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niet van toepassing bij  1

e
 licentieaanvraag 

 
 
 

Geef de leerlingen meer vertrouwen zodat ze hun eigen verantwoordelijkheid 
kunnen nemen. Loslaten is daarbij belangrijk. Denk hierbij ook aan de vak-
gebieden die op deze school buiten de daltonuren vallen. 
 
Actie: Alle tijd is daltontijd en daarin worden instructiemomenten gepland. 
Toelichting: durven loslaten is een proces dat tijd kost. 

 
 
 

Tot april 2013: we hebben schoolbreed het knijpersysteem ingevoerd teneinde  
de zelfstandigheid en de verantwoordelijkheid buiten de klas te bevorderen. Dit 
systeem werkt goed en we kunnen de leerlingen met vertrouwen loslaten. De 
groepsplannen zijn ingevoerd en van daaruit werken we met instructiegroepjes.  
De andere leerlingen moeten in deze tijd zelfstandig werken. 
Tot oktober 2014: bij een evaluatie gaf het team aan dat er  een “run” op het 
werken op de gang ontstond. Hierbij hebben we besloten dat de leerkracht het mag 
reguleren, door aan te geven dat de leerling mag werken op de gang als hij dit echt 
nodig vindt.  
Inmiddels is het werken tijdens daltontijd veranderd in dalton de hele dag, waarbij de 
instructiemomenten op het daltonbord door de leerkracht worden aangegeven.  

 
 
 

Deze aanbeveling zien wij onvoldoende uitgewerkt. Bij de actie wordt genoemd ‘alle 
tijd is daltontijd’, dit zien we in de praktijk niet terug. Kinderen spreken over dag- en 
weektaken en de aparte rekentaak, waarbij de weektaak (die achter op het blad 
dagtaak staat) ook door een aantal kinderen daltontaak wordt genoemd. 
Het werken aan de (dag)taak is erg door leerkrachten gestructureerd – in specifieke 
reken- en taaltijd. 
De kinderen op jullie school zijn fantastisch. Ze verwoorden perfect wat ze wel en 
niet mogen. Opvallend vaak horen we “als het van juf/meester mag” en “dat moeten 
we eerst vragen”. Jullie hebben veel middelen en materialen gemaakt en bedacht 
zoals het knijpersysteem. Daarmee structureer je, het is alleen de vraag of voor alle 
kinderen deze structuren nodig zijn. 
Naar ons idee kunnen jullie kinderen veel meer zelf! Ze zijn het vertrouwen waard. 
Pareltje: het eetcafé, daar zien we kleuters die zonder hulpmiddelen en sturing het 
fruit eten regelen. 

 
  

0. Realisering aanbevelingen vorige visitatie 

aanbeveling 1. 
1. 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 
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Maak zichtbaar de differentiatie op de taak. 
 
Actie: Kinderen met eigen leerlijnen krijgen ook een eigen  
taak.  
Toelichting: Er zijn veel leerlingen die op bepaalde gebieden  
eigen leerlijnen hebben, die moeten verwerkt gaan worden in de  taak. 

 
 
 

Tot april 2013: vanaf groep 1 t/m groep 8 is een nieuwe taak ontwikkeld en inge-
voerd. Uitgangspunt was “niet meer Dalton tussen 11 en 12, maar Dalton de hele 
dag”.  We hebben gekozen voor een weektaak met daarin dagtaken. Naarmate de 
leerlingen zelfstandiger worden wordt de dagtaak kleiner en de weektaak groter. Zo 
bewaken we de kwaliteit van ons onderwijs. We gaan uit van een basistaak, die voor 
de subgroepen  
(verkorte- en verlengde instructie en leerling individueel) wordt aangepast. 
Op deze manier differentiëren we binnen de taak.  
We gaan sterren hanteren op de taak om differentiatie zichtbaar te maken. 
Op de taak gaan we bij rekenen met een cirkel werken die we half inkleuren voor de 
zwakke broeders. Zij mogen dan minder maken van de rekenweektaak. 
Het Wizzelklaswerk komt ook op de weektaak te staan d.m.v. een pictogram/woord. 
Het sterrensysteem leidde tot het idee dat we ook taal in een groepshulpplan 
moeten opschrijven. Voor 1 mei gaat iedereen dit realiseren. Dit plan kan dan het 
volgend jaar gebruikt worden. 
Tot oktober 2014: bij evaluatie van de taak blijken de sterren goed te werken, maar 
de cirkel blijkt overbodig (gaat van de taak af). 
De lay-out van de taak is aangepast, twee tabellen weg (niveau, gezien) en 
evaluatie. 

