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Visitatie lidscholen  
Nederlandse Dalton Vereniging 

 
 
 
 
 

Zie handleiding visitatie lidscholen 
(Gebaseerd op Toetsingskader Erkenning Daltoninstellingen) 

 
Naam school Daltonschool Lange Voren 

Adres Lange Voren 92 

Postcode en plaats 3773 AT Barneveld 

E-mailadres school langevoren@langevoren.nl 

Directeur Erik van Turnhout 

Adjunct-directeur  

Daltoncoördinator   

Aantal groepen/ klassen (VO)  3 

Aantal leerlingen 68 

Populatie (PO)/ schoolsoort (VO)   

Aantal leraren 5 

In bezit van Daltoncertificaat 4  

Bezig met Daltoncursus  1( 1 collega zit in het 2e jaar van de opleiding) 

Nevenvestigingen Ja, deze locatie is een nevenvestiging 

Stand van zaken inspectie 2012 inspectiebezoek gehad met een voldoende/ 
goed 

Visitatieteam  

Voorzitter  

Lid 1.  

Datum visitatie      27 -01 - 2014 

Soort visitatie  1e licentieaanvraag 

  2e licentieaanvraag 

 x Licentieverlenging 

  versnelde visitatie licentieverlenging 

  visitatie na bezwaarprocedure 
 

Commissies visitatie PO en VO 
Nederlandse Dalton Vereniging 

Bezuidenhoutseweg 251-253 
2594 AM Den Haag 
Tel. 070 - 331 52 81 

bestuursbureau@dalton.nl  

 
 
 

V i s i t a t i e v e r s l a g 

mailto:langevoren@langevoren.nl
mailto:bestuursbureau@dalton.nl


 
 

Visitatieverslag op basis van 6 kernwaarden, september  2013 2 

 
 
 
niet van toepassing bij  1

e
 licentieaanvraag 

 
 
 

Bespreek met elkaar de weektaak en maak afspraken over de volgende punten: 
1. Afstemming of de weektaak loopt van maandag t/m vrijdag of van donderdag 

t/m woensdag. 
2. Uitbreiding van extra werk met keuzes waarbij de leerling zelf iets kan 

brengen ( leercontract). 
3. Het afmaken van de weektaak. 
4. Soepeler overgang van groep 2 naar groep 3 en van groep 5 naar groep 6. 
5. Ruimere planning, met name in de bovenbouw ( kinderen hun werk voor de 

gehele week laten plannen). 
 

 
 
 

Gedurende de week wordt er in alle groepen gewerkt met taken. De week begint op 
maandag en eindigt op vrijdag.  
Op de takenkaart, kortweg weekwerk genoemd, is er ruimte voor Kies maar.  
Dit zijn bijvoorbeeld spelactiviteiten of oefenactiviteiten op de diverse vakgebieden. 
Kinderen kiezen zelf hun activiteit en samenwerkmaatje. Op het weekwerk is tevens 
ruimte voor het vermelden van specifieke lesstof voor het kind. Dit noemen we  
“Dit is speciaal voor jou”.  
De stof die hier vermeld staat, wordt door zowel door de leerkracht als de leerling, 
ingebracht. Niet alles van het weekwerk hoeft aan het eind van de week af te zijn. 
Kwantiteit is niet altijd kwaliteit. Het welbevinden van het kind kan daar een belang-
rijke rol in spelen. De leerkrachten stimuleren kinderen, in persoonlijke gesprekken, 
om na te denken en hun verantwoording te nemen. 
In de onderbouw ( groep 1-2 en 3) wordt gewerkt met het planbord. Tijdens de begin 
maanden van groep 3 vindt er een uitwisseling/ contactmoment plaats om de over-
stap tussen groep 2 en 3 te verkleinen. De werking van de planborden is op elkaar 
afgestemd. 
 Als de kinderen in groep 3 eraan toe zijn wordt de overstap gemaakt naar het  
weekwerk waarbij werk staat aangegeven per dag. In groep 5 vindt vervolgens de 
overstap naar een weekwerkkaart plaats. Het werk voor de hele week staat hierop 
en het kind kan zelf de keuze maken wanneer het wat gaat maken. Kinderen kunnen 
moeten soms samenwerken bij de diverse vakgebieden. Het plannen van het werk 
gebeurt op een natuurlijke manier in overleg en  onder verantwoording van de 
kinderen zelf.  
 
