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Van leerkracht gestuurd naar leerling gestuurd m.b.t. de planning van de dagtaak 
naar weektaak een doorgaande lijn opzetten van groep 3 t/m 8. 
 

 
 
 

Wij hebben op schoolniveau afspraken gemaakt over het omgaan met taken,  
het door leerlingen plannen van taken. 
Wij hebben een doorgaande lijn hiervoor gemaakt voor de groepen 1 t/m 8.  
Deze afspraken zijn opgenomen in het daltonhandboek (H 5.2). 
Vanaf groep 1/ 2 plannen kinderen taken voor een week. Er is een duidelijke 
opbouw door de school heen. 
 

 
 
 

De aanbeveling is wel opgepakt, maar kan o.i. nog verder worden uitgebouwd.  
Het team heeft al aangegeven de taak nader te gaan bekijken, onderzoeken. 
 

 
 
 
 

Zorg voor verdieping in het samenwerkend leren om te komen tot coöperatief leren. 
Borg dit in de doorgaande Daltonlijn binnen de school. 
 

 
 
 

Op Liereland hebben wij een doorgaande lijn in het samenwerkend/coöperatief 
leren. Deze lijn is terug te vinden in het daltonhandboek (H6 en H8). 
 
September 2009 hebben we een studiemiddag gevolgd met als thema “Coöperatief 
werken, de doorgaande lijn”, o.l.v. Ineke Bruning van de OBD Noordwest. Hierin 
hebben wij een stuk informatie over het onderwerp gekregen, doorgaande lijnen 
bekeken en  in gesprek met elkaar het belang van coöperatieve werkvormen 
besproken. 
Na deze studiedag hebben wij meer werkvormen in de groepen ingezet. Er staat 
een doorgaande lijn op papier, zie daltonhandboek. In de groepen worden 
coöperatieve werkvormen ingezet. De doorgaande lijn is bekend bij iedereen  
(bijlage 8 in daltonhandboek). 
 

 

0. Realisering aanbevelingen vorige visitatie 

aanbeveling 1. 
1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

aanbeveling 2. 
1. 

evaluatie school 
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Deze aanbeveling is goed opgepakt en uitgevoerd. 
 

 
 
 
 

Advies: Maak een handboek, Daltonwerkboek OBS Liereland, waarin je beschrijft 
hoe jullie vorm en inhoud geven aan het daltononderwijs op OBS Liereland. Dat is 
handig voor de borging, invallers, natuurlijk ook voor het team, visitatie Dalton en 
inspectie. 
 

 
 
 

De Daltonwerkgroep, bestaande uit een leerkracht uit iedere bouw en de dalton-
coördinator, heeft dit op zich genomen. Zij hebben een informatief boek samen-
gesteld met veel foto’s zodat externen(ouders en andere belangstellenden) een idee 
krijgen hoe op Liereland het daltononderwijs vorm krijgt. 
 
Daarnaast hebben wij een daltonhandboek gemaakt waarin de onderwijs-
inhoudelijke visie en onze werkwijze naar voren komen.  
 

 
 
 

Het Daltonhandboek Liereland is een prima document geworden. Niet alleen op 
papier, maar ook in de uitvoering. De bladen “Dalton “ volgens de leerkrachten is 
een echte aanrader, leuk om zo de reacties van het team te lezen. 
 

 
 
  

bevindingen visitatieteam 

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. 
 

 
 
 

Groepen 1/ 2: 

 Door met de kinderen duidelijke regels en afspraken te maken ontstaat er 
ruimte voor de kinderen om eigen keuzes te maken en om daar zelf 
verantwoordelijk voor te zijn. 

 Planning van de taken op het takenbord. 

 Verdeling van de (huishoudelijke) taken in de groep. 
Groepen 3/ 4: 

 De kinderen zijn zelf verantwoordelijk voor hun materialen. 

 De kinderen leveren hun werk in op de nakijktafel. 

 De (huishoudelijke) taken zijn verdeeld en worden door de kinderen 
zelfstandig uitgevoerd. 

 De kinderen plannen hun weektaken op het takenbord. 
Groepen 5/6: 

 Door gestapelde instructie hebben de kinderen de gelegenheid om hun werk 
zelf in te delen. 

 De kinderen zijn verantwoordelijk voor het afmaken van hun werk in de 
aangegeven tijd. 

 De kinderen plannen hun weektaak op hun formulier en hangen het af  
op het weektaakbord. 

 Via de takencirkel, waarop alle namen van de kinderen en alle taken staan, 
zijn de (huishoudelijke) taken verdeeld, de kinderen voeren deze zelfstandig 
uit. 

Groepen 7/8: 

 De kinderen plannen een deel van hun werk op maandag voor de rest van de 
week. 

 Via de takencirkel zijn de (huishoudelijke) taken verdeeld, de kinderen voeren 
deze taken zelfstandig uit. 

 De kinderen zijn verantwoordelijk voor het fruit/de gymspullen meenemen op 
de fruitdagen/gymdagen. 

 De kinderen geven elkaar feedback bij wereld verkenning. 

 Vrijheid in kiezen van werkplek. 

 Vrijheid in keuze om een taak alleen of met een maatje te doen. 

 De kinderen zijn, deels, verantwoordelijk voor het zelf nakijken van hun werk. 

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 moeten de weektaken die ze af hebben zelf afhangen op het 
weektaakbord. 

 Regelmatig worden de verantwoordelijkheden op individueel niveau en op 
groepsniveau besproken. 

 De kinderen hebben keuze vrijheid om mee te doen met de verlengde 
instructie. 

 De kinderen kijken, deels, hun eigen werk na. 
N.B. 
Zie ook bladen per groep/functie. 
 

