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niet van toepassing bij  1

e
 licentieaanvraag 

 
 
 
Ga op zoek naar de mogelijkheden om de leerlingen meer vrijheid te geven zodat jullie meer kunnen 
opschuiven van leerkracht gestuurd naar leerling gestuurd onderwijs. 
 
 
 

We hebben de laatste jaren gekeken naar mogelijkheden voor kinderen om zelf een 
rol te hebben in hun eigen leerproces. Bij onze keuze voor nieuwe methodes heeft 
dit mee gespeeld. Hierdoor hebben de kinderen bij onze nieuwe taal- en reken-
methode al meer keuze. Bij taal en spelling bekijken de kinderen zich na een 
instructie en oefengedeelte of ze het snappen. Ze hebben dan de keuze om extra 
instructie te volgen en om te kijken welke oefeningen op welk niveau ze gaan 
maken. Ook tijdens de taakbrief kunnen kinderen kiezen welke instructies ze gaan 
volgen. Deze instructiemomenten staan aangegeven op het bord in de klas. In de 
bovenbouw houden kinderen hier in hun planning rekening mee. Op de taakbrief 
proberen we regelmatig kerntaken te zetten waar leerlingen een keuze in kunnen 
maken.  
Bij elke taakbrief worden de kinderen in de hoogste groepen geprikkeld om na te 
denken over waar zij die week extra op gaan letten, wat ze anders willen doen, waar 
ze zichzelf in willen verbeteren. Hoe ze dit gaan doen of gedaan hebben, komt weer 
terug tijdens het evalueren van de taakbrief door de leerlingen zelf. Op deze manier 
geef je kinderen de vrijheid om zelf over hun eigen mogelijkheden na te denken en 
er mee aan de slag te gaan of het juist zo te houden.  
Ook staat er op elke taakbrief als verplichte taak keuzekast. Kinderen hebben elke 
week dus een stuk keuze bij de kerntaken. Bij de keuzetaken hebben de kinderen 
uiteraard ook zelf inbreng.  
Bij de kleuters staat er een pictogram op de taakbrief die aangeeft dat ze zelf 
kunnen kiezen. 
De doelen van de taken / lessen worden aangegeven, zodat kinderen zelf kunnen 
kijken en zich er bewust van worden, waar ze aan moeten werken. 

 
 
 

We vinden dat het team wel vorderingen heeft geboekt, maar er valt nog veel te 
winnen. We hebben het team ook een aanbeveling gegeven betreffende de planning 
en verwerking van de taak. 

 
 
 
Faciliteer het keuzewerk zo, dat je aan de interesse en leerbehoefte van de kinderen tegemoet komt. 
 
  

0. Realisering aanbevelingen vorige visitatie 

aanbeveling 1. 
1. 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 

aanbeveling 2. 
1. 
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De keuzekast heeft voor elke jaargroep een ruim aanbod, waar meerdere intelligen-
ties in voorkomen. De inhoud van de keuzekast wisselt met enige regelmaat. In de 
keuzekast staat ook een daltonmap. Hierin staan opdrachten, gebaseerd op de 8 
intelligenties, die kinderen zelf kunnen kiezen.  
Er is een doorgaande lijn voor de keuzekast vanaf groep 1. De keuzekast is elke 
week een onderdeel van de taakbrief van elke groep. Ieder kind moet dus iedere 
week zelf een keuze maken uit de keuzekast. 
Ook zijn er plustaken voor kinderen. Deze plustaken hebben te maken met de leer-
inhoud van die week. De plustaken zijn een verdieping / verrijking hiervan. Er zijn 
genoeg plustaken om hier een keuze in te maken.  

 
 
 

Team is erg druk geweest met het realiseren van een uitdagend pakket aan keuze-
werk. Mooie keuzekasten! Geef keuzewerk een meer “prominente”en wekelijks 
terugkerende plaats op de taakbrief. 

 
 
 
Bewaak en borg de doorgaande lijn vanuit een open attitude door samen en van elkaar te leren. 
 
 
 

Op een Daltonschool is het belangrijk om met elkaar over Dalton in gesprek te 
blijven. Dit doen wij op meerdere manieren. Elk jaar gaan de daltoncoördinatoren  
op groepsbezoek. Met name het nabespreken met de bezochte jaargroepen van die 
dag vinden wij zinvol. Op die manier gaan leerkrachten weer nadenken over 
bepaalde manieren waarop je een les kunt geven. Het uitwisselen van ideeën en 
brainstormen is waardevol. Ook de directie komt elk jaar op groepsbezoek. Hierin 
wordt het punt Dalton meegenomen. Er zijn mogelijkheden voor leerkrachten die bij 
een andere groep willen kijken; collegiale consultatie.  
Verder is Dalton een vast punt op de teamvergadering en op de bouwvergadering. 
Elke jaargroep heeft wekelijks een jaargroepoverleg. Hierbij wordt o.a. gekeken naar 
de taakbrief en de inhoud hiervan. Zo zorgen we ervoor dat we met de parallel-
groepen op één lijn blijven en bewaken we de vorm en de inhoud van de taakbrief. 
De daltoncoördinatoren hebben samen met de werkgroep Dalton en het team een 
matrix ontwikkeld waarop alle daltonafspraken staan weergegeven. Deze wordt aan 
het eind van het jaar weer geëvalueerd en eventueel bijgesteld. 
Bij een studiedag in 2012 hebben we in groepjes leerkrachten daltonscholen in de 
omgeving bezocht. Bij andere studiedagen zijn we in gesprek gegaan met elkaar 
over de leerlijnen zelfstandigheid, samenwerken en verantwoordelijkheid. De  
nieuwe inzichten zijn met elkaar besproken. Er zijn plannen gemaakt en leerlijnen 
geïmplementeerd.  

 
 
 
 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 

aanbeveling 3. 
1. 

evaluatie school 
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Jullie hebben erg hard gewerkt om een team met een gezamenlijk doel te worden. 
Een open houding om te leren van en met elkaar. Hou dat vast! 