Sinds dit schooljaar beschikt Daltonschool Lange Voren over een leerlingenraad. 
Deze democratisch gekozen raad bestaat uit 2 kinderen van de groepen 5 t/m 8.  
Zij beheren zelfstandig een budget van €200 per schooljaar. De raad legt verant-
woording af aan alle kinderen van de school.  De leerlingenraad denkt mee met de 
directie en voorziet deze van input bij belangrijke zaken die de kinderen aangaan.  
Onder begeleiding van 2 moeders beschikt de schoolkrant over een eigen redactie. 

0. Realisering aanbevelingen vorige visitatie 

aanbeveling 1. 
1. 

evaluatie school 
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In de redactie bestaat uit kinderen uit de groepen 6 t/m 8. Elke schoolkrant wisselt 
de samenstelling zodat een ieder de kans krijgt om hieraan deel te nemen. 
 
Een aantal keer per jaar organiseren de leerlingen van de bovenbouw een open 
podium. Dit is de kans om als leerling je talenten te laten zien aan de hele school.  
 

 
 
 

De planning kan/ moet nog ruimer over de week. De leerlingen plannen nu nog  
per dag. Laat ze op maandag al voor de hele week gaan plannen.  

 
 
 
 

Laat vertrouwen in de leerlingen blijken door bijvoorbeeld: 

 Niet bij alle leerlingen elke dag het werk nakijken. 

 Leerlingen van groep 1 zelf de dopjes in laten hangen ( of met behulp van 
leerlingen uit groep 2). 

 Leerlingen zelf de overblijflijst in laten vullen. 
 

 
 
 

De leerlingen kijken het gemaakte werk zelfstandig na. Dit gebeurt vanaf groep 3  
(zodra de leerlingen het systeem van nakijken begrijpen). De groepen 4 t/m 8 kijken 
zelfstandig na. De leerkrachten controleren steekproefsgewijs op inhoud, netheid,  
verzorging en vorm ( juiste notatie). Het zelfstandig nakijken gebeurt bij groep 6 t/m 
8 in de hal. In groep 3 t/m 5 in het lokaal.  
Het vertrouwen in de leerlingen blijkt ook uit het zelfstandig kiezen van een werkplek 
of computer.  
Bij de kleuters en in begin groep 3 worden de dopjes van het planbord zelfstandig 
door de kinderen aangebracht. Nieuw is hierin dat de kinderen een weekoverzicht 
hebben en zien wat ze al gedaan hebben. Tevens is zichtbaar welke werkjes 
verplicht zijn. Hiermee stimuleren we de zelfstandigheid en verantwoordelijkheid al 
vanaf groep 1. 
 
Het overblijven wordt niet direct georganiseerd door school. Om eventuele fouten en 
daarmee financiële consequenties te voorkomen is ervoor gekozen om de lijsten niet 
door de kinderen in te vullen. 
 

 
 
 

Deze aanbeveling heeft de school goed uitgevoerd, maar het is zinvol om te kijken 
naar het plannen bij groep 1 en 2.  
Dit plannen neemt veel tijd in beslag. Er zijn zeker andere mogelijkheden (geniet van 
ervaringen op andere daltonscholen). 

 
 

bevindingen visitatieteam 

aanbeveling 2. 
1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 
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De basis voor samenwerken is ruim voldoende aanwezig. Ga bouwen op die basis. 
Breng een ontwikkelingslijn in beeld voor de vaardigheden die nodig zijn voor het 
samenwerking en kijk naar de mogelijkheden om de samenwerking uit te breiden 
met gerichte opdrachten in de weektaak waarin coöperatief gewerkt moet worden. 
 

 
 
 

De koppeling tussen het samenwerken en het handelingsgericht werken hebben we 
geprobeerd vorm te geven met het Seminarium voor Orthopedagogiek van Hoge-
school Utrecht.  Al snel werd duidelijk dit niet haalbaar was. De focus is vervolgens 
gaan liggen op HGW lezen.  Dit hebben middels uitgebreid tot alle vakgebieden.  
Het creëren van een ontwikkelingslijn voor samenwerken heeft vertraging opgelopen 
door personeelswisseling en de noodzaak om leerlingen te werven en daardoor te 
kunnen blijven bestaan.  
 

 
 
 

Voldoende, er is wel een verschil tussen samen werken en samenwerken. 
Coöperatieve leervormen zouden kunnen worden uitgebreid. Dit gebeurt in reguliere 
lessen, hoorden we achteraf, maar dit hebben we niet gezien. 

 
 
 

Geef de daltoncoördinator meer verantwoordelijkheid. Denk daarbij aan:  

 Dalton als vast punt op de agenda. 