 
 
 

Het visitatieteam heeft vandaag gezien, dat leerlingen verantwoordelijk zijn voor hun 

taken en het pakken van materialen. Ze krijgen ruimte daarvoor. Er is ook een basis 

van vertrouwen bij de leerlingen onderling, dit is duidelijk te merken en te zien. 

Leerlingen geven elkaar ook verantwoordelijkheid d.m.v. samenwerken. Mooi 

voorbeeld was dat groep 8 verantwoording d.m.v. presentaties aflegde aan de 

visiteurs en de groep. 

 

Er wordt nu bewust gekozen voor een aantal taken zodat leerling succeservaring 

krijgen. 

Tip: geef de leerling ook de verantwoording om zelf terug te komen voor een 

instructie in de klas. 

 

 
 
 

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

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

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

 

 

 
 

De meeste indicatoren zijn zichtbaar in het deel dat beschreven is op leerlingniveau. 
De vrijheden en verantwoordelijkheden die de kinderen krijgen, geven de leer-
krachten. De leerkrachten houden rekening met de taken die kinderen krijgen, deze 
moeten zelfstandig te maken zijn en op verschillende niveaus uitgevoerd kunnen 
worden. 
De leraar begeleidt, motiveert, stuurt, kan loslaten en schenkt de leerlingen 
vertrouwen. Dit is de basis van het daltononderwijs. 
 
N.B. 
Zie ook bladen per groep/functie. 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 



 
 

Visitatieverslag op basis van 6 kernwaarden, september  2013 6 

 
 
 

“Loslaten” 
Jullie kijken en luisteren naar de leerlingen. Zij mogen gedeeltelijk aangeven wat zij 
willen leren. Er zijn parels te vinden in jullie school! Jullie geven aan dat jullie bij 
elkaar kijken, gebruik elkaars expertise! 
 

 
 
 

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. 

 

 
 
 

 Op school heerst een sfeer van vertrouwen. 

 De leerkrachten en andere medewerkers zijn verantwoordelijk voor hun eigen 
werk en groep. Dit wordt besproken tijdens de groepsbesprekingen met IB en 
tijdens de klassenobservaties door de directie. 

 Afspraken worden vastgelegd in notulen en in een map op Share Point, dit is 
een digitale omgeving waarin documenten en mededelingen gedeeld worden. 
Over het algemeen komen mensen hun afspraken na. 

 Binnen de gesprekkencyclus/functioneringsgesprekken geeft de medewerker 
aan op welk gebied hij/zij zich wil ontwikkelen. Er wordt gezocht naar een 
passende nascholing. 

 De leerlingen uit de leerlingenraad helpen mee met de rondleidingen op de 
open dag. Zij organiseren sinds een paar jaar een disco, dit is ondernemend 
leren. 

 De leerlingen van de leerlingenraad maken acties van punten uit het KMPO, 
bijvoorbeeld vloeibare zeep in toiletten/wc-rolhouders/ anti-pest-presentatie  
in de groepen. 

 We werken met werkgroepen, iedere groep stelt zelf doelen(met input uit het 
team), evalueert deze doelen. Zij krijgen de vrijheid om onderwerpen uit te 
werken en zijn verantwoordelijk voor hun deel van het jaarplan. 

 We maken de leerlingen medeverantwoordelijk voor de schoolomgeving en 
voor de orde en discipline op school, bijvoorbeeld fietsencontrole op het plein. 
Ook binnen de groepen krijgt iedere leerlingen een taak waar hij/zij verant-
woordelijk voor is. 

 In alle groepen wordt aan het begin van het jaar, samen met de kinderen,  
een positief geformuleerde lijst met regels gemaakt voor die groep. 

 
N.B. 
Zie ook bladen per groep/functie (directie/ib/or/…) 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 
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Er is een zeer goede werksfeer en open structuur. Zowel op bestuursniveau bij  
leerkrachten en ouders was dit zichtbaar. Dit is een kracht van jullie. Ook is er 
aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling en inzet van talenten op basis van 
vertrouwen. Jullie kunnen hier “loslaten”. 
Complimenten! 
 

 
 
Ontwikkelpunten Liereland: 

We willen dat leerlingen nog meer eigenaar worden van hun eigen leerproces en dat zij 

zich bewust zijn van de verantwoordelijkheid die gepaard gaat bij de vrijheid die de 

leerlingen krijgen.  Probeer ‘los te laten”. Jullie hebben expertise genoeg om dit als team 

aan te kunnen en in te grijpen waar nodig is. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 

 
 
 

Groepen 1/ 2: 

 De kinderen leren hun taken te plannen en te organiseren. 

 De kinderen pakken zelf hun materialen die ze nodig hebben en ruimen dit, 
na afloop, weer netjes op. 

 De kinderen kiezen hun activiteiten m.b.v. de kiesmandjes. 

 De kinderenkijken naar de dagritme kaarten en zien welke activiteiten  
in welke volgorde gedaan worden op een dag. 

 De kinderen kleden zichzelf om voor de gym. 

 De kinderen gaan zelfstandig naar het toilet. 

 De kinderen voeren hun (huishoudelijke) taken zelfstandig uit. 

 De kinderen vragen hulp aan hun maatje/juf als zij dit nodig hebben en 
kunnen omgaan met uitgestelde aandacht. 

 

bevindingen visitatieteam 

2. Zelfstandigheid  
 

evaluatie school 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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Groepen 3/ 4: 

 De kinderen kiezen zelf wanneer ze hun weektaak doen. 

 De kinderen kunnen de materialen zelf pakken en opruimen. 

 De kinderen vullen vanaf groep 4 ’s ochtends zelfstandig hun dagtaak in,  
zij kleuren de taken die zij afgemaakt hebben af. 

 De kinderen kijken, deels, zelfstandig hun werk na. 

 De kinderen zien, in groep 3, de volgorde van de activiteiten d.m.v. de 
dagritmekaarten. 