 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 

 
 
 

Leerlingen zijn zelf verantwoordelijk voor het maken van de taken. Ze stellen zich 
vooraf een doel bij deze taak. Waar ga ik deze week op letten? Waar ga ik mijzelf in 
verbeteren? Er zit een opbouw in voor het maken van de weektaak. De kinderen 
plannen vanaf groep 5 voor de hele week. Ze houden er rekening mee wanneer er 
instructiegroepjes voor bepaalde taken / niveaus zijn. Aan het eind van elke taak-
brief vult de leerling een evaluatie in, gericht op de afgelopen week. Elke 4 weken 
gaan de taakbrieven mee naar huis. Er staat dan ook een evaluatie van de leer-
kracht op, gericht op het kind. Ouders kunnen op deze evaluaties reageren.  
In de groepen 1 hebben we sinds kort het planbord geïntroduceerd. We zien dat de 
leerlingen zo een beter overzicht hebben en sneller aan de slag kunnen. 
We hebben een leerlijn verantwoordelijkheid ontwikkeld. Hierin staat beschreven 
welke verantwoordelijkheden de leerlingen hebben. We hebben in maart 2014 een 
themaweek verantwoordelijkheid gehad. Hierbij zijn ook de 2 schoolregels aan bod 
gekomen:  
-Wij respecteren elkaar. 
-Wij zorgen goed voor onze spullen en omgeving. 
Leerlingen dragen ook zorg voor de leeromgeving. Dit uit zich in het uitvoeren van 
klassendienst, kopjesdienst, pleindienst en het plein opruimen. 

 
 
 

Wij hebben gedurende de visitatie alle bovenstaande punten ook daadwerkelijk in de 
praktijk gezien. De planning is nog wel erg leerkrachtgericht. Hier valt nog winst te 
behalen. Zie aanbeveling 1. Het planbord verdient nog verder onderzoek en 
implementatie. 

 
  

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

bevindingen  visitatieteam 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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1.5 De leraar kan loslaten en schenkt vertrouwen aan zijn leerlingen. Hij biedt 
hiervoor een kader waarbinnen de leerlingen hun eigen leerproces kunnen 
vormgeven.  

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

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

 

 

 
 

Er zijn grote verschillen tussen de kinderen als je kijkt naar het leren. Het ene kind 
heeft meer begeleiding en sturing nodig dan het andere. Hier ben je als leerkracht 
altijd mee bezig. Bij taal en rekenen werken we op 3 niveaus. Voor elk niveau zijn er 
instructiemomenten. Dit kan in de klas zijn, maar ook groepsdoorbrekend. In de 
hogere groepen wordt er met nieuwsbegrip in niveaus gewerkt. In de middenbouw 
gebeurt dit met technisch lezen. In veel groepen zijn er tijdens de inloop instructie-
groepjes, waarbij kinderen wisselen van lokaal, zodat elk kind op zijn eigen niveau 
aan het werk is. 
Het loslaten en vertrouwen geven gebeurt natuurlijk niet alleen tijdens de methode-
lessen, maar ook bij andere vakken. Bijvoorbeeld bij de gym waar kinderen met 
kaarten aan de slag gaan en zo samen (mede) verantwoordelijk zijn voor hun 
activiteit en leerproces. Maar ook door het maken van powerpoints of presentaties 
voor jongere groepen. 
Op de Bongerd wordt ieder jaar een aantal spelletjesmiddagen georganiseerd 
waarbij de leerlingen van groep 1 en 2 begeleid worden door de leerlingen van de 
groepen 6 en 8. De oudere leerlingen zijn op dat moment verantwoordelijk voor de 
jongere leerlingen. Ook lezen kinderen uit de bovenbouw regelmatig voor aan 
kinderen uit de onderbouw. 
De groepen 3 worden tijdens het tutorlezen begeleid door leerlingen uit groep 7.  
De groepen 7 hebben in lessen geleerd hoe je een goede tutor bent en kunnen dit 
vervolgens in de praktijk toepassen.  
De taak voor de leerkracht is om niet te snel in te grijpen en de leerlingen een kans 
te geven. Ook van fouten wordt geleerd. Na de spelletjesmiddagen, voorlezen en 
het tutorlezen is er een korte terugblik om het proces te evalueren.  
 

 
 
 

We zien dat de leerkrachten de kinderen vertrouwen geven. Bij het verwerken van 
de taak (qua planning en verwerking) moeten de kinderen dit vertrouwen ook 
krijgen. Zie aanbeveling 1. Kinderen nemen wel goed verantwoordelijkheid voor 
elkaar. 

 
  

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 
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1.8 Op de school heerst een cultuur van vertrouwen.  

1.9 Leraren en overige medewerkers kunnen omgaan met verantwoordelijkheid 
en het aangeven van grenzen.  

1.10 Leraren en overige medewerkers komen de afspraken na. 

1.11 De brede algemene vorming van leerlingen is richtinggevend.  

1.12 Het onderwijs wordt gegeven in een lerende organisatie waar leerlingen en 
leerkrachten zich kunnen ontwikkelen naar hun mogelijkheden. 

 

 
 
 

We zijn en blijven een lerende organisatie. Er is veel samenwerking tussen leer-
krachten op verschillende niveaus: Overleg in de jaargroepen, bouwvergaderingen, 
teamvergaderingen en vergaderingen van werkgroepen, maar ook studiedagen en 
mogelijkheden voor cursussen van onze stichting Konot. De deur van onze directie 
staat altijd open (letterlijk en figuurlijk). 
We werken vanuit vertrouwen. Vertrouwen in de wijze waarop wij Dalton vorm geven 
in onze school. De afgelopen periode hebben wij als school veel aandacht gehad 
voor de opbrengsten van taal, rekenen en lezen. Ook blijven we aandacht houden 
voor het geven van de zaakvakken op een daltonmanier, zodat we tegemoet kunnen 
komen aan de wensen en de algemene brede vorming van onze kinderen. Hierbij 
gebruiken we onze coöperatieve werkvormen. Deze staan in onze leerlijn samen-
werken. Verder is er blijvende aandacht voor muziek, gym, beeldende vorming en 
sociale vaardigheden. Voor dit laatste gebruiken we als signaleringsmethode M5. 