 Bewaken, vernieuwen en borgen van het Daltonbeleidsplan (neem het 
beleidsplan de verplichte scholing op). 

 Inplannen van collegiale consultatie met een Kijkwijzer. 

 
 
 

Dalton staat regelmatig op de agenda. Het handboek wordt bijgehouden. De dalton- 
coördinator neemt wanneer mogelijk deel aan de Daltoncoördinatoren bijeen-
komsten. Door het kleine team, krimp en bezuinigingen zijn we genoodzaakt om 
keuzes te maken. Hierdoor is bijvoorbeeld collegiale consultatie op het gebied van 
Dalton moeilijk te realiseren.  
Het daltonniveau is stabiel en onderhouden. Het team is voornemens om het Dalton-
onderwijs op Daltonschool Lange Voren verder te ontwikkelen en te vernieuwen. 
  

 
 
 

Het hechte team leert en doet veel samen. 
Collegiale consultatie kan ook door groepswisselingen/ruilen van groep. 
Wat in het daltonboek beschreven is, zagen we ook terug tijdens de visitatie. 
 

aanbeveling 3. 
1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

aanbeveling 4. 
1. 

evaluatie school 

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

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

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

1.4 De leerling draagt zorg voor zijn leeromgeving. 
 

 
 
 

Tijdens het plannen van het weekwerk plannen de leerlingen zelf de opdrachten in. 
De leerling tekent zijn eigen weekwerk af en reflecteert zijn eigen werk. Vervolgens 
kan hij verantwoording afleggen over zijn gemaakte werken aan zijn leerkracht. Dit 
doet de leerling door aan het einde van de week op het weekwerk de evaluatie in te 
vullen en dit op vrijdag te bespreken met de leerkracht. Het weekwerk gaat aan het 
eind van de week mee naar huis, in de repetitiemap, zodat de leerling verantwoor-
ding kan afleggen aan zijn ouders.   
Het verantwoorden van het weekwerk aan de medeleerling wordt incidenteel  
gedaan. Bij samenwerken wordt er bijvoorbeeld verantwoording afgelegd aan de 
medeleerling over het samen gemaakte werk.  
Door het opruimen van de spullen, het netjes houden van de toiletten en het spreken 
met gedempte stem zorgt de leerling voor een prettige leeromgeving.  
 

 
 
 

Goed. De leerlingen weten goed wat er verwacht wordt, ervaren zelf vrijheid en 
weten er goed mee om te gaan. 

 
 
 

1.5 De leraar kan loslaten en schenkt vertrouwen aan zijn leerlingen. Hij biedt 
hiervoor een kader waarbinnen de leerlingen hun eigen leerproces kunnen 
vormgeven.  

1.6 De leraar houdt rekening met verschillen en creëert maatwerk dat zichtbaar 
is in de taakinhoud.  

1.7 De leraar begeleidt zijn leerlingen en geeft waar nodig sturing, op zo'n 
manier dat de leerlingen zich vaardigheden eigen kunnen maken om de 
leerdoelen te behalen en  de taak te kunnen volbrengen. 

 

 

 

 

 

 

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

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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De leerkrachten laten de leerlingen los door ze zelf keuzes te laten maken zoals het 
wel of niet volgen van de instructie en de mate van oefenstof. Ook het bepalen met 
wie en waar het werk gemaakt wordt zijn keuzes van de leerlingen zelf. Daarnaast 
werken kinderen op hun eigen niveau.  

 
 
 

We zagen meerdere mogelijkheden waarbij lln. een keuze maken voor het volgen 
van de instructie. 

 
 
 

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. 

 

 
 
 

Daltonschool Lange Voren is een kleine school met een hechte gemeenschap waar 
de deur altijd open staat. Het kleine team heeft veel vertrouwen in het uitvoeren van 
de onderlinge taakverdeling. Door bewust grenzen te stellen en elkaar bij te staan 
waarbij nodig. De leerkrachten vervullen hierbij een voorbeeldfunctie.  
 
Door de vaardigheden van de leerkrachten in te zetten zorgen zij er gezamenlijk 
voor dat de leerlingen Daltonschool Lange Voren verlaten met veel extra kennis en 
vaardigheden die niet vermeld staan in de methodes.  
Er zijn legio mogelijkheden om aan de scholingsbehoefte van de leerkrachten te 
voldoen. Op stichtingsniveau is er een academie opgericht om de drempel van 
scholing te verlagen.   