 De kinderen vragen hulp aan hun maatje/juf als dit nodig is (daltonblokje),  
zij kunnen omgaan met uitgestelde aandacht. 

Groepen 5/6: 

 De kinderen plannen zelf hun werk. 

 De kinderen kijken zelfstandig na. 

 De kinderen pakken hun materialen en ruimen het op. 

 De kinderen vragen hulp aan hun maatje/juf als dit nodig is (daltonblokje),  
zij kunnen omgaan met uitgestelde aandacht. 

 De kinderen vullen ’s ochtends hun dagtaak in, zij kleuren de taken die ze  
af hebben af. 

 De kinderen zien op het bord wanneer er instructie wordt gegeven, hier 
houden ze rekening mee tijdens het plannen van hun taken. 

Groepen 7/8: 

 De kinderen kunnen m.b.v. magneten zelf inplannen wanneer zij naar de 
bibliotheek/het ICT-lokaal, het toilet gaan. 

 De kinderen leveren hun werk in en kijken het zelf, deels, na. 

 De kinderen bepalen zelf de volgorde van hun werk, ze plannen verschillende 
vakken in voor de week. 

 De kinderen vullen ’s ochtends hun dagtaak in, zij kleuren de taken die ze 
afgemaakt hebben af. 

 De kinderen zien op het bord wanneer er instructie wordt gegeven, hier 
houden ze rekening mee tijdens het plannen van hun taken. 

 Het zelf oplossen van problemen en nadenken over hoe te handelen wordt 
gestimuleerd. Dit komt aan de orde bij de lessen uit de Vreedzame School. 

 
N.B. 
Zie ook bladen per groep/functie. 
 

 
 
 

 
De leerlingen gaan gestructureerd en zelfstandig aan het werk. Dit gebeurt op 

verschillende werkplekken. 

De leerlingen mogen zelf deze keuze maken. Vandaag hebben wij de verschillen 

gezien in tempo en niveau. 

De eigenheid van het kind staat centraal, probeer dit uit te bouwen. 

 
 

 

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

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

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

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

 

 
 
 

Door de voorwaarden te creëren stellen de leerkrachten de leerlingen in staat om 
zelfstandig keuzes te maken en hun taken uit te voeren. 
De leerkrachten organiseren het groepsgebeuren zo, zodat er goed zelfstandig 
gewerkt kan worden. Dit is terug te zien in de indeling van de lokalen en gangen, 
maar ook in de indeling van de kasten. Zie ook hoofdstuk 3 daltonhandboek 
Liereland. 
De dag is zo verdeeld dat er voldoende tijd is om zelfstandig aan de taken te 
werken. 
De leerkrachten waarderen de inbreng van hun leerlingen. Zij gaan uit van de 
talenten van hun leerlingen. Dit komt tot uiting bij de verdeling van de taken bij 
samenwerken en bij de taken in het lokaal.  
 
N.B. 
Zie ook bladen per groep/functie. 
 

 
 
 
 

Jullie geven de leerlingen tijd en ruimte om de instructie wel/ niet te volgen. 

Bereikbaarheid materialen: duidelijk en overzichtelijk. 

De doorgaande lijn hebben wij gezien vandaag.  

 

Tip: Ga met elkaar in gesprek hoe een leerling nog zelfstandiger kan worden.  

In de doorgaande lijn `zelfstandigheid` zit nog verschil. Maak meer gebruik van 

handelingswijzers waar nodig. 

 

 
 
 

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.  

 

 
 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 
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 Leiding geven op een Daltonschool zie ik als: Leiding geven waar het moet, 
begeleiden waar het kan! 

 De school creëert voor leerkrachten en andere medewerkers de ruimte om 
hun talenten te laten zien en te ontwikkelen. De school stimuleert de mensen 
initiatieven te nemen en te tonen.  

 Dit komt bijvoorbeeld tot uitdrukking in de werkgroepen; Dalton, lezen, 
rekenen, Engels, die wij hebben. 

 In het taakbeleid hebben we mensen die bijvoorbeeld veel sporttaken 
hebben, ICT taken hebben, creatieve taken hebben. Hiermee maken we 
gebruik van de talenten.   

 Bij een intake gesprek met mogelijk toekomstige ouders vertellen wij altijd dat 
wij daarin een wisselwerking verwacht tussen thuis en school. Als een ouder 
regelmatig bijvoorbeeld het stoeltje van een kind in de kring zet, bespreken 
wij dit. Ook als een kind in de middenbouw zegt: Mijn moeder is vergeten mijn 
gymspullen mee te geven, dan vragen wij “ Wie moet er gymmen vandaag?”     

 
N.B. 
Zie ook bladen per groep/functie (directie/ib/or/…) 
 

 
 
 

 
Leerkrachten krijgen ruimte om bij elkaar te kijken. Leerkrachten krijgen ruimte om 

hun talenten te gebruiken. 

 

 
 
Ontwikkelpunten Liereland: 
 

In de jongere leerjaren wordt meer beroep gedaan op het eigen initiatief van de leerlingen. 

Kijk hoe je dit nog duidelijker kan doorzetten naar de hogere leerjaren.  Het ‘eigen keuze’ 

biedt hiertoe mogelijkheid, maar wordt nog te weinig door leerlingen ingezet voor eigen 

onderzoek en leren vanuit eigen interesse.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 

 
 
 

Groepen 1/ 2: 

 De kinderen leren van elkaar en leren tegelijkertijd met elkaar om te gaan en 
rekening te houden met elkaar. 

 Tijdens de Daltonateliers (zie ook in het dalton handboek) werken de oudere 
en jongere kinderen met elkaar samen. 

 Vier keer per jaar vindt er een activiteit met de peuters en kleuters samen 
plaats. 

