zijn samenwerkingsvormen opgenomen in de 

handleiding. Een prima afstemming op ons aanbod. Een aantal lessen van bewegings-

onderwijs is beschreven op kaarten. Op deze kaarten staat beschreven welke materialen de 

kinderen nodig hebben, wat de opdracht is, wat de spelregels zijn en wat je kunt doen als iets 

wel of niet lukt. De kinderen werken in groepjes samen, lezen de opdrachten en spelen het 

spel samen. Op iedere taakbrief zijn samenwerkingsopdrachten te vinden. Dit zijn taken die 

samen gemaakt moeten worden met het maatje. De samentaken zijn met een symbool op de 

taakbrief aangegeven. De maatjes wisselen wekelijks. Op deze manier komen de kinderen 

elkaar allemaal een keer als maatje tegen. De kinderen kunnen op het maatjesbord zien wie 

zijn of haar maatje is. Naast het werken met het maatje zijn er meer mogelijkheden om 

tijdens de taakbrief samen te werken, zoals uitleg vragen, samen een spel spelen uit de keuze-

kast of werken aan een plustaak. Respect voor elkaar wordt duidelijk zichtbaar als we kijken 

naar de schoolregels en V.S. De schoolregels van UniQ zijn: - Wij respecteren elkaar. - Wij 

zorgen goed voor onze spullen en de omgeving Er zijn bewust maar twee regels. We willen 

niet dat kinderen overspoeld worden met regels. Deze twee regels geven de kern weer over 

hoe wij met elkaar omgaan. Mocht het toch zo zijn dat er grenzen overschreden worden en 

hebben kinderen daar last van, dan kunnen de kinderen hiervan een melding maken in de 

sociale kring. Deze meldingen worden door IB en directie gemonitord. Ook de groeps-

leerkracht heeft inzicht in deze meldingen. Op deze manier zijn we bezig om samen een 

veilig schoolklimaat te creëren waar ieder zijn eigen verantwoordelijkheid in heeft. 

 
 
 

In alle groepen hebben we vormen van samenwerking gezien. Met elkaar om leren 
gaan, elkaar helpen, naar elkaar luisteren en respect hebben voor elkaar. 
Mediators zijn hier een goed voorbeeld van. 
 
Het doel is democratisch burgerschap en de Uniq is een hele goede oefenplek. 

 

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 leraargeeft samen met collega’s vorm aan de taak of leertaken, zoals 
deze in de school zijn afgesproken. 

3.5 De leraarkanverschillende 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. 

 

 
 
 

Onze school heeft 5 groepen. De jaargroepen zijn verdeeld in bouwen: groep 1-2, groep 3, 

groep 4-5 en 5-6 en groep 7-8. Iedere vergadering staat Dalton op de agenda. De onder-

werpen in een vergadering kunnen ingebracht worden door directie, ib’er en door leer-

krachten. Zo nodig komt het onderwerp terug op een studiedag of terug in de team-

vergadering.. De daltoncoördinator heeft structureel overleg met de directie. De deur staat 

open voor vragen, hulp, advies of gewoon een goed gesprek. Tijdens de bouwvergaderingen 

is er altijd ruimte voor intervisie. Iedere collega wordt in de gelegenheid gesteld een leerling 

in te brengen om met de collega’s van gedachten te kunnen wisselen. Ook gaan collega’s bij 

elkaar op klassenbezoek. Van elkaar leer je immers het meest. Alle taken en werkzaamheden 

die niet binnen de klas gebeuren, zijn weggezet in het taakbeleid. Bij de indeling van dit 

taakbeleid wordt zo goed mogelijk geprobeerd om rekening te houden met talenten en 

interesses van leerkrachten. Een aantal hulpmiddelen omtrent klassenmanagement hebben  

we weggezet in beleidsnotities (bijv. uitgestelde aandacht, werken met de instructietafel, 

maatjeswerk). Zie daarvoor het Daltonboek. In de leerlijn samenwerken zijn de samen-

werkingsvormen benoemd die de leerkracht in de verschillende groepen aan bod laat komen. 

 
 
 

De samenwerking binnen het team is groot. Leerkrachten kunnen bij elkaar terecht. 
Het gehele team is bij alle activiteiten betrokken. 

 
 
 

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 lerarenal samenwerkend van 
en met elkaar leren. 