 
 
 
 

Goed. Er heerst een sfeer van vertrouwen en veiligheid. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

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

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

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

2.4 De leerling kan omgaan met uitgestelde aandacht. 

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

 
 
 

De leerlingen nemen zelf het initiatief om de door de leerkracht gestelde doelen te 
bereiken. Dit komt voort uit het uitgangspunt dat we leerlingen begeleiden en sturen. 
In gesprekken met kinderen proberen we ze na te laten denken over wat ze al 
kunnen en wat ze nog willen leren. Het stellen van eigen leerdoelen is iets waar we 
ons als school verder in kunnen ontwikkelen.  
We attenderen de kinderen erop dat het niet erg is om fouten te maken en dat 
kiezen voor de makkelijkste weg niet altijd de beste weg is. Op die manier dagen we 
ze op een natuurlijke en ongedwongen manier uit.  
Tijdens het zelfstandig werken hanteren we in alle groepen het principe van 
uitgestelde aandacht. In de groepen 1 en 2 gebeurt dit middels een ketting. In groep 
3 t/m 5 gebeurt dit middels een afbeelding van een kikker met de bewuste ketting.  
In groep 6 t/m 8 gebeurt dit op een natuurlijke wijze zonder zichtbare middelen. Met 
uitgestelde aandacht willen we graag dat kinderen zelf een oplossing bedenken of 
hulp vragen bij een ander, hetgeen samenwerken bevordert.  
Tijdens het zelfstandig werken in groep 3 t/m 5 wordt er gewerkt met een blokje op 
de tafel zodat de medeleerling weet of het mogelijk is een vraag te stellen, iemand te 
storen of juist niet.  

 
 
 

De school heeft dit beschreven zoals wij het aantroffen. 
 

 
 
 

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. 

 

 

2. Zelfstandigheid  
 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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De leraar zorgt voor passende opdrachten en taken die de leerlingen zelfstandig 
kunnen uitvoeren. Het werken gebeurt in eigen tempo en op eigen niveau. Er is 
ruimte voor kinderen om eigen initiatief te tonen in, het bedenken en uitvoeren van 
opdrachten. De kinderen ervaren daarin veel vertrouwen van de leerkracht. 
Kinderen kunnen ook andere talenten laten zien zoals dans, drama, zang tijdens het 
open podium en tijdens de activiteit “Samenwerken”. Daarnaast is er ruimte voor 
kinderen om eigen initiatieven te nemen zoals acties te ondernemen. De leerkracht 
zorgt voor de ruimte, ondersteuning en vertrouwen, zodat kinderen optimaal tot 
ontplooiing kunnen komen. 

 
 
 

De school schetst hier hoe wij het aantroffen. 
 

 
 
 

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.  

 

 
 
 

Net als bij de leerlingen krijgen de leerkrachten de ruimte om hun talenten in te 
zetten en te ontwikkelen. Hier wordt tijdens de taakverdeling rekening mee 
gehouden. Tijdens de uitvoer van activiteiten worden de talenten zoveel mogelijk 
gebundeld om tot het beste resultaat te komen.  
  

 
 
 
 

Goed. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

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

3.2 De leerling werkt op respectvolle wijze samen met leraar en mede-
leerlingen. 

 

 
 
 

Binnen onze school hebben de kinderen veel mogelijkheden om samen te werken. 
Naarmate de kinderen ouder worden, nemen de mogelijkheden tot samenwerken 
toe. Van samen spelen in de bouwhoek tot een open podium organiseren en 
presenteren. De leerkracht reflecteert met de leerlingen het samenwerkgedrag.  
In de groepen 3,4 en 5 wordt het samenwerken bevorderd en gestuurd. Dit gebeurt 
door middel van  een roulatieschema waar de kinderen zelf verantwoording dragen. 
Bij de daarop volgende groepen wordt minder gestuurd.   
De basis voor het samenwerken is de respectvolle grondhouding. Dit komt overal in 
terug. Dit betekent dat positief gedrag gestimuleerd en negatief gedrag gereflecteerd 
wordt. Tijdens het samenwerken wordt er gebruik gemaakt van enkele coöperatieve 
werkvormen.  
Eens in de twee weken wordt “Samenwerken” als vak gegeven. Gedurende een uur 
werken de kinderen in heterogene groepen aan een taak, werkje of opdracht. De 
groepen blijven 3 lessen hetzelfde, waardoor er groei in de samenwerking kan 
ontstaan.  In groep 6,7 en 8 wordt nadien met de leerkracht gereflecteerd en worden 
tips uitgewisseld om strubbelingen op het gebied van samenwerken te verbeteren. 
 