 We werken met een maatjesbord. De maatjes wisselen regelmatig. Zo heb je 
de ene keer een maatje die jou veel kan leren en de andere keer is het 
andersom. 

 Wij geven regelmatig samenwerk opdrachten. 
Groepen 3/ 4: 

 Tijdens het lezen en de spelling werken we in drie niveaugroepen. Binnen 
iedere groep zijn kinderen aan een maatje gekoppeld (zie maatjesbord) zodat 
ze samen de opdracht kunnen maken en elkaar kunnen helpen. 

 Met creatieve vakken kiezen de kinderen regelmatig met hun maatje een 
opdracht of krijgen ze een groepsopdracht. 

 Bij de Daltonateliers, zie handboek, werken kinderen uit verschillende 
groepen samen. 

 Er vinden dagelijks groepsopdrachten plaats (3/4). 
Groepen 5/6: 

 Er worden coöperatieve werkvormen ingezet bij diverse vakgebieden. 

 Kinderen presenteren samen iets voor de klas, dit gebeurt bij wereld 
oriëntatie, bij een boekbespreking en/of spreekbeurt. 

 Bij een open podium ontstaan verschillende groepjes die een optreden 
verzorgen. 

 Samenwerken is ook hulp vragen en geven (daltonblokje). 

 Bij de Daltonateliers werken kinderen uit verschillende groepen samen. 
Groepen 7/8: 

 Er wordt op allerlei vakgebieden in de week samengewerkt. 

 Bijvoorbeeld bij de gymles. 

 Bij wereld oriëntatie werken de kinderen per groep een thema uit en 
presenteren dit aan de groep. 

 Er worden coöperatieve werkvormen ingezet (zie doorgaande lijn in het 
daltonhandboek). 

 Bij de (huishoudelijke) taken wordt samengewerkt. 

3. Samenwerking  

evaluatie school 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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 Samenwerken is ook hulp vragen en geven (daltonblokje). 

 Bij de Daltonateliers werken kinderen uit verschillende groepen samen. 

 De kinderen geven elkaar uitleg als er hulp gevraagd wordt. 
 

N.B. 
Zie ook bladen per groep/functie. 
 

 
 
 

 
Samenwerking staat als een huis. In alle groepen is dat goed terug te zien. Sfeer 
verhogend en een veilige omgeving om tot samenwerken te komen. 
 

 
 
 

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. 

 

 
 
 

Samenwerking zie je door de hele school heen binnen alle geledingen. Het is terug 
te vinden in de groepen, in de gangen, bij de werkgroepen en onder de ouders en 
andere vrijwilligers binnen de school. 
Ook tijdens de naschoolse activiteiten, zie aanbod in het BSA boekje, gaan de 
mensen op respectvolle wijze met elkaar om en wordt er vanzelfsprekend samen 
gewerkt. 
Voorwaarde is vertrouwen en veiligheid binnen de school (en daarbuiten). 
 
N.B. 
Zie ook bladen per groep/functie. 
 

 
 
 

De school is een echte gemeenschap, er zijn geen drempels of andere obstakels. 
Alle geledingen werken met elkaar samen, niet omdat het voorgeschreven is, maar 
vanuit een innerlijke behoefte zo gaan we met elkaar om. 
 
 

 
 
 
 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 
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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.   
 

 
 
 

 Liereland is een veilige plek waar iedereen zich prettig voelt en kan samen-
werken. 

 In de leerlingenraad en in de ouderraad/MR wordt goed samengewerkt. 

 Leren van en met elkaar in het team; collegiale klassenbezoeken, in de 
werkgroepen zitten collegae met meer kennis van zaken op dit gebied. 
Minimaal drie keer per jaar zetten zij een item op de agenda voor een 
vergadering. 

 Samenwerking in de bouw, met een parallel groep, binnen het taakbeleid en 
met ouders. 

 De directie, directeur en adjunct directeur, en IB participeren in boven-
schoolse overlegorganen. 

 Een intervisiegroep met 5 daltondirecteuren, binnen de regio, komt regelmatig 
bijeen voor intervisie en collegiale consultatie 

 Stagiaires van MBO en HBO functioneren binnen het team. Zij overleggen en 
pakken ook klassen overstijgende taken op binnen de school. Zoals het 
organiseren van de sportdag, de presentatie van de playbackshow. 

 
N.B. 
Zie ook bladen per groep/functie (directie/ib/or/…) 
 

 
 
 

 
Een veilige school is een sfeervolle school. Dat zou je kunnen bereiken door de 
methode de Vreedzame school, maar Liereland gaat verder dan die methode.  
Het is gewoon eigen geworden, net als ademhalen, doen zonder bij na te denken. 
Zo hoort het! 
 

 
Ontwikkelpunten Liereland: 
Vooral zo verder gaan. Een parel die je niet in een tijdschrift kan laten zien, maar wel 
door andere scholen uit te nodigen deze fijne sfeer te proeven, te ruiken, te zien. 
Op bepaalde momenten is samenwerkend leren ook aanwezig, probeer dit uit te 
breiden. 
 
 
 
 

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. 
 

 
 
 

Groepen 1/ 2: 

 Wij maken tijd vrij om met elkaar te evalueren en om feedback te geven en  
te ontvangen. 

 De kinderen bespreken wat er goed is gegaan en wat er de volgende keer 
beter kan. 

 Complimenten/opstekers geven is onderdeel van de Vreedzame School 

 Nadenken over je eigen handelen. 

 Tijdens de kringgesprekken komt dit dagelijks terug. 
Groepen 3/ 4: 

 Aan het einde van de les bespreken we hoe het gegaan is; wat ging er goed, 
wat kon beter? 

 De kinderen beoordelen hun eigen werk regelmatig met een stempel of smile. 