 
 
 

Het team werkt op een prima manier samen om een goed pedagogisch klimaat voor 
de kinderen te waarborgen. Men is bereid om van en met elkaar te leren. Dit onder 
leiding van twee bezielende daltoncoördinatoren. 

 
 
 
 
 
 
 

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. 
 

 
  

2. Zelfstandigheid  
 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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Wij vinden het erg belangrijk dat we, gelijk bij aanvang van de basisschooltijd, gaan 
werken aan de zelfstandigheid van onze kinderen. Vooral in groep 1 is er veel 
aandacht voor het zelfstandig leren uit- en aankleden, het zelfstandig naar het toilet 
gaan en het zelfstandig leren werken met ontwikkelingsmateriaal en ook het goed 
opruimen van deze materialen.  
Onze kinderen werken vanaf groep 1 met uitgestelde aandacht. De afspraken 
hiervoor zijn vastgelegd en terug te vinden in de beleidsnotities en matrix. Vanaf 
groep 1 wordt de kinderen geleerd dat het belangrijk is om elkaar te helpen. Dit 
gebeurt elke week structureel via het maatjeswerk, maar ook met het dagelijkse 
werk. De kinderen worden gestimuleerd om eerst hulp te vragen aan hun maatje / 
groepje, voordat ze naar hun leerkracht gaan.  Als de leerkracht het symbool voor 
uitgestelde aandacht kenbaar heeft gemaakt, plaatst de leerling zijn/haar 
naamkaartje op de daarvoor afgesproken plek en gaan de kinderen met iets anders 
aan het werk tot ze aan de beurt zijn.  
We stimuleren de kinderen in het maken van eigen keuzes tijdens het werken aan 
de taakbrief. Kom je bij de instructie zitten? Welke plek kies je om te werken? Wat 
maak je eerst? Vraag je hulp? Wat maak je vandaag? Wanneer maak je de samen-
taak met jouw maatje? 
De extra instructiemomenten die tijdens het werken aan de taak gegeven worden, 
staan aangegeven op het bord. De kinderen leren dat ze met hun planning rekening 
moeten houden met deze instructiemomenten. De leerkracht geeft op het bord aan 
wanneer hij/zij extra instructie geeft. 
De kinderen kijken, waar dat kan, hun eigen werk na. Zo kunnen kinderen direct zien 
of een taak begrepen is en wat er nog verbeterd en/of geoefend moet worden. We 
leren kinderen kritisch te zijn op hun eigen werk. Ze leren hoe ze hun werk moeten 
verbeteren en hoe ze hulp kunnen inschakelen als ze een taak niet gesnapt hebben. 
We hebben met het team de leerlijn zelfstandigheid gemaakt. Hierin hebben we 
opgenomen wat welke leeftijdsgroep zou moeten kunnen. De leerkrachten besteden 
veel aandacht aan deze leerlijnen en streven na dat de kinderen op het eind van het 
jaar deze vaardigheden beheersen.  

 
 
 

De kinderen kunnen goed met uitgestelde aandacht omgaan. Ook kunnen ze goed 

verwoorden waarom uitgestelde aandacht nodig is. 

Wat betreft de zelfstandigheid t.a.v. de taakbrief worden de kinderen niet uitgedaagd 

om hun zelfstandigheid te laten zien. Laat kinderen meer zelf plannen en ontdekken 

wat wel en niet werkt. Wij hadden het idee dat de kinderen dit best aan kunnen. 

(Aanbeveling 1). 

Kinderen kunnen prima zelf werkplekken kiezen. Er wordt gebruik gemaakt van 

gangpassen. 

Kinderen kijken zelf werk na. Afspraken hierover zijn duidelijk. 

Mooie andere voorbeelden van zelfstandigheid zijn het tutorlezen en de inloop 

(instructie). 

 

evaluatie school 

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. 

 

 
 
 

Op de taakbrief staan taken die door de leerlingen zelfstandig gemaakt kunnen 
worden. De materialen die daarvoor nodig zijn, zijn voor de leerlingen vrij toeganke-
lijk. Hetzelfde geldt voor de werkplekken binnen de school. Uiteraard hebben we 
daar wel regels voor vastgelegd. Deze regels en het nut van deze regels zijn voor  
de kinderen duidelijk. We stimuleren kinderen om zelf na te denken. De leerkracht 
luistert actief en geeft de vraag aan de leerling terug door bijvoorbeeld een tip te 
geven of een vraag terug te stellen. Dit geldt zeker ook in sociale situaties bij 
bijvoorbeeld een conflict. We proberen de kinderen beide kanten van het conflict te 
laten zien en vandaaruit met vragen de kinderen te helpen met het zoeken naar een 
oplossing. 
We beseffen dat ieder kind presteert op eigen vermogen en dat ieder kind zijn eigen 
talenten heeft. Deze talenten willen wij stimuleren. In alle jaargroepen is een keuze-
kast aanwezig. Omdat deze kast door meerdere groepen gebruikt wordt, staat de 
kast vanaf de groepen 3 op de gang. In deze kast zitten materialen gebaseerd op de 
8 intelligenties van Gardner. Zo zijn er o.a. natuurtaken, beweegtaken, rekentaken 
en samentaken. Door meerdere intelligenties aan te bieden zijn de  kinderen in de 
gelegenheid te kiezen wat bij hun past. Ook in het rapport is er, d.m.v. een portfolio, 
ruimte voor de individuele talenten. De kinderen kiezen allemaal iets dat zij zelf 
gemaakt of gedaan hebben en waar zij trots op zijn. Dit kan een bladzijde uit het 
schrijfschrift zijn, maar ook een foto waarop te zien is dat die koprol achterover 
eindelijk gelukt is.  
Ook tijdens de maandvieringen is er ruimte en aandacht voor verschillende talenten. 
We stimuleren en begeleiden de kinderen om hun talenten te laten zien. 
Speciale aandacht is er ook voor onze meerbegaafde leerlingen. Er is een werk-
groep meerbegaafdheid en een protocol waarin vastgelegd is hoe de procedure is 
bij het werken en omgaan met meerbegaafde kinderen. Wij werken op school o.a. 
met Acadin en Projectenballade.  