3.9 De school is een veilige oefenplek voor democratisering en socialisering. 
 

 
 
 

Wij zijn trots op onze leerlingenraad. In de leerlingenraad zijn de groepen 5 t/m 8 vertegen-

woordigd. Van elk van de groepen is er twee afgevaardigden, die door de groep zelf gekozen 

is. Kinderen kunnen zich verkiesbaar stellen en aan de klas duidelijk maken waarom zij een 

goed lid van de leerlingenraad zouden zijn. Daarna wordt er gestemd. In de leerlingenraad 

zelf wordt er wederom (blind) gestemd wie er voorzitter en notulist worden. Deze worden 

gekozen uit de afgevaardigden van de groepen 8.  

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 
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Zij stellen een week voor elke vergadering, met de directeur, een agenda samen. De directeur 

heeft daarin alleen een sturende rol, evenals in de uiteindelijke vergaderingen. Een jaarlijks 

terugkerend agendapunt voor de leerlingenraad is het bedenken van een wedstrijd rondom 

(het thema van) de Kinderboekenweek. Op de rol staat nu bijvoorbeeld nog om in de laatste 

schoolweek een mooie groepsdoorbrekende eindactiviteit te organiseren. Na elke ver-

gadering wordt door de notulist (eventueel met hulp van andere leden) notulen gemaakt.  

Die worden naar de MR en de directie gestuurd. Ook wordt er via Facebook regelmatig 

gecommuniceerd over de activiteiten van de leerlingenraad en schrijven ze stukjes voor het 

infoblad over hun bezigheden. De leerlingenraad vergadert vijf keer per jaar.  
We willen als school een open houding uitstralen. Als ouder ben je hier welkom en je mag 

komen met vragen/opmerkingen en hulp. Ouders worden gevraagd voor hulp bij crea-

middagen, maar worden ook uitgenodigd bij de Podiummiddagen. We hebben, naast de 

jaarfeesten Kerst en Pasen, zes keer per jaar een Podiummiddag.  

Naast dat wij ook met en van elkaar leren als leerkrachten, hebben wij ieder jaar veel 

studenten binnen onze school. Studenten van de gymopleiding, ROC en Pabo. Zij krijgen bij 

ons de kans om te leren en wij leren weer van hen. 

 
 
 

De directeur stimuleert de samenwerking binnen de school; team, ouders, 
leerlingen. 

 
 
 
 
 
 

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. 
 

 
 
 

Onze leerlingen leren stapsgewijs te werken met een weektaak en deze (zelf) te plannen. 

Eerst werken de kinderen aan een dagtaak, overgaand in een taak voor twee dagen. Het eind-

resultaat is dat de kinderen in groep 8 hun hele weektaak kunnen plannen. De kinderen 

houden hun voortgang bij door op/in hun taakbrief aan te kruizen wat af is. Het uitgangspunt 

om te kijken of je een taak af kunt strepen is niet alleen de vraag of je de taak af is. Het is 

zeker zo belangrijk om te kijken of de taak begrepen is. De kinderen kijken zoveel mogelijk 

zelf hun taak na. Door zelf na te kijken kunnen de kinderen direct zien of het nodig is verdere 

actie (uitleg vragen) te ondernemen. De leerkracht zorgt ervoor dat er voldoende tijd gegeven 

wordt om aan de taakbrief te werken. De doelen van de taal- en rekentaken staan, waar 

mogelijk, op de taakbrief vermeld. Op de voorkant van de taakbrief schrijft iedere leerling 

vanaf groep 4 bovendien nog een eigen leerdoel. De kinderen bedenken dit leerdoel zelf 

n.a.v. opgedane ervaringen en kunnen daarbij geholpen worden door medeleerlingen of de 

leerkracht.  

bevindingen visitatieteam 

4. Reflectie 
 

evaluatie school 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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De achterkant van de taakbrief wisselt iedere week. De leerlingen kunnen reflecteren op o.a. 