 Op het weektaakformulier kijken de kinderen terug naar hun werkhouding de 

afgelopen dag, zij beoordelen zichzelf met een smile (  ) 
Groepen 5/6: 

 Wij kijken iedere dag terug naar ons werk, naar ons eigen gedrag en 
formuleren dan doelen voor de toekomst. 

 Spiegelen, kijken naar je eigen werk. 

 Wij kijken kritisch naar ons eigen werk. 
Groepen 7/8: 

 De kinderen vullen aan het einde van de dag hun dag oordeel in op het 
formulier, dit gaat over werkhouding en gedrag. 

 Er wordt dagelijks gereflecteerd op de regel van de week die op het 
weektaakformulier staat 

 Bij de Vreedzame School bespreken we hoe zaken zijn gegaan, hoe je kan 
reageren, wat een reactie van een ander met je doet, … 

 In de ELO Birdy, dit is een elektronische leeromgeving waarin kinderen 
opdrachten maken, geven leerlingen en leerkrachten elkaar feedback 

N.B. 
Zie ook bladen per groep/functie 
 

 
 
 
 

4. Reflectie  
 

evaluatie school 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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Tip: pak reflectie op – vooraf – tijdens en achteraf – 
Nu nog wat teveel gericht op achteraf. 

 
 
 

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.  

 

 
 
 

De nieuwe kernwaarde Reflectie kan op Liereland worden uitgebreid. In alle groepen 
wordt er wel mee/aan gewerkt. Reflectie is nog vaak “bespreken hoe iets gegaan”. 
Er wordt gereflecteerd op samenwerking, gedrag, prestaties, werkhouding. 
De rapporten worden altijd met de leerling besproken en ook met de ouder. 
N.B. 
Zie ook bladen per groep/functie. 

 
 
 

We hebben in enkele groepen reflectiekaartjes gezien. Een goede stap.  
Laat de leerlingen een kritische houding ontwikkelen met betrekking tot hun eigen 
persoonlijkheidsontwikkeling. 

 
 
 

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. 
 

 
 
 
 

 Klassenbespreking n.a.v. toetsen en nascholingsthema’s door de IBer 

 Flitsbezoeken door directie en IBer gevolgd door een reflectieve vraag 

 Collegiale klassenconsultaties, leren van en met elkaar. 

 In de gesprekkencyclus wordt de werknemer gevraagd om te reflecteren op 
zijn werk 

 De leerlingen reflecteren iedere dag op hun werk/weektaakformulier. V.a. 
groep 5 is de leidraad de regel van die week. Deze staat op de weektaak.  
De leerlingen geven elkaar reflectie/feedback n.a.v. presentaties en 
spreekbeurten. In de groepen 7 en 8 zijn we begonnen met het werken in een 
ELO, zie ook reflectie, evaluatie school; hier is reflectie op je eigen werk en 
op elkaars werk een belangrijk onderdeel. 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 
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Zie ook bladen per groep/functie (directie/ib/or/…) 
 

 
 
 

 
Een duidelijke lijn in ontwikkeling naar reflecteren is zichtbaar op Liereland. 
Met de inzet van dit team kan deze lijn zeker sterker worden. 
 

 
 
Ontwikkelpunten Liereland: 
Reflectie in het rapport zou kunnen gaan naar kindgesprekken/portfolio waarin het 
kind vertelt, terugkijkend, maar ook toekomstgericht.  
Mooie start zou kunnen zijn om de  dalton kernwaarde te reflecteren in het rapport.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 

 
 
 

Groepen 1/ 2: 

 Voor de les is het doel bij de leerkracht en de leerlingen bekend. 

 Wij werken met een beredeneerd aanbod rond een thema, hierin staan  
de doelen beschreven en worden de vorderingen bijgehouden. 

Groepen 3/ 4: 

 Bij bijna elke les wordt het doel van de les benoemd. 

 De kinderen vragen hulp aan hun maatje of aan de leerkracht d.m.v.  
het daltonblokje, zie daltonhandboek. 

 De timetimer geeft de tijd( regelmatig) aan hoe lang de kinderen nog hebben 
voor hun werk. Dit is een soort klok waarop je kunt zien hoeveel tijd over is 
van de vooraf ingestelde tijd. 

 In de verlengde instructie krijgt een groep extra instructie van de leerkracht. 
De onderwijsassistent of stagiaire houdt toezicht/helpt. 

 Na de les bespreken we regelmatig wat het doel was en of wij dat doel 
behaald hebben. 
 

bevindingen visitatieteam 

5. Effectiviteit/ doelmatigheid  
 

evaluatie school 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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Groepen 5/6: 

 Wij werken met en bij een instructietafel. 

 Benoemen het lesdoel. 

 Terugblik aan het einde van de les/dag op de gestelde doelen. 

 Individuele doelen op bijvoorbeeld gedrag bespreken we met individuele 
leerlingen. 

 Effectieve inzet van tijd, menskracht en middelen. 
Groepen 7/8: 

 Effectieve inzet van tijd, bijvoorbeeld eten en drinken tijdens het kijken van 
schooltelevisie/voorlezen. 

 Doel benoemen aan het begin van de les. 

 Bij de Vreedzame School benoemen we de bedoeling van de les. 

 De leerkracht beschrijft het doel bij de lessen tijdens de voorbereiding in de 
planningsmap. 

 Opbrengsten worden geregistreerd. 

 Tijdens het reflecteren met de kinderen bespreken we de daltonkernwaarden. 

 Differentiatie is een effectief middel om doelen te behalen. 

 Het werken met “ stemmen” (zie daltonhandboek H7.3) is effectief. 

 Een taak hoeft niet altijd af te zijn, als het doel maar behaald is. 
 