 
 
 

Met de invoering van een nieuwe rekenmethode hebben jullie ervoor gekozen de 
ster-differentiatie van de methode te volgen. Hiermee ontstond de aparte rekentaak 
naast de dag en weektaak. Om de methode goed in de vingers te krijgen is dit wel-
licht goed. Vraag je echter af of alle kinderen wel alle stappen, zoals aangegeven 
door de methode, moeten maken. 
De sterhantering is ook doorgevoerd in de andere taken. De differentiatie in niveau 
start in de kleutergroep waarbij kinderen met een voorsprong een eigen map 
hebben. Pluskinderen uit de andere groepen werken, naast hun op onderdelen 
aangepaste taak, uit hun plusmap. 
De differentiatie richt zich, wat wij zagen, voornamelijk op verlichting en verzwaring. 
We zien dat dit punt nog in ontwikkeling is. Ter overweging geven we mee: een 
weektaak geeft niet alleen meer mogelijkheden tot differentiatie maar ook tot echt 
plannen van de taak. Differentiatie kan op meerdere gebieden plaats vinden denk 
hierbij ook aan interesse. 

 
 
 

aanbeveling 2. 
1. 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 
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Maak beleid op samenwerken en denk daarbij aan diverse vormen van samen-
werken, naast het al gebruikte maatjeswerken. 
 
Actie: teamscholing coöperatief leren. 

 
 
 

Tot april 2013: tijdens vergaderingen wordt er regelmatig gewerkt met coöperatieve 
werkvormen om de collega’s het te laten ervaren. Het plan ligt er om de meest voor-
komende coöperatieve werkvormen in een handelingswijzer aan te bieden aan de 
collega’s zodat ze deze werkvormen paraat hebben. De drempel wordt zo lager om 
het in de klas te gaan toe passen. 
Tot oktober 2014: we delen elkaars ervaringen d.m.v. korte filmpjes in de klas 
tijdens teamvergaderingen. Handelingswijzer hangt in alle groepen.  
We hebben gesproken met Irma de Bood van de OBD, zij gaat een studiedag 
invullen. Met het team gesproken over hoe vaak we de vormen gaan toepassen 
 ( moet nog geborgd worden). 
Tot januari 2015: de Daltoncoördinatoren hebben klassenconsultaties verricht op 
coöperatieve werkvormen. 

 
 
 

Als je het met kinderen over Dalton hebt, benoemen ze allemaal als eerste het 
samenwerken. De vorm die heel goed is ingeburgerd is maatjeswerk. Ook hebben 
we enkele vormen van coöperatief leren gezien. Duidelijk is dat dit nog in ont-
wikkeling is.  
Jullie kinderen zijn mondig en verantwoordelijk genoeg om mee te denken over hoe 
het samen werken op jullie school verder gestalte te geven. Denk daarom na of je 
niet een leerlingenraad zou kunnen benoemen. 

 
 
 

Zorg in de taak voor een doorgaande lijn qua aanpak, planning, registratie, 
differentiatie en controle. 
 
Actie: rode lijn op deze gebieden moet bewaakt worden en besproken in bouw en 
teamvergaderingen. 
Toelichting: heel veel zaken liggen vast in de Daltonbeleidsmap. Er zal toezicht 
gehouden moeten worden of iedereen de zaken op de zelfde manier toepast. 

 
 
 

Tot april 2013: op dit moment zijn we met het team aanpak, planning en registratie 
aan het afronden (borgen). Er is besloten dat er dagtaken kwamen omdat de 
kwaliteit van rekenen en taal achteruit ging. We kregen een nieuwe rekenmethode 
waar al in gedifferentieerd werd, we kozen er voorlopig voor om rekenen niet in de 
taak te integreren. Uiteindelijk moet dit wel gaan gebeuren. We hebben gesproken 
over de planning.  

aanbeveling 3. 
1. 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 

aanbeveling 4. 
1. 

evaluatie school 
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Vanaf groep 3 komen er twee kolommen bij (geschatte en gewerkte tijd).  
Differentiatie op de taak heeft op dit moment de aandacht en wordt voor de zomer 
afgerond. 
Tot oktober 2014: Daltonbeleidsmap is DaltonOntwikkelingsPlan en 
Daltonafsprakenboek geworden. De Daltoncoördinatoren zijn met een kijkwijzer de 
klassen ingegaan om te kijken of iedereen op De Wissel aan de punten van deze 
kijkwijzer werkt. D.m.v. gesprekken streven we ernaar dat alle punten uitgevoerd 
worden. De registratielijsten voor de groepen 3 en 4 hebben we vergroot. In plaats 
van dat de leerkracht bij hield of het werk af is, registreert de leerling het nu d.m.v. 
een schuin streepje zelf. De leerkracht maakt er een kruisje van als het werk in orde 
is. 
Tot januari 2015: we hebben de planning geëvalueerd, voor groep 3 en 4 blijkt de in 
te vullen tijden (geschatte en gewerkte tijden) nog erg moeilijk te zijn en niet rele-
vant. We werken er vanaf groep 5 mee. 

