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De Daltonontwikkeling/ het Daltonbeleid kan meer zichtbaar worden gemaakt 
door het opstellen van een DOP of DBP, waarin aandacht voor: 
de vormen van sturing; 
de rol van de coördinator; 
de planning van de activiteiten. 
 

 
 
 

De school heeft een Dalton School Plan (DSP) ontwikkeld. 

 
 
 

Het DSP heeft zijn functie in de afgelopen periode gehad. Voor de komende jaren is 
het gewenst om een Dalton Ontwikkelingsplan (DOP) op te stellen dat inzicht geeft 
in hoe de school zich in de komende jaren op daltongebied wil ontwikkelen.  Dit kan 
(en moet ons inziens) onderdeel worden van het nieuwe schoolplan dat de Zeppelin 
dit jaar gaat schrijven.  

 
 
 
 

Zorg voor effectieve leertijd, door inloop te benutten en m.n. bij onderbouw 
minder tijd te besteden aan de inroostering van de leerlingen. 

 
 
 

Bespreking. in teamoverleg 
2010: Met betrekking tot de aanbeveling omtrent de inloop is voor ons een 
combinatie tussen het sociale effect en het leereffect mogelijk. We willen echter  
het sociale aspect niet totaal opofferen aan het leereffect. 

 
 
 

De inlooptijd is duidelijk voor schooltijd gepland. De keus die de school maakt voor 
het sociale aspect wordt daarmee behouden. Ouders zijn bij startschooltijd uit de 
school en kunnen de lessen beginnen, waarmee de effectiviteit gewaarborgd is. 

 
 
 
 
 
 

0. Realisering aanbevelingen vorige visitatie 

aanbeveling 1. 
1. 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 

aanbeveling 2. 
1. 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 
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Zet taken om van horizontaal naar verticaal model, waardoor er meer keuze en 
planningsvrijheid ontstaat. 

 
 
 

2010:We hebben net een wijziging aangebracht m.b.t. de taken, 
direct weer wijzigen zou tot verwarring kunnen leiden. 

 
 
 
 

De school heeft het horizontale model inmiddels omgezet naar een verticaal model. 
Er is beperkte planningsvrijheid in dit model. Het lijkt het visitatieteam een goede 
zaak om deze planningsvrijheid in de komende jaren verder te ontwikkelen en nog 
meer te differentiëren op de taak. Zie ook onze opmerkingen verderop in dit verslag. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

aanbeveling 3. 
1. 

evaluatie school 

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

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

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

1.4 De leerling draagt zorg voor zijn leeromgeving. 
 

 
 
 
 

De kinderen werken in de klas met een weektaak (planbord). De weektaak geeft de 
kinderen inzicht in hun werk. De kinderen weten wat er die week van ze wordt 
verwacht. Al van jongs af aan wordt er van de kinderen een bepaalde verantwoorde-
lijkheid verwacht. De kinderen leren om verantwoordelijkheid te dragen voor hun 
werk en de verplichte taakjes. Aan het begin van de week plannen de kinderen deze 
werkjes in op de weektaak. Zo leren ze plannen en krijgen meer inzicht in het 
verloop van de week. Het is een stap om de kinderen taakbewust te maken, om hen 
te laten ervaren hoe het werkproces in elkaar zit. Iedere dag werken de kinderen 
aan de door hun zelf ingeplande werkjes. Ze zijn er zelf verantwoordelijk voor dat 
alles aan het einde van de week af is.  
De weektaak is afgestemd op het niveau van de kinderen.  
 
Op de weektaak staan ook keuzewerkjes. Ieder kind plant één keer in de week een 
keuzewerkje. De keuzewerkjes waarin verschillende materialen en meervoudige 
intelligenties aan bod komen wisselen regelmatig. De kinderen kiezen een werkje 
wat bij ze past.  
 
De kinderen kijken het werk vanaf groep vier zelf na aan de nakijk tafel, hierdoor 
worden zij gestimuleerd om kritisch naar het eigen werk te kijken en kunnen zij direct 
reflecteren op het gemaakte werk. In de lagere groepen wordt gebruik gemaakt van 
zelfcorrigerend materiaal. 

 

Vanaf groep vijf werken de kinderen aan een leercontract. Dit kan individueel, maar 
ook in tweetallen, of in een groepje. De kinderen kiezen een onderwerp dat bij ze 
past en presenteren dit. Voordat zij hieraan beginnen, maken zij eerst een plan van 
aanpak. De kinderen zijn zelf verantwoordelijk voor een goed verloop van het 
proces. Na de presentatie zal de leerling reflecteren op zowel het proces als het 
product. In de school zijn verschillende plekken waar kinderen zelfstandig informatie 
kunnen zoeken en verwerken. Vooral in het documentatiecentrum wordt regelmatig 
gewerkt aan het leercontract.  
 
 
 
 

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

evaluatie school 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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De kinderen leren verantwoordelijk te worden voor bepaalde taken. In ieder klas 
hangt een huishoudelijk takenbord of is aangegeven wie klassendienst hebben.  
Gedeelde verantwoordelijkheid, iedereen is nodig. De kinderen spreken elkaar hier 
ook op aan of helpen medeleerlingen aan een taak te denken. In de groepen 1/2 
wordt ook gewerkt met helpende handjes. Deze helpende handjes hebben extra 
taakjes en mogen vooraan in de rij staan.  
Er is mogelijkheid tot zelfstandig werken in de hoeken en/of de gang. De kinderen 
krijgen de gelegenheid zelf hun werkjes in de plannen, zonder inbreng van de 
leerkracht. De kinderen zijn zo mede- eigenaar van hun eigen leerproces.  
Ze kunnen zelf bepalen waar en wanneer ze hun werk maken en welke benodigd-
heden ze daarbij gebruiken. Zij krijgen van de leerkracht het vertrouwen om zelf-
standig op de gang te werken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het SAARcontract. 
De kinderen nemen dit contract mee naar de daltonwerkplek. Het contract geeft aan 
dat de leerling zich kan houden aan de afspraken die daar gelden en dat ze de 
werkplekken op een goed manier gebruiken en achter laten.  
Ieder kind heeft een portfolio. In dat portfolio zit een gedeelte dat de kinderen zelf 
invullen. Twee keer per jaar kiezen de kinderen twee werkjes uit waar ze trots op 
zijn. Deze werkjes stoppen ze in het portfolio. Ze geven aan waarom ze deze 
werkjes hebben gekozen en wat ze van deze werkjes hebben geleerd. Daarnaast zit 
er vanaf de groepen 5 ook een gedeelte “mijn plan” in. Hier geven de kinderen aan 
hoe het gaat op school en wat ze de komende periode willen ontwikkelen of willen 
leren en hoe.  