N.B. 
Zie ook bladen per groep/functie 
 

 
 
 

 
De school vindt het doel belangrijker dan een taak die af is. Prima ontwikkeling, 
maar gaat dit op voor alle leerkrachten? 
 

 
 
 

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. 

 

 
  

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 
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Ook de inspectie van Onderwijs vindt het benoemen van lesdoelen erg belangrijk. 
De leerkrachten benoemen de doelen. Bij bijvoorbeeld de methode WIG (Wereld in 
getallen) is het een standaard onderdeel van de les om het doel op het digibord te 
tonen. In het kader van opbrengstgericht werken worden doelen steeds belangrijker. 
Ook in de groepsplannen worden gedifferentieerd doelen voor een periode aan-
gegeven. 
Door analyseren van toets resultaten en observaties past de leerkracht de doelen 
aan. Zo houd je rekening met de mogelijkheden van ieder kind. 
In het schooljaar 2013-2014 hebben we voor iedere groep de lestijden bekeken.  
Dit was verhelderend. Hoeveel tijd staat er voor beweging/creatieve vakken? Wij 
hebben toen gekozen om blokken “ zelfstandig werken” te maken. In die blokken 
kunnen kinderen werken aan verschillende taken/vakgebieden. 
N.B. 
Zie ook bladen per groep/functie 
 

 
 
 

 
Leerdoelen en ontwikkelingsdoelen. Hoe breng je deze in evenwicht? Met passend 
onderwijs zal steeds meer een beroep gedaan worden op de leerkracht om instructie 
op maat te geven. 
 

 
 
 

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.  

 

 
 
 

 De werkgroepen en de OR  stellen zelf hun doelen voor een jaar. 

 In de groepen wordt gewerkt met een urenverdeling over de verschillende 
vak- en vormingsgebieden. Dit leidt tot de noodzakelijke opbrengsten. 
Inspectiebezoek mei 2014: basisarrangement. 

 Er wordt gedifferentieerd les gegeven. In iedere groep is een instructietafel 
waar verlengde instructie wordt gegeven. Op de weekplanning schrijven de 
leerkrachten of alle leerlingen de doelen hebben behaald. Voor de IV en V 
leerlingen (dit zijn leerlingen die het laagste scoren bij de CITO toetsen) staan 
specifieke doelen in het groepsplan. 

 Streven naar hoge opbrengsten, zowel op gebied van leeropbrengsten als  
op gebied van persoonsvorming. 

 De leraar geeft taakgerichte feedback. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 
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 Uitgangspunt is vertrouwen in de leraar en de leerlingen. 

 Effectieve inzet van tijd, menskracht en middelen. We maken keuzes bij  
het inzetten van de formatie en de financiën. 

 Het team, de ouders en de leerlingen worden betrokken bij het formuleren 
van doelen. 

 
N.B. 
Zie ook bladen per groep/functie (directie/ib/or/…) 
 

 
 
 

 
Alle tijd is Daltontijd. Met deze uitspraak zou je als school moeten gaan overleggen 
of jullie daltonateliers ook toegepast kunnen worden op de cognitieve vaardigheden. 
 

 
Ontwikkelpunten Liereland: 
Geen afzonderlijke blokken met zelfstandig werken of daltontijd maar een school 
waar vanaf het begin tot het eind van de dag aan dalton wordt gewerkt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 

 
 
 
 
 

bevindingen visitatieteam 
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 Leerpunten uit eerdere jaren, zoals begrijpend lezen, komen dit jaar minimaal 
drie keer terug als agendapunt. 

 Onderdeel van het jaarplan is Dalton, hierin staat de ontwikkeling op dat 
gebied per jaar vermeld. 

 De trekker van de daltonwerkgroep was de daltoncoördinator. Omdat zij zich 
ook ontwikkelt op het gebied van OPLIS, opleiden in de school, hebben wij, 
m.i.v. dit schooljaar een dalton coördinator die de nascholing ook volgt. 

 In de schoolgids, op de website en op Pr-materialen stralen wij onze dalton- 
identiteit uit. Binnen het directie overleg van Ronduit benadruk ik regelmatig 
de waarde van de verschillende onderwijsconcepten binnen Ronduit. 

 Ieder jaar beleggen wij een studiemiddag op het gebied van Dalton. 
Daarnaast komt het thema maandelijks terug op bouwvergadering/ team-
vergadering. Hier kijkt de werkgroep ook op toe. 

 In 2013-2014 is de directeur gestart met de opleiding tot dalton 
leidinggevende, dit na positieve reacties binnen de intervisie. 

 In 2014-2015 zijn twee collegae gestart met de dalton opleiding voor leer-
kracht. Zij hadden zich het jaar ervoor al opgegeven maar toen waren er te 
weinig aanmeldingen in de regio. 

 In 2014-2015 is de coördinator gestart met de opleiding tot daltoncoördinator.  

 De kinderen werken in de lokalen, in de gangen, het ICT lokaal en de aula. 

 Dit jaar heeft iedere medewerker het verzoek gekregen om een daltonblad te 
maken, hoe breng jij de daltonkernwaardes in jouw werkzaamheden. Waar 
wil je je op ontwikkelen. Dit stond al wel centraal in de gesprekkencyclus. 

 Liereland is, zo mogelijk binnen de jaarplanning, vertegenwoordig op de  
3 Dalton regiodagen per jaar.  

 Iedere week staat een daltonregel/Vreedzame School regel centraal.  
Hier wordt in de groepen over gesproken en op gereflecteerd. Binnen de 
leerlingenraad wordt dalton ook besproken. 

 Binnen de OR is gekeken hoe wij meer Dalton konden worden. Zij hebben 
toen een taak : “begeleiden leerlingenraad” bij hun activiteiten gezet. Binnen 
de vergadering is besproken hoe de kernwaarden vorm krijgen bij de ouders. 