 
 
 

Samenwerken t.o.v samen werken.  
De coöperatieve werkvormen kunnen worden uitgebreid. 
Tijdens het oudergesprek hoorden we dat het samenwerken, dat eens in de twee 
weken door de hele school plaatsvindt, een goed effect heeft op de leerlingen. 

 
 
 

3.3 De leraar werkt op respectvolle wijze samen met collega’s en leerlingen. 

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

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

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

 

 
 
 

3. Samenwerking  

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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Onze respectvolle grondhouding vinden we terug in alle lagen binnen de school.  
Dit betekent dat leerlingen, leerkrachten, ouders en andere betrokkenen op een 
respectvolle manier met elkaar omgaan om samen te zorgen voor een respectvolle 
leefomgeving. Een ieder kan zichzelf zijn.  
Door deze manier van werken worden krachten gebundeld en talenten ingezet om 
alle taken binnen de school gezamenlijk uit te voeren. 
 

 
 
 

Respect is een grondhouding van allen. soms zagen we dit wat minder bij de leer-
lingen, wanneer de leerkracht niet uitdrukkelijk aanwezig was. 

 
 
 

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.   
 

 
 
 

Door het kleine karakter van de school en de beperkte ruimtes binnen de school is 
het van belang om goed samen te werken en samen te leven. Zowel met de 
kinderen, leerkrachten als met ouders. Zo hebben we een leerlingenraad met een 
eigen budget dat zij zelf vrij mogen beheren. Ze leggen hier verantwoording voor af 
aan de overige kinderen.  De link met de democratische grondgedachte, ook binnen 
de staat Nederland, wordt duidelijk aangegeven.  
De ouderraad en de MR hebben een positieve bijdrage aan de sfeer op school.  
De ouderraad organiseert en faciliteert diverse leuke schoolactiviteiten en zorgt 
daarmee voor een goede sfeer. De MR draagt bij aan het goed functioneren van de 
school door constructief mee te denken. Daarnaast is de betrokkenheid van veel 
ouders bijzonder groot te noemen. Het team doet eigenlijk nooit tevergeefs een 
beroep op ouders. Aan de andere kant probeert het team altijd open te staan voor 
ouders. 

 
 
 

De ouders voelen zich zeer betrokken bij de school. 
Er wordt veel samengewerkt. Er wordt bijvoorbeeld door ouders, leerlingen en 
leerkrachten samen een open dag gehouden, waarbij de leerlingen een prominente 
rol hebben. 
De leerlijn samenwerken kan kritisch worden bekeken om de verschillen tussen 
samen werken en samenwerken en samenwerkend leren te bezien.  

 
 

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 kinderen krijgen van de leerkracht een weekwerk en kunnen vervolgens 
plannen, in het begin per dag. We geven in groep 3 de voorkeur aan een fysiek 
werkbord t.o.v. een papieren weekwerk. Dit om de overgang van groep 2 naar groep 
3 te verkleinen. Door de diversiteit en grote de hoeveelheid van taken is het niet 
realiseerbaar een weekoverzicht op het planbord bij te houden. 
Vanaf groep 5 krijgen de kinderen meer verantwoordelijkheid en keuzevrijheid om 
verder te werken. Er zijn momenten in de week dat de leerling kritisch naar zijn werk 
kijkt om de planning bij te sturen. Er wordt vooral gekeken naar de kwaliteit  en 
natuurlijk ook naar de kwantiteit. In overleg met de leerling wordt dit bijgestuurd en 
worden er afspraken gemaakt. Er wordt aan het einde van de week gereflecteerd op 
het taakwerk, werkhouding en werkverzorging. Dit gebeurt op het weekwerk en in 
een gesprek tussen leerkracht en leerling. Uit die gesprekken vloeien ook afspraken 
voort over aanpassingen van de leerstof.  
 

 
 
 

In de ene groep gebeuren de gesprekken met leerlingen meer structureel dan in de 
andere groep. Dit zou in alle groepen structureel moeten gebeuren. 

 
 
 

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.  

 

 
 
 

Reflectie vindt plaats door in gesprek te gaan met de leerling en door schriftelijke 
evaluatie op het taakblad. Op sommige momenten vindt de reflectie klassikaal plaats 
of in een groepje dat samengewerkt heeft.  
Belangrijk onderdeel daarin is de zienswijze van de leerling en zijn reflectie daarop.  
Binnen het team heerst een veilig klimaat dat de leerkracht in staat stelt om kwets-
baar op te stellen en hulp te vragen aan collega’s.   

4. Reflectie  
 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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Zie hiervoor: schoolniveau. 

 
 
 

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. 
 

