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De overgang van leerkrachtgestuurd naar gedeelde sturing en als vervolg daarop leerlinggestuurd 
werken, komt nog te weinig uit de verf. Om die overgang wel tot stand te brengen dienen de 
volgende onderdelen (met als aangrijpingspunt de taakbrief) centraal te worden gesteld: 
- in een doorgaande lijn het plannen door kinderen op de taakbrief opnemen. 
- en gebruik daarbij (om het plannen te optimaliseren) een plan/takenbord. 
- keuzewerk expliciet benoemen en als geïntegreerd onderdeel opnemen in de taakbrief. 
- maak de taakbrief uitdagend voor kinderen (werk bijv. met pictogrammen). 
- zorg voor uniformiteit in reflectie. 
- probeer ook de leerdoelen op te nemen in de taakbrief. 
- vergroot ook m.b.t. de taakbrief het eigenaarschap van de leerling. 
- differentieer in het gebruik van dag- en weektaken (in groep 5 behoort het werken met een  
  weektaak zeker tot de mogelijkheden). 
- maak op de taakbrief steeds minder gebruik van tijd- en dagindeling (bevordert de keuze- 
  mogelijkheden/verantwoordelijkheid van het kind). 
Probeer in bovenstaande elementen steeds de doorgaande lijn te vinden. 
 
 
 

Aanpassing taakbrieven 
We hebben een stap op weg gezet van leerkrachtgestuurd naar leerlinggestuurd onderwijs.  
Onze dag- en weektaken zijn hierbij aangepast: 

1. We hebben leerdoelen op onze weektaak opgenomen. Deze zijn ik-geformuleerd; 
2. De groepen 4 t/m 8 hebben een weektaak op maat; 
3. De kinderen kunnen op de weektaak aangeven, welke vrije, zelfgekozen taak zij willen doen; 
4. We geven aan, welke keuzetaak kinderen kunnen maken. Bij de bepaling van deze taken 

hebben leerlingen en leerkrachten beiden een stem; 
5. Kinderen kunnen in de loop van de week aangeven welke taken zij buiten de planning om 

hebben gemaakt; 
6. Alle kinderen van groep 5 t/m 8 werken met een weektaak; 
7. In de dagtaken van groep 3 en 4 kunnen de kinderen per dag (deel) aangeven in welke 

volgorde zij hun taken willen uitvoeren; 
8. We zorgen voor uniformiteit in reflectie door de reflectievragen vanaf groep 4 in alle 

groepen te gebruiken; 
9. We gebruiken alleen in groep 3 en 4 smileys, bij de andere groepen niet. 

 
Kijklijst 
We hebben onze Daltonkijklijst aangepast. 
 
Daltonboek 
We hebben ons Daltonboek aangepast. Zo is de tekst over het gebruik van vrije, keuze- en ver-
rijkingstaken aangepast aan onze vernieuwde aanpak. Ook is de tekst over onze eisen wat betreft 
een weektaak aangepast. 
 
 
 

0. Realisering aanbevelingen vorige visitatie 

aanbeveling 1. 1. 

evaluatie school 
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De hele dag Dalton 
We werken volgens het concept ‘De hele dag Dalton’. Hierbij mogen de kinderen die dat aankunnen 
in een aantal gevallen in de ‘jullie-fase’ zelf bepalen, wanneer ze hun taak maken. Deze moet echter 
af zijn, wanneer aan het einde van de dag (het dagdeel) een stevige feedback plaats vindt. 
Bij de invoering van ‘De hele dag Dalton’ hebben we ondersteuning gekregen van Boudewijn 
Hogeboom van het CPS. Hij ondersteunt ons hier nog steeds in. 
 
 
 

Er is een begin gemaakt met een verbetertraject. De visitatiecommissie  (VC) ziet nog niet “de hele 
dag Dalton “ terug in de school. We hebben aan diverse kinderen vragen gesteld over feedback en 
reflectie op leerling niveau . Dit gebeurt volgens de leerlingen niet. Een gemiste kans in het kader 
van “elke dag SAMEN een beetje beter”. 

 
 
 
Kernwaarde samenwerking: het visitatieteam heeft enkele samenwerkingsvormen gezien. De vaardigheden bij 
kinderen die hiervoor zijn vereist ontbreken echter. In het reeds gememoreerde verbetertraject is het onder-
deel ‘samenwerken’ stevig vertegenwoordigd, prima uitsluitend bij wat binnen dalton met samenwerking 
wordt bedoeld. 
Kern van deze aanbeveling: in het kader van het verbetertraject stevig inzetten op samenwerkingsvormen en 
coöperatieve werkvormen, de vaardigheden die daar bij horen en de gangbare terminologie binnen deze wijze 
van werken. Ook hier de doorgaande lijn zien te vinden. 

 
 
 

Coöperatieve werkvormen 
We zetten consequent coöperatieve werkvormen in bij het realiseren van onze lesdoelen. Tijdens onze 
trainingen van Boudewijn Hogeboom zijn we hier regelmatig in ondersteund. Ook zijn de leerkrachten 
regelmatig geobserveerd en hebben feedback gekregen over onder andere bovengenoemd punt. 
Coöperatieve werkvormen zijn bij ons een middel om te komen tot goed onderwijs; geen doel. 
 
Taakverdeling bij groepswerk 
We waren van plan om een werkverdeling in te voeren in de groepen, maar we zijn daar op het moment van 
schrijven nog niet aan toegekomen. 
 
