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niet van toepassing bij  1

e
 licentieaanvraag 

 
 
 

Opbouw en format t.b.v. de planning zijn prima en in orde. Volg de lijn die jullie van 
te voren hebben ingezet en geef vertrouwen om te komen van leerkracht gestuurd 
naar leerling gestuurd. 

 
 
 

Vanaf dit schooljaar hebben we in groep 1-2, 2 nieuwe juffen. Zij hebben sinds kort 
een taakblad voor de kinderen ontworpen waarop de kinderen zelf hun taken 
plannen en afkleuren. In de groepen 3 en 4 mogen de kinderen vooraf plannen maar 
over het algemeen blijkt dat ze het werk per dag doen. Vanaf groep 5 plannen de 
kinderen aan het begin van de week hun taken en kleuren het af als het klaar is. 

 
 
 

Deze aanbeveling is in voldoende mate gerealiseerd. 

 
 
 

Om tegemoet te komen aan talentontwikkeling is vrijheid van keuze een voor-
waarde! (wat, wanneer, hoe lang en met wie). Denk aan de leerbehoefte van het 
kind! 

 
 
 

We zouden aan de slag gaan met de portfoliomappen voor kinderen. Hier is een 
begin mee gemaakt maar het bleek niet bij ons te passen, leerkrachten kwamen er 
niet aan toe en de kinderen waren ook niet enthousiast om er mee aan de slag te 
gaan. Ze vonden het meer een “moeten” dan dat ze zelf aan de slag gingen. We 
hebben het in meerdere vergaderingen aan bod laten komen en besloten om het 
eerst op een laag pitje te zetten maar wel te bedenken wat bij ons en de kinderen 
past, vooreerst zijn dat nu de kindplannen. 
We hebben wel opgepikt om de kinderen bij de ouder-kind gesprekken te vragen 
wat ze willen en hier op in te spelen, dit zijn onze kind plannen geworden. De 
kinderen zijn de laatste jaren ook steeds actiever bij het ouder-kind gesprek. Zij 
kunnen zelf aangeven hoe de ontwikkelingen van de afgelopen periode zijn verlopen 
en waar zij aan gaan werken. Ook bij de leerlijn “Samen op aarde” hopen we dit punt 
van talentontwikkeling nog meer aan bod te laten komen.   

 
 
 

De vertaling naar ouder-kindgesprekken is goed opgepakt. Uitgangspunt bij deze 
gesprekken zijn de kindplannen, die nog verdere ontwikkeling verdienen. 
Zie Aanbeveling 2. 

0. Realisering aanbevelingen vorige visitatie 

aanbeveling 1. 
1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

aanbeveling 2. 
1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 
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Reflecteer op eigen handelen en op het teamproces en genereer daardoor de 
nodige ruimte om jezelf en de school zich verder te laten ontwikkelen. 

 
 
 

Naast de geplande Daltonvergaderingen komt het geven van onderwijs regelmatig 
terug op de vergadering in welke vorm dan ook. Doordat we dit schooljaar 3 nieuwe 
collega’s hebben gekregen wordt er veel over het hoe en waarom gesproken. De 
borging van de ingezette weg is nadrukkelijk aanwezig en iedere vergadering komt 
er een Daltonaspect aan bod. Wat voor enkele collega’s gewoon was omdat we dat 
al zo lang deden, is voor de nieuwe collega’s nieuw en door het er met elkaar over 
te hebben komen we soms tot nieuwe inzichten en veranderen we dingen.  We 
blijven een school in ontwikkeling en proberen altijd in te spelen op de onderwijs-
behoeftes van de leerlingen.  

 
 
 

Reflectie op niveau van de leerkracht en de school is in voldoende mate aanwezig. 
Reflectie op kindniveau verdient nog de nodige aandacht. 
Zie Aanbeveling 1. 

 
 
 

Verhoog je opbrengsten door naast reflectie ook creativiteit in te brengen.  
 

 
 
 

Sinds schooljaar 2014-2015 hebben we de praktijkmiddagen in het leven geroepen. 
Deze middag staat in het teken van een bepaald onderwerp wat we het liefst 
buiten de school gaan uitvoeren en zo op een andere manier van leren uitkomen. 
Deze middagen zijn erg leuk, leerzaam en motiverend en komen tot stand door de 
medewerking van bedrijven, instanties en mensen van het eiland.   
Ieder jaar wijzen we een andere commissie aan die de praktijkmiddagen verzorgt. 
Het aanbod is zeer divers en gaat van techniek, naar muziek en dan weer naar 
bewegen of juist anders leren, zoals we ook al twee keer een creatieve reken-
middag hebben gehouden. 
 
Vanaf schooljaar 2013-2014  draaien we circuit, sinds dit schooljaar doen de 
groepen 1-2 ook mee. 

 
 
 

Deze aanbeveling is ruim voldoende verwezenlijkt. Het visitatieteam heeft de 
kinderen van 1 t/m 8 op een hele mooie wijze in circuitvorm zien werken. 