 
 
 

Wij zien een school met een pedagogisch veilig klimaat. Leraren, ouders en leer-
lingen beamen dit. Leerlingen en leerkrachten werken op basis van onderling 
vertrouwen met elkaar. Een ieder weet zijn verantwoordelijkheden en wat er van 
hem/haar verwacht wordt.  
De leerlingen werken met een weektaak en zijn actief betrokken bij de taak.  
We zien dat de leerling verantwoording aflegt aan de leerkracht en zijn werk maakt.  

 
 
 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

bevindingen  visitatieteam 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 
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De leerkracht maakt voor de kinderen een weektaak. Op basis van de groeps-
plannen en analyses hiervan worden de weektaken gemaakt. Hier staat op welke 
werkjes de kinderen die week moeten maken. De leerkracht vertrouwt erop dat de 
leerlingen aan het einde van de week de werkjes af hebben.  
De leerkracht geeft de kinderen de ruimte om eigen werkjes of onderwerpen te 
kiezen. Zowel bij keuzewerk als bij het leercontract. De leerkracht geeft zo nodig 
sturing bij het kiezen van een zinvolle activiteit. Daarnaast geeft de leerkracht de 
leerlingen de ruimte om een eigen werkplek te kiezen. De leerkracht deelt de SAAR 
contracten uit die passen bij de kinderen. Hierdoor geven wij de kinderen het 
vertrouwen dat zij zelfstandig op de gang kunnen werken.  

 
 
 

We zien een school waar de leerkrachten proberen meer los te laten, maar waar 
nog angst zit om teveel los te laten vanwege een kritisch inspectierapport in 2010. 
Dit is begrijpelijk. Zeer recent heeft de inspectie het licht weer op groen gezet en nu 
is er weer meer ruimte voor leerlinggestuurd onderwijs.     
Zoals aangeven in de aanbevelingen, werkt de school met weektaken afgestemd op 
verschillende niveaus echter de inhoud van deze taken is veelal leerkrachtgestuurd. 
Er zijn beperkte mogelijkheid tot eigen inbreng van de leerlingen terwijl zij ideeën 
genoeg hebben. Zo missen we bijvoorbeeld het leercontract op de taak. Nu vertellen 
de leerlingen, dat dit werk vaak thuis wordt gemaakt. We pleiten voor een ontwikkel-
slag naar een echte taak op maat, zodat een ieder op maat, per vak en op niveau de 
stof krijgt aangeboden en verwerkt die bij zijn/haar ontwikkeling past en met genoeg 
ruimte voor eigen inbreng. 
De school heeft de eerste mooie stappen gezet naar doelgericht werken d.m.v. het 
doelenbord in de klas. We raden de school aan om in de komende periode goed met 
de leerlingen en leerkrachten te reflecteren, wie nu precies waarvoor gebruik maakt 
van deze doelenborden en het schoolbeleid hierop aan te passen. Dient het als een 
naslagboek voor de leerlingen of om hen inzicht te geven in wat ze waarom gaan 
leren? Momenteel zien we veel verschillende uitwerkingen in de klassen. De vraag 
kan gesteld worden of de school moet overwegen de doelen v/d week op de taak  
op te nemen. 
De leerkracht schenkt vertrouwen, begeleidt de leerlingen en geeft sturing. 
De actieve betrokkenheid van de leerlingen kan echter verhoogd worden als zij meer 
invloed op hun weektaak krijgen. De leercontracten bieden goede mogelijkheden 
voor verdere uitwerking en tot verdieping te komen.  

 
 
 

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. 

 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 
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Vertrouwen binnen het team is voor ons heel belangrijk. Wij hebben dan ook één 
keer per jaar een teamuitje. Tijdens het teamuitje werken we aan een sfeer van 
vertrouwen. Daarnaast hebben we ook een studiemiddag besteed aan communi-
catie en onderlinge relaties onder leiding van Sonja de Lange.  
De school heeft een open cultuur. De deuren staan over het algemeen altijd open 
voor een gesprek. Er is een gesprekken cyclus waarin regelmatig wordt gepolst hoe 
het gaat. Daarnaast lopen we regelmatig bij elkaar binnen.  
Er wordt gewerkt in parallel overleggen, commissies en werkgroepen. Hierbinnen 
spreken we elkaar regelmatig aan op de verantwoordelijkheden. Je bent samen 
verantwoordelijk voor het nakomen van afspraken. Door middel van de werkgroep-
borden kunnen wel elkaar hierbij helpen en begeleiden.  
Binnen de school zijn regelmatig studiedagen of cursussen die bijdragen aan een 
organisatie die beweegt en blijft leren. Doormiddel van het nascholingsplan worden 
zowel de behoeftes van de school als die van de leerkracht zoveel mogelijk 
gerealiseerd. Ook de excursies voor kinderen en de uitdagende daltonwerkplekken 
(waaraan hard wordt gewerkt) dragen bij aan een werkplek waarbinnen veel 
mogelijkheden zijn.   