Het aanleren van vaardigheden 
We hebben met behulp van het boek ‘Coöperatief leren’ van Marriët Förrer een verdeling gemaakt van de aan 
te leren basisvaardigheden. Per bouw is nu bekend welke vaardigheden al aangeleerd zijn en welke aan-
geleerd moeten worden. Veel vaardigheden leren we de kinderen aan tijdens onze lessen van de Vreedzame 
School. Deze lijst met vaardigheden is opgenomen in ons Daltonwerkboek. 

 
 
 

Met behulp van de inzet van het CPS ( Boudewijn Hogeboom) is een  verbetertraject opgezet voor 
de samenwerking. De resultaten die de VC gezien heeft , zijn positief. 
 
  

bevindingen visitatieteam 

aanbeveling 2. 1. 

evaluatie school 

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

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

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

1.4 De leerling draagt zorg voor zijn leeromgeving. 
 

 
 
 

Vanaf de 1e schoolweek leert een kleuter om te gaan/te werken met het planbord. Al gauw weten zij 
wat de symbolen betekenen en met welke kleur pinnetjes het moet worden ingestoken. 
Verbazingwekkend is iedere keer hoe snel ze door hebben hoeveel momenten zij nog (over) hebben 
om de taak af te krijgen. Iedere leerling doet het in zijn eigen tempo en kiest ook heel duidelijk wat 
hij eerst en/of laatst gaat doen.  
Sommige leerlingen hebben opstartproblemen. Deze worden minder, naarmate de leerlingen ouder 
worden. 
Stapje voor stapje leren we de leerlingen wat verantwoordelijkheid voor hun werk is. Zo kunnen de 
kleuters ook zelf kiezen voor hoeken waarin ze willen spelen. Ze zijn zelf verantwoordelijk voor het 
opruimen van de hoeken en het netjes houden van de spullen. 
 
De oudere leerlingen kunnen ervoor kiezen (als ze vastlopen of als ze dreigen de leerdoelen niet te 
halen) om bij een ster-groep te gaan zitten. Hierbij krijgen de leerlingen de keuzevrijheid om een 
extra instructie bij te wonen en om zo aan hun doelen te werken. 
We werken met weektaken op niveau. De leerkracht geeft terugkoppeling op het gemaakte werk 
maar ook de leerlingen reflecteren op hun werk.  
De leerlingen dragen zorg voor hun leeromgeving doordat ze allemaal een huishoudelijke taak 
hebben. De meeste leerlingen nemen de verantwoordelijkheid voor hun taak, sommige leerlingen 
doen dat nog niet voldoende. 
De ouders hebben niet zo’n goed zicht op wat de leerlingen maken. 
We willen eraan blijven werken om het eigenaarschap van de leerlingen te vergroten. 
 
 
 

Bij de keuzevrijheid die de leerlingen krijgen, gaat het vooral om het product. Wanneer we kinderen 
meer eigenaar willen maken van het leerproces is het van belang te kijken naar wat ze willen leren 
en hoe we ze het beste kunnen begeleiden (laten begeleiden). Deze stap wordt interessant als het 
leeraanbod wordt uitgebreid. De stap naar het nieuwe programma IPC is een goede. 

 
  

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 
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 weektaak wordt opgebouwd per groep. Leerlingen krijgen steeds meer keuzemogelijkheden en 
vrijheden.  
In groep 1-2 gebruiken we het planbord, in groep 3-4 gebruiken we dagtaken en in de groepen 5-8 
gebruiken we weektaken. Hierop kan iedere leerling zien wat het met spelling, rekenen en technisch 
lezen moet maken die dag. Iedere weektaak is voor iedere leerling op maat gemaakt en dus op 
niveau. Dat kan betekenen, dat we 27 verschillende weektaken op maat in een groep kunnen 
hebben. In de praktijk zijn dat er vaak gelukkig minder. Wij bieden verrijking voor de zon-leerlingen 
en geven verlengde instructie, indien nodig. 
Op de weektaak bestaat de mogelijkheid om aan te geven of de leerdoelen behaald zijn. Ook staan 
op de achterkant reflectievragen. 
We herinneren de leerlingen aan hun verantwoordelijkheid. Als we het nodig vinden, controleren 
we meteen of het werk daadwerkelijk af is. Eén van de manieren waarop dat gebeurt, is het 
bekijken van de opgaven die op de tablet gemaakt zijn.  
De leerlingen mogen een eigen werkplek kiezen en ze plannen zelf hun weektaak in. We hanteren 
het stoplicht om aan te geven hoe veel geluid er getolereerd wordt. Ook maken de leerlingen 
gebruik van een blokje waarop ze kunnen aangeven in welke mate zij beschikbaar zijn voor andere 
leerlingen (en andersom). De timetimer die in de klas hangt gebruiken we om aan te geven hoe lang 
de leerlingen de tijd krijgen voor een taak.  
Wanneer leerlingen initiatief tonen om een bijdrage te leveren aan het onderwijs, dan geven wij 
daar gehoor aan. 
Leraren hebben de vrijheid om op hun eigen manier bepaalde routines in te vullen. De kinderen 
moeten hun eigen werk nakijken. Of dit aan een nakijktafel of op de eigen plaats gebeurt, bepaalt 
de leerkracht zelf. Dat is zijn verantwoordelijkheid. Het gaat erom, dat de leraren de kinderen in de 
gelegenheid stelt om na te kijken. 

 
 
 

We zien dat kinderen de mogelijkheid hebben een keuze te maken. Bijvoorbeeld in de weektaak. 
We hebben geen taakbrieven op maat, per leerling, gezien. Wel algemene taakbrieven waarop soms 
meerdere namen staan. De inhoud van het werk is hetzelfde. Leerlingen worden in staat gesteld het 
werk na te kijken. Het gebruik van het stoplicht hebben we in groep 3/4 gezien en 5/6. In 7/8 werd 
klassikaal/frontaal lesgegeven. 