 De contributie voor de Daltonvereniging wordt bovenschools betaald, net als 
de opleiding tot daltonschoolleider. De algemeen directeur staat positief t.o.v. 
Daltononderwijs, hij ziet dat het goed werkt!  
 

N.B. 
Zie ook bladen per groep/functie (directie/ib/or/team). 
 

 
 
 

Planmatige daltonontwikkeling van alle geledingen en aangestuurd door directie en 
de daltoncoördinator zorgt voor vertrouwen in de toekomst. De school staat zeker 
niet stil, maar is volop in beweging. 
Ruimte voor proeftuinen, ruimte voor reflectie en verbetering van de dalton-
ontwikkeling zijn aanwezig. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 
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Ontwikkelpunten Liereland: 
Onderzoek eens of de daltonidentiteit ook in het rapport kan terug komen. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

De leerlingenraad is nauw betrokken bij de school. De raad heeft leuke ideeën en 
weet deze, na terugkoppeling naar de achterban, om te zetten in de uitvoering.  
De kinderen kunnen goed uitleggen hoe ze werken op school, wat ze vinden van  
de sfeer en het omgaan met elkaar. 
Leuk dat een OR-lid deze leerlingenraad begeleidt. 
 

 
 
 
 
 

 
Een leuk en enthousiast team. De neuzen staan dezelfde kant op, ondanks de 
individuele verschillen die er zijn in aanpak en het durven loslaten. 
Dit team kan veel bereiken en wil ook vooruit gaan. 
 

 
 
 
 
 

 

Vooraf een gesprek gehad met de directeur en de daltoncoördinator. 
Fijne school om leiding aan te geven; oppassen dat er niet voor de troepen wordt 
uitgegaan. De daltonontwikkeling van drie naar 5 kenmerken is op een juiste 
manier aangepakt. 
Veel van de teamleden werken al een langere tijd op deze school. Het gevaar dat de 
school ook al lang Daltonschool is met een vast team en daardoor ingedut raakt, 
leeft niet. Iedereen wil en kan zich ontwikkelen. 
Als knelpunt wordt genoemd de dag-weektaak in relatie tot de opbrengsten die van 
de inspectie geëist worden. 

Uit de gesprekken met leerlingen 

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

 

Uit de gesprekken met leraren en ondersteunend personeel 

Uit de gesprekken met de schoolleiding 
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De ouders zijn erg tevreden met de school en met het team, de directie. 
Laagdrempelig, goed bereikbaar, er wordt niet alleen naar je geluisterd, maar ook 
gehandeld. 
Ouders hebben wat te kiezen m.b.t. het onderwijs. Liereland met Dalton erg fijn, 
inbreng van de kinderen o.a. zichtbaar met de open dag. De kinderen verzorgen  
de rondleiding. 
Samenwerking wordt genoemd als sterk punt. Meehelpen, meedenken, het is 
gewoon op deze school. 
Als aandachtspunt wordt genoemd dat de PR als Dalton sterker kan worden 
aangezet. 
 

 
 
 
 
 

naam bestuurslid: Jan Zijp, algemeen directeur stichting Ronduit en 
Mariëlle Mol, onderwijskundig medewerker Ronduit. 

 
Gesproken is met Jan Zijp, algemeen directeur van de stichting Ronduit en met 
Mariëlle Moll, onderwijskundig medewerker van Ronduit. 
Binnen Ronduit is er 1 Daltonschool, 1 Montessorischool, een OGOO school en  
een Jenaplanschool. Breed geaccrediteerd door het bestuur. Heb je een onderwijs-
kundige visie, prima, laat maar zien en ga er voor. 
Liereland staat goed aangeschreven, groeit nog steeds. 
De directie krijgt het vertrouwen van het bestuur en is uitgegroeid tot een brede 
school met ook diverse naschoolse activiteiten voor de kinderen. 
 

 
 
 
 

  ontwikkeling 

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

vertrouwen 
 X 

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

* niet van toepassing bij licentieverlening 

 

Uit de gesprekken met ouders 

Uit de gesprekken met het bestuur 

beoordeling 
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 Advies Criteria 

 Licentie verlenen 
 

Maximaal één onvoldoende kernwaarde. 

 Over twee jaar versnelde visitatie 
voor licentieverlening 

Twee of meer onvoldoende kernwaarden 

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

X Licentie voor vijf jaar verlengen 
 

Maximaal één onvoldoende kernwaarde inclusief 
realisering aanbevelingen vorige visitatie  

 Over twee jaar versnelde visitatie  
(bij de vijfjaarlijkse visitatie) 

Twee of meer onvoldoende kernwaarden inclusief 
realisering aanbevelingen vorige visitatie 

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

 
 
 
 
 
 
 

Aanbeveling Omschrijving 

Nr.1 Voor de komende periode nadenken en handelen over de nu gebruikte 
dag- en weektaak. Alle tijd is daltontijd! Pas de instructietijd aan en de 
daarbij behorende differentiatie 
 

Nr.2 Geef de leerling meer vertrouwen en maak hem eigenaar van zijn 
persoonlijke ontwikkeling. Zorg voor duidelijke doelen, waar de leerling 
naar toe kan werken. 
 

Nr.3 Treed als school nog meer op naar buiten als Daltonschool. Zet hier je  
PR op in.  
Tip: Noem je voortaan Openbare Daltonschool Liereland. 
 

 
  

Advies aan het bestuur van de NDV 
 

Aanbevelingen die met een plan van aanpak opgenomen 
worden in de schoolreactie 
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We hebben als visitatieteam met veel plezier deze school bekeken en beoordeeld. 
Een goede ontvangst, een gezellige ontvangst met een team dat enthousiasme 
uitstraalt en bereid is naar je te luisteren en te verbeteren. De lunch was klaar-
gemaakt door de leerlingen zelf en wat voor een lunch! Complimenten hoor! 
Parels 

1. De samenwerking (zie ook verslag). 
2. De Daltonateliers. Een leuke en goede vorm om anders bezig te zijn met  

de creatieve vakken. 
 