 
 
 

Er is sprake van een open cultuur. Het team heeft de power en mogelijkheden te 
over om de nodige verdiepingsslag te maken. Er is sprake van een lerende cultuur 
voor leerlingen en leerkrachten. Een ieder lijkt goed om te kunnen gaan met zijn/ 
haar verantwoordelijkheden. De directie opereert vanuit een basis van vertrouwen 
in zijn team. We zien dat er afspraken gemaakt zijn. 
Evalueer of het door een ieder vanuit dezelfde grondgedachte wordt uitgevoerd. 
Vraag jezelf af waarom bepaalde afspraken gemaakt zijn en/of ze daadwerkelijk 
rendement opleveren voor het onderwijs.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 

 
 
 

Wij als leerkrachten bieden de ruimte voor ideeën van de kinderen door samen te 
bekijken wat de mogelijkheden zijn om het idee uit te voeren. 
Op de weektaak staat een kolom zelf plannen. Dit is al het werk dat de kinderen 
zelfstandig kunnen maken en dus ook zelfstandig gaan plannen. Tijdens het 
zelfstandig werken kunnen ze hiermee aan de slag. Waar de kinderen dat doen 
kunnen ze over het algemeen zelf bepalen.  
De kinderen kijken het werk vanaf groep vier zelf na aan de nakijk tafel, hierdoor 
worden zij gestimuleerd om kritisch naar het eigen werk te kijken en kunnen zij direct 
reflecteren op het gemaakte werk. In de lagere groepen wordt gebruik gemaakt van 
zelfcorrigerend materiaal. 
Er is mogelijkheid tot zelfstandig werken in de hoeken en/of de gang. De kinderen 
krijgen de gelegenheid zelf hun werkjes in de plannen, zonder inbreng van de 
leerkracht. De kinderen zijn zo mede- eigenaar van hun eigen leerproces.  
Ze kunnen zelf bepalen waar en wanneer ze aan hun werk maken en welke 
benodigdheden ze daarbij gebruiken. Zij krijgen van de leerkracht het vertrouwen 
om zelfstandig op de gang te werken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het 
SAARcontract. De kinderen nemen dit contract mee naar de daltonwerkplek.  
Het contract geeft aan dat de leerling zich kan houden aan de afspraken die daar 
gelden en dat ze de werkplekken op een goed manier gebruiken en achter laten.  
De kleuters werken met een kiesbord. Als de kinderen gaan werken hangen ze hun 
kaartje op bij de hoek waarin ze gaan werken. Ze kiezen zelf en gaan zelfstandig 
aan de slag. Soms zullen ze aan de slag gaan met een van de daltonwerkjes die op 
het planbord staat.  
Er wordt regelmatig een Showtime georganiseerd, waarin de kinderen initiatieven 
kunnen nemen. Ook bij het maken van het leercontract krijgen zij hier de ruimte 
voor. De kinderen kunnen de verwerkingsvorm zelf bepalen en stellen zichzelf 
doelen waar zij naartoe werken.  
De Daltondobbelsteen wordt gebruikt bij het zelfstandig werken. Iedere dag wordt  
er tijd ingepland voor het zelfstandig werken.  
De kinderen geven met de kleuren van de dobbelsteen aan of zij rustig willen 
werken, of open staan voor vragen van de andere kinderen van het groepje. Dit 
wordt mogelijk gemaakt, doordat de tafels in groepjes zijn opgesteld.  
 
 

2. Zelfstandigheid  
 

evaluatie school 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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Zij kunnen met het vraagteken aangeven wanneer zij hulp van de leerkracht nodig 
hebben (nadat ze het in het groepje hebben gevraagd). De dobbelsteen wordt 
tevens gebruikt, wanneer er uitgestelde aandacht wordt gevraagd. In iedere klas is 
hier een teken voor aanwezig en de kinderen weten hoe zij hiermee om moeten 
gaan.  
Voor de individuele kinderen hebben wij de kleurenklok. Kinderen die moeite hebben 
met concentratie of werkhouding kunnen gebruik maken van de kleurenklok. Dit 
bevordert de zelfstandigheid en het draagt bij aan een goede werkhouding.  

 
 
 

De indicatoren op leerlingenniveau voor de zelfstandigheid zijn alle aanwezig. Veel 
leerlingen werken zelfstandig en kunnen omgaan met uitgestelde aandacht. We zien 
dat op De Zeppelin de leerling mede bepaalt hoe (werkvorm, tempo, plaats, tijd). 
Hij/zij werkt aan zijn (nu nog veel leerkrachtgestuurde) doelen. We zien ook dat de 
leerlingen vanaf groep 4 hun werk zelfstandig nakijken. We missen hierbij wel 
eenduidige schoolafspraken, bijvoorbeeld bij hoeveel fouten je naar de juf/meester 
moet.  

 
 
 

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 leerkracht richt zijn klas zo in dat de kinderen weten waar ze de verschillende 
materialen kunnen vinden. De kasten zijn overzichtelijk ingedeeld. Ook werken we 
met de dagkleuren. Vooral bij de jongste kinderen structureren deze de week en 
helpt ze bij het maken van een planning. De dagkleuren structureren de week voor 
de kinderen en helpt hen bij het maken van een planning. Daarnaast maken we 
gebruik van een dagprogramma. Dit is een van de eerste stappen om de kinderen 
taakbewust te maken om hen te laten ervaren hoe het werkproces in elkaar zit. Ze 
gebruiken de dagprogramma bij het maken van hun planning. Taakbewust maken is 
voor een groot deel het leren plannen en leren omgaan met tijd. Ze zien wanneer ze 
hun daltonwerkjeswerkjes of weektaak kunnen plannen en uitvoeren.  
De weektaak is zo vormgegeven dat de kinderen er zelfstandig mee aan de slag 
kunnen. De leerkracht bekijkt aan het begin van de week goed welke werkjes de 
kinderen kunnen uitvoeren zonder begeleiding. Deze werkjes mogen de kinderen 
zelf plannen.  
De leerkracht stimuleert de leerlingen initiatieven te nemen en te tonen, door het zelf 
organiseren van het leercontract. Ze mogen zelf het onderwerp en de presentatie-
vorm kiezen.  
 

bevindingen  visitatieteam 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 
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Ook het doelenbord biedt de gelegenheid om zelf na te denken over het werk.  
De doelen zijn voor de kinderen helder en zij kunnen zelf verwerkingen opzoeken 
waarmee ze aan de slag willen om verder te oefenen met een bepaald doel. Deze 
verwerkingen zijn te vinden in de hoeken of bij de daltonwerkplekken. Tijdens de 
evaluatie worden deze initiatieven besproken en bij de groepen 1,2 en 3 zichtbaar 
gemaakt op het doelenbord.  
Er wordt ruimte gecreëerd om de talenten van de kinderen te ontdekken en ont-
wikkelen door regelmatig een Showtime te organiseren, door de kinderen in de 
hoeken te laten werken, door het keuzewerk gevarieerd te houden op basis van  
de meervoudige intelligenties en door het maken van het leercontract. 