 
  

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. 

 

 
 
 

De sfeer onderling is goed. De leerkrachten zijn welwillend en staan open voor verbetering. Dit is na 
het verbetertraject duidelijk merkbaar. Er is echter nog wel meer inslijping nodig, om het geleerde 
eigen te maken. De laatste jaren is het vertrouwen op school gegroeid dankzij verschillende 
trainingen. We nemen steeds meer onze verantwoordelijkheid en we kunnen er ook beter mee 
omgaan.  
We geven de leerlingen vertrouwen, maar ze moeten dit vertrouwen ook waarmaken. Daarmee 
geven we ook onze grenzen naar de leerlingen toe aan. Het buiten de klas werken wordt in de 
verschillende groepen op dezelfde manier vormgegeven. We hebben alle afspraken hierover in een 
afsprakenboek vastgelegd. 
Als leerlingen op andere plekken werken, kan je ze niet constant in de gaten houden, het zou fijn 
zijn als we dat dan met z’n allen doen. Hier zijn inmiddels ook afspraken over gemaakt. 
We oefenen nog met het aangeven van onze grenzen. Hierin blijven we ons ontwikkelen. 
Sinds een aantal jaar werken we met een plusgroep. 
 
 
 

Elke dag samen een beetje beter! Een mooi begin voor een sterker samenwerkingsverband, denken 
wij.  We hebben gezien dat er in verschillende groepen, verschillende kaders worden gehanteerd. 
Wat zijn de mogelijkheden per teamlid? Is er een beeld van jullie “bouwstenen op schoolniveau”. 
Het VT denkt dat een bijdrage van ALLE stenen een versnelde boost kan zijn van jullie verander-
traject. (zie ook Stichting LeerKRACHT).  

 
 
 
 
 
 
 

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. 
 

 
  

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

2. Zelfstandigheid  
 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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Onze kinderen kunnen goed met uitgestelde aandacht omgaan. Dat is een enorme winst ten 
opzichte van vroeger. 
Vanaf groep 2 leren we de kinderen hun eigen werk na te kijken. Zo mogen de oudste kleuters hun 
eigen werkbladen nakijken. Daar werken ze met voorbeelden van de werkjes, waardoor de kinderen 
goed kunnen zien of ze de doelen halen. Dit daagt hen ook uit. Ze doen hun werk veelal zelfstandig 
en hebben onze hulp niet gauw nodig.  
Er zijn kinderen die zelf gaan rekenen of teksten gaan schrijven. Ook maken kinderen PowerPoint-
presentaties buiten hun weektaak om.  
Een kind van gr 2 zorgt/helpt een nieuwe leerling.  
Hulp vragen en geven is normaal bij bepaalde taken. Het gebruik van de blokjes moet dit regelen.  
Er kan veel op het gebied van tempo, plaats en tijd.  
Een goed voorbeeld van zelfstandigheid en samenwerking komt tot uiting bij de voorbereiding en 
uitvoering van de Science Fair. 
 
 
 

Er wordt door kinderen zelfstandig gewerkt en samengewerkt. De keuze voor het maatje wordt 
veelal gemaakt door de groepsleerkracht. In de kleuterbouw hebben we gekeken naar het taken-
bord. De kleuters werken zelfstandig en kiezen een werkje. Het niveau van de leerlingen vraagt om 
een meer uitdagende leeromgeving. Het leerrendement zal bij deze kleuters, bij een goede 
coaching, verder toenemen. Blijf ze uitdagen…  

 
 
 

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. 

 

 
 
 

Deze indicatoren zijn niet meer weg te denken bij ons lesgeven. Het zijn standaard dingen die er 
elke dag bij horen! 
We vinden het erg fijn wanneer leerlingen initiatief tonen. We moedigen dit ook aan en proberen 
hun initiatief te honoreren. Op de weektaak kunnen de kinderen zelfgekozen doelen aangeven, 
waar ze gedurende de week aan werken. 
We steunen initiatieven van leerlingen zolang ze haalbaar zijn. Denk hierbij aan de leerlingenraad.  
Wanneer een leerling trots is op een prestatie en hierover wil vertellen of wil laten zien geven we 
hier ook altijd de gelegenheid voor.  
Over het algemeen slagen de leerkrachten erin een rustige werksfeer te creëren.  
Op de dagroosters geven we aan op welke momenten instructie wordt gegeven of een klassikale 
activiteit is. De overige tijd is zelfstandige werktijd. Op deze manier groeien we toe naar de hele dag 
Dalton. Groep 7-8 heeft de instructiemomenten per week aangegeven. 
Wij bereiden de thema’s en weektaken uitgebreid voor, steeds bewust van de leerlijnen van de 
kinderen. Samen met de duidelijke structuur zorgen wij zo voor een goede leeromgeving.  
We zijn eigenlijk steeds bezig met de organisatie: hoe kan het beter? Welk materiaal is er nodig? 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 
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We werken met spelling, rekenen en technisch lezen op drie niveaus: zon, maan en ster. De zon-
kinderen hebben minder instructie nodig, waardoor ze meer tijd hebben om zelfstandig bezig te zijn 
en om hun talenten te ontwikkelen. Daarnaast hebben we een plusklas. Kinderen die hieraan deel-
nemen, moeten aan enkele criteria voldoen. 
We hebben de laatste twee jaar aan een verbetertraject gewerkt. Hierin is ook veel aandacht 
besteed aan het werken met hogere denkvaardigheden. 
Het laatste half jaar krijgen we scholing in het integreren van de zaakvakken. Hierbij is het aan-
grijpingspunt de boeiende vragen die de leerling zichzelf stelt. De leerlingen maken zich op een 
zelfgekozen manier de stof eigen. 