 
 
 

aanbeveling 3. 
1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

aanbeveling 4. 
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. 
 

 
 
 
Kinderen hebben een taakbrief zoveel mogelijk toegespitst op hun eigen niveau. 
Vanaf groep 1-2 plannen de kinderen vooruit hun werk vooruit. In de groepen 1-2 
werken we met een planborden een taakbrief en in de groepen 3 en 4 kleuren de 
kinderen een vakje als ze beginnen met een taak en als ze klaar zijn kleuren ze 
het tweede vakje. Ze mogen zelf kiezen wat ze het eerste en het laatste gaan 
doen. In de groepen 3 t/m 6 staat op de taakbrief aangegeven of ze het zelf 
moeten nakijken. Op de nakijktafel liggen de antwoordenboeken en de gekleurde 
pennen. Kinderen die een weektaak niet overzien krijgen van de leerkracht een 
dagtaak, sommige kinderen moeten geholpen worden met plannen.  
Zelfs van externen, die voor een kindobservatie kwamen, krijgen we complimen-
ten  dat met name de leerlingen vanaf groep 3 al zo zelfstandig kunnen werken. 
We zijn hier best een beetje trots op. 
 
We willen de komende jaren de kindplannen verder ontwikkelen. 

 
 
 

De opzet van de kindplannen is voldoende, maar nu doorontwikkelen tot plannen 
op maat (gepersonaliseerd onderwijs). 
Zie Aanbeveling 2. 

 
 
 

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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Een uitspraak van onze vereniging en van ons team is: We willen alle kinderen  
laten schitteren”. De leerkrachten kijken bij ieder kind individueel wat hij of zij 
nodig heeft. Door de veelvuldige observaties, ouder-kind gesprekken en het 
wederzijds vertrouwen weten de leerkrachten wat een kind moeilijk vindt en waar 
het nog aan wil/ moet werken en waar we kunnen compacten om goed te kunnen 
schitteren. 

 
 
 

Prima uitgangspunt, de praktische vertaling van de evaluatie van de school is 
duidelijk door het visitatieteam waargenomen. 

 
 
 

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. 

 

 
 
 

Het team van de Vossersschool straalt openheid en vertrouwen uit, mede hierdoor 
is er een fijne werksfeer waarin je mag zijn wie je bent. Zit het even niet mee dan 
staan er een paar collega’s klaar om de boel op te vangen. Men voelt zich zeer 
gesteund door elkaar. 
Er wordt jaarlijks de mogelijkheid geboden om bij elkaar in de klas te kijken of  
om op onze collega school ’t Jok in Hoorn te kijken. Tijdens koffiemomenten of 
vergaderingen worden leuke momenten of gebeurtenissen waar je trots op bent 
gedeeld met elkaar. Maar ook heerst er een sfeer van vertrouwen, zodat men 
kleine en grote problemen met elkaar durft te delen. Dit gebeurt ook veelvuldig. 
Vanuit het bestuur wordt de mogelijkheid geboden om je te ontwikkelen.   

 
 
 

Het team straalt openheid en vertrouwen uit en staat achter de uitgangspunten. 
Er is sprake van een grote mate van ongedwongenheid, zowel bij kinderen, 
personeel als ouders, hetgeen een hele plezierige sfeer in de school geeft. 

 
 
 
 
 
 
 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

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

2.2 De leerling vraagt hulp van anderen en helpt anderen als zij hem/ haar om 
hulp vragen. 

2.3 De leerling bepaalt mede hoe ( werkvorm, tempo, plaats, tijd) hij/zij werkt 
aan de gestelde doelen. 

2.4 De leerling kan omgaan met uitgestelde aandacht. 

2.5 De leerling krijgt de gelegenheid het gemaakte werk zelfstandig na te kijken. 
 

 
 
 

Onze leerlingen kunnen heel goed zelfstandig werken. Ze weten waar de mate-
rialen liggen, kunnen hier zelf bij en weten waar ze kunnen en mogen werken. 
Kinderen kunnen in de klas blijven maar mogen ook in de stilte ruimte of op de 
gangen gaan werken. Met de nieuwbouw van onze school hebben wij inbreng 
gehad in de indeling en is dus zeer sterk rekening gehouden met werkplekken  
voor de leerlingen. De kinderen weten wat ze moeten doen bij uitgestelde 
aandacht, en waar ze dan om hulp kunnen vragen als ze iets niet weten.  
We vinden het belangrijk dat de kinderen elkaar helpen bij het oplossen van 
vragen of problemen. 
Kinderen kunnen al snel langere tijd zelfstandig aan het werk zijn. Het nakijken 
van het eigen werk gebeurd al vanaf groep 1, door de inzet van zelf corrigerend 
ontwikkelingsmateriaal  

 
Leerlingen die wat meer dan gemiddeld aankunnen krijgen ter aanvulling of 
vervanging Levelwerk aangeboden. Hierin zitten reguliere reken en taalopdrachten 
maar is ook veel tijd voor creatieve werkvormen. De leerlingen, die dit doen 
hebben hier een grote mate van vrijheid (in gebondenheid) in. Ze mogen project-
matig werken aan onderwerpen die hen interesseert, maar er zit wel een 
vorderingsschema aan verbonden. Hiervoor is een beleidsplan geschreven.  