 
 
 

Team zoekt goed naar middelen om zelfstandigheid te bevorderen. Keuzekasten, 
portfolio en rapport zijn mooie voorbeelden.  
Ander mooi voorbeeld was het decor voor de musical, dat de kinderen samen met 
de ouders ontworpen en gemaakt hebben. 
Wat betreft het werken met de taakkaart valt er nog wel wat te “ontdekken”. Gun de 
kinderen ook hier meer zelfstandigheid. Ze kunnen het, volgens ons, prima! 
Aanbeveling 1. 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 
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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.  

 

 
 
 

Door de omvang van ons team wordt er veel gewerkt in werkgroepen. De werk-
groepen zijn praktisch op tijdsverdeling ingedeeld, maar er is ook wel degelijk 
gekeken naar interesse. De leerkracht met feeling voor techniek zit in de techniek-
werkgroep en de leerkracht die van carnaval houdt, organiseert met zijn werkgroep 
het carnavalsfeest. De werkgroepen werken onder toezicht van de directie auto-
noom. In een aantal werkgroepen (o.a. Sint/kerst/carnaval) zitten ook ouders.  
De werkgroep maakt een plan en voert dit uit.  
 
Ons bestuur (KONOT) en onze directie stimuleert de collega’s zich verder te ont-
wikkelen. Ons bestuur heeft een eigen scholingsaanbod waarvan alle collega’s 
gebruik kunnen maken. Tijdens teamvergaderingen is er ruimte en tijd om het 
geleerde terug te koppelen naar het hele team.  
 
Ieder jaar is er ruimte en tijd om met het hele team te werken aan hetzelfde onder-
werp tijdens studiedagen en studiemiddagen. De invulling van deze studiemiddagen 
komen vanuit ib, directie en team.  

 
 
 

We hebben een enthousiast team gezien, dat bereid is hard te werken om samen 
vooruit te komen. Ieder is gedreven en er worden veel “projectjes” opgezet om het 
onderwijs te verbeteren voor de kinderen. Er bestaat met zo’n grote school wel het 
gevaar voor eilandjesvorming. Waak hier met z’n allen voor. 

 
 
 
 
 
 
 

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. 

 

 
  

3. Samenwerking  

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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We hebben een lijn samenwerkend leren ontwikkeld. Hierin is per jaargroep opge-
nomen wat de leerlingen aan het eind van het jaar zouden moeten kunnen op het 
gebied van samenwerken. Ook hebben we een map samengesteld met 12 werk-
vormen. We hebben de werkvormen verdeeld over de jaargroepen, zodat alle 
kinderen op het eind van de basisschool in aanraking zijn gekomen met alle werk-
vormen. 
Daarnaast gebruiken we als hulpmiddel de rollenkaarten. Ook deze zijn ingedeeld 
op jaargroep. Dit is verder terug te vinden in de leerlijn samenwerken. De rollen-
kaarten worden regelmatig ingezet als hulpmiddel bij bijvoorbeeld wereldoriëntatie. 
We merken dat de hogere groepen geen behoefte meer hebben aan een echte 
kaart. Ze weten wat de rollen inhouden en kunnen deze rollen bij een samen-
werkingsopdracht zelf verdelen (iemand houdt de tijd bij, iemand schrijft, iemand 
leidt enz.). 
 
Onze taalmethode en rekenmethode bieden veel mogelijkheden voor samenwerken. 
Er zijn samenwerkingsvormen opgenomen in de handleiding. Een prima afstemming 
op ons aanbod. 
Een aantal lessen van bewegingsonderwijs is beschreven op kaarten. Op deze 
kaarten staat beschreven welke materialen de kinderen nodig hebben, wat de 
opdracht is, wat de spelregels zijn en wat je kunt doen als iets wel of niet lukt.  
De kinderen werken in groepjes samen, lezen de opdrachten en spelen het spel 
samen. 
 
Op iedere taakbrief zijn samenwerkingsopdrachten te vinden. Dit zijn taken die 
samen gemaakt moeten worden met het maatje. De samentaken zijn met een 
symbool op de taakbrief aangegeven. De maatjes wisselen wekelijks. Op deze 
manier komen de kinderen elkaar allemaal een keer als maatje tegen. De kinderen 
kunnen op het maatjesbord zien wie zijn of haar maatje is. Naast het werken met het 
maatje zijn er meer mogelijkheden om tijdens de taakbrief samen te werken, zoals 
uitleg vragen, samen een spel spelen uit de keuzekast of werken aan een plustaak.  
 
Respect voor elkaar wordt duidelijk zichtbaar als we kijken naar de schoolregels  
en M5. De schoolregels van de Bongerd zijn:  
- Wij respecteren elkaar. 
- Wij zorgen goed voor onze spullen en de omgeving 
Er zijn bewust maar twee regels. We willen niet dat kinderen overspoeld worden  
met regels. Deze twee regels geven de kern weer over hoe wij met elkaar omgaan. 
Mocht het toch zo zijn dat er grenzen overschreden worden en hebben kinderen 
daar last van, dan kunnen de kinderen hiervan een melding maken in M5. Deze 
meldingen worden door IB en directie gemonitord. Ook de groepsleerkracht heeft 
inzicht in deze meldingen. Op deze manier zijn we bezig om samen een veilig 
schoolklimaat te creëren waar ieder zijn eigen verantwoordelijkheid in heeft. 
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We hebben vandaag ervaren dat er veel wordt samengewerkt op De Bongerd.  
Er wordt goed gebruik gemaakt van maatjes. Er zijn echter ook mogelijkheden om 
met andere kinderen dan je maatje samen te werken. 
In de taak staan samenwerkingstaken duidelijk vermeld. Er wordt gebruik gemaakt 
van rollenkaarten (nieuwsbegrip), maar deze zijn niet voor ieder kind even vanzelf-
sprekend. 

 
 
 

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. 