 
 
 

We zien dat dat leerkrachten op de Zeppelin tijd en ruimte creëren om aan de taak 
te werken. Een omslag van denken kan zijn om de gedachte vanuit tijd voor zelf-
standig werken om te zetten naar de hele dag is dalton en alleen nog als leerkracht 
de instructie en klassikale momenten te plannen. Zoals aangeven denken we dat er 
ook winst te behalen is als de leerlingen nog meer gestimuleerd worden om eigen 
initiatief te nemen.  

 
 
 

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.  

 

 
 
 

Leerkrachten hebben regelmatig cursussen en kunnen kiezen voor een opleiding. 
Ook zijn er regelmatig klassenconsultaties, vergaderingen en is er ruimte om kennis 
te delen. 
De leerkrachten worden gestimuleerd om initiatieven te nemen en te tonen doordat 
zij de mogelijkheid hebben tot het inbrengen van vergaderpunten en in groepen te 
brainstormen. (vooraf besluitvorming) Bovendien kunnen de leerkrachten de voor-
keur voor een commissie aangeven. 

 
 
 

Een school is een laboratorium waar ontwikkelingsmogelijkheden zijn voor leer-
krachten. Dat is ook bij jullie het geval. Het is zaak de ontwikkelingen op een lijn te 
houden. Er zijn leerkrachten die die ruimte meer aandurven dan een ander.  
Er is veel aangepakt in de laatste jaren waardoor het functioneren nog aan de 
oppervlakte te zien is. De verdieping en doorgaande lijn is een volgende stap. 
Door het kijken op andere scholen en/of inhuren van scholing kan de eigen (tunnel) 
visie duidelijker of aangepast worden. 

 
 
 
 

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. 

 

 
 
 

Het samenwerken in de school wordt erg gestimuleerd. Dit is op verschillende 
manieren te zien en wordt op verschillende manieren gestimuleerd.  
De groepen 1/2 werken met maatjes. De kinderen die een probleem hebben of 
waarbij iets niet lukt zullen als eerste naar hun maatje gaan om hulp te vragen.  
Ook bij het opruimen zullen ze hun maatje laten controleren of het goed is gegaan. 
Bij de groepen 3 t/m 8 wordt gewerkt in tafelgroepjes. Ook hier wordt gestimuleerd 
om problemen op te lossen met de kinderen uit hun groepje. Pas als het samen niet 
lukt, zullen de kinderen naar de leerkracht stappen.  
Op de weektaak staan diverse samenwerkingsvormen. De kinderen plannen deze 
werkvormen samen in en maken hier afspraken over. Bij de kleuters is er ook altijd 
een samenwerkingsopdracht (het gele driehoekje). Daarnaast plannen de kleuters 
regelmatig samen een werkje. De leerlingen leren hun keuzes op elkaar af te 
stemmen. Ze moeten rekening houden met een ander, maar tegelijkertijd ook 
opkomen voor zichzelf.  
In de klas wordt regelmatig gewerkt met coöperatieve werkvormen. Dit kan zijn bij 
de instructie of als activiteit op zich. Bij deze werkvormen werken de kinderen in 
tweetallen of in groepjes aan een opdracht. Een aantal van deze coöperatieve 
werkwormen komt ook terug op de weektaak of bij keuzewerk, zoals bijvoorbeeld  
de placemat.  
Begin dit schooljaar hebben de leerkrachten een cursus “klas- en teambouwers” 
gedaan, waarin ook weer veel werkvormen aan bod zijn geweest. (Aan de hand van 
deze cursus zullen we het blad coöperatieve werkvormen in het KHB aanpassen en 
up-to-date maken). 
In de hallen wordt ook veel samengewerkt. De kinderen werken in de hoeken aan 
verschillende activiteiten en ontdekken samen nieuwe dingen. Daarnaast zullen ze 
afspraken moeten maken over de materialen en het gebruik daarvan. Ook zijn ze er 
samen verantwoordelijk voor dat de spullen netjes worden opgeruimd. Er zijn ook 
speciale samenwerkplekken waar de kinderen aan een opdracht kunnen werken.  
Naast het werken in de klas en in de hallen wordt ook veel groepsoverstijgend 
gewerkt. Bij de feesten op school werken verschillende klassen samen aan een 
activiteit. Daarnaast hebben we op vrijdagmiddag regelmatig creamiddag. De 
groepen 3 t/m 8 werken dan groepsoverstijgend aan een activiteit. De leerlingen 
kiezen een activiteit en voeren deze activiteit uit in een van de klassen op school.  
Eens in de zoveel tijd hebben we showtime. Tijdens showtime laten de kinderen aan 
andere kinderen en ouders zien wat ze hebben gedaan in de klas.  
In de klas wordt ook regelmatig aandacht besteed aan SAAR. Samen is daarvan 
een belangrijk onderdeel. SAAR zie je op veel plekken binnen de school terug.  

3. Samenwerking  
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Er wordt samengewerkt (op de gang naast elkaar en in de groep hier en daar ook  
coöperatief), ook al kan dit sterk verbeterd worden. Door middel van jullie SAAR 
contract zorgen jullie ervoor dat dit in een plezierige sfeer en met respect gebeurt. 
Zorg wel dat de leerlingen deze kaart altijd bij zich hebben. Het valt ons wel op dat 
veel leerlingen nog te weinig een beroep doen op andere leerlingen om hulp te 
vragen of hulp te geven. De juf/meester is vaak nog de meest directe aanspreek-
persoon. Bespreek met het team welke afspraken over samenwerking gemaakt 
moeten worden. Wat willen jullie ze leren en hoe pakken jullie dat aan?  