 
 
 

In de evaluatie genoemde zaken heeft de school prima voor elkaar. Er wordt op een 
natuurlijke wijze met elkaar gewerkt zonder allerlei overbodige ‘daltondingetjes’. 
Personeel en kinderen hebben het voorrecht te mogen werken in een prachtige 
nieuwe school, een school waarbinnen de uitvoering van de kernwaarden prima tot 
zijn recht komt (mooie, ruime klassen, inclusief verdieping met werkhoeken, stilte-
ruimtes, ruimtes waar groepsdoorbrekend kan worden gewerkt, computerhoeken 
etc.). 

 
  

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. 

 

 
 
 

We vinden het als team belangrijk dat er rust is in school, dit geldt voor het 
werken in de klassen alsmede het werken op de gangen. Natuurlijk moet er wel 
eens gewaarschuwd worden dat het iets rustiger moet maar over het algemeen 
houden de kinderen zich hier keurig aan. Naast de instructiemomenten die aan het 
begin van de dag of van de week bekend zijn hebben de leerling de vrijheid om 
hun eigen gekozen moment hun werk te maken.. De klassen en gangen zijn zo 
ingericht dat de kinderen kunnen gaan en de spullen die ze nodig hebben kunnen 
meenemen. Met de aanschaf van de leerlijn: “Samen op aarde”  in samenhang met 
de kindplannen hopen we nog meer in te zetten op de talenten van de kinderen. 
Ook met de kindplannen willen we hiermee meer op inzetten.  

 
 
 

Rust en orde heeft het visitatieteam duidelijk kunnen waarnemen. 
Hetgeen bij de evaluatie van de school is beschreven heeft de school prima voor 
elkaar. 

 
 
 

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.  

 

 
 
 

Aan het begin van het schooljaar worden de taken verdeeld tussen de teamleden. 
Je kan dan aangeven wat je leuk vindt en dat jaar zou willen doen. Hierdoor kan 
je een taak kiezen die goed bij je past en waar je talent ligt. Wanneer er 
bepaalde dingen gedaan of geregeld moeten worden is er altijd wel iemand die 
even opstaat om een bepaald karweitje “even” te doen. Voor de een is het zo 
klaar terwijl een ander er een hele tijd mee bezig is.  

 
 
 

Samen de schouders er onder; ‘bokje’ voor elkaar staan. 
Mooi om te zien en mee te maken. 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

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

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

 

 
 
 

Samen dingen doen vinden we erg belangrijk op de Vossersschool. Wanneer de 
mogelijkheid zich voordoet doen we activiteiten het liefst met alle groepen door 
elkaar. Samen cranberries zoeken, kerstbomen zagen, vieringen houden. We 
hebben iedere week een uur circuit waarbij alle groepen meedraaien en veel 
ouders participeren. Tijdens dit uur kunnen de kinderen kiezen uit verschillende 
activiteiten. Op moment van schrijven gaat het circuit over carnaval en Valentijns-
dag, de kinderen kunnen kiezen uit: koekjes bakken, hartje kleuren, hartje 
vlechten, borduren, potje versieren, masker maken, hoed maken en versieren en 
bril versieren. Het is geweldig om te zien hoe de kinderen dan samenwerken. Ook 
hebben we iedere dag tutor lezen, groepsdoorbrekend, en hebben we 1 keer in de 
week gym waarbij de groepen 3-5 samen gymmen en de groepen 6-8. We vinden 
deze activiteiten echt een meerwaarde van onze school. In alle groepen wordt er 
ook gewerkt met een maatje. Deze worden op verschillende  manieren gekozen, 
soms is het een vriend of vriendin, gelijk gestemde in een bepaald vak of 
misschien wel een duo wat elkaar nooit uit zou kiezen.  

 
 
 

We hebben in vrijwel alle groepen vormen van samen werken en samenwerking 
gezien. 
Coöperatieve werkvormen werden in sommige gevallen spontaan toegepast; waren 
ook expliciet vermeld op de taakbrief. 

 
 
 

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. 