hun spel, werk, taak, en gedrag. Leerkrachten en ouders kunnen ook op de achterkant van de 

taakbrief reageren en reflecteren. Door deze achterkant steeds te wisselen, blijven de 

kinderen geprikkeld om na te denken over hun eigen functioneren. De methodes die we 

gebruiken geven duidelijk doelen aan van iedere les aan het begin van de les. De nieuwe 

taalmethode (Taal Actief) sluit bovendien iedere les af met een reflectievraag. Het leerling 

rapport biedt ruimte voor een portfolio-opdracht. De kinderen kiezen zelf iets dat ze gemaakt 

hebben en waar ze trots op zijn. Daarnaast is er voor alle leerlingen een eigen rapport, waarin 

ze een reflectie geven over zichzelf. De dag/activiteiten worden regelmatig klassikaal na-

besproken. Deze reflectie is niet alleen gericht op product, maar vooral op proces. Reflectie 

moet aangeleerd worden. Door te reflecteren vergroten de kinderen hun zelfkennis. Het is de 

motor van het leerproces: het bewust nadenken over kennis en opgedane ervaringen. Om het 

reflecteren aan te leren kunnen we gebruik maken van de methode Stippenstappen. We 

hebben hier nog onvoldoende lijn in. We gaan dit jaar aan het werk om hiervoor een opzet 

voor een doorgaande lijn te maken. 

 
 
 

Aanbeveling:1. 
 

 
 
 

4.5 De leraarzet verschillende reflectiemethoden in. 

4.6 De leraarlaat 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.  

 

 
 
 

Wij vinden het belangrijk om vooraf te bespreken wat het doel van elke les is. Na afloop van 

de les kan dan teruggekoppeld worden naar het doel en vindt de reflectie plaats: Is het doel 

behaald? Waarom wel/niet? We kunnen nog niet spreken van een echte doorgaande lijn.  

Er zijn diverse hulpmiddelen op school aanwezig. (de methodes bieden handvatten, er zijn 

reflectiekaartjes in de groepen aanwezig, er wordt gereflecteerd op de taakbrief, Smileys)  

De leerkrachten reflecteren onderling ook op hun eigen werk. Er zijn besprekingen met 

directie en ib-ers en iedereen heeft 1x per jaar een functioneringsgesprek.  

 
 
 

Aanbeveling 1. 
 

 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 



 
 

Visitatieverslag op basis van 6 kernwaarden, september  2013 12 

 
 

4.9 De school stelt lerarenen 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. 
 

 
 
 

Er is bij ons op school aandacht voor groepsbezoeken. De directie legt flitsbezoeken af, de 

Daltoncoördinator/ ib-er komt op groepsbezoek. Er wordt dan aangegeven op welke punten 

er tijdens de nabespreking gereflecteerd gaat worden. Ook is er ruimte voor intervisie en 

collegiale consultatie. Dit wordt niet opgelegd vanuit de directie, maar gaat vanuit eigen 

behoefte. De leerkrachten die hier gebruik van willen maken, ondernemen hiervoor zelf actie 

(verantwoordelijkheid). Wanneer een collega een lezing heeft bijgewoond of een cursus heeft 

gevolgd, wordt dit geregeld teruggekoppeld in de teamvergadering, zodat andere collega’s 

hier ook van kunnen leren. 

 
 
 

We zien reflectie terug binnen het team. Het wordt niet opgelegd maar gebeurt 
vanuit eigen behoefte.  

 
 
 
 
 
 
 

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. 

 

 
 
 

Op dit moment zijn we bezig om middelen te ontwikkelen om de leerontwikkeling 
van de kinderen zichtbaar te maken. Dit doen we aan de hand van het Visible 
Learning traject dat we tesamen met de andere scholen van de Stichting Robijn 
volgen. 

 
 
 

Jullie hebben een goede stap gezet om de leerontwikkeling van de leerlingen zicht-
baar te maken (Visible Learning traject van John Hattie) . 
Leerlingen gaan zeer effectief om met de leertijd (tablets). 
Compliment voor de kind gesprekken (7/8) waar het behalen van de leerdoelen 
passen bij de ontwikkeling van ieder individu. 

 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

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 interesseen het (werk)tempo van de individuele leerling. 

5.10 De leraar analyseert de leerproblemen van leerlingen die de leerdoelen niet 
halen. 

 

 
 
 

De leerkrachten werken met groepsplannen en een datamuur. Deze datamuur is een overzicht 

van de niveau-indeling van de leerlingen met daaraan gekoppeld de onderwijsbehoefte van 

de leerlingen. (in ontwikkeling)Samen met de ib-er bespreekt de groepsleerkracht of de 

doelen en opbrengsten voor de groep behaald zijn. Naast de methodetoetsen en observaties 

van de leerkrachten is het LOVS hierbij een hulpmiddel. Daarnaast volgt groep 1 en 2 de 

digitale overzichten van Kijk. Dit schooljaar wordt ‘Kijk ingevoerd in de groepen 1 en 2. 