 
 
 

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 basis van samenwerking is bij ons op school gelijkwaardigheid. We streven 
ernaar om elkaars kwaliteiten te zien en te benutten. Dit komt terug bij de ver-
schillende werkgroepen waarin wij werken. Hierbij kunnen de leerkrachten hun 
expertise inzetten en zo bijdragen aan de ontwikkeling binnen de school.  
Wij stimuleren de kinderen hetzelfde te doen. Dit zie je onder andere terug bij de 
leercontracten, het keuzewerk en de verschillende rollen bij het samenwerken.  
Vriendelijkheid is ons uitgangspunt en daarmee zorgen we voor elkaars veiligheid. 
SAAR verwoordt die vriendelijkheid. Dit is de manier waarop wij met elkaar om 
willen gaan en wat wij willen uitdragen naar de kinderen.  
Om de verschillende vormen van samenwerken verder uit te diepen en vorm te 
geven volgen wij trainingen en programma’s zoals “klas- en teambouwers”, “rots en 
water-training”, Leefstijl etc. Wij passen dit toe om een veilig pedagogisch klimaat te 
creëren.  

 
 

De school straalt een omgang van gelijkwaardigheid uit. Het team geeft de indruk 
een bevlogen team te zijn met voldoende mogelijkheden om de ontwikkeling van 
dalton en het onderwijs vorm te geven. Er wordt in werkgroepen/leerteams gewerkt 
aan verschillende beleidsterreinen. Deze werkgroepen hebben een grote mate van 
autonomie binnen de verantwoordelijkheden van de directie en afspraken. 
Met betrekking tot het inzetten van verschillende niveaus van samenwerken in de 
lessen, daar hebben we te weinig van gezien. Ook in de vragenlijsten was hier een 
grillig beeld zichtbaar. Jullie aanzet met het werken van coöperatieve leerstrategieën 
(o.a. team en klassenbouwers) moet daarom schoolbreed en consistent worden 
ingevoerd, zoals jullie beschreven hebben in jullie eigen ABC. Bedenk ook dat 
samenwerken pas echt meerwaarde heeft als er sprake is van co-constructie, het 
samen verkrijgen van nieuwe kennis (1+1=3).   
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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.   
 

 
 
 

De Zeppelin wil een leefgemeenschap zijn waarbinnen door allen constructief wordt 
samengewerkt. Dit wordt zichtbaar in samenwerken door leerlingen in tweetallen en 
groepjes, door leerkrachten en ander personeel in werkgroepen en overleggroepen. 
Hierbinnen wordt van en met elkaar geleerd. De leerlingenraad is een voorbeeld van 
democratisering en socialisering. Aan dit laatste wordt in alle groepen op vele 
manieren ook planmatig gewerkt d.m.v. trainingen en programma’s zoals “klas-  
en teambouwers”, “rots en water-training”, Leefstijl etc. 

 
 
 

De Zeppelin is een school waar het onderwijs “beweegt”. Het veilige pedagogische 
klimaat geeft de leerlingen de kans om te groeien als mens in samenhang met zijn/ 
haar omgeving. De leerlingenraad bestaat uit enthousiaste leerlingen. Het zoeken 
naar richting voor hun werkzaamheden / taken is een aandachtspunt die de leer-
lingen meer houvast geeft in wat ze kunnen en wat er van hen verwacht wordt. 
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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. 
 

 
 
 

De leerling heeft een actieve, sturende rol in de planning van de taken. Binnen de 
door de leerkracht gestelde kaders plant de leerling zijn eigen werk. Dit wordt opge-
bouwd vanaf groep 1-2, samen met de juf en wordt opgebouwd in groep 3 en 4. 
Vanaf groep 5 kan de leerling vrijwel zijn gehele weektaak zelf plannen. Door de 
weektaak te kleuren krijgen de kinderen inzicht in hun eigen planning. 
Het tussentijds bijstellen van zijn planning n.a.v. de voortgang is nog in ontwikkeling. 
Dit geldt ook voor het kritisch kijken naar het eindresultaat om dit mee te nemen 
naar de volgende planning. Dit proces wordt regelmatig met de kinderen besproken. 
De reflectie op eigen gedrag vindt plaats in kringbesprekingen, presentaties en 
feedback, kindgesprekken  en vanaf groep 5 in “mijn plan”, (persoonlijk ontwikkel-
plan). 

 
 
 

De leerlingen maken een planning voor hun weektaak maar reflecteren hier niet of 
nauwelijks op. We hebben niet waargenomen dat dat de leerlingen het behaalde 
eindresultaat kritisch bekijken en meenemen naar een volgende planning van zijn 
taak. Dat is jammer: zo leren ze niet of nauwelijks van hun leerervaringen. Hetzelfde 
geldt voor “mijn plan” en de werkjes in de portfoliomappen. Hier wordt gereflecteerd, 
maar het is niet duidelijk wat hiermee gedaan wordt. Daar is nog veel winst te 
behalen.  Wij zullen dan ook in onze aanbevelingen jullie aanraden om hiervoor 
ontwikkelingslijnen in te voeren om te zorgen dat reflectie bij jullie op school de 
aandacht krijgt die het verdient.  

 
 
 

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  
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De leerkracht plant regelmatig reflectie momenten in. Zo wordt het werken met de 
weektaak regelmatig gereflecteerd en ook na een leercontract wordt er samen met 
de kinderen gereflecteerd op het proces en het product.  
Twee keer per jaar vullen de kinderen onder begeleiding van de leerkracht het 
portfoliogedeelte “mijn plan” in. Hier reflecteren de kinderen op hun eigen werk en 
geven ze aan wat ze willen ontwikkelen.   
De leerkrachten vullen een bekwaamheidsdossier in en bespreken dit tijdens het 
ontwikkelgesprek. Daarnaast maken we gebruik van intervisie en klassen-
consultaties.  