 

 
  

3. Samenwerking  

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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Kinderen, leerkrachten en ouders werken op een respectvolle manier met elkaar 
samen op de Vossersschool. Wij zijn van mening dat dit ten goede komt aan de  
leerresultaten van de kinderen. Op deze manier is er fijne sfeer in de school en de 
klassen. In de groepen 1-2 wordt gewerkt met de leerlijn “Schatkist”, aan de hand 
van de thema’s werken de kinderen aan verschillende opdrachten. Ze kunnen 
kiezen op het keuze bord en hun taken plannen op hun taakbrief. De taakbrieven 
hebben vanaf (2e helft) groep 3 eenzelfde lay-out, op deze manier is het voor de 
kinderen duidelijk wat er van hen verwacht wordt en lopen ze niet ieder school-
jaar tegen een nieuwe manier van werken aan. De doorgaande lijn is hier duidelijk 
herkenbaar. Kinderen werken regelmatig samen met elkaar. Dit gebeurd ook vaak 
groepsdoorbrekend. Op deze manier kennen de kinderen elkaar allemaal redelijk 
goed en dat levert een hele leuke sfeer op! Dit schooljaar hebben we bewust  de 
coöperatieve werkvormen weer opgepakt, de werkvormen waren bij de meeste 
collega’s wat weggezakt en door er nu bewust mee bezig te zijn komt er ook weer 
wat meer afwisseling in de samenwerkingsvormen.  

 
 
 

Hetgeen boven beschreven heeft het visitatieteam allemaal geconstateerd. 
Op de taakbrief ontbreekt echter de reflectie. 
 
TIP 1 

 
 
 

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.   
 

 
 
 

Wij gaan op een lerende manier met onze leerlingen en elkaar om. Van en met 
elkaar leren vinden we belangrijk. Er is veel interactie tussen leerling en leer-
kracht. Ook leerkrachten onderling zijn veel met elkaar in gesprek; wat verwacht-
ten we van de leerlingen en van elkaar als collega’s? Didactisch leren we van 
elkaar door groepsconsultaties.  
In het team gaan we op een gelijkwaardige manier met elkaar om en beleven 
samen veel plezier aan het werken op de Vossersschool. 
Leerlingen en leerkrachten voelen zich veilig. Van onze leerlingen verwachten we 
dat ze met een ieder proberen samen te werken en samen onenigheden oplossen. 
De leerlingen zijn dit van jongs af aan gewend en gaan daardoor op een prettige 
manier met elkaar om. Leerlingen vertrouwen op hun leerkracht als coach en 
schakelen deze in op het moment dat ze onderling het probleem niet op kunnen 
lossen.  
 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 
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Tijdens vieringen die we als school hebben zien we een grote opkomst van leer-
lingen, ouders en collega’s. 
Voor ons is dit het signaal dat wij ook als een veilige socialiserende school worden 
beschouwd. 

 
 
 

Akkoord, er is overduidelijk sprake van samenwerking binnen elke geleding als ook 
tussen de verschillende geledingen. 

 
 
 
 
 
 

4.1 De leerling maakt een planning voor zijn taakwerk.   

4.2 De leerling stuurt zijn planning bij door de voortgang te overzien. 

4.3 De leerling beziet het behaalde eindresultaat kritisch en neemt leerpunten 
mee naar een volgende planning van zijn taak. 

4.4 De leerling reflecteert op zijn eigen gedrag en dat van zijn medeleerlingen. 
 

 
 
 

De leerlingen van groep 1 en 2 hebben een planbord waar ze hun werk kunnen 
kiezen. Vanaf groep 3 hebben de leerlingen naast de vaste instructiemomenten 
hun werk te doen op het moment waarop dit bij hen past. Dit kleuren ze af 
wanneer het gedaan is. 
Vanaf groep 5 plannen de leerlingen hun werk vooraf. Dit doen ze met de dag-
kleuren van Dalton, die ook al bij de kleuters te zien zijn. 
(Evaluaties zitten met name in de directe bespreking van het nagekeken werk) 
Leerkrachten nemen meestal de tijd om werk direct te bespreken en waar nodig 
te corrigeren. In overleg wordt er dan iets overgedaan of juist herhaald. 
Leerlingen zijn zich door gesprekken met de leerkrachten zeer bewust van hun 
eigen vaardigheden. Vorderingen en leerpunten worden helder met leerlingen 
besproken. In overleg met de leerlingen worden bijvoorbeeld onderdelen en 
onderwerpen in de methode “rekentuin” en “taalzee” klaargezet voor een 
komende periode. 
Tijdens de ouder-kindgesprekken vragen we de kinderen altijd naar de voortgang 
van de afgelopen periode ook gaan we binnenkort het kindplanformulier invullen 
en die wordt dan bij het volgende ouder-kind gesprek besproken. 
In het rapport is een bladzijde opgenomen die door de leerling wordt ingevuld.  
Dit is een bladzijde over zijn /haar bevindingen in de klas. 

 
 
 

Uit observaties van het visitatieteam en middels gesprekken met kinderen blijkt dat 
wat op leerlingniveau is beschreven juist is. 
Mbt de kindplannen is verdieping en doorontwikkeling gewenst. 
Zie Aanbeveling 1 en 2. 

 

bevindingen visitatieteam 

4. Reflectie  
 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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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.  