 
 
 

Hierin is de doorgaande lijn duidelijk zichtbaar. 
Jullie doel om de rekentaak weer te integreren juichen we van harte toe. 

 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 

 
 
 

De middelen: daltontaak met evaluatievraag,  knijpersysteem, instructiemomenten, 
maatjes/groepje en registratie helpen de leerling verantwoording te nemen. De leer-
kracht begeleidt de leerling tijdens en na het werken. De taak gaat meteen mee naar 
huis, zodat ouders weten waar hun kind aan gewerkt heeft. 
 
Ontwikkelpunt (zie DOP 5.6): coachgesprekjes met leerlingen, om te komen tot 
persoonlijke ontwikkelingsplannen (bijv. het maken van een werkstuk). 

 
 
 

Zoals eerder genoemd: het onderwijs is nog erg leerkracht gestuurd. Deze keuze is 
gemaakt omdat het reken en taalniveau daalde. Maar dit doet geen recht aan een 
grote groep kinderen. Vindt samen een weg om in vertrouwen los te laten. 

 

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 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. 

 

 

 
 

We streven ernaar de leerlingen los te laten binnen de gemaakte afspraken. Het 
knijpersysteem, het registratieblad, de instructiegroepjes  helpt de leerkracht hierbij. 
Door evaluatiegesprekken (met de hele groep of individueel) te voeren leren de 
leerlingen omgaan met het proces. 
De taak is zo ingericht (met sterrensysteem) dat de leerling voldoende op maat 
werkt. Het Daltonbord met keuzemogelijkheden draagt na de taak bij tot individua-
lisering en persoonlijke uitdagingen. 
 
Ontwikkelpunt (zie DOP 5.15): Afspreken wat de leerling nakijkt en wat de leer-
kracht (doorgaande lijn). Hierbij ook naar de ouders toe goed duidelijk maken wat 
hierop het beleid van de school is/wordt. 

 
 
 

Er is hard gewerkt om allerlei manieren en middelen te maken, te bedenken om 
kinderen hierbij te begeleiden. Dit kan ook een valkuil zijn, waardoor je te veel vast 
houdt. Kijk of dit voor alle kinderen nodig is, ook hierin kun je differentiëren. Maar 
bovenal: heb vertrouwen in de kinderen wanneer zij zelf meer verantwoordelijk 
mogen zijn voor hun leerproces….dat gaat niet ten koste van het leerrendement. 

 
 
 

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 straalt een positieve houding uit. Je merkt in de wandelgangen dat er 
steeds meer over Dalton gesproken wordt. Leraren delen meer hun ervaringen, 
zodat ze van elkaar leren. De leerlingen pakken de nieuwe ontwikkelingen graag op, 
ze zijn enthousiast, mede door de bijdrage van hun juf of meester.  
 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 
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De afspraken staan duidelijk verwoord in het afsprakenboek en worden 2x per jaar 
aan de hand van een kijkwijzer getoetst.  
We streven er naar collega’s zoveel mogelijk te betrekken bij regiodagen, 
daltondagen en cursussen. 
 
Ontwikkelpunt (zie DOP 5.8): Het opzetten van een leerlingenraad. 

 
 
 

We zien een team wat saamhorig is en samen voor de school staat. 
De afspraken die gemaakt zijn, zien we duidelijk terug in alle groepen. 
In groep 6 zagen we mooie voorbeelden van hoe kinderen ruimte kregen om zelf 
lessen voor te bereiden en te geven. Vertrouw op de kracht en de motivatie van de 
kinderen. 

 
 
 
 
 
 
 

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. 
 

 
 
 

De leerling wordt aangeleerd door te handelen volgens de stappen: als je iets niet 
weet sla je het even over en ga je maken wat je wel weet, daarna vraag je het aan je 
maatje/groepje, als laatste vraag je de juf/meester om hulp=uitgestelde aandacht. 
De leerling bepaalt zelf de volgorde van werken, schat in hoe lang hij er voor nodig 
heeft (de leerkracht stuurt dit aan het begin van ieder schooljaar). 
 
Ontwikkelpunt (zie DOP 5.1): Bij het rondlopen van de leerkracht tussen de 
instructiemomenten door, geven de leerlingen met hun opgestoken vinger aan dat 
ze een vraag hebben, dit belemmert het doorwerken. Hoe gaan we dit aanpakken? 
 