 
 
 

De Plusklas wordt begeleid door twee groepsleerkrachten. Op de vraag waarom kinderen worden 
toegelaten in deze klas, vertelde de juf dat de leerkracht het kind aanmeldt. De begeleidende 
leerkracht gaf aan dat er “geen hoogbegaafde leerlingen op school zitten”. Geen echt hoog-
begaafden. 
 
Op de vraag hoe zij dit wisten, was het antwoord dat zij dat zelf dachten. Daar schuilt een gevaar! 
Wat als kinderen onderpresteren? Vooral in de kleutergroep kunnen kinderen binnen 3 weken  
aangepast zijn. Wat als kinderen kenmerken vertonen (bijvoorbeeld probleemgedrag) die niet 
worden onderkend als zijnde horend bij een HB leerling. 
Om de “glazenbollentheorie” uit te sluiten: maak een goed beleidsplan voor de hoogbegaafde 
leerling.  
 
 
 

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.  
 

 
 
 

Bij het samenstellen van het ondernemingsplan hebben we met elkaar heel duidelijk gediscussieerd 
over onze missie en visie. Dit heeft zijn beslag gekregen in onze Gouden Cirkel. 
 
Sinds enkele jaren werken we intensief met werkgroepen. Deze zijn samengesteld uit ouders en 
leerkrachten. Daarin krijgen de leerkrachten ruimschoots de mogelijkheid om eigen initiatieven te 
nemen en te tonen. Evenals voorgaande jaren bezoeken de leerkrachten elkanders lessen. De 
laatste jaren hebben de leerkrachten hun didactische vaardigheden sterk verbeterd. 
 

 
 
 

De leerkrachten bezoeken elkaars lessen incidenteel. Er is geen tijd voor, is een veelgehoord 
argument. Dit zou op punten sterker gemaakt kunnen worden door een bepaalde ritmiek aan te 
houden. Het VT team adviseert het bestuur en directie de cultuurverandering te versnellen. Dit kan 
bijvoorbeeld met behulp van stichting LeerKRACHT . Elke dag SAMEN een beetje beter! De bord-
sessies, gezamenlijke lesvoorbereiding en lesbezoeken MET feedbackgesprek versnellen de inge-
zette professionalisering van de organisatie.  
 
 
  

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. 
 

 
 
 

De kinderen werken op verschillende manieren samen. Zo kunnen ze bijvoorbeeld samenwerken 
met hun maatje, of in tweetallen. Ook maken we gebruik van coöperatieve werkvormen, presen-
taties en groepswerkstukken. De leerlingen werken ook klasoverstijgend. Dit gebeurt vooral tijdens 
projecten, thema’s en vieringen. 
De kleuters spelen samen in de hoeken. Ze helpen elkaar bij de werkjes. Wij bieden ook maatjes-
werk op het planbord. Bij het inoefenen van kennis en vaardigheden maken we ook in de kleuter-
groepen graag gebruik van coöperatieve werkvormen. Wij leren ook veel van de Vreedzame School. 
Over het algemeen zijn leerlingen enthousiast over samenwerken. We laten de kinderen reflecteren 
op het samenwerken. Waarin we tekort schieten is de kinderen vaardigheden in het samenwerken 
aan te leren. We stellen hen dus in de gelegenheid samen te werken, maar het hoe moet nog 
aangeleerd worden. 
 
 
 

Het visitatieteam deelt de mening van de school. Het aanleren van hoe samen te werken is voor 
verbetering vatbaar. Er zijn wel duidelijke stappen gemaakt voor verbetering. 

 
 
 

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. 

 

 
 
 

De leerlingen mogen/kunnen op respectvolle wijze met alles bij de leerkracht terecht. Wij hebben 

respect voor de leerlingen. Wij verwachten dit ook terug van de leerlingen en we vinden dat we 
daarin het goede voorbeeld moeten geven.  
We zijn een vreedzame school geworden. Dit is onder meer gericht op het scheppen van een veilig 
pedagogisch klimaat. De kinderen zijn nu beter aanspreek- en corrigeerbaar dan voorheen. Ook 
sporen wij andere kinderen aan om meer voor zichzelf op te komen. Kinderen leren hun gevoelens 
en problemen beter onder woorden te brengen. Dit dankzij de Vreedzame School. 
 
 
 
 
 
 

3. Samenwerking  

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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Er heerst op school een veilig pedagogisch klimaat. De kinderen zijn heel tevreden over de sfeer  
op school. Persoonlijke gesprekken in een 1 op 1 situatie tussen leerling en leerkracht zou de het 
klimaat verder kunnen verstrekken. Meer aandacht voor de individuele situatie. 
 
 
 

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.   
 

 
 
 

Zoals gezegd is de Warinschool bezig een Vreedzame school te worden. Hierin is ook democratise-
ring opgenomen. Sinds een aantal jaar hebben we een leerlingenraad. Dit is uitgedacht en opgezet 
door een van de leerkrachten. De leerlingenraad wordt betrokken bij bepaalde beslissingen van de 
school. Denk hierbij aan het bepalen van een locatie van het schoolreisje, opknappen school. Ook 
hebben wij mediatoren benoemd. Zij zijn in staat om na een training een conflict tussen leerlingen 
vreedzaam op te lossen. 
De leerlingen ervaren regelmatig de kracht (en soms ook ergernis) van een democratische samen-
leving. Denk alleen al aan het kiezen van een spel met gym. De leerlingen krijgen regelmatig de kans 
om hun stem te laten horen. 
 