 

 
 
 

In de loop van de dag (tijdens een activiteit) of aan het eind van de dag vraagt  
de leerkracht hoe het is gegaan aan de kinderen. Dit kan op verschillende zaken 
betrekking hebben. Samen doen van een opdracht, een leerling die voor zijn of 
haar niveau bijvoorbeeld een moeilijke opdracht moet doen of leerlingen die 
kinderen uit een andere groep geholpen hebben. Dagelijks noteren de leer-
krachten in de dagplanning welke leerlingen moeite hadden met een taak, en dus 
extra instructie nodig hebben en welke kinderen kunnen compacten de volgende 
les.  
In de groepsplannen staat bij de zorgleerlingen wanneer en hoe zij extra worden 
geholpen. Hierin staat ook aangegeven wat de hele groep nog nodig heeft voor 
extra zorg. Ook bij de pluskinderen staat, in de groepsplannen, wat zij extra nodig 
hebben. Na de CITO-toetsen worden de resultaten gezamenlijk, in een team-
vergadering, geanalyseerd.  
Tijdens de ouder-kind gesprekken hebben we het met de kinderen over hun 
welbevinden op school. Wat gaat goed, wat is leuk of moeilijk. Waar wil je aan 
werken. Hoe vind je het in de klas etc. Kinderen mogen alles zeggen wat ze 
willen! Deze evaluaties van deze gesprekken worden door de leerkracht in 
Parnassys gezet. 
We zullen ons volgend schooljaar gaan verdiepen in verschillende reflectie-
methoden en die gaan inzetten in de groepen. 

 
 

Zie bevindingen visitatieteam op leerlingniveau. 
Zie Aanbeveling 1en 2 

 
 

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. 
 

 
 
 

De school stelt leraren in de gelegenheid om bij elkaar in de groepen te kijken, maar 
ook om de collega-school te bezoeken.  
Binnen het team van de Vossersschool heerst een grote vorm van vertrouwen en 
veiligheid. Hierdoor zijn de vergaderingen altijd open. Ook is er iedere middag een 
uitgebreid koffie/thee moment waar diverse luchtige zaken, maar ook moeilijkere 
momenten worden besproken. Hierdoor zijn er veel leermomenten en staat men 
klaar voor elkaars mening of advies. 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 
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Het visitatieteam heeft hetgeen boven is beschreven, de gehele visitatiedag ervaren. 
 

 
 
 
 
 
 
 

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 leerlingen zijn nauw betrokken bij hun eigen ontwikkeling. We laten altijd de 
ontwikkelingslijn van het Cito Volgsysteem zien en bespreken deze met hen. Bijna 
altijd zit hier de stijgende lijn in die bij die leerling past. Wanneer de lijn dalend 
is kijken we samen met de leerling en de ouders waar het aan kan liggen en hoe 
we de groei kunnen bevorderen 
Om dit resultaat te behalen stelt de leerkracht een dag of weekplanning op die bij 
die leerling past. Iedere leerling heeft zo zijn eigen dag of weekplan om te kunnen 
werken op zijn of haar eigen niveau.  
Gedurende de dag kiezen de leerlingen hun eigen werkplek. Wij geven als leer-
kracht het vertrouwen dat ze dit kunnen, maar uiteraard komt hier wel eens 
correctie op en werken de leerlingen vervolgens bij de leerkracht in het lokaal 
voor de meest efficiënte leertijd voor dat betreffende kind. 
Op het eiland zijn ook twee soorten plusklassen ontwikkelt. Leerlingen met een 
vermoeden van meer of hoogbegaafdheid en voor leerlingen die een verwachte 
uitstroom in het praktijkonderwijs gaan krijgen. 
In beide klassen zitten leerlingen van onze school. Zij gaan hier iedere donderdag 
een dag (praktijkklas) of dagdeel (plusklas) naartoe. 

 
 
 

Uitgangspunt is: onderwijs op maat. De leerlingen en leerkrachten komen in vol-
doende mate aan de invulling van dat uitgangspunt tegemoet. 
De opzet en ontwikkeling van plusklassen (voor meer getalenteerde kinderen en 
voor meer praktijkgerichte kinderen) is wel een heel mooi voorbeeld van effectief, 
doelmatig onderwijs. Deze klassen zijn opgezet voor kinderen van de bijzondere en 
openbare scholen op het eiland. 

 
 
 

bevindingen visitatieteam 

5. Effectiviteit/ doelmatigheid  
 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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5.4 De leraar behaalt zijn leerdoelen. 

5.5 De leraar gaat op een efficiënte en verantwoorde wijze om met zijn lestijd. 

5.6 De leraar zorgt voor afwisseling van leeractiviteiten tijdens de les. 

5.7 De leraar stemt de instructie en het leerstofaanbod af op de leerbehoeften 
en leermogelijkheden van zijn leerlingen. 

5.8 De leraar daagt leerlingen uit het beste uit zichzelf te halen.  

5.9 De leraar geeft leerlingen een uitdagende motiverende taak die past bij het 
niveau, de interesse en het (werk)tempo van de individuele leerling. 