Ontwikkelpunt (zie DOP 5.6): coachgesprekjes met leerlingen, om te komen tot 
persoonlijke ontwikkelingsplannen (bijv. het maken van een werkstuk). 
 
Ontwikkelpunt (zie DOP 5.15): Afspreken wat de leerling nakijkt en wat de leer-
kracht (doorgaande lijn). Hierbij ook naar de ouders toe goed duidelijk maken wat 
hierop het beleid van de school is/wordt. 

 
 
 

bevindingen  visitatieteam 

2. Zelfstandigheid  
 

evaluatie school 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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Leerlingen werken zelfstandig volgens de, door de leerkrachten, aangeleerde lijnen. 
De correctiehoeken zijn goed ingericht. Met groene pen corrigeren leerlingen zelf-
standig veel  van hun werk. 
Er is een voorzichtig begin gemaakt met coaching gesprekken met leerlingen. 
Kinderen geven aan dat er soms gepraat wordt over hoe het werk ging, soms over 
het omgaan met elkaar maar soms ook over wat hij/zij moet doen om het beter te 
kunnen doen. Het initiatief ligt nu nog bij de leerkracht.  

 
 
 

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

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

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

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

 

 
 
 

De leraar maakt taken op maat en zorgt ervoor dat de materialen die nodig zijn 
bereikbaar zijn voor leerlingen. De instructiemomenten moeten in verhouding staan 
met de tijd die rest om de taak te kunnen maken. Dat bereiken we door de komende 
week (rooster) voor te bereiden en in te plannen. Aan de hand hiervan kun je een 
taak schrijven. In de taak zitten verschillende uitdagende opdrachten waaronder 
samenwerkingsopdrachten. Daarnaast krijgt een leerling in de taak of op het Dalton-
bord een uitdagende opdracht als hier behoefte aan is. 
 
Ontwikkelpunt (zie DOP 5.10): knapkasten beter integreren in dagelijks gebruik. 

 
 
 

Er zijn op school twee enthousiaste dalton coördinatoren die het vertrouwen hebben 
van de directeur. De ‘daltonflits’ is een mooi middel om alle leerkrachten te 
informeren. De leerkrachten hanteren op een eenduidige manier de gemaakte 
afspraken/middelen. In alle groepen heerst een fijne werksfeer. 

 
 
 

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

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

 

 
 
 
 

bevindingen  visitatieteam 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 
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Op de Wissel mag iedere leerkracht cursussen volgen, mits dit een toegevoegde 
waarde voor de school heeft. De leraren kunnen d.m.v. de leerteams hun invloed 
uitoefenen op het schoolproces, waarbij zij hun talenten kunnen inzetten. 

 
 
 

Als team hebben jullie onlangs een scholingsdag coöperatieve werkvormen gevolgd. 
Leuk te ervaren dat de werkvormen nu uitgeprobeerd worden. Tijdens de team-
vergadering besteden jullie aandacht aan good practice door filmpjes te tonen. Denk 
ook eens na over de mogelijkheid van klassenconsultaties, om zo van elkaar te 
leren. 

 
 
 
 
 
 
 

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 leerlingen oefenen de vaardigheden door de opdrachten uit te voeren van de 
taak. Hierbij moeten ze zich aan de gemaakte afspraken houden. Daarnaast 
hanteren we coöperatieve werkvormen. Deze werkvormen moeten nog eigen 
gemaakt worden, door veel te oefenen. 
 
 
Ontwikkelpunt (zie DOP 5.10): Coöperatieve werkvormen. Gestart in 2013-2014 
(loopt door in 2014-2015). 
Ontwikkelingpunt (zie DOP 5.19): Opbouw samenwerkingsvaardigheden. 

 
 
 

Leerlingen ervaren, zoals genoemd, het samenwerken als een positief onderdeel 
van hun school. Ook ouders benoemden het onderlinge samenwerken waarbij 
oudere leerlingen jongere leerlingen helpen (turoren). 

 
  

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 

3. Samenwerking  

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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3.3 De leraar werkt op respectvolle wijze samen met collega’s en leerlingen. 

3.4 De leraar geeft  samen met collega’s vorm aan de taak of leertaken, zoals 
deze in de school zijn afgesproken.  

3.5 De leraar kan verschillende vormen en niveaus van samenwerken 
toepassen. 

3.6 De leraar schept een pedagogisch veilig klimaat voor samenwerking met de 
leerlingen en tussen de leerlingen onderling. 

 

 
 
 

In bouw-, team- en leerteamvergadering wordt alles besproken en op elkaar afge-
stemd en uiteindelijk geborgd in het afsprakenboek. De verschillende vormen en 
niveaus van samenwerken worden op dit moment aangeboden in team-
vergaderingen en tijdens een studiedag. In de klassen wordt het geoefend. 
 