We hebben door middel van groepsoverstijgend en projectmatig werken een hele grote stap 
gemaakt. Om van elkaar te leren, zou het mooi zijn dat het groepsoverstijgend werken op nog meer 
momenten ingezet kan worden.  
We vinden het mooi om te zien hoe goed leerlingen met elkaar kunnen samenwerken. We zien 
hierin echter nog wel wat verbeterpunten. We vinden het prettig om te kunnen leren van andere 
teamleden. We ervaren het als een positieve ontwikkeling dat we de laatste tijd gelegenheid maken 
voor collegiale consultatie. 

 
 
 

Nergens zoveel vrijheid voor kinderen als daar waar regels zijn. Dat maken de mediatoren van de 
school heel duidelijk. Ze volgen stap voor stap de regels van de mediator.  
Geven de leerlingen zich op als mediator? Die heb ik even gemist. 
 
  

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 
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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. 
 

 
 
 

We reflecteren met reflectiekaartjes. We reflecteren op de daltonprincipes: vrijheid in gebonden-
heid, samenwerking en zelfstandigheid. Kinderen reflecteren op de weektaak. Toch moet dit vaker/ 
meer gebeuren. Voor sommige leerkrachten is het een leerpunt. 
Vanaf de oudste kleuters verwoorden ze steeds beter wat ze van hun werk vinden en wat er beter 
kan. 
Drie keer per jaar kiezen de kinderen materiaal uit voor hun portfolio. Hiervoor schrijven ze ook een 
reflectie. 
Bij elk rapport vullen de leerlingen een reflectieformulier in. 
Aan het einde van de week schrijven de kinderen achter op hun weektaak een reflectie en nemen ze 
een leerpunt mee. Voor een enkele leerkracht zijn dit doelen om na te streven. Niet iedereen krijgt 
dit echt voor elkaar. 
Met regelmaat reflecteren we individueel en met de groep. Sinds we het grote planbord bij de 
kleuters hebben, reflecteert een aantal kinderen ook met ouders.  
 
 
 

Praten met de leerlingen werkt beter dan welke reflectiemethode dan ook.  Waarom lukken 
sommige dingen wel en waarom loop je vast tegen andere zaken. Wat is de oorzaak en hoe gaan we 
dit aanpakken. 

 
 
 

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.  

 

 
  

4. Reflectie  
 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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Leerkrachten wonen elkaars lessen bij. De directeur observeert minimaal twee keer per jaar een les, 
waarop een nabespreking volgt. De leraren hebben een competentieformulier ingevuld en op basis 
daarvan een pop geschreven. We doen aan collegiale consultatie. We reflecteren dan op elkaars 
handelen. De bedoeling is dat we van elkaar leren. 
Een leerkracht geeft aan: “Ik reflecteer dagelijks op m’n eigen functioneren. De evaluatie en feed-
back die ik van mijn collega’s/de directie krijg is voor mij zeer waardevol. Ik ben ervan overtuigd dat 
ik door hier lering uit te trekken, een nog betere leerkracht word.” 

 
 
 

Werken aan didactische vaardigheden wordt opgepakt door het CPS. Een kleine school met een 
klein team , spreek elkaar aan over zaken.  

 
 
 

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. 
 

 
 
 

In het bovenstaande hebt u kunnen lezen, dat leerkrachten van elkaar kunnen leren door weder-
zijdse observaties. De sfeer in het team is zo open, dat leerkrachten elkaar consulteren.  
Door middel van studiemiddagen, vergaderingen en gezamenlijke momenten krijgen we ook de 
gelegenheid om met en van elkaar te leren. Momenteel kunnen we gebruik maken van elkaars input 
via de L-schijf en wordt er in vergaderingen de mogelijkheid geboden om het een en ander te 
bespreken. 
Op de eerder genoemde reflectiekaarten staat aangegeven voor welke groepen deze geschikt zijn, 
maar er is nog geen doorgaande lijn m.b.t. reflectie op leerlingniveau.  
 
 
 

Er wordt gesproken over een moeilijke groep binnen de school. Zeker, er kunnen leerlingen inzitten 
die “anders zijn, anders  handelen” maar wat is jouw inbreng als leerkracht in die groep.  
Wat we willen aangeven is dat door gesprekken met kinderen soms duidelijker wordt wat er speelt . 
Jullie nemen de leerling serieus, geef ze ook in deze een reflectie. 
 
  

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 
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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. 

 

 
 
 

Door het werken met de 1-zorgroute is de taak passend per leerling. We werken met weektaken op 
drie niveaus. Over het algemeen behalen de kinderen daarmee hun leerdoelen. Op de weektaken 
staan ik-gerichte doelen per les geformuleerd. 
Met behulp van de timetimer weten de kinderen hoelang ze bezig moeten zijn met hun opdracht. 
De leerlingen weten hoe ze naast de verplichte lesdoelen aan hun zelfgekozen leerdoelen kunnen 
werken. De leerlingen die in de Ridderzaal werken, maken niet altijd efficiënt gebruik van hun 
werktijd.  
Er zijn nogal wat leerlingen in de hogere groepen die opstartproblemen hebben of die onvoldoende 
doorwerken tijdens de zelfstandigheidsmomenten. Niet alle leerlingen maken efficiënt gebruik van 
zijn of haar keuzemogelijkheden. Sommige leerlingen hebben daar sturing bij nodig en kiezen niet 
altijd doelen waar uitdaging in zit. 
Voornamelijk tijdens de instructielessen behalen de leerlingen hun leerdoelen. Doordat we werken 
met combigroepen en werkplekken hebben buiten de klas, is er te weinig tijd om erop toe te zien, 
dat er goed gewerkt wordt. Hierover staan afspraken in het Dalton Werkboek. 
 