 
 
 

Zoals hierboven beschreven hebben wij vandaag onvoldoende reflectie bij de 
leerlingen maar ook bij de bezochte leerkrachten gezien.  
De reflectie in het portfolio /mijn taak is in het stadium van een eerste aanzet en 
vraagt om verdieping. Reflectie op het eigen functioneren, welbevinden en wat de 
betekenis daarvan is voor je omgeving het werk, de taak en resultaten kan 
misschien meer centraal gesteld worden. 

 
 
 

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. 
 

 
 
 
 

Wij werken op school met klassenconsultaties en intervisie. Deze momenten 
gebruiken wij om van en met elkaar te leren.  
Om de kinderen goed in kaart te hebben en de doorgaande lijn op leerlingniveau te 
waarborgen gebruiken wij parnassys. In parnassys geven wij duidelijk aan wat de 
belemmerende en stimulerende factoren van een kind zijn en hoe een kind het beste 
leert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 
 
 

Het reflecteren op eigen doen en laten van de teamleden moet versterkt worden: 
“Wordt er gewerkt met gelijke doelen, wordt de uitwerking door een ieder gedragen, 
is wat er uitgevoerd wel effectief en levert het ons op wat we ervan wensen?” zijn 
vragen die hierbij gesteld kunnen worden. Er is geen doorgaande lijn m.b.t. reflectie 
op leerlingniveau.   
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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. 

 

 
 
 

Wij werken op school met doelenborden. Als er een nieuw doel aanbod komt wordt 
dit doel op het doelenbord gehangen. De doelsom of de mogelijke verwerking hangt 
achter het doel. De leerlingen zijn op deze manier actief betrokken bij hun leer-
proces. Ze kunnen zelf de verwerking van de doelen uitkiezen en maken gebruik 
van de doelsommen bij het maken van het werk. Het doelenbord is bedoeld om 
structuur aan te brengen in de lesstof. Het leerproces wordt duidelijk in kaart 
gebracht en kinderen zijn op de hoogte van de doelen waar zij aan werken. De 
leerlingen zijn actief betrokken bij hun leerproces. De leerlingen leren de lesstof 
samen vatten en te koppelen aan nieuwe en oude kennis.  
Tijdens het leercontract of de thema’s in de groepen 1,2 en 3 stellen de kinderen  
zelf de doelen op en geven ze aan wat ze willen leren.  

 
 
 

De leerlingen gaan op een effectieve wijze om met de door de school geboden 
hulpmiddelen om de op de taak gestelde werkzaamheden aan te pakken en te 
voltooien. Mooi dat er op de taak aangegeven is hoeveel taaktijd er beschikbaar is. 

 
 
 
 

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  
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Iedere leerkracht heeft een groepskaart waarin hij de onderwijsbehoeftes van de 
leerlingen aangeeft. Aan de hand daarvan wordt een groepsplan geschreven. Hierin 
geeft de leerkracht de doelen aan voor een bepaalde periode. Aan het einde van 
deze periode wordt gekeken welke doelen zijn behaald en welke doelen nog extra 
aandacht vragen.  
Aan de hand van het groepsplan wordt een rooster opgesteld. In dat rooster is te 
zien op welk moment de leerkracht met welk groepje aan het werk is. De leerkracht 
zorgt ervoor dat deze extra instructie goed verloopt en dat ieder kind de zorg krijgt 
die hij of zij nodig heeft.  
Ook de weektaak is aangepast aan het niveau van de kinderen. Er zijn verschillende 
weektaken met verschillende werkjes erop. Deze werkjes sluiten aan bij de 
kinderen. Ook staat er keuzewerk op de weektaak. De kinderen kunnen zelf kiezen 
welk keuzewerkje bij ze past.  

 
 
 

De leerkracht werkt op een effectieve wijze samen met de leerlingen. De leer-
krachten brengen de pedagogische kenmerken van de leerlingen in kaart en maken 
gebruik van moderne didactische inzichten om de leerlingen richting te geven  het 
gewenste niveau te behalen.  

 
 
 

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.  

 

 
 
 

Gezien de behaalde resultaten aan het einde van de basisschool en de vervolg-
schoolresultaten na drie jaar kunnen we stellen dat de kinderen zich ontwikkelen 
naar hun mogelijkheden. Tussentijdse doelen worden soms niet op het gedachte 
moment behaald, maar dan wordt er op tijd bijgestuurd om de einddoelen bereikbaar 
te houden. Er gaat weinig of geen leertijd verloren, alleen worstelen we een beetje 
met het gegeven dat er relatief veel tijd wordt besteed aan taal en rekenen terwijl we 
vinden dat er binnen Dalton meer tijd besteed mag worden aan veel bredere talent-
ontwikkeling. Dat is voor ons een ontwikkelpunt. Over het algemeen is de leerling 
actief bezig met zijn taken, een efficiënt gebruik van keuzemogelijkheden behoeft 
verdere ontwikkeling. 
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De effectiviteit van de school is gericht op het maken van het werk en de school 
biedt binnen het uitvoeren van de taak de leerlingen de mogelijkheid effectief te 
werken en te leren. De school onderzoekt en werkt aan meer doelgericht werken  
en geeft aan hier mogelijkheden te zien om de effectiviteit van het onderwijs te 
verhogen. Ouders geven aan zeer tevreden te zijn over de begeleiding van de leer-
krachten als de leerdoelen niet behaald zijn. De school hanteert (nog) geen door-
gaande lijn van de daltoncompetenties van leerlingen en personeel maar geeft aan 
wel op hiervoor te staan. Zie aanbevelingen.  

 
 
 
 
 
 
 

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. 
 