 

 
 
 

Onze school heeft 25 groepen. Met uitzondering van de vier groepen 8, bestaat 
iedere jaargroep uit drie groepen. De jaargroepen zijn verdeeld in bouwen: groep  
1-2, groep 3-4, groep 5-6 en groep 7-8. 
De jaargroepen zorgen ervoor dat zij iedere week minimaal één overleg plannen.  
In dit overleg wordt de taakbrief gemaakt, de lesstof afgestemd en lopende zaken 
besproken.  
Er zijn per schooljaar ongeveer zes bouwvergaderingen gepland. De onderwerpen 
in een bouwoverleg kunnen ingebracht worden door directie, middels het bouw-
coördinatorenoverleg en door leerkrachten. Na het bouwoverleg wordt er terug-
gekoppeld door de bouwcoördinatoren naar de directie. Zo nodig komt het onder-
werp terug op een studiedag of teamvergadering. Ook werkgroepen werken op deze 
manier. Er is ook een werkgroep dalton. De daltoncoördinatoren hebben structureel 
overleg met de directie. 
De school is groot, overleg met iedereen is lastig (er zijn zes teamvergaderingen).  
 
We ervaren veel hulp en steun van onze jaargroepcollega’s en bouwcollega’s.  
De deur staat (vaak letterlijk) open voor vragen, hulp, advies of gewoon een goed 
gesprek. Tijdens de bouwvergaderingen is er altijd ruimte voor intervisie. Iedere 
collega wordt in de gelegenheid gesteld een leerling in te brengen om met de 
collega’s van gedachten te kunnen wisselen. Ook gaan collega’s bij elkaar op 
klassenbezoek. Van elkaar leer je immers het meest.  
Alle taken en werkzaamheden die niet binnen de klas gebeuren, zijn weggezet in  
het taakbeleid. Bij de indeling van dit taakbeleid wordt zo goed mogelijk geprobeerd 
om rekening te houden met talenten en interesses van leerkrachten.  
Een aantal hulpmiddelen omtrent klassenmanagement hebben we weggezet in 
beleidsnotities (bijv. uitgestelde aandacht, werken met de instructietafel, maatjes-
werk). Zie daarvoor de Daltonmap en de matrix. 
In de leerlijn samenwerken zijn de samenwerkingsvormen benoemd die de leer-
kracht in de verschillende groepen aan bod laat komen. 

bevindingen  visitatieteam 
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Er wordt veel samengewerkt binnen de parellelgroepen. Een mooi voorbeeld hiervan 
is de inloop. Kinderen volgen in verschillende groepen (op niveau) instructies. 
De daltoncoördinatoren bevorderen samenwerking tussen leerkrachten (van 
parallelgroepen). Ze zijn er ook scherp op om dit proces in goede banen te leiden. 
Er zijn mogelijkheden tot collegiale consultatie, maar hier wordt niet veel gebruik van 
gemaakt. 

 
 
 

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.   
 

 
 
 

Wij zijn trots op onze leerlingenraad. In de leerlingenraad zijn de groepen 5 t/m 8 
vertegenwoordigd. Van elk van de groepen is er een afgevaardigde, die door de 
groep zelf gekozen is. Kinderen kunnen zich verkiesbaar stellen en aan de klas 
duidelijk maken waarom zij een goed lid van de leerlingenraad zouden zijn. Daarna 
wordt er gestemd. In de leerlingenraad zelf wordt er wederom (blind) gestemd wie er 
voorzitter en notulist worden. Deze worden gekozen uit de afgevaardigden van de 
groepen 8. Zij stellen een week voor elke vergadering, met de twee leerkrachten die 
zitting hebben in de raad, een agenda samen. De leerkrachten hebben daarin alleen 
een sturende rol, evenals in de uiteindelijke vergaderingen. Een jaarlijks terugkerend 
agendapunt voor de leerlingenraad is het bedenken van een wedstrijd rondom (het 
thema van) de Kinderboekenweek. Verder heeft de leerlingenraad bijvoorbeeld al 
gezorgd voor nieuwe (opdracht)kaarten voor de maandviering, hebben ze een 
boekenmarkt georganiseerd ten behoeve van Serious Request (waarbij ze ook zelf 
de cheque hebben overhandigd aan de dj’s), hebben ze een Sinterklaas rijmmuur 
geïntroduceerd en hebben ze met Kerst kaarsen met wensen gebracht naar het 
bejaardentehuis. Op de rol staat nu bijvoorbeeld nog om in de laatste schoolweek 
een mooie groepsdoorbrekende eindactiviteit te organiseren.  
Na elke vergadering wordt door de notulist (eventueel met hulp van andere leden) 
notulen gemaakt. Die worden naar de MR en de directie gestuurd. Ook wordt er via 
Facebook regelmatig gecommuniceerd over de activiteiten van de leerlingenraad en 
schrijven ze stukjes voor het infoblad over hun bezigheden.  Zij worden begeleid 
door twee leerkrachten uit de Daltonwerkgroep: Renate Koops en Joyce Brinkman. 
De leerlingenraad vergadert vijf keer per jaar. 
 
Twee á drie keer per jaar is er bij ons op school een onderwijscafé. 
Ouders en leden van het team gaan in een ongedwongen sfeer met elkaar in 
gesprek over een bepaald onderwerp gerelateerd aan het onderwijs op de Bongerd. 
Het onderwijscafé heeft als doel het bevorderen van de betrokkenheid en de 
communicatie van ouders met school en het horen van meningen van ouders en 
mogelijk opstellen van verbeterpunten. 
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In het onderwijscafé zitten ouders die op een positieve manier een bijdrage kunnen 
leveren aan de verbetering van het onderwijs op onze school. Gemiddeld blijft 
iemand  3 tot 4 jaar lid. Er is 1 ouder die is gekozen als vaste gespreksleider. Deze 
bereidt in samenspraak met de coördinator en (incidenteel) directie de avond voor. 
Er is altijd 1 directielid aanwezig, de coördinator, 1 leerkracht namens de MR en 
vaak ook een IB-er. Alle leerkrachten worden middels de mail op de hoogte gesteld 
van de datum van de bijeenkomst. Zij zijn vrij om de avond bij te wonen. De 
onderwerpen komen van beide geledingen: ouders enerzijds en school /leerkrachten 
anderzijds. De onderwerpen worden verzameld door de gespreksleider/voorzitter. 
Onderwerpen die de laatste jaren aan bod kwamen waren: verdeling groepen over 2 
locaties, informatievoorziening, pedagogisch klimaat, leerlingenzorg en 
verkeersveiligheid. De avonden beginnen om 20.00 uur met een kopje koffie. Rond  
22.00 uur wordt het “formele” gedeelte afgerond en gaan we “informeel” verder met 
een glaasje wijn/ bier / fris, zoals het een goed café betaamt! 
 