 
 

De leerlingen zijn lekker bezig en weten wat ze moeten doen. Er kan meer uitdaging komen in de 
weektaak. Ze kennen de afspraken . 
 
 
 

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. 
 

 
  

5. Effectiviteit/ doelmatigheid  
 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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Tijdens het verbetertraject hebben we het IGDI-model ingevoerd. Deze kent de ik-, wij-, jullie- en jij-
fase. Het inzetten van coöperatieve werkvormen hoort hier ook bij. Dit maakt de instructies 
effectiever. Coöperatieve werkvormen zijn voor ons een middel en geen doel. IGDI staat voor 
Interactieve Gedifferentieerde Directe Instructie. 
Alle leraren hebben een pop geschreven. Over het algemeen halen ze de genoemde leerdoelen.  
De leerkrachten worden steeds beter in het benoemen van hun leerdoelen. 
De leerkrachten houden zich goed aan de aangegeven of geplande tijden. 
We hebben de leerlingkenmerken en onderwijsbehoeften van de kinderen die meer uitdaging nodig 
hebben en de kinderen die meer instructie nodig hebben goed in beeld gebracht.  
De leraar analyseert de leerproblemen van leerlingen die de leerdoelen niet halen onvoldoende 
volgens de inspecteur. 

 
 
 

De differentiatie die hoort bij instructie op niveau is niet in alle taakbrieven terug te vinden. Werk 
hieraan en maak de taak meer uitdagender. Wij denken dat er meer uit de leerlingen te halen is. 
 
 
 

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.  

 

 
 
 

Mede door scholing in IGDI gaan we efficiënt om met tijd. We benutten de ruimte in het gebouw 
door de kinderen buiten hun lokaal te laten werken. 
We doen wat we kunnen en dat is gezien de middelen die we ervoor hebben heel veel. 
 
De school beschikt niet over een doorgaande lijn van de daltoncompetenties. De doorgaande lijn – 
voor zover we die hebben - is opgesteld en wordt geborgd door het daltonwerkboek en het 
afsprakenboek.  
De kinderen van de plusklas werken met Plannex. Voor hen hebben we ook nog andere middelen 
aangeschaft. 
De inspectie heeft de leerlingenzorg als voldoende beoordeeld. 
 
 
 

In het daltonwerkboek is terug te vinden hoe jullie willen werken. Voor de komende periode is het 
belangrijk om aan een doorgaande lijn is daltoncompetenties te wer 
 

 
  

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 
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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. 
 

 
 
 

We voeren Dalton ieder jaar op in het jaarplan. Uit het begin van dit stuk kunt u lezen, wat we de 
afgelopen jaren hebben bereikt. Het daltonbeleid is integraal opgenomen in het ondernemingsplan, 
de plek waar het thuishoort. 
De daltonontwikkeling wordt aangestuurd door een werkgroep. In onze schoolgids en op onze 
website is te lezen, dat we een Daltonschool zijn. Het Daltonwerkboek is op de website van onze 
school te lezen. 
De laatste paar jaar is Daltonscholing niet in het scholingsplan opgenomen, omdat de nascholings-
middelen te beperkt zijn. We hebben ons de laatste jaren geschoold in elementen die heel goed bij 
Dalton aansluiten, zoals het inzetten van coöperatieve werkvormen, de Vreedzame School en de 
integratie van de zaakvakken. We hebben voor de Vreedzame School gekozen, omdat dit heel goed 
aansluit bij onze daltonidentiteit. Van nieuwe leerkrachten verwachten we, dat ze het Dalton-
certificaat behalen. 
Door de kinderen buiten de groepen te laten werken, benutten we de mogelijkheden van het 
gebouw. 
We houden geen specifieke peilingen over Daltononderwijs. In de LTP, OTP en PTP staan vragen 
over zelfstandigheid en samenwerking. 
De directeur heeft de laatste anderhalve jaar geen regiobijeenkomsten bezocht, vanwege drukke 
werkzaamheden (een eigen klas) en andere verplichtingen. De directeur visiteert namens de NDV. 
De leden van de Daltonwerkgroep bezoeken de klassen en bekijken onze organisatie vanuit de 
Daltonhoek. We gebruiken daarvoor een Dalton-checklist om te zien hoe ver we zijn en wat er nog 
beter kan.  
We bespreken Dalton jaarlijks tijdens onze informatieavonden. De laatste twee jaar organiseren we 
op de nationale Daltondag onze eigen Daltondag, die door onze ouders druk bezocht wordt. Dit 
heeft voor een positief imago gezorgd. Ouders werken samen met hun kinderen aan een ‘dagtaak’. 
Ouders ervaren zo, wat Dalton inhoudt. 
 
 

6. Borging  
 

evaluatie school 

Indicatoren op schoolniveau 
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Leerlingen worden wel betrokken bij onze Daltonontwikkeling, maar over het algemeen ‘overkomt’ 
het ze meer dan dat ze er een actieve rol in spelen (wat betreft de ontwikkeling ervan dus). Ze 
zouden er meer bij betrokken zijn en er meer ‘feeling’ mee hebben als ze actiever bij de ont-
wikkeling worden betrokken.  
De voorzitter CvB is een sterk voorstander van Daltononderwijs en hij ondersteunt dan ook onze 
Daltonontwikkeling. 
 