 
 
 
 

Door collegiale consultatie, klassenbezoeken wordt de leerkracht in de gelegenheid 
gesteld om van elkaar te leren. In alle groepen wordt er gereflecteerd. De wijze 
waarop dit gebeurt is niet vastgelegd  of beschreven in een doorgaande lijn.  
In groep 3 t/m 5 wordt voor reflectie op het werk gebruik gemaakt van de 
Maichenbaum methode. Voor reflectie op samenwerk problemen of omgang met 
elkaar wordt gebruik gemaakt van de Kanjertraining. 
 

 
 
 

Reflectie kan worden uitgebreid en structureel plaatsvinden. 
Dit hoeft niet op één moment maar kan, afhankelijk van de leerling, door de week 
plaatsvinden. De doorgaande lijn is nog onvoldoende zichtbaar. 

 
 
 
 
 
 
 

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. 

 

 
 
 

Binnen onze school wordt gewerkt met leerdoelen die omschreven zijn in het 
groepsplan. Deze zijn gemaakt n.a.v. de groepsoverzichten en indien nodig mening 
van het kind. De kinderen  hebben ook de mogelijkheid om een persoonlijk leerdoel 
te omschrijven op het weekwerk. Dit weekwerk wordt wekelijks met kinderen en 
leerkracht gereflecteerd. Tijdens de reflectie wordt zowel de werkhouding als de 
besteding van de leertijd gereflecteerd. Ook andere aspecten kunnen daarin aan  
de orde komen. 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 

5. Effectiviteit/ doelmatigheid  
 

evaluatie school 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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Het werken op zich is een basishouding en vaardigheid die kinderen aangeleerd 
krijgen vanaf groep 1. Indien nodig wordt hierin gestuurd en begeleid. Dit alles heeft 
er toe geleid dat er een prettige en rustige werksfeer hangt in de school. 
 

 
 
 

Zie: schoolniveau 

 
 

 
 
 

5.4 De leraar behaalt zijn leerdoelen. 

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

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

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

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

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

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

 

 
 
 

De leerkrachten geven het onderwijs vorm door zich te houden aan de doelen die 
gesteld zijn in de groepsplannen.  Tevens wordt de methode als leidraad gehanteerd 
om de leerlijnen te volgen. Door de opzet van de school in combinatiegroepen wordt 
de leerkracht gedwongen om zeer effectief met zijn leertijd om te gaan. Het zelf-
standig werken biedt de mogelijkheid om de kinderen op hun eigen niveau te laten 
werken. Deze manier is het ook mogelijk de kinderen te motiveren of extra hulp te 
bieden. Daarnaast geeft het kinderen de gelegenheid om zelf de keuze te maken om 
de instructie te volgen of niet. Hierdoor ontstaat er ruimte om kinderen op hun eigen 
niveau of methode te laten werken. 

 
 
 

Zie: schoolniveau 

 
 
 

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.  

 

 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 
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Deze vraag volgt nog na afronding leerlijnen.  
 
Geen doorgaande lijn daltoncompetenties wel (planning, uitgestelde aandacht, zw) 
Wel de zichtbare dingen. Op het gebied samenwerking niet de competenties. Nu 
nog geen leerlijn. Geen doel. Leerlijn samenwerking voor 5 december.  
 
Effectieve instructie moeten gegeven worden. Resultaten gezien is het effectief.  
Observaties. Welbevinden van de leerlingen.  
 
Groepsplannen en groepsoverzichten. 

 
 
 

We troffen aan wat de school beschreef. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