Ontwikkelpunt (zie DOP 5.10): Coöperatieve werkvormen. Gestart in 2013-2014 
(loopt door in 2014-2015). 
Ontwikkelingpunt (zie DOP 5.19): Opbouw samenwerkingsvaardigheden. 

 
 
 

De werksfeer is in alle groepen plezierig. Er is rust, orde en netheid. Prima voor-
waarden om het samenwerken verder uit te breiden en te verdiepen. 

 
 
 

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.   
 

 
 
 

Op de Wissel wordt in een open sfeer met elkaar gewerkt, gediscussieerd en 
geleefd. Open deuren beleid streven we na.   

 
 
 

We ervaren heel duidelijk dat de Wissel een hechte leefgemeenschap is waar ook 
de teamleden van elkaar willen en kunnen leren. Een prachtige basis om, samen, 
verder te werken aan de daltonontwikkeling op jullie school. 

 
 
 
 
 
 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

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. 
 

 
 
 

Alle bovenstaande punten worden via de taak gerealiseerd. 

 
 
 

Reflectie vindt voornamelijk plaats middels de taak, daarnaast is het voeren van 
coaching gesprekken in ontwikkeling. 
Reflectie is meer dan alleen het beoordelen van werk en taak. Zet de leerling 
centraal, niet de taak. Het gaat dan ook om persoonlijke doelen (ik doelen). Maak 
kinderen (mede) eigenaar van hun leerproces. 
Het portfolio kan hierbij worden ingezet en verder uitgediept. Hoe mooi zou het zijn 
wanneer de leerlingen zelf een portfolio gesprek hebben met hun ouders, waarbij ze 
vertellen over wat ze gedaan hebben, waarom ze trots zijn op hun eigen ontwikke-
ling. Ook het betrekken van de leerlingen bij de rapport besprekingen hoort hier dan 
bij. 

 
 
 

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.  

 

 
 
 

Doordat de evaluatie op de taak staat wordt dit structureel aangepakt. Echter de 
kinderen maken zich er gemakkelijk van af, we denken na over een andere vorm 
van evaluatie.  De leraar voert daarnaast gesprekken met de leerlingen. 
Door middel van het hanteren van de kijkwijzer en het voeren van functionerings-
gesprekken kan de leraar zich verder ontwikkelen. 
 
Ontwikkelpunt (zie DOP 5.11): de drie nieuwe kernwaarden zijn genoemd en 
besproken, maar moeten nog ingeburgerd worden. 

 
 
 

4. Reflectie  
 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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Aansluitend bij wat eerder is geschreven: maak als leerkracht duidelijk wanneer 
kinderen bij jou kunnen komen voor een (reflectie) gesprek. Het gaat er dan om of 
een leerling zijn doel heeft bereikt. Hierbij zou je ook kunnen denken aan een 
periode taak want een doel is niet altijd in een week behaald ( op de weektaak zet je 
dan bv  een balkje ‘werk aan je periodetaak’) 
In ditzelfde kader zou je kunnen groeien naar een situatie waarin leerlingen zelf 
bepalen of ze wel/niet instructie nodig hebben. Voorwaarde is dan dat het kind moet 
weten wanneer er instructie wordt gegeven. 

 
 
 

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 mogelijkheid tot klassenconsultatie is aanwezig. En de open sfeer draagt er toe 
bij, dat de collega’s bereidt zijn om van elkaar te leren/ delen. 
De doorgaande lijn m.b.t.  reflectie op leerlingniveau is aanwezig. 
 
Ontwikkelpunt (zie DOP 5.11): de drie nieuwe kernwaarden zijn genoemd en 
besproken, maar moeten nog ingeburgerd worden. 
 
Ontwikkelpunt (zie DOP 5.15): Afspreken wat de leerling nakijkt en wat de leer-
kracht (doorgaande lijn). Hierbij ook naar de ouders toe goed duidelijk maken wat 
hierop het beleid van de school is/wordt. De leerhouding van de leerling verbeteren 
door de leerling kritisch te laten kijken naar zijn eigen werk (mandjes). Laat de leer-
ling zoeken naar eigen fouten in het gemaakte werk. 

 
 
 

Op dit punt is nog veel winst te halen. Probeer samen te bepalen hoe je hierin 
verder wilt ontwikkelen. Neem de dalton driehoek met de 6 kernwaarden op in je 
schoolgids en beschrijf waar je naar toe wilt. 