 
 

De borging is vastgelegd in diverse afspraken, stukken , het jaarplan.  
Naast deze papieren verantwoording moet je ook denken aan de wereld buiten de school. Hoe ga je 
dalton borgen in Nederhorst den Berg. 
Richt je dus ook op potentiele nieuwkomers. 
Borging is een levendige indicator. Neem de veranderingen, de verbeteringen op in je borgings-
document.  

 
 
 
 

De school heeft in de afgelopen periode veel te maken gehad met vervanging, zwangerschapsverlof 
Daltoncoördinator, burn-out, outplacement.  
Na de vorige visitatie heeft het bestuur een collega-directeur toegevoegd aan deze school. Zijn taak ligt 
vooral op het gebied van profilering. Dit is o.a. terug te zien in een nieuw logo en de huisstijl van de school. 
 
 
 
 

De leerlingen raad heeft  een leuke presentatie gehouden over de school, waarbij ze zaken naar voren 
hebben laten komen zoals het werken met een mediator ( Vreedzame school) maatjeswerk en de 
Sciencefair die jaarlijks gehouden wordt. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

De school heeft na de vorige (versnelde) visitatie hulp ingeroepen bij het CPS voor 
didactische vaardigheden leerkrachten, coöperatieve werkvormen.  
Loslaten, zelfsturing en meer eigenaarschap voor de leerling zijn onderdelen die verder 
aangepakt moeten gaan worden. 
 De taakbrieven zijn veranderd, meer leerdoelen, meer evaluatie erop.  
De school is op zoek naar een andere vorm van wereld oriëntatie en denkt aan  de vijf 
disciplines als basis voor boeiend onderwijs. 
 
Communicatie naar ouders toe en betrokkenheid vergroten zijn speerpunten. 
 
Zorgen zijn er over het leerlingenaantal en de bekendheid als Daltonschool in deze 
dorpsgemeenschap. 

bevindingen visitatieteam 

Uit de gesprekken met leerlingen 

Overige opmerkingen school 
 (nog niet in zelfevaluatie opgenomen, maar wel relevant) 

 

Uit de gesprekken met leraren en ondersteunend personeel 

Uit de gesprekken met de schoolleiding 
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De ouders zijn overwegend positief over de school, klein, overzichtelijk, rust, goed onder-
wijs. De school kent een open sfeer. 
Soms horen ze weleens dat de school is blijven “hangen” “stilstaan” door ouders die hier 
vroeger als kind naar school gingen. 
Het imago van de Warinschool moet groter worden , meer uitstraling krijgen. Een begin is 
gemaakt met een nieuw logo . Laat zien wie je bent. 
De school kent ook extra activiteiten die door de ouders worden gewaardeerd zoals de 
boekenmarkt en de sciencefair. 

 
 
 
 
 

naam bestuurslid: Niek de Kruif College van Bestuur 

De Stichting telt 20 scholen met een 3500 leerlingen. 
 
De Warinschool is een kleine school. Een woningbouwproject is door de economische 
crisis blijven liggen , maar wordt nu opgepakt.  Wellicht gaat dit leerlingen opleveren voor 
deze school.  
 
Na het bericht van een versnelde visitatie heeft het bestuur  budget vrij gemaakt om het 
CPS in te zetten.  
 Er is naast de directeur een directeur aangesteld voor o.a. de PR .  Ook het gebouw moet 
een facelift krijgen.  
Daarnaast is gekeken naar extra formatie om de grote kleutergroep drie keer een ochtend 
te kunnen uitsplitsen. 
Veel (ziekte/zwangerschap) verzuim op school. De directeur is weer een langere periode 
voor een groep komen te staan. 

 
 
 
 
 

  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 

  

Uit de gesprekken met ouders 

Uit de gesprekken met het bestuur 

beoordeling 
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 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 Elke dag Samen een beetje beter. Met deze zin moeten jullie na gaan denken over je 

vak, hoe kan ik het leuker , aantrekkelijker maken voor de leerlingen. Ga  “out of the 
box “ denken en zorg voor loslaten. 

Nr.2 Stel de leerling centraal in je aanpak. Ga meer in gesprek met hem/haar . Werk aan een 
portfolio waarin de leerling laat zien wie hij is, wat hij kan en waar hij naar toe wil 
werken. 

Nr.3 Naast het verven van de wanden en het kasteel laten terugkeren in het schoolgebouw 
kijk ook naar de inrichting van je lokalen. Opruimen, wegdoen. 

 
 
 
 

In de afgelopen twee jaar is gewerkt aan de aanbevelingen die toen gedaan zijn. De school en het bestuur 
zijn aan het werk gegaan. De Warinschool is wel op de goede weg, maar nog niet waar ze zouden moeten 
komen. De “geur “ van dalton moet sterker worden.  Let daarbij ook op de “daltondingetjes “ zoals we die 
tegenwoordig noemen, een doorgaande lijn in zichtbaarheid, gelijkheid, aansturing door de dalton-
coördinator ingezet en omarmd door het team. 
 
Tip: *  Ga vooral de nascholing doen  die hoort bij Snappet. Jullie laten u kansen liggen. 

 Kijk eens of de methode 4keerwijzer, anders werken met W.O. vakken niet mooi aansluit bij jullie 
idee van boeiend vragen. 

 Meer sciencefairs houden, meer publiciteit maken 
 
Dank voor jullie openheid en niet te vergeten voor de lunch die door de kinderen prachtig en lekker was 
klaargemaakt. 