6. Borging  
 

Indicatoren op schoolniveau 
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We werken planmatig aan Daltonontwikkeling. Er is gewerkt aan een Dalton-
handboek. Voor het schooljaar 2013-2014 is er een plan opgesteld Daltondoelen 
2013-2014. Het werken aan die doelen had dat schooljaar geen prioriteit omdat er 
discussie bestond over het voortbestaan van de school. Het team heeft zich uit-
gesproken om zich meer te gaan richten op het verder ontwikkelen van het Dalton-
onderwijs. 
Het aansturen van de daltonontwikkeling is een van de doelen waar aan gewerkt 
moet worden. De daltonnetwerkbijeenkomsten worden bezocht. Het Regionaal 
Dalton Directie Overleg wordt incidenteel bezocht.  
Dit jaar volgt nog een leerkracht de Daltonopleiding en wordt dit schooljaar afgerond. 
Dan hebben alle leerkrachten de Daltonopleiding gevolgd. De directeur volgt de 
opleiding Daltonopleiding voor leidinggevende.  
Er wordt iedere twee jaar een stichting breed tevredenheidsonderzoek gehouden 
onder de leerkrachten, ouders en leerlingen. Hierin worden ook ouders gevraagd 
over de kwaliteit van het onderwijs. Dit tevredenheidsonderzoek vindt eind 2014 
plaats. Specifieke vragen over Dalton ontbraken hierin en deze keer is er wel de 
mogelijkheid om specifieke Daltononderwerpen aan bod te laten komen. 
Het bestuur ondersteunt weliswaar het bestaan van de school maar heeft niets van 
doen met de Dalton-ontwikkeling. Op eigen initiatief van de Daltonscholen in ons 
bestuur hebben we een eigen Daltonoverleg gepland.  
De leerlingen worden hier niet structureel betrokken bij de Dalton-ontwikkeling.  
Het uitdragen van de daltonidentiteit wordt nog niet optimaal uitgedragen in de 
schoolgids, rapporten etc. Wel zijn we hier mee bezig. Dit jaar zijn we bezig met het 
ontwikkelen van een nieuw schoolrapport waarbij de Daltonprincipes nog meer 
worden meegenomen. 
 

 
 
 

De school streeft naar / heeft een goede borging. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Overige opmerkingen school 
 (nog niet in zelfevaluatie opgenomen, maar wel relevant) 
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De leerlingenraad is zeer betrokken en heeft een eigen budget. 
Ze wordt gekozen middels een voordracht en speech. De leerlingen zijn enorm 
tevreden over de school en willen niks veranderen. 

 
 
 
 
 

De leerkrachten zijn zeer betrokken. De meeste leerkrachten werken al lang op deze 
school. Ze zijn goed op elkaar in gespeeld en zorgen samen voor een goede door-
gaande daltonlijn. Twee leerkrachten zijn op dit moment bezig daltonzaken “op de 
kaart” te zetten en dit blijkt precies aan te sluiten bij onze aanbevelingen. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ouders zijn goed tevreden over deze school. De drempel naar de directie/ de school 
is laag. Er is altijd tijd voor de ouders. 
Ouders worden goed betrokken bij alles.  
De communicatie is soms echter wel op het laatste moment (soms kan dit niet 
anders). 
Kleinschaligheid en het daltonconcept spreekt de ouders aan. 
Ieder kind mag zijn wie hij/zij is. 

 
 
 
 
 
 

Door omstandigheden kon de daltoncoördinator niet bij het gesprek aanwezig zijn. 
De intern begeleider heeft zijn plaats in genomen. 
Dit is kenmerkend voor dit hechte team dat nauw samenwerkt; iedereen weet van 
"al wat er op school speelt" 
De school heeft hard gewerkt worden om het leerlingenaantal stijgend te krijgen. 
Hierdoor heeft de daltonontwikkeling een enige tijd minder prioriteit gekregen, 
maar werden de daltonverworvenheden zeker behouden. 
Momenteel wordt er weer volop over daltonzaken nagedacht en is er verdere  
ontwikkeling in gang gezet. 
De schoolleiding is trots op de school, de leerlingen en de ouders.  

Uit de gesprekken met ouders 

Uit de gesprekken met leerlingen 

Uit de gesprekken met leraren en ondersteunend personeel 

Uit de gesprekken met de schoolleiding 



 
 

Visitatieverslag op basis van 6 kernwaarden, september  2013 17 

 
 
 
 
 

naam bestuurslid: Dhr. H. van der Zwaag. 

Het bestuur is zeer lovend over de school. 
Temidden van andere daltonscholen zijn zij een parel. 
Er is een uitstekend contact met de directie en de teamleden. 
Misschien kan De Lange Voren in de toekomstige ontwikkelingen een pilot rol 
worden toebedeeld. 

 
 
 
 
 

  ontwikkeling 

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

vertrouwen 
 x 

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

* niet van toepassing bij licentieverlening 

 
 
 

 

 
 

 Advies Criteria 

 Licentie verlenen 
 

Maximaal één onvoldoende kernwaarde. 

 Over twee jaar versnelde visitatie 
voor licentieverlening 

Twee of meer onvoldoende kernwaarden 

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

x Licentie voor vijf jaar verlengen 
 

Maximaal één onvoldoende kernwaarde inclusief 
realisering aanbevelingen vorige visitatie  

 Over twee jaar versnelde visitatie  
(bij de vijfjaarlijkse visitatie) 

Twee of meer onvoldoende kernwaarden inclusief 
realisering aanbevelingen vorige visitatie 

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

 

Uit de gesprekken met het bestuur 

Advies aan het bestuur van de NDV 
 

beoordeling 



 
 

Visitatieverslag op basis van 6 kernwaarden, september  2013 18 

 
 
 
 
 
 

Aanbeveling Omschrijving 

Nr.1 Maak de (leer)doelen duidelijk en inzichtelijk door en voor de leerling en 
door de leerkracht.  
 