 
 
 
 
 
 
 

5.1 De leerling behaalt zijn leerdoelen die passen bij zijn 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. 

 

 

bevindingen  visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 

5. Effectiviteit/ doelmatigheid  
 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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Door differentiatie op de taak bieden we de leerling de mogelijkheid zijn leer - en 
persoonlijke doelen te behalen.  
Reflectie is een dagelijks terugkerend onderdeel van het programma. 
Coachgesprekjes vinden plaats tijdens het onderwijsproces, dit staat nog in de 
kinderschoenen. 
 
Ontwikkelpunt (zie DOP 5.6): coachgesprekjes met leerlingen, om te komen tot 
persoonlijke ontwikkelingsplannen (bijv. het maken van een werkstuk). 

 
 
 

Dit punt is nog in ontwikkeling. De school moet haar weg hierin nog vinden. 
Dit kerndoel ligt op twee terreinen: 

- Het halen van het onderwijsdoel 
- Het halen van persoonlijke doelen (persoonlijkheidsontwikkeling) 

Daarmee is het onlosmakelijk verbonden met reflectie. 

 
 
 

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. 

 

 
 
 

5.4-5.8 .Leerdoelen worden besproken/vastgelegd tijdens de functionerings-
gesprekken. Lestijd/aanbod: observatie van alle leerkrachten voor de kwaliteits-
monitor ISOB (bestuur). Alle leerkrachten voldoen hieraan. 
5.9 De leraar maakt een taak op maat (sterrensysteem), waarbij gestreefd wordt te 
voldoen aan de behoeften van de leerlingen, aangevuld met uitdagende opdrachten. 
Tijdens het invullen van dit formulier bedachten wij dat het zinvol zal zijn om de ver-
schillende taken vaker tijdens een bouwvergadering met elkaar te bespreken, ter 
inspiratie en rode lijn bewaking. 

 
 
 

De leerkrachten zijn nu nog voornamelijk bezig met onderwijsdoelen, waarbij de 
opbrengsten leidend lijken te zijn. 
 

 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 
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5.11 Het onderwijs is door een efficiënte inrichting van tijd, ruimte en middelen 
doelmatig en gericht op het behalen van de noodzakelijke opbrengsten. 

5.12 De school hanteert een doorgaande lijn van de daltoncompetenties van 
leerlingen en personeel. 

5.13 De school biedt leerlingen ondersteuning en/of passende zorg als zij de 
leerdoelen niet halen.  

 

 
 
 

Werkruimtes zijn gecreëerd en m.b.v. het knijpersysteem ingedeeld, de leerlingen 
krijgen per bouw steeds meer ruimtes erbij. De leerling moet bewust worden dat het 
werken op de gang zinvol moet zijn, waarbij er dus resultaten behaald kunnen 
worden. Hierbij lopen de leraren structureel over de gang (werkruimtes) en nemen 
indien nodig knijpers weg, dit draagt bij tot rustig en efficiënt werken. In de klas 
reguleert de leraar het werken op de gang.  
Aandacht gaat nog uit naar het ontwikkelen van een leerlingenraad, verder 
uitwerking ank bord en evalueren eigen leerdoel. 
Ons zorgsysteem (IB, KOT, GOT), biedt de leerling ondersteuning en passende 
zorg. 

 
 
 

Zie opmerkingen bij leerling niveau genoemd. 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

6.2 De school geeft aan hoe de daltonontwikkeling wordt aangestuurd, bv. door 
een daltoncoördinator. 

6.3 De school draagt haar daltonidentiteit uit. (schoolgids, website, folders etc). 

6.4 De school heeft daltonscholing in het scholingsplan opgenomen. 

6.5 De school benut de daltonmogelijkheden van het gebouw.  

6.6 De school enquêteert regelmatig de leraren, de ouders en de leerlingen 
over de daltonontwikkeling en de kwaliteit van het daltononderwijs. 

6.7 De school is actief betrokken bij dalton-regioactiviteiten, waarbinnen zij 
vertegenwoordigd is. 

6.8 De leerlingen worden betrokken bij de daltonontwikkeling van de school. 

6.9 De ouders worden betrokken bij het ondersteunen van de dalton-
ontwikkeling van de school. 

6.10 Het schoolbestuur ondersteunt de school in haar daltonontwikkeling. 
 

 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

6. Borging  
 

Indicatoren op schoolniveau 
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De daltoncoördinatoren hebben een DaltonOntwikkelingsPlan en Afsprakenboek 
geschreven in samenwerking met het team en directie.  
Bovenstaande punten worden gehanteerd. Punt 6.9  heeft onze aandacht.  
We schrijven regelmatig stukjes informatie in het Wisseltje en voor op de website. 
Echter zoeken we nog naar vormen om ouders nog meer op Daltongebied te 
betrekken bij onze school. 
 