Advies aan het bestuur van de NDV 
 

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

 

slotopmerkingen 
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naam handtekening datum 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

We kijken met een goed gevoel terug op de visitatie. De sfeer tijdens de klassenbezoeken was onge-
dwongen. De visiteurs kwamen binnen op het moment dat het hen uitkwam. De leerkrachten hoefden 
geen show op te voeren of te wachten, totdat het bezoek binnenkwam. Dit was meer ontspannen dan 
onder het oude visitatiekader. Andere leerkrachten hebben nauwelijks gemerkt, dat er bezoek was. De 
visiteurs praatten met de kinderen. In tegenstelling tot andere observaties voelden de leerkrachten zich 
niet ongemakkelijk. 
De leerkracht van groep 1 vond het jammer, dat zij geen bezoek heeft gekregen.  
We hebben voorafgaand aan de klassenbezoeken een fijn gesprek gehad met het visitatieteam, waarbij we 
ook onze voornemens hebben besproken. In het verslag komen jullie er op een bemoedigende maner op 
terug. Jullie noemen daarbij ook voordelen voor het schoolklimaat en het welbevinden van de leerlingen. 
De visiteurs merkten terecht op, dat de weektaken niet in alle groepen gedifferentieerd waren. Niet alle 
leerkrachten hebben zich aan de afspraken erover gehouden. Ik heb hen hier inmiddels op gewezen. 
Jullie geven aan, dat het aanleren van samen te werken voor verbetering vatbaar is. De kinderen hebben 
dit inde onlangs gehouden LTP ook aangegeven. We nemen dit op in het jaarplan. Wat we ook in het 
schoolplan willen opnemen is het werken aan een doorgaande lijn in de daltoncompetenties. De school 
beschikt inmiddels over uitgewerkte ontwikkelingslijnen. 
Jullie vragen je af, hoe de mediatoren worden gekozen. De kinderen schrijven hiervoor een sollicitatiebrief. 
De werkgroep VS maakt hieruit een keuze. 
Jullie opmerkingen over het gebruik van Snappet waren eveneens zinvol. We hebben een afspraak met een 
externe deskundige gemaakt die het team bij zal praten. 

 
  

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) 

Elke dag Samen een beetje beter. Met deze zin moeten jullie na gaan denken 
over je vak, hoe kan ik het leuker, aantrekkelijker maken voor de leerlingen.  
Ga “out of the box “ denken en zorg voor loslaten. 

actie We gaan verder met het traject Boeiende vragen, waarbij we de wereld-
oriënterende vakken integreren. We verwachten dat de kinderen hierdoor meer 
plezier in het leren krijgen. Ze krijgen hierbij de ruimte om eigen keuzes te 
maken. 

uitvoerenden Hierbij is het hele schoolteam betrokken. 

tijdvak In schooljaar 2016-2017 volgen we training en ondersteuning in het leiding 
geven aan zulke projecten. In hetzelfde jaar maken we een keuze over de aan te 
schaffen methode hiervoor. 
In schooljaar 2017-2018 gaan we de methode gebruiken. Mogelijk kan dit al 
gebeuren in de tweede helft van schooljaar 2016-2017. 

scholing/ externe 
ondersteuning 

We krijgen hierbij ondersteuning van het CPS in de persoon van Boudewijn 
Hogeboom. 

toelichting  
 
 

aanbeveling 2. (letterlijk 

overnemen uit visitatieverslag) 

Stel de leerling centraal in je aanpak. Ga meer in gesprek met hem/haar.  
Werk aan een portfolio waarin de leerling laat zien wie hij is, wat hij kan en 
waar hij naar toe wil werken. 

actie We bepalen onze visie over het vormgeven van het eigenaarschap van de 
leerlingen (beter: het leiderschap). We volgen training in het voeren van 
kindgesprekken. 
We gaan formulieren gebruiken, waarop een kind vastlegt wie het is, wat het 
kan en waar het naartoe wil werken. Vervolgens houden we de voortgang goed 
in de gaten door gesprekken te voeren. 
Het daadwerkelijk invoeren van kindgesprekken, waarbij de kinderen dit vast-
leggen in hun portfolio. 

uitvoerenden Het hele schoolteam. 

tijdvak Start: september 2016 bepalen we onze visie hierop 
Oktober 2016 volgen we scholing en voeren we de bijbehorende formulieren in. 
Na de herfstvakantie starten we met het voeren van kindgesprekken. 

scholing/ externe 
ondersteuning 

We krijgen hierbij ondersteuning van het CPS in de persoon van Boudewijn 
Hogeboom. 

toelichting We verwachten de volgende voordelen uit deze werkwijze te halen: 

 De kinderen krijgen vaker feedback en reflecteren op hun niveau. 

 Kindgesprekken zijn goed voor het schoolklimaat. 

 Het vormt een krachtige manier om te reflecteren. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan van aanpak m.b.t. uitwerking aanbevelingen  
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aanbeveling 3. (letterlijk 

overnemen uit visitatieverslag) 

Naast het verven van de wanden en het kasteel laten terugkeren in het school-
gebouw kijk ook naar de inrichting van je lokalen. Opruimen, wegdoen. 

actie In juni krijgen we nieuw meubilair. 
In de zomervakantie krijgen de lokalen in het voorste gedeelte nieuwe vloer-
bedekking. 
We sporen de leerkrachten aan om hun lokaal netjes te houden en oude spullen 
weg te gooien. 

uitvoerenden Meubilair: Presikhaaf. 
Vloerbedekking: Projectvloeren Nederland 

tijdvak De maanden juni en juli. 

scholing/ externe 
ondersteuning 

 

toelichting Het interieur van de school heeft het laatste jaar een sterke verbetering 
ondergaan. We gaan ermee door. 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 