 
 
 
 

Het Daltonbeleidsplan is leidend in ons plannen, handelen en ontwikkelen. De 
Daltonontwikkeling wordt aangestuurd door een opgeleide Daltoncoördinator die 
voldoende tijd ambulant is om uitvoerende taken gestalte te geven.  
De Zeppelin draagt in alle uitingen haar identiteit als Daltonschool uit als haar 
Unique Selling Point. Dit is terug te zien in alle papieren en digitale uitingen, 
waaronder de website, facebook en Twitter. Daltonscholing heeft de voornaamste 
plaats in het scholingsplan ingenomen. De Daltonmogelijkheden van het gebouw 
worden nog niet allemaal geheel benut. Daar maken we in het nu gestarte jaar de 
nodige stappen, vooral t.a.v. de gemeenschappelijke ruimtes. 
Ouders, leerlingen en personeel worden vierjaarlijks geënquêteerd. De locatieleider 
van de school is lid van het Dalton-regiobestuur en aan de activiteiten van de 
Daltonvereniging wordt vrijwel altijd deelgenomen. Ouderbetrokkenheid is op alle 
onderdelen een punt van ontwikkeling, dus ook op Daltongebied. 
Het schoolbestuur ondersteunt geheel het Daltonconcept en haar ontwikkeling.  
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De Zeppelin is een daltonschool die werkt aan de ontwikkeling van haar (dalton) 
onderwijs.  Er is een zeer ambitieuze daltoncoördinator op school aanwezig die 
leiding geeft aan de daltoncommissie. In de teamkamer hangen de daltondoelen 
waaraan planmatig wordt gewerkt. Een verdere verdieping is volgens het visitatie-
team gewenst en daarvoor kan o.a. scholing ingezet worden. De school staat op  
een eindpunt van een periode. Er zal dan ook een nieuwe planning gemaakt moeten 
worden van wat er de komende jaren van het team verwacht wordt om aan te 
werken. 

 
 
 
 
 

N.v.t. 

 
 
 
 
 

De leerlingenraad bestaat uit een stel enthousiaste leerlingen. Zij bespreken de gang van 
zaken op school en kunnen voorstellen doen ter verbetering. Deze leerlingenraad heeft 
nog niet veel overlegd, maar er is o.a. gesproken over het SAAR contract. 
De leerlingenraad geeft aan dat het hen een goed idee lijkt om crea een invulling te geven 
vanuit thema’s en dat de leerlingen dan zelf verzinnen wat ze gaan creëren. Ook met 
betrekking tot keuzewerk zien ze wel mogelijkheden tot meer eigen inbreng en aansluiting 
bij thema’s in school. 
De volgende vergadering zal op 3 december zijn omdat de leerlingen betrokken willen 
worden bij de organisatie / verloop van 5 december. Ze zouden het ook een uitdaging 
vinden als ze een moment kunnen organiseren dat er een keer Carnaval gevierd wordt  
op de school.   

 
 
 
 
 

Tijdens de middagpauze heeft het visitatieteam gesproken met de leerkrachten van 
groepen 1 / 2 en 3 en de groepen 7 / 8. Het enthousiasme en betrokkenheid van het team 
bij de school en de ontwikkeling van het daltononderwijs stond daarbij centraal. 
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Het visitatieteam heeft een gesprek gehad met een vijftal enthousiaste ouders. De ouders geven 
aan een grote mate van tevredenheid te hebben met het daltononderwijs en de betrokkenheid van 
ouders bij de school. Ouders van leerlingen die overgestapt zijn van een andere school geven aan 
dat het niet altijd makkelijk was, maar dat de school met een grote mate van respect handelde 
naar de leerling en ouders. Voor andere kinderen was de overgang een verademing ten opzichte 
van wat men gewend was. Ook geven ouders aan dat de overgang van de kinderen naar het VO 
voor de kinderen door dalton goed wordt voorbereid. Daarbij de prettige bijkomstigheid dat er een 
dalton VO school in Barendrecht is, waar de kinderen naar toe gaan. Ouders merken en zien dat 
het onderwijs onder druk staat. De groepen worden groter en de aandacht voor bv de groep 
kinderen die meer uitdaging behoeven staat onder druk. Zo wordt de plusklas gerund door een 
leerkracht die op vrijwillige basis op de Zeppelin aan de slag is. Ze begrijpen dat dit te maken 
heeft met financiën die door de overheid ter beschikking worden gesteld. Ze zijn zeer dankbaar 
maar beseffen ook dat het daarmee niet structureel is opgezet. 
De ouders geven aan goed betrokken te worden bij de ontwikkelingen van hun kinderen in het 
oudervertelgesprek waar kinderen bij aanwezig kunnen zijn en de rapportgesprekken. 
 
 
 
 

naam bestuurslid: Er is een gesprek geweest met de zittende bestuurder  
Berry Verwijmeren en met de nieuwe bestuurder drs. Johan van Knijff. 
De beide heren van het bestuur hebben oog voor de vernieuwingsscholen en vinden het zeer 
belangrijk dat de bredere persoonsontwikkeling centraal staat. 
De inspectiebeoordeling van de Zeppelin, waarbij de kwaliteit van het onderwijs ter discussie is 
gesteld kun je in twijfel trekken, toch heeft de school hard gewerkt om de opbrengsten omhoog te 
krijgen.   
Het bestuur wil faciliterend zijn en zal de eventuele extra scholingsbedragen accepteren.  
Momenteel is er een krimp in de regio Barendrecht, hierdoor zullen de besturen van PO en VO 
binnenkort fuseren. Voordeel daarvan zou kunnen zijn dat er een meer doorgaande lijn mogelijk is 
tussen PO en VO.  
Het bestuur heeft 14 basisscholen onder zijn hoede, waarvan nog één daltonschool. Er is 
momenteel geen samenwerking tussen beide scholen.  