Ontwikkelpunt (zie DOP 5.8): Het opzetten van een leerlingenraad. 

 
 
 

Afspraken worden in diverse documenten geborgd. In schoolgids,  schoolplan en op 
de site wordt alles goed beschreven. Borging is meer dan alleen beschrijven, hoe 
hou je vast, wanneer evalueer je en stel je bij. Het mag niet statisch worden. Wij 
denken dat jullie genoeg in ‘beweging’ zijn om het een dynamisch proces te laten 
zijn. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

We hebben met een grote groep leerlingen gesproken, uit alle groepen. Ze laten een 
grote mate van betrokkenheid zien, zijn kritisch maar ook tevreden en trots op hun 
school. Kritisch zijn ze als het gaat om het feit dat veel via de leerkracht geregeld 
moet. Ze zijn mondig, gebruik dit! 

 
niseed 
 
 

We zien een betrokken team met hart voor de school. 
Willen graag leren, zijn trots op hun school en trots op hun groep. 
Ze hanteren een duidelijk doorgaande lijn in aanpak.  
Er is ook de vrijheid om bewust de keuze te kunnen maken om de vrijheid van een 
groep in te perken in het belang van de rust en productiviteit. 
 
 

 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Uit de gesprekken met leerlingen 

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

 

Uit de gesprekken met leraren en ondersteunend personeel 
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Een grote betrokken groep ouders die weet wat er speelt op school. 
De ouders kiezen bewust voor De Wissel i.v.m. differentiatie in aanpak en de 
betrokkenheid van de leerkrachten. 
Zij vinden het fijn dat alles bespreekbaar is en zijn blij met de openheid van het 
team. 
Op school en op andere plekken in de wijk merken de ouders dat er samenwerking 
is tussen de kinderen uit de verschillende groepen. Dit is zichtbaar omdat kinderen 
elkaar groeten of een praatje maken . 
Zoek naar nog andere vormen om ouders nog meer bij jullie onderwijs te betrekken. 
Het zijn echt jullie ambassadeurs.  

 
 
 
 
 

naam bestuurslid:  

Het bestuurslid vertegenwoordigde het bestuur. Hij is onderwijsadviseur en in die 
hoedanigheid 2,5 dag verbonden aan het bestuur van het ISOB. 
Het bestuur laat de scholen ruimte voor diversiteit. Er zijn 20 scholen waaronder  
1 Dalton (1 Freinet en 1 Montessori). 
De autonomie voor de inrichting van het onderwijs ligt bij de directeuren. 
De inhoudelijke aansturing vanuit het bestuur richt zich op: 

- Basisarrangement 
- Opbrengstgericht werken 
- Basisondersteuning  

Met behulp van de kwaliteitsmeter van de ISOB is er een indirecte sturing op de 
volgende indicatoren: 

- Pedagogische 
- Didactische  
- Het klassenmanagement 
- Onderwijsaanbod 
- Passend onderwijs 
- Opbrengsten  

Directies kunnen veel hebben aan de onderwijskundige kennis van deze 
bestuursadviseur. Het bestuurslid was ook bij de nabespreking met het team. 

De aanbevelingen worden herkend. 
De leerlingen van groep 8 zijn wel bij de oudergesprekken uitgenodigd in tegen-
stelling tot wat ouders vertelden. 
Daltonregio: was een actieve regio met mooie activiteiten. Dit jaar is er nog niets 
georganiseerd. Het bestuur is benaderd, doch er wordt geen gehoor gegeven. Dit 
wordt in grote mate betreurd. 

Uit de gesprekken met ouders 

Uit de gesprekken met het bestuur 

Uit de gesprekken met de schoolleiding 
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  ontwikkeling 

nr kernwaarden O V 
0 Realisering aanbevelingen vorige visitatie *  X 
1 Vrijheid in gebondenheid / Verantwoordelijkheid en 

vertrouwen 
X  

2 Zelfstandigheid  X 
3 Samenwerking  X 
4 Reflectie  X 
5 Effectiviteit- doelmatigheid  X 
6 Borging   X 

* niet van toepassing bij licentieverlening 

 
 

 

 
 

 Advies Criteria 

 Licentie verlenen 
 

Maximaal één onvoldoende kernwaarde. 