Ook op sociaal-emotioneel gebied wordt de groep gevolgd. Hiervoor gebruiken we de 

methode Zien. De bevindingen en zorg rond een leerling worden vastgelegd en besproken 

met de ib-er. Er is naast de aandacht voor de leerlingen die binnen de drie niveaus passen en 

onze echte zorgleerlingen aan de onderkant, ook oog voor de meerbegaafde leerlingen. 

Daarbij houdt een werkgroep de laatste ontwikkelingen op het gebied van meerbegaafdheid 

in de gaten en sturen waar nodig het proces, in overleg met de ib-er, bij. In alle groepen is 

een groepsmap aanwezig met daarin de roosters, afspraken, datamuur, groepsplannen en het 

weekrooster. We proberen de tijd die we hebben zo efficiënt mogelijk in te delen door een 

goed rooster te maken, instructies, indien mogelijk, deels groepsoverstijgend te geven en 

bijvoorbeeld te zorgen dat er zo min mogelijk ‘weglek-tijd’ is. De directie voert jaarlijks met 

alle leerkrachten een functioneringsgesprek. In deze gesprekken is onder andere aandacht 

voor de doelen die de leerkracht zichzelf stelt op korte en lange termijn. Om onze onderwijs-

kwaliteit te verbeteren zijn we de afgelopen jaren teambreed bezig geweest met o.a. 

‘Visiblelearning”. Dit schooljaar wordt ‘Kijk ingevoerd in de groepen 1 en 2.  

 
 
 

Jullie proberen de tijd zo efficiënt mogelijk in te delen, Wij hebben vandaag 
instructies gezien op meerdere niveaus, werk op maat, groepsplannen , enz.  
We hebben niet alles gezien, maar wat we hebben gezien was prima!!! 

 
 

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 eendoorgaande 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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Ons schoolgebouw is zo ingericht dat er optimaal gebruik gemaakt wordt van de ruimtes. We 

proberen een uitdagende leeromgeving te creëren. Bij ons op school zijn er veel werkplekken 

gecreëerd. De ruimtes worden aangekleed met werk van kinderen. De leerkrachten bereiden 

lessen goed voor en de methodes die we hanteren zijn bewust gekozen. De zorgstructuur op 

onze school is duidelijk. Onderwijsassistentes worden zo optimaal mogelijk ingezet. Zo 

zorgen we ervoor dat ons onderwijs zo efficiënt mogelijk ingericht is. Onze school evalueert 

regelmatig de opbrengsten op leerling-, groep- en schoolniveau. Alle collega’s zijn in de 

gelegenheid om gebruik te maken van collegiale consultatie. Ze mogen collega’s vragen om 

feedback te geven op hun les, kunnen zelf in een andere klas kijken of kunnen met een 

collega na lestijd bespreken. De deur staat voor iedereen open. De Daltoncoördinatoren 

komen bij iedere groep een keer op bezoek waarbij een thema centraal staat. De afgelopen 

jaren hebben we de leerlijnen samenwerken, verantwoordelijkheid en zelfstandigheid 

ontwikkeld. In deze leerlijnen is terug te vinden wat wij verwachten van welke leeftijds-

groep. De leerkrachten stemmen hun onderwijsaanbod daar op af. Dit jaar staat de leerlijn 

reflectie op de agenda.  

 
 

Door gebruik te maken van tablets wordt de leertijd efficiënt gebruikt.  
Maar ook op andere vlakken hebben we veel mooie voorbeelden gezien. 

 
 
 
 
 
 
 
 

6.1 De school werkt planmatig aan de daltonontwikkeling en beschrijft dit in een 
daltonboek 

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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Op onze school is er één Daltoncoördinator. De Daltoncoördinatorheeftdit schooljaar geen 

ambulante tijd. De Dalton coördinator bezoekt, samen met de directeur,  4 keer per jaar de 

bijeenkomsten van Dalton Midden Nederland . Dalton is een vast agendapunt op de team-

vergaderingen. Wij werken met een meerjarenplan waarin Dalton als apart onderwerp 

opgenomen is.  

 
 
 

De school ondersteunt de leerkrachten. De verantwoordelijkheid ligt bij het hele 
team. Alles staat beschreven in het visitatieverslag en Daltonboek. In het daltonboek 
staan de kernwaarden (vorm/inhoud) goed beschreven. 
 
Tip: Probeer de Dalton identiteit meer uit te dragen, laat zien waar je goed in bent.  
Website,schoolgids. Werken met tablets.  
Denk hierbij ook aan de PR. 