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

 

 
 
 

De zorgstructuur op de Vossersschool  is goed. Het werken met leerlijnen voor 
het jonge kind in Parnassys helpt ons deze zorg te borgen. Met twee nieuwe 
leerkrachten bij de groepen 1 en 2 is duidelijk een ommezwaai in de analyse en 
vorderingen van de kleuter gekomen middels dit instrument. 
In de groepen  3 t/m 8 is een duidelijke lijn van analyses en evaluaties waarop 
de groepsplannen voor de komende periode worden gemaakt. De stimulerende 
en belemmerende factoren schrijven wij in groeps- en individuele plannen 
volgens het handelingsgericht werken.  
Door te werken met doelen en overzichtelijke dag- en of weekplanningen 
nodigen wij onze leerlingen uit het beste uit zichzelf te halen. De leerkracht 
stimuleert dit met de volgende voorbeelden:  
- zelf om hulp vragen  
- compacten waar dit kan  
- uitleggen aan klasgenoten  
- eigen werk nakijken en verbeteren  
- enz.  
 
In de hogere groepen leggen we de verantwoordelijkheid bij deze leerlingen 
neer om de instructie te volgen of niet. Dit gaat ook vaak in overleg met de 
leerkracht. De momenten voor verlengde instructie verloopt in alle groepen 
middels een natuurlijk proces. De ene keer wijst de leerkracht een leerling aan, 
maar ook vaak kiezen leerlingen er zelf voor om deel te nemen aan de verlengde 
instructie. 

 

 
 
 

De evaluatie van de school hebben we in de praktijk teuggezien. 
M.b.t. tot het werken met leerdoelen en ik-doelen is verdieping en verdere 
ontwikkeling wenselijk. 
Middels het uitwerken van de aanbevelingen gaat het team van de Vossersschool 
hier verder aan werken (doelvermelding in de kindplannen, op de taakbrief en 
uitwerking van de doelen in het daltonboek). 

 
 

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.  

 

 
 
 

Door de nieuwbouw van de school kunnen wij genieten van een optimale Dalton-
inrichting waar we trots op zijn. Leerlingen hebben de ruimte en krijgen deze ook.  
Tevens kunnen we constateren dat we in de jaren dat we Dalton gecertificeerd 
zijn, onze opbrengsten goed zijn.  
Binnen de zorgstructuur zijn we zeer scherp op de ontwikkelingen en passen waar 
nodig altijd aan om het niveau van een leerling of groep te vergroten of te borgen 
Op het eiland zijn ook twee soorten plusklassen ontwikkelt. Leerlingen met een 
vermoeden van meer of hoogbegaafdheid en voor leerlingen die een verwachte 
uitstroom in het praktijkonderwijs gaan krijgen. 
In beide klassen zitten leerlingen van onze school. Zij gaan hier iedere donderdag 
een dag (praktijkklas) of dagdeel (plusklas) naartoe. 

 
 
 

Team, kinderen en ouders mogen werken in een vrijwel nieuwe school, waarin de 
uitgangspunten van dalton ten volle tot ontplooiing kunnen/zullen komen. 

 
 
 
 
 
 
 

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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Wij zijn van mening dat een school nooit klaar is en altijd in ontwikkeling blijft. 
We gaan binnenkort aan het werk met een nieuwe leerlijn voor de zaakvakken.  
De komende jaren gaan we er als school naar toe dat kinderen nog meer op hun 
eigen niveau kunnen werken. Wij zijn als team dan ook steeds in ontwikkeling.  
De ontwikkelingen worden beschreven in het jaarplan van de school, hierin wordt 
ook geëvalueerd. In nieuwsbrieven worden ontwikkelingen van de school vermeld. 
We willen er naar toe dat ouders zo even binnen komen lopen om te kijken waar 
hun kind(eren) mee bezig zijn. Waarom wachten tot een project afgerond is, wij 
willen ouders het proces laten zien. Onze vereniging heeft 2 scholen onder zijn 
hoede en van het bestuur mogen we de scholen zo ontwikkelen zoals dat het beste 
bij de school, leerkrachten en leerlingen past maar wel met Dalton voorop. Beide 
scholen zijn dus ook verschillend, dit komt ook door het verschil in gebouwen. Wij 
zitten nu voor het 2e schooljaar in dit gebouw en hebben onze wensen bij de bouw 
kenbaar mogen maken en daar is goed naar geluisterd. In het beleidsplan van de 
vereniging staat dat overal over valt te praten. Het eiland is niet groot en de 
inwoners van Terschelling weten dat de Vossersschool een Daltonschool is, 
wanneer nieuwe ouders komen kijken weten de meeste mensen wat Dalton 
inhoudt omdat ze dat gelezen hebben in de plaatselijke medis of hebben gehoord 
van ouders van onze school. 
Regioactiviteiten worden het meest door de daltoncoördinator bezocht.  
We zouden dit wel willen uitbreiden maar zitten vaak met vervanging. 