Ontwikkel de mogelijkheid tot stellen van doelen door de leerlingen. Denk 
hierbij zowel aan periodedoelen voor de groep als aan individuele doelen 
voor de leerling. 

Nr.2 Coöperatieve werkvormen kunnen worden uitgebreid en moeten worden 
benut. Geef in het weekwerk vaker een gerichte samenwerkopdracht. 

Nr.3 Reflectie moet worden uitgebreid aan de hand van een doorgaande lijn  
1 t/m 8. 
*realiseer je wat doel en nut zijn van reflectie. 

Tip 1 Maak gebruik van de leerlingenraad bij daltonontwikkeling, zoals het 
plannen voor een hele week in plaats van voor een dag. 

 
 
 
 

Wij hebben genoten van het daltononderwijs op de Lange Voren. 
Er heerste een fijne en veilige werksfeer. 
Het team straalde een groot enthousiasme uit en wil verder ontwikkelen.  
De aanbevelingen zijn dan ook meer te zien als ontwikkelpunten naar nog beter 
daltononderwijs. 
 
 
 
 
 
 
 
 

naam handtekening datum 

   

 

 

 

 

 

 

  

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

 

slotopmerkingen 
 

Ondertekening voorzitter visitatieteam 
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Alle geledingen die betrokken zijn bij de school kijken tevreden terug op de visitatiedag. 
De gesprekken en klassenbezoeken vonden plaats in een ontspannen sfeer.  
De school is trots op het feit dat leerlingen en ouders niet geïnstrueerd hoefden te worden 
over het Daltononderwijs op onze school.  
De ontvangen aanbevelingen worden door de school erkend. Wij zullen hiermee aan de 
slag gaan. De toegekende tip wordt in overweging genomen en zal worden meegenomen 
in de verdere ontwikkeling van het Daltononderwijs op Daltonschool Lange Voren. 
 
Een tip van onze zijde: in de uitnodigingsbrief stond niet beschreven dat de school een 
lunch diende te verzorgen. Dit is uiteindelijk goed gekomen.   
 

 

 

 

 

 

aanbeveling 1. 
(letterlijk overnemen uit 
visitatieverslag) 

Maak de (leer)doelen duidelijk en inzichtelijk door en voor de 
leerling en door de leerkracht.  
 
Ontwikkel de mogelijkheid tot stellen van doelen door de leerlingen. 
Denk hierbij zowel aan periodedoelen voor de groep als aan 
individuele doelen voor de leerling. 

actie Het in kaart brengen en rangschikken van doelen. Aansluitend 
zullen we hieraan een doorgaande lijn opstellen en implementeren 
in het dagelijks onderwijs. 

uitvoerenden team 

tijdvak 2015 

scholing/ externe 
ondersteuning 

Als hier behoefte aan is, zullen we aan het begin van schooljaar 
2015-2016, in scholing voorzien. 

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) 

Coöperatieve werkvormen kunnen worden uitgebreid en moeten 
worden benut. Geef in het weekwerk vaker een gerichte samen-
werkopdracht. 

actie Het delen van coöperatieve werkvormen en het consequent 
toepassen van coöperatieve werkvormen. 

uitvoerenden team 

tijdvak Schooljaar 2015-2016 

scholing/ externe 
ondersteuning 

Ter ondersteuning van de leerkrachten en het opfrissen van de 
vaardigheden zal er in de school posters opgehangen met daarop 
de meest voorkomende werkvormen. Daarnaast bestaat er de 
mogelijkheid om een training coöperatieve werkvormen te volgen. 

toelichting  
 
 

aanbeveling 3. 
(letterlijk overnemen uit 
visitatieverslag) 

Reflectie moet worden uitgebreid aan de hand van een door-
gaande lijn 1 t/m 8. 
 
*realiseer je wat doel en nut zijn van reflectie. 

actie Een vervolg geven aan het startdocument Reflectie. Het aan-
passen en toepassen van het reflecteren binnen de school. 

uitvoerenden team 

tijdvak Schooljaar 2015-2016 (vervolg) 

scholing/ externe 
ondersteuning 

Als hier behoefte aan is, zullen we aan het begin van schooljaar 
2015-2016, in scholing voorzien. 

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 