We willen als school een open houding uitstralen. Als ouder ben je hier welkom en je 
mag komen met vragen/opmerkingen en hulp.  
Ouders worden gevraagd voor hulp bij creamiddagen, maar worden ook uitgenodigd 
bij de maandvieringen. We hebben, naast de jaarfeesten Kerst en Pasen, vier keer 
per jaar een maandviering. De maandviering wordt gehouden in drie groepen. De 
groepen 1 hebben hun eigen maandviering. Eén van de groepen heeft de leiding en 
aan de hand van kaarten met opdrachten heeft iedere groep inbreng in de viering.  
 
Niet alleen voor de kinderen is onze school een leerplek. Naast dat wij ook met en 
van elkaar leren als leerkrachten, hebben wij ieder jaar veel studenten binnen onze 
school. Studenten van de gymopleiding, ROC en Pabo. Zij krijgen bij ons de kans 
om te leren en wij leren weer van hen. 

 
 
 

Leerlingenraad is trots op de dingen die ze gedaan hebben. Gaven aan nog wat 
meer zelfstandigheid te willen ( denk aan een eigen budget om zaken te regelen en 
een penningmeester). Oudercafé  is mooi initiatief. Mooi te zien dat alle ouders bij 
het eindgesprek waren (betrokkenheid). 

 
 
 
 
 
 
 

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. 
 

 
  

4. Reflectie  
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Onze leerlingen leren stapsgewijs te werken met een weektaak en deze (zelf) te 
plannen. Eerst werken de kinderen aan een dagtaak, overgaand in een taak voor 
twee dagen. Het eindresultaat is dat de kinderen in groep 8 hun hele weektaak in 
hun agenda kunnen plannen. De kinderen houden hun voortgang bij door op/in hun 
taakbrief of agenda aan te kruizen wat af is. Het uitgangspunt om te kijken of je een 
taak af kunt strepen is niet alleen de vraag of je de taak af is. Het is zeker zo 
belangrijk om te kijken of de taak begrepen is. De kinderen kijken zoveel mogelijk 
zelf hun taak na. Door zelf na te kijken kunnen de kinderen direct zien of  het nodig 
is verdere actie (uitleg vragen) te ondernemen.  
De leerkracht zorgt ervoor dat er voldoende tijd gegeven wordt om aan de taakbrief 
te werken. De doelen van de taal- en rekentaken staan, waar mogelijk, op de taak-
brief vermeld. 
Op de voorkant van de taakbrief schrijft iedere leerling vanaf groep 4 bovendien nog 
een eigen leerdoel. De kinderen bedenken dit leerdoel zelf n.a.v. opgedane 
ervaringen en kunnen daarbij geholpen worden door medeleerlingen of de leer-
kracht. De achterkant van de taakbrief wisselt iedere week. De leerlingen kunnen 
reflecteren op o.a. hun spel, werk, taak, en gedrag. Leerkrachten en ouders kunnen 
ook op de achterkant van de taakbrief reageren en reflecteren. Door deze achter-
kant steeds te wisselen, blijven de kinderen geprikkeld om na te denken over hun 
eigen functioneren. 
De methodes die we gebruiken geven duidelijk doelen aan van iedere les aan het 
begin van de les. De nieuwe taalmethode (Taal Actief) sluit bovendien iedere les af 
met een reflectievraag.  
 
Het leerling rapport biedt ruimte voor een portfolio-opdracht. De kinderen kiezen zelf 
iets dat ze gemaakt hebben en waar ze trots op zijn. Daarnaast is er voor alle leer-
lingen een eigen rapport, waarin ze een reflectie geven over zichzelf.  
 
De dag/activiteiten worden regelmatig klassikaal nabesproken. Deze reflectie is niet 
alleen gericht op product, maar vooral op proces.  
Reflectie moet aangeleerd worden. Door te reflecteren vergroten de kinderen hun 
zelfkennis. Het is de motor van het leerproces: het bewust nadenken over kennis en 
opgedane ervaringen. Om het reflecteren aan te leren kunnen we gebruik maken 
van de methode Stippenstappen. We hebben hier nog onvoldoende lijn in. We gaan 
dit jaar aan het werk om hiervoor een opzet voor een doorgaande lijn te maken. 

 
 
 

Er is een goede start gemaakt t.a.v. een doorgaande lijn met reflectie. Dat zien we 
terug op de taakkaart, evaluaties aan het eind van de dag (dagsluiting) en in het 
rapport (portfolio-opdracht ). 
Er valt echter nog genoeg te ontdekken. Dit wordt wel gedaan met “proeftuintjes”. 
Let wel op dat er een doorgaande lijn blijft. 
Positief zijn de reflectiekaarten die door de daltonwerkgroep zijn uitgedeeld. Helaas 
worden deze nog niet in alle groepen gebruikt. 
Reflectie op de taakbrief is positief, maar kan ook nog worden uitgebreid: persoonlijk 
doel, klassendoel, enz. 
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Wat doe je met de reflectie? 
Reflectie op rapport is positief. Het portfolio is minimaal (koppelen aan doelen) 
Aanbeveling 3. 

 
 
 

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.  

 

 
 
 

Wij vinden het belangrijk om vooraf te bespreken wat het doel van elke les is.  
 
Na afloop van de les kan dan teruggekoppeld  worden naar het doel en vindt de 
reflectie plaats: Is het doel behaald? Waarom wel/niet? We kunnen nog niet spreken 
van een echte doorgaande lijn. Er zijn diverse hulpmiddelen op school aanwezig. 
(de methodes bieden handvatten, er zijn reflectiekaartjes in de groepen aanwezig,  
er wordt gereflecteerd op de taakbrief, Stippenstappen)  
 
De leerkrachten reflecteren onderling ook op hun eigen werk. Er zijn regelmatig 
overlegmomenten met de jaargroepen en met de bouw. Er zijn besprekingen met 
directie en ib-ers en iedereen heeft 1x per jaar een functioneringsgesprek. 
Een vast punt op de bouwvergadering is een intervisiemoment, waarin een zorg-
leerling besproken kan worden. Met hulp van collega’s van de bouw kunnen dan 
mogelijk nieuwe inzichten en oplossingen aangedragen worden. 