 
 
 

De school dient alle documenten te actualiseren aangaande de 5 dalton-
kernwaarden. Hierbij behoort ook de website. 
Met name het daltonboek actualiseren volgens de uitgangspunten van de Golden  
Circle (Why-How-What) 
 
Zie Aanbeveling 3 + TIP 2 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Overige opmerkingen school 
 (nog niet in zelfevaluatie opgenomen, maar wel relevant) 
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De leerlingenraad bestaat uit 7 leerlingen. De leerlingenraad vergadert één keer per 
maand. Een leerkracht is bij de vergadering aanwezig, maar zegt weinig. 
De vraag wordt gesteld waarom er twee visiteurs op bezoek zijn. De kinderen weten het: 
Of we genoeg Dalton zijn. Dat kun je zien aan het samenwerken in de bouwhoek, het 
tutorlezen, de praktijkmiddag één keer per maand en het circuit op de vrijdagmorgen. 
Er is een voorzitter. Hij heeft al een keer met de wethouder moeten bellen. Er is ook een 
secretaris. Hij brengt verslag uit van een vergadering aan alle groepen. Suggesties voor 
agendapunten kunnen de kinderen van de school in de ideeënbus deponeren. De 
leerlingenraad mag meepraten over het continurooster, dat het volgend schooljaar wordt 
ingevoerd.  

 
 
 
 

De juffen en meester zijn content met de gang van zaken op de Vossersschool. Ze staan 
allen achter het Daltonconcept. Men vindt de ontspannen sfeer aangenaam. Er zijn zo 
weinig mogelijk regels en paperassen. Er is een bestuur op afstand, maar het beleid voor 
de komende jaren is wel vereniging breed ontwikkeld en vastgelegd. Dit kan ook met een 
bestuur van 5 leden en 15 personeelsleden en 4 GMR-leden. 

 
 
 

 
 
 
 

Het gesprek met 6 ouders ging over het gezamenlijk beleid voor de komende jaren, waar-
bij de oudergeleding bij betrokken werd. De ouders van de kinderen worden meestal na 
een beslissing van het bestuur op de hoogte gesteld. En dat vindt men prima. De ouders 
kiezen over het algemeen eerst voor dalton en dan pas voor de christelijke identiteit.   
Men is er zeer tevreden over.  

 
 
 
 

Het gesprek met de directeur ging over de inzet van Sietske, die daltoncoördinator is van 
zowel ’t Jok als de Vossersschool. Ook heeft ICT de volle aandacht. Men wil tablets aan-
schaffen voor de kinderen met een programma waarmee kinderen adequaat zijn te 
volgen. De school is twee jaar oud en ingericht met daltonogen. Het team is enthousiast. 
Dit jaar zijn er drie nieuwe collega’s aangesteld. Dalton heeft de volle aandacht. Het team 
is niet strak op regels. De ouders kiezen voor rust. De kinderen zijn mondig. Er is een 
begin gemaakt met ouder-kind gesprekken. Daarbij is het kindplan uitgangspunt voor het 
gesprek. Enkele kinderen gaan naar de plusklas in Midsland. Er is een plusklas voor 
meerbegaafden en een plusklas voor kinderen die gericht zijn op de praktijk. Verder is  
er aandacht geweest voor het Daltonboek en de wijze van opzet. 

Uit de gesprekken met ouders 

Uit de gesprekken met leerlingen 

Uit de gesprekken met leraren en ondersteunend personeel 

Uit de gesprekken met de schoolleiding 
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Gesprek met het bestuur: Mevr. M. Riemersma en mevr. N. Lammers. 
Men stuurt aan op één directeur voor de beide scholen van de Vereniging. De Vereniging 
is financieel gezond. Daarom is er extra formatie aan ’t Jok om er vier groepen in stand te 
kunnen houden.  Er komt en 5 gelijke dagen model voor beide scholen. De parels van de 
Vossersschool vindt men de ouder-kindgesprekken waarbij echte participatie tot uiting 
komt. Het beleidsplan is breed gedragen. De collega’s van ’t Jok werken nauw samen met 
de collega’s van OBS ’t Jok, vooral wat betreft de organisatie. Inhoudelijk stuurt men aan 
op samenwerking met de Vossersschool. Een uitdagende klus voor de nieuwe meer-
scholendirecteur. 

 
 
 
 

  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 

 
  

Uit de gesprekken met het bestuur 

Advies aan het bestuur van de NDV 
 

beoordeling 
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Aanbeveling Omschrijving 

Nr.      1 Reflectie: Stel kinderen in staat doelen te stellen (leerdoelen en ik-
doelen) bedoeld om het eigenaarschap te bevorderen en laat kinderen 
daarop reflecteren. 

Nr.      2 Kindplannen: De opzet van kindplannen is een juiste aanpak. Nu 
doorontwikkelen tot kindplannen op maat met ondersteuning van ict. 