 
 
 
 
In bovenstaand stuk hebben wij geprobeerd te omschrijven wat wij de laatste jaren gedaan hebben, 

waar onze aandacht ligt en waar we trots op zijn. We realiseren ons ook dat wij dit schooljaar een 

terugval hebben gehad op het Daltongehalte in onze school. Er zijn 5 gecertificeerde Dalton-

functionarissen door pensionering en mobiliteit vertrokken. We hebben  er maar één pas afge-

studeerde Daltoncollega voor terug gekregen. De anderen zijn bereid de opleiding de gaan volgen, 

maar dit schooljaar zijn alle gelden bestemd voor scholing bovenschools besteedt. Met alle 

openbare scholen in Nieuwegein en IJsselstein volgen we het traject Visible Learning. Dit past 

uitstekend bij het Daltononderwijs dus zijn we toch al wel weer een stuk op pad om het Dalton-

onderwijs vorm te geven. Daarnaast gan we het volgend schooljaar tesamen met 2 andere Dalton-

scholen een opleiding tot Daltonleerkracht binnen onze Stichting aanbieden.  

We zijn ook trots op onze tutormogelijkheden: tutorlezen, voorlezen door oudere kinderen aan 

jongere kinderen, spelletjesmiddagen waarbij oudere kinderen de jongere kinderen helpen. We 

hopen dat dit verslag een goed beeld geeft van onze school. We zien uit naar de visitatie! 

 
 
 
 

Voorstelronde 
Hoe is de raad gekozen? Stemmen  
Wat is er al bereikt? Ballen vervangen, langer gymmen 
Trots op: Elkaar helpen, Mediators 
Wat zou je anders willen? (Veel storing bij tablets als iedereen de tablet gebruikt) 
Wat moet er blijven? ( alles; het is een fijne school) 
De leerlingen zijn trots op hun school 
 
Cijfer voor de school: 9. 
 

 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Uit de gesprekken met leerlingen 

Overige opmerkingen school 
(nog niet in zelfevaluatie opgenomen, maar wel relevant) 
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Betrokkenheid 
Vertrouwen 
Sfeer 
Samenwerking 
Trots op 
Instructie 
Differentiatie 

 
 
 
 

 
 
 
 

- Sfeer en gevoel van welkom.  
- Openbaar. 
- Kleinschaligheid.  
- Dalton helpt bij het functioneren op het voortgezet onderwijs. 
- Goede begeleiding, werken op niveau. 
- Tablet voor ieder kind vanaf groep 4 
- Laagdrempeligheid 
- Nieuws; nieuwsbrief 
 
- Cijfer; 7,5-8 
- Kritiek: wisseling van leerkrachten. Meer begeleiding naar boven en beneden. 
 

 

Voorstelronde 
Procedure uitleg 
Vorige aanbevelingen besproken. 
Een leerkracht is pas een week op deze school. Certificeren daltonleerkrachten kan nu 
niet in verband met geldkwestie.  
Parels: sfeer, vertrouwen, instructies op alle niveaus, tablets, kindgesprekken. Kind 
gesprekken in groep 7/8 in kader van reflectie. De lijn moet worden uitgerold naar de 
andere groepen. 
 
Uitdagingen: wisseling in leerkrachten weer een team van maken. 
Niet meer je eigen mensen kunnen uitzoeken.(mobiliteit) 

Uit de gesprekken met ouders 

Uit de gesprekken met leraren en ondersteunend personeel 

Uit de gesprekken met de schoolleiding 
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naam bestuurslid: Fred Teunissen 

* Voorstelronde 
* Uitleg procedure 
* Betrokkenheid van het bestuur: Groot 
* 2 mensen in het bestuur. Bestuurslid Fred Teunissen houdt zich bezig met de met               
  13 onderwijslocaties in Nieuwegein en Ijsselstein (waaronder 3 daltonscholen). 
* Er is een invalpool met vaste mensen. 
* Het bestuurslid geeft aan, dat de directeur zelf gevraagd heeft om mobiliteit te    
  bewerkstelligen om goed onderwijs te kunnen bieden. Doelstelling is om een sterk   
  team te creëren op deze school. 
* Daltonvaardigheden komen steeds meer voor in andere schooltypen: 
  Ranking van wat effectief is. John Hattie is de inspirator: Visible Learning.  
  NR1. Kinderen verantwoordelijk maken voor hun eigen leerproces. 
  Certificering wordt bekeken hoe dat voor de 3 scholen goed haalbaar is. 