 
 
 

Wij hebben vormen van reflectie gezien, maar het ging veelal om evaluaties. 
Bespreek ook met elkaar hoe je kinderen leert na te denken over wat ze gaan doen, 
waar en met wie, wat ze voor die taak nodig hebben etc. 
Laat ook kinderen nadenken over vragen als: Ben ik op de goede weg? Moet ik met 
de taak doorgaan of hulp vragen? Houden we ons aan regels die gelden buiten de 
klas? Enzovoort. 
Let op dat je overlegmomenten plant om elkaar bij te praten over de “proeftuintjes” 
en afspraken te maken over een doorgaande leerlijn. 
Aanbeveling 3. 

 
 
 

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. 
 

 
 
 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 
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Er is bij ons op school aandacht voor groepsbezoeken. De directie legt flitsbezoeken 
af, de Daltoncoördinatoren en ib-ers komen op groepsbezoek. Er wordt dan aan-
gegeven op welke punten er tijdens de nabespreking gereflecteerd gaat worden. 
Ook is er ruimte voor intervisie en collegiale consultatie. Dit wordt niet opgelegd 
vanuit de directie, maar gaat vanuit eigen behoefte. De leerkrachten die hier gebruik 
van willen maken, ondernemen hiervoor zelf actie (verantwoordelijkheid). 
Wanneer een collega een lezing heeft bijgewoond of een cursus heeft gevolgd, 
wordt dit geregeld teruggekoppeld in de teamvergadering, zodat andere collega’s 
hier ook van kunnen leren.  

 
 
 

Hebben we niet gezien, wel nagevraagd. Gebeurt zoals hierboven beschreven staat. 
Er wordt echter niet veel gebruik gemaakt van collegiale consultatie. Is er genoeg 
overleg of ervaren collega’s hierin een drempel (eilandjes)? 

 
 
 
 
 
 
 

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. 

 

 
 
 

Een schooldag op de Bongerd start om 8.30 uur en eindigt om 14.15 uur. Alleen op 
vrijdag zijn de leerlingen van groep 1 en 2 al om 12.15 uur uit. De kinderen mogen  
vanaf 8.20 uur naar binnen. Zodra de bel gaat, 8.25 uur, moet iedereen naar binnen, 
zodat de lessen om 8.30 uur kunnen starten. De schooldag begint in de meeste 
gevallen met de inloop. Kinderen kunnen op een rooster of planbord zien wat zij die 
dag, tijdens de inloop, moeten doen. Dit is werk dat op het niveau van het kind is en 
zal doorgaans voor ieder kind anders zijn. De kinderen kunnen zelfstandig met hun 
inlooptaak aan het werk zodat de leerkracht tijd heeft om extra instructie te geven 
aan een groepje kinderen. 
 
In alle groepen is er aandacht voor werkhouding. Er wordt in de bovenbouw gebruik 
gemaakt van het maken van een woordweb rond werkhouding, werkverzorging en 
concentratie. Er wordt gewerkt met de methode StippenStappen om de kinderen 
een goede leer- en werkhouding aan te leren. Ook wordt in alle klassen gewerkt met 
uitgestelde aandacht; de kinderen werken dan een kwartier helemaal zelfstandig en 
stil.  

5. Effectiviteit/ doelmatigheid  
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Ze mogen op dat moment even niet bij de leerkracht komen of een vraag stellen aan 
een van de andere kinderen. De kinderen leren op deze manier dat ze hun vraag 
moeten bewaren voor een later moment en leren hoe ze hun probleem op dat 
moment zelf op kunnen lossen. Ze moeten keuzes maken in wat ze wel en niet 
kunnen doen. Door middel van een beer op de tafel van de juf, een ketting om de 
nek van de juf of een timetimer op het digibord wordt voor de kinderen zichtbaar 
gemaakt dat de kinderen niet bij de leerkracht mogen komen en hoeveel tijd daar 
mee gemoeid is. 
 
De methodes voor taal en rekenen werken met een indeling op 3 niveaus. Tijdens 
de taaktijd werkt elk kind aan verwerkingsstof passend bij zijn niveau, aangegeven 
met sterretjes. De doelen van de lessen staan kort en bondig op de taakbrief en 
worden bij aanvang van de instructielessen genoemd.  
De methode Onderbouwd in groep 1 en 2 werkt ook op drie niveaus: leerstof wordt 
nog niet beheerst, voldoende beheerst of meer dan voldoende beheerst. Na een 
aantal weken krijgen kinderen die de leerstof nog niet beheersen deze opnieuw 
aangeboden. Kinderen die meer dan voldoende beheersen, krijgen direct uitdaging 
aangeboden. 
Naast de kerntaak staan er op de taakbrief plustaken en keuzetaken. Wanneer de 
kerntaak volgens planning af is, wordt er eerst gekozen voor een plustaak alvorens 
er wordt gestart met een keuzetaak. De kinderen plannen hun kerntaken, rekening 
houdend met de beschikbare tijd en de geplande instructies van de leerkracht. 
Taken die af zijn, worden zoveel mogelijk door de kinderen zelf nagekeken, zodat ze  
direct actie kunnen ondernemen als een taak niet begrepen blijkt te zijn.  
Tijdens het werken aan de taakbrief wordt er op momenten door de leerkracht extra 
instructie gegeven. De kinderen kunnen zelf bepalen of ze hier wel of geen gebruik 
van maken. Bij een aantal kinderen bepaalt de leerkracht of ze extra instructie nodig 
hebben. De extra instructies kunnen aangegeven worden op het bord. Niet alle 
kinderen volgen de volledige instructie tijdens de instructielessen. De kinderen die 
daarvoor in aanmerking komen, bekijken het leerdoel, vragen zichzelf af of ze het 
leerdoel al beheersen en kiezen vervolgens zelf of ze wel of niet (of gedeeltelijk) 
meedoen met de instructie. 