Tip: Zet Dalton ook duidelijk boven de deur aan de kant van het plein. En bij 
binnenkomst Dalton is Vreedzame school. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

naam handtekening datum 

   

 

 

 

 

  

slotopmerkingen 
 

Ondertekening voorzitter visitatieteam 
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Wij hebben deze dag, als team, als zeer prettig ervaren. De visiteurs stelden zich positief 
op en er hing een ontspannen sfeer. 
 
Natuurlijk zijn wij ons altijd bewust van ons Daltononderwijs, maar in de aanloop naar  
10 februari hebben wij de zaken weer goed doorgesproken/gecontroleerd. Dit gaf ons 
energie om nieuwe ontwikkelingen op te pakken. 
 
De gesprekken met alle geledingen waren positief en toch ook kritisch. Iedereen voelde 
zich gehoord en sprak vrij uit. 
Wat ook fijn was: De mogelijkheid die wij kregen om ons op onze eigen wijze te mogen 
verantwoorden en de inbreng in het dag rooster. 
 
Kortom, een dag waar wij met een goed gevoel op terug kijken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

“slotopmerkingen” genoemd in het visitatieverslag. 
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aanbeveling 1. 
(letterlijk overnemen uit 
visitatieverslag) 

Voor de komende periode nadenken en handelen over de nu 
gebruikte dag- en weektaak. Alle tijd is daltontijd! Pas de instructie- 
tijd aan en de daarbij behorende differentiatie. 
 

actie 1. De ingezette actie in de wijziging van het dagtaak-
formulier, waarin ruimte komt voor reflectie. (2015-2016)  
Doelen op de weektaakformulieren, gedifferentieerd op 
niveau. 
 

2. De hele dag Dalton verder uitwerken (2016-2017). 
Transfer van Daltonateliers toepassen op andere 
vakgebieden.  
Geen afzonderlijke blokken met zelfstandig werken, 
maar de hele dag Dalton. 

3. Doorgaande lijn in de mogelijkheid van de leerlingen  
om zelf te kiezen voor instructie verder uitbouwen 
(2015-2016). 

4. Leerlingen aanwezig bij 10 minuten gesprekken, rapport 
eerst met leerling bespreken. 

uitvoerenden Werkgroep Dalton; het team erbij betrekken, de leerlingen om 
feedback vragen. 
Twee leerkrachten die de nascholing Dalton doen (weektaak-
formulier). Zij kunnen zaken uitproberen en hun ervaringen 
mee terug nemen naar het team. 

tijdvak Zie hierboven. Het komt erg goed uit dat we bezig zijn met het 
schrijven van een schoolplan, wij kunnen de ontwikkelingen 
verdelen over de komende vier jaren. 
Ad 4. Voorstel op TV in maart 2015, ingaand schooljaar  
2015-2016 

scholing/ externe 
ondersteuning 

Twee collegae nascholing Daltonleerkracht. 
2016-2017 iemand uitnodigen voor punt 2. 
Inzetten van collegiale klassenconsultaties op dit punt. 

toelichting  
 
 
  

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

Geef de leerling meer vertrouwen en maak hem eigenaar van zijn 
persoonlijke ontwikkeling. Zorg voor duidelijke doelen, waar de 
leerling naar toe kan werken. 

actie 1. Reflectie, vooraf, tijdens en achteraf. 

 Een LIO student inventariseert voor de zomer-
vakantie wat er gedaan wordt op dit gebied. Zij biedt 
theoretische ondersteuning en schrijft een uit-
gewerkt plan met aanbevelingen. Hier gaan we 
komend schooljaar op 2 studiemomenten mee bezig.  

 Inzet van feedbackspel bij het werken in de ELO-
groepen 7/8.  

 Op het rapport bij de werkhouding de kernwaarden 
zetten, inlegvel in rapport maken voor reflectie 
leerlingen zelf. 

2. Doorgaande lijn Zelfstandigheid in kaart brengen en 
uitwerken; 

 Meer handelingswijzers inzetten.  

 Leren door eigen onderzoek. 
3. Samenwerken; 

 gebruik coöperatieve werkvormen. 

 borgen en onder de aandacht houden, als vast punt 
3 x per jaar op bouwvergadering.  

uitvoerenden Daltonwerkgroep, team 
Daltoncoördinator 

tijdvak 1. 2014-2015, 2015-2016 
2. 2014-2015-2016 
3. 2016-2017 

scholing/ externe 
ondersteuning 

Teamnascholing “ Reflectie” door een externe deskundige 
Leren van en met elkaar. Kijken op andere Daltonschool 
(coördinator). 

toelichting  
 
 

aanbeveling 3. 
(letterlijk overnemen uit 
visitatieverslag) 

Treed als school nog meer op naar buiten als Daltonschool.  
Zet hier je PR op in.  
Tip: Noem je voortaan Openbare Daltonschool Liereland. 

actie 1. Wij noemen ons Daltonschool in PR/Media/Twitter/FB. 
2. De Vreedzame school muur verplaatsen naar de muur 

tegenover groep 5. De prominente muur wordt Dalton-
muur. 

3. Daltonschool Liereland boven de hoofdingang. 
4. Telefoon opnemen met “Daltonschool Liereland”. 

uitvoerenden Directie/Daltonwerkgroep/team/conciërge  

tijdvak De komende maanden, voor de zomervakantie 2015 

scholing/ externe 
ondersteuning 

n.v.t. 

toelichting Sponsor gezocht (en gevonden) voor nieuw naambord boven 
de ingang. 
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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 