 De directeur straalt vertrouwen uit. Een drijvende kracht. Hij “ademt Dalton”. 

 
 
 

  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 licentieverleningtwee 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 

Uit de gesprekken met het bestuur 

Advies aan het bestuur van de NDV 
 

beoordeling 
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Aanbeveling Omschrijving 

Nr.1 Reflectie: 
Er is een goede stap gezet betreffende reflectie (feedback geven, reflectie 
op de takenkaart). Toch geven jullie aan de kernwaarden reflectie verder 
te willen ontwikkelen en implementeren. 
  
Wij ondersteunen dat. 
 
Werk de ideeën/plannen zo uit dat het bruikbaar is en schoolbreed kan 
worden ingevoerd. 

 
 
 
 

Parels van Uniq: 
* Vertrouwen hoog in het vaandel.  
* Passie van de directeur ( gaat na zijn 65e jaar door met zijn werk) 
* Digitaal werken vanaf groep 4. 
* Sfeer  
* Kind gesprekken groep 7/8 
* Keuzewerk voor iedereen 
 
Complimenten zijn op zijn plaats. Het valt niet mee, als daltonleerkrachten weg 
gaan en er mensen zonder daltonervaring bijkomen( binnen deze kleine school) 
Toch is het jullie gelukt de goede dingen te behouden, te bewaken en te ver-
ankeren. Dat kan alleen op basis van vertrouwen. 
Natuurlijk hebben wij niet alles kunnen zien , maar we weten wel hoe jullie,  
op eigen manier vorm geven aan daltononderwijs.  
Jullie mogen heel trots zijn!!! 
Met onze aanbeveling omtrent reflectie wensen wij jullie alle goeds voor de 
toekomst en gaan de NDV adviseren jullie licentie voor 5 jaar te verlengen. 
 
 
 
 
 

naam handtekening datum 

   

 

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

 

slotopmerkingen 
 

Ondertekening voorzitter visitatieteam 
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Ons team heeft deze dag als zeer prettig ervaren. Gedurende de hele dag werd er goed 
naar ons geluisterd. We kregen de kans om alles te bespreken en te laten zien, wat we 
ook graag wilden. We hebben met elkaar hard gewerkt dit schooljaar, om de doorgaande 
lijn, die door het vorige team ontwikkeld is, zo goed mogelijk voort te zetten en er onze 
eigen uitvoering aan te geven. En hoe fijn is het dan om te horen dat dat gelukt is! En dat 
zowel kinderen als ouders dit ondertekenen! 
 
Naast vol trots onze parels te benoemen en te laten zien, is er ook aandacht geweest 
voor de verdere ontwikkeling. Waar willen we de komende jaren onze focus op gaan 
leggen en ons verder in ontwikkelen. Daar is een mooie aanbeveling uit voortgekomen, 
die ook goed aansluit bij onze interesses en behoeften. 
 

 

 

 

 

aanbeveling 
1.(letterlijk overnemen uit 

visitatieverslag) 

Reflectie: 
Er is een goede stap gezet betreffende reflectie (feedback geven, 
reflectie op de takenkaart). Toch geven jullie aan de kernwaarden 
reflectie verder te willen ontwikkelen en implementeren. 
Wij ondersteunen dat. 
 
Werk de ideeën/plannen zo uit dat het bruikbaar is en schoolbreed 
kan worden ingevoerd. 
 

Actie - Er zal gestart worden met Stippestappen in de groepen 3 en 4. 
- Vanaf groep 1 zal er gewerkt gaan worden met de doelenkaart. 
- Kind planning/kind gesprekken in de groepen 1 t/m 8 
- Inzetten van het portfolio in de groepen 1 t/m 8. 

uitvoerenden Directeur en Daltoncoördinator sturen het team aan, het team voert 
uit. 

tijdvak 2016-2019 

scholing/ externe 
ondersteuning 

- We zullen met het team andere scholen gaan bezoeken, die 
hiermee al stappen hebben gezet.  

- In het schooljaar 2016-2017 zullen de niet-gecertificeerde 
leerkrachten de Daltonopleiding volgen. 

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  



 
 

Visitatieverslag op basis van 6 kernwaarden, september  2013 20 

 
 
 
 
 
 

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 inhoudelijkmedewerker visitaties van 
de NDV. 

 

Ondertekening  school en 
visitatievoorzitter voor gezien 