 Over twee jaar versnelde visitatie 
voor licentieverlening 

Twee of meer onvoldoende kernwaarden 

 Geen licentie verlenen Na versnelde visitatie licentieverlening twee of meer 
onvoldoende kernwaarden 

X Licentie voor vijf jaar verlengen 
 

Maximaal één onvoldoende kernwaarde inclusief 
realisering aanbevelingen vorige visitatie  

 Over twee jaar versnelde visitatie  
(bij de vijfjaarlijkse visitatie) 

Twee of meer onvoldoende kernwaarden inclusief 
realisering aanbevelingen vorige visitatie 

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

 
  

Advies aan het bestuur van de NDV 
 

beoordeling 
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Aanbeveling Omschrijving 

Nr. 1. Geef de leerlingen meer vertrouwen waardoor ze echte vrijheid/verant-
woordelijkheid kunnen nemen. Jullie kinderen verdienen dit. Op basis van 
vertrouwen kunnen leerkrachten loslaten. Differentieer hierin naar het 
kunnen van de leerlingen. 

Nr. 2 Reflectie en effectiviteit zijn twee kerndoelen waar jullie de komende jaren 
echt op in moeten steken. Maak kinderen (mede) eigenaar van hun eigen 
leerproces, de leerling komt dan centraal te staan. Hij/zij reflecteert voor-
af, tijdens en achteraf en bepaalt zo de eigen doelen en of ze gehaald zijn 
(effectiviteit). Als leerkracht kom je dan meer in de coachende rol, het-
geen goed aansluit bij jullie wens. 

 
 
 
 

We hebben een fijne dag gehad op de Wissel: fijne sfeer, betrokken kinderen en 
ouders. De kinderen gaan met plezier naar school en dat begrijpen we. Ook de 
ouders zijn tevreden en laten een grote mate van betrokkenheid zien. Deze zou je 
in de schoolontwikkeling zeker meer kunnen benutten. 
Dank voor de goede ontvangst en veel succes gewenst met de verdere ontwikke-
lingen binnen jullie school. 
 
 
 
 
 
 
 

naam handtekening datum 

   

 

 

 

 

  

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

 

slotopmerkingen 
 

Ondertekening voorzitter visitatieteam 
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Het team heeft het bezoek van de visiteurs als positief ervaren, mede doordat de visiteurs 
zichzelf ’s ochtends bij de briefing voorstelden als  ‘critical friends’. De planning en het 
rooster werden even doorgenomen en hierbij was ruimte voor input of veranderingen. 
 
Het team had verwacht dat de visiteurs tijdens de lunch in gesprek zouden gaan over ons 
Daltononderwijs. 
 
Communicatie voor, tijdens en na de visitatie dag was goed.  
 
Wij, de daltoncoördinatoren, hadden gevraagd of we mochten kijken bij het gesprek met 
de kinderen. Dit was een heel leerzaam moment voor ons, fijn dat we hier de mogelijkheid 
voor kregen. 
De visiteurs gaven ons nuttige tips die we zeker ter harte willen nemen en meenemen in 
onze acties ten aanzien van de ontwikkeling van ons Daltononderwijs. 
 

 

 

 

 

 

aanbeveling 1. 
(letterlijk overnemen uit 
visitatieverslag) 

Geef de leerlingen meer vertrouwen waardoor ze echte vrijheid/ 
verantwoordelijkheid kunnen nemen. Jullie kinderen verdienen dit. 
Op basis van vertrouwen kunnen leerkrachten loslaten. 
Differentieer hierin naar het kunnen van de leerlingen. 

actie Nog meer vanuit de leerling werken (zelf beslissen wel of niet mee-
doen met instructie-of gedeelte; zelf opdrachten in taak toevoegen; 
leerlingenraad; nakijken door leerling op hoger level; meebeslissen; 
lesgeven door leerlingen, coöperatieve wv) 

uitvoerenden Team èn leerlingen 

tijdvak Tot de volgende visitatie in 2020 

scholing/ externe 
ondersteuning 

Teamscholing coachgesprekken 

toelichting  
 
 
 
 
 
 
 
 

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

“slotopmerkingen” genoemd in het visitatieverslag. 

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

Reflectie en effectiviteit zijn twee kerndoelen waar jullie de 
komende jaren echt op in moeten steken. Maak kinderen (mede) 
eigenaar van hun eigen leerproces, de leerling komt dan centraal 
te staan. Hij/zij reflecteert vooraf, tijdens en achteraf en bepaalt zo 
de eigen doelen en of ze gehaald zijn (effectiviteit). Als leerkracht 
kom je dan meer in de coachende rol, hetgeen goed aansluit bij 
jullie wens. 

actie Nog meer vanuit de leerling werken (doel bepalen, werkhouding en 
evalueren; coachgesprekken a.d.h.v. doel leerling 

uitvoerenden Team èn leerlingen 

tijdvak Tot de volgende visitatie in 2020 

scholing/ externe 
ondersteuning 

Teamscholing coachgesprekken 

toelichting  
 

 
 
 
 
 
 

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 