Aan het begin van de dag heeft het visitatieteam gesproken met de directeur, locatieleider en 
daltoncoördinator. Hierin bleek dat De Zeppelin de daltonprincipes wat heeft laten varen doordat 
er meer opbrengstgericht gewerkt moest worden (n.a.v. het inspectiebezoek). Het directe 
instructie model is onder andere ingevoerd. De school zou zich echter liever willen storten op een 
bredere persoonsontwikkeling, er heerst nog wel angst om het los te laten.  
De aanbevelingen van het vorige visitatiebezoek worden besproken (zie eerder in het verslag). 
De school is trots op de duidelijke doorgaande daltonlijnen en het werken met de doelen. Het 
werken op de gangen/hallen is nog in ontwikkeling.  
Het beeld voor over 5 jaar is richting de laboratoriumgedachte. Ideaal zou zijn om zelfontdekkend 
leren in combinatie met inspirerende leraren te hebben.  
De komst van het passend onderwijs is geen grote vernieuwing. Er werd al erg weinig verwezen 
naar het speciaal onderwijs en de kinderen die binnenkomen brengen geen onrust (binnen team 
of ouders) met zich mee.  

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 Beschrijf voor het Dalton beleidsplan een ontwikkelingsplan voor de 
komende jaren. Beperk je daar bij de tot op heden opgezette mooie 
aspecten en zorg voor noodzakelijke verdieping. Schakel hierbij extra 
scholing in. 
 

Nr. 2 Bepaal wat je van de leerlingen en leerkrachten verwacht voor alle pijlers 
van dalton en stel hiervoor ontwikkelingslijnen op. Wat in de documenten 
staat maak je daardoor zichtbaar en meetbaar, waardoor borging mogelijk 
wordt. Begin met de pijler “reflectie” die ons inziens de meeste aandacht 
behoeft.  

 
 
 
 

Wij hebben vandaag een school gezien met veel enthousiasme. Er is voldoende power 
op deze school om de daltonontwikkelingen vorm te geven. Wij spreken ons vertrouwen 
uit voor de toekomst. We dragen De Zeppelin te Barendrecht  voor aan het bestuur van 
de NDV om een verlenging van 5 jaar van het certificaat te verlenen.  
Wij zijn vandaag naar deze school gekomen met hoge verwachtingen op basis van de 
documenten die ons toegestuurd zijn. Deze verwachtingen zijn voor een deel waar 
gemaakt en voor een deel zal de school hier een verdere ontwikkeling (verdere diep-
gang) in gang moeten zetten. We zien dat in enkele jaren er een basis is gelegd voor 
verdere groei. Lees de stukken nog eens door. Waarom wordt iets gedaan? Doen we het 
allemaal op hetzelfde niveau?  
De vragenlijsten die jullie voor ons als visitatieteam hebben ingevuld laten zien dat er een 
goed beeld is van wat er wordt bereikt. Eenduidigheid daarin ontwikkelen is zeker nodig 
om tot verdere kwaliteitsverbetering te komen. Voor de ontwikkelingen die jullie in gang 
hebben gezet zal een verdere diepgang gezocht moeten worden. 
Reflecteer met elkaar wat je hebt. Kijk of alles voor 100% doordacht en ingevoerd is.  
Ben je tevreden met wat het je oplevert?   Maak gebruik van ontwikkelingslijnen die je 
voor jezelf stelt. Zien jullie ook daadwerkelijk in de praktijk wat jullie verwachten?  
Waarom doen we dingen die we doen en doen we ze goed?  
Leerkrachtdoelen kunnen daarvoor opgesteld en aangescherpt worden. 
Wij hebben vandaag een gastvrije school mogen bezoeken. Wij leggen onze gedachten 
bij jullie neer met de bedoeling jullie te prikkelen verder te gaan in de door jullie inge-
slagen weg. We hebben met leerlingen en ouders gesproken die zeer te spreken zijn 
over jullie school. We hebben gesproken met het bestuur die van goede wil is om jullie 
school te ondersteunen, waar dat nodig is. (misschien kan het bestuur iets betekenen in 
wat een van de ouders aangaf, namelijk de structurele aanpak van de leerlingen met 
meer mogelijkheden, waar nu sprake is van een grote mate van vrijwilligheid van een 
leerkracht). 
Wij wensen jullie veel succes met de ontwikkeling van Daltonschool De Zeppelin te 
Barendrecht. 

 

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

 

slotopmerkingen 
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naam Handtekening datum 

   

 

 

  

Ondertekening voorzitter visitatieteam 
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Het was een spannende, enerverende dag. Met de bevindingen en aanbevelingen van het 
visitatieteam kunnen we prima leven; de meeste ontwikkelpunten hadden we zelf al 
concreet in beeld. Dit verslag bevestigt dit. 
 
 

 

 

 

 

 

aanbeveling 1. 
(letterlijk overnemen uit 
visitatieverslag) 

Beschrijf voor het Dalton beleidsplan een ontwikkelingsplan voor 
de komende jaren. Beperk je daar bij de tot op heden opgezette 
mooie aspecten en zorg voor noodzakelijke verdieping. Schakel 
hierbij extra scholing in. 

actie Het Dalton-ontwikkelplan wordt als integraal onderdeel van 
het nieuwe schoolplan gemaakt. 

uitvoerenden Directie en daltoncoördinator i.s.m. het gehele team. 

tijdvak Nov ’14 tot juli ‘15 

scholing/ externe 
ondersteuning 

Studiedag met Hans Wenke rond het : “waarom”, verdere 
individuele scholing collega’s en teamwork met Sonja de 
Lange. 

toelichting  
 
 

aanbeveling 2. 
(letterlijk overnemen uit 
visitatieverslag) 

Bepaal wat je van de leerlingen en leerkrachten verwacht voor alle 
pijlers van dalton en stel hiervoor ontwikkelingslijnen op. Wat in de 
documenten staat maak je daardoor zichtbaar en meetbaar, 
waardoor borging mogelijk wordt. Begin met de pijler “reflectie” die 
ons inziens de meeste aandacht behoeft. 

actie Reflectie op de processen als onderdeel van studie nog dit 
schooljaar opnemen en bevindingen realiseren in het nieuwe 
schooljaar en meerjaren-ontwikkelplan 

uitvoerenden Directie en daltoncoördinator i.s.m. het gehele team. 

tijdvak Nov.’14- juli ‘16 

scholing/ externe 
ondersteuning 

Sonja de Lange Onderwijsadvies en Wenke consultants 

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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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 