Nr.      3 Documenten: actualiseer de documenten en website betreffende de 5 
kernwaarden. Actualiseer het Daltonboek volgens de uitgangspunten van 
de Golden Circle (Why-How-What). 

TIP     1 Gebruik in alle groepen een zelfde soort takenbord; gebruik hierbij het 
takenbord van groep 7/8 als voorbeeld. 

TIP     2 Zie als voorbeeld voor het actualiseren van het Daltonboek:  
www.obsaldoende.nl. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

naam handtekening datum 

   

  

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

 

slotopmerkingen 
 

Ondertekening voorzitter visitatieteam 

http://www.obsaldoende.nl/
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Het team van de Vossersschool heeft de visitatie als zeer waardevol ervaren. Wij 
vonden het leuk om de ervaringen van mensen die buiten onze school staan te horen.  
Wij zijn van mening dat het visitatieteam een schooldag heeft gezien zoals alle andere 
dagen. Wij herkennen ons dan ook zeker in dit verslag.  
De genoemde aanbevelingen gaan een plek vinden in onze schoolontwikkeling  
de komende jaren.  
Wij willen het visitatieteam bedanken voor hun tijd en feedback!  

 

 

 

 

 

 

aanbeveling 1. 
(letterlijk overnemen uit 
visitatieverslag) 

Reflectie: Stel kinderen in staat doelen te stellen (leerdoelen en ik-
doelen) bedoeld om het eigenaarschap te bevorderen en laat 
kinderen daarop reflecteren. 

actie We willen een overzichtelijk en eenvoudig kindplan 
ontwikkelen waarbij ict een middel is om dit kindplan in te 
vullen en op te slaan. Tijdens de ouder-kind gesprekken wordt 
hierop gereflecteerd.   

uitvoerenden Team en directie 

tijdvak 2016 - 2017 en de daarop volgende jaren om het te borgen en 
te reflecteren. 

scholing/ externe 
ondersteuning 

 

toelichting De ik-doelen worden op het kindplan vermeld en bij de ouder-
kindgesprekken, leerkracht-leerling, leerling-leerling en op de 
taakbrief evt m.b.v. de reflectietafel reflecteren de kinderen op 
hun ik-doelen. We leren de kinderen positief kritisch naar 
zichzelf te kijken, ze moeten zowel op het product als op het 
proces leren reflecteren. We gaan aanbeveling 1 en 2 koppelen 
aan elkaar. 

 
  

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) 

Kindplannen: De opzet van kindplannen is een juiste aanpak. Nu 
doorontwikkelen tot kindplannen op maat met ondersteuning van 
ict. 

actie  We willen een overzichtelijk en eenvoudig kindplan ont-
wikkelen waarbij ict een middel is om dit kindplan in te vullen 
en op te slaan. Tijdens de ouder-kind gesprekken wordt hierop 
gereflecteerd.   

uitvoerenden Team en directie 

tijdvak 2016- 2017 en de daarop volgende jaren om het te borgen en 
te reflecteren. 

scholing/ externe 
ondersteuning 

 

toelichting De ik-doelen worden op het kindplan vermeld en bij de ouder-
kindgesprekken, leerkracht-leerling, leerling-leerling en op de 
taakbrief evt m.b.v. de reflectietafel reflecteren de kinderen op 
hun ik-doelen. We leren de kinderen positief kritisch naar 
zichzelf te kijken, ze moeten zowel op het product als op het 
proces leren reflecteren. We gaan aanbeveling 1 en 2 koppelen 
aan elkaar. 

 
 

aanbeveling 3. 
(letterlijk overnemen uit 
visitatieverslag) 

Documenten: actualiseer de documenten en website betreffende 
de 5 kernwaarden. Actualiseer het Daltonboek volgens de 
uitgangspunten van de Golden Circle (Why-How-What). 

actie De 5 kernwaarden wegzetten in het Daltonboek m.b.v. de 
kwaliteitskaarten, waar wij de afspraken en doelen in hebben 
beschreven, en dit visitatieverslag. Op de website zal ons 
Daltononderwijs meer een plek krijgen. 

uitvoerenden Team , directie 

tijdvak Schooljaren 2016-2017 en 2017-2018 

scholing/ externe 
ondersteuning 

 

toelichting De 5 kernwaarden van Dalton beschrijven we op leerling-,  
team- en schoolniveau. Het moet een document worden voor 
de school en ouders. We maken gebruik van voorbeelden 
zoals het Daltondocument van obs Aldoende. De website 
wordt aangepast waarbij Dalton ook meer in het zicht komt. 
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naam functie handtekening datum 

    

    

 
Dit verslag wordt binnen drie weken na ontvangst (het liefst per e-mail als Wordbestand) opgestuurd naar de 
visitatievoorzitter, die dit  binnen vijf weken na de visitatie opstuurt naar de inhoudelijk medewerker visitaties van 
de NDV. 

 

Ondertekening  school en 

visitatievoorzitter voor gezien 