 
 
 

Veel van het bovenstaande hebben we ook daadwerkelijk in de praktijk gezien. De 
inloop is een prachtig voorbeeld van effectief gebruik van onderwijstijd. Toch valt er 
volgens het visitatieteam op leerling niveau nog winst te behalen ten aanzien van 
effectiviteit/doelmatigheid. Het verplicht meedoen aan de instructie is echt niet voor 
alle leerlingen nodig. Als jullie de kinderen meer zelfverantwoordelijk voor het 
plannen en verwerken  van hun taak laten zijn, zal dit voor veel kinderen effectiever 
werken. (aanbeveling 1). Zij hoeven immers niet naar instructie te luisteren die ze 
toch wel begrijpen. 
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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 werken met groepsplannen en een datamuur. Deze datamuur is 
een overzicht van de niveau-indeling van de leerlingen met daaraan gekoppeld de 
onderwijsbehoefte van de leerlingen. Samen met de ib-er bespreekt de groeps-
leerkracht of de doelen en opbrengsten voor de groep behaald zijn. Naast de 
methodetoetsen en observaties van de leerkrachten is het LOVS hierbij een hulp-
middel. Daarnaast volgt groep 1 en 2 de digitale overzichten van Onderbouwd. 
Ook op sociaal-emotioneel gebied wordt de groep gevolgd. Hiervoor gebruiken we 
de methode Zien. De bevindingen en zorg rond een leerling worden vastgelegd en 
besproken met de ib-er. 
 
Er is naast de aandacht voor de leerlingen die binnen de drie niveaus passen en 
onze echte zorgleerlingen aan de onderkant, ook oog voor de meerbegaafde leer-
lingen. Zij werken met onder andere Acadin en de Projectenballade. Daarbij houdt 
een werkgroep de laatste ontwikkelingen op het gebied van meerbegaafdheid in  
de gaten en sturen waar nodig het proces, in overleg met de ib-er, bij. 
 
In alle groepen is een groepsmap aanwezig met daarin de roosters, afspraken, 
datamuur, groepsplannen en het weekrooster. We proberen de tijd die we hebben 
zo efficiënt mogelijk in te delen door een goed rooster te maken, instructies, indien 
mogelijk, deels groepsoverstijgend te geven en bijvoorbeeld te zorgen dat er zo min 
mogelijk ‘weglek-tijd’ is. 
 
De directie voert jaarlijks met alle leerkrachten een functioneringsgesprek. In deze 
gesprekken is onder andere aandacht voor de doelen die de leerkracht zichzelf stelt 
op korte en lange termijn.  
 
Om onze onderwijskwaliteit te verbeteren zijn we de afgelopen jaren teambreed 
bezig geweest met o.a. ‘Focus’, een leer- en verbetertraject op gebied van rekenen 
en spelling. Dit schooljaar wordt ‘Onderbouwd’ ingevoerd in de groepen 1 en 2.  
 

 
  

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 
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Er is een mooie afwisseling in activiteiten voor de leerlingen, zowel in de groep als 
groepsdoorbrekend. Jullie inloop is een goed voorbeeld van doelmatig en effectief 
onderwijs. Jullie leerlingen weten wat er van hen verwacht wordt, zo gaat er nauwe-
lijks onderwijstijd verloren. Alles oogt nog heel leerkracht gestuurd. 
Om het onderwijs op leerkrachtniveau effectiever te maken hebben de leerlingen  
(en leerkrachten) een instrument nodig dat aangeeft wanneer, welke instructie 
plaatsvindt (planbord?),zodat zij kunnen plannen en weten wanneer zij welke taak 
kunnen maken. Er zijn dan vast veel kinderen (gezien jullie populatie) die tijd en 
ruimte krijgen om bij hen passende uitdagende taken te gaan doen. Deze kunnen  
ze ook zelf bedenken. (aanbeveling 1 en 2). 
Er zijn leerlingen binnen jullie populatie die meer uitgedaagd kunnen worden. 

 
 
 

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.  

 

 
 
 

Ons schoolgebouw is zo ingericht dat er optimaal gebruik gemaakt wordt van de 
ruimtes. We proberen een uitdagende leeromgeving te creëren. Bij ons op school 
zijn er veel werkplekken gecreëerd. De ruimtes worden aangekleed met werk van 
kinderen. De leerkrachten bereiden lessen goed voor en de methodes die we 
hanteren zijn bewust gekozen. De zorgstructuur op onze school is duidelijk. 
Onderwijsassistentes worden zo optimaal mogelijk ingezet. Zo zorgen we ervoor dat 
ons onderwijs zo efficiënt mogelijk ingericht is. Onze school evalueert regelmatig de 
opbrengsten op leerling-, groep- en schoolniveau.  
 
Alle collega’s zijn in de gelegenheid om gebruik te maken van collegiale consultatie. 
Ze mogen collega’s vragen om feedback te geven op hun les, kunnen zelf in een 
andere klas kijken of kunnen met een collega na lestijd bespreken. De deur staat 
voor iedereen open. De Daltoncoördinatoren komen bij iedere groep een keer op 
bezoek waarbij een thema centraal staat. 
 
De afgelopen jaren hebben we de leerlijnen samenwerken, verantwoordelijkheid en 
zelfstandigheid ontwikkeld. In deze leerlijnen is terug te vinden wat wij verwachten 
van welke leeftijdsgroep. De leerkrachten stemmen hun onderwijsaanbod daar op 
af. Dit jaar staat de leerlijn reflectie op de agenda. 

 
  

bevindingen  visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 
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De school is daltonvriendelijk en optimaal ingericht voor effectief onderwijs. Er staat 
een goed georganiseerde school en dat is voorwaarde voor iedere school maar 
zeker voor een grote school. Iedereen weet wat er gedaan moet worden en alles 
verloopt in een rustige, prettige werksfeer.  
Het feit dat de school groot is maakt bovendien dat middelen  effectief ingezet 
kunnen  worden ingezet. Op De Bongerd maken ze daar optimaal gebruik van. 
Doorgaande lijnen zijn aanwezig en worden door een ieder onderschreven. De 
leerlijn reflecteren wordt het komende jaar opgezet. Het visitatieteam heeft er het 
volste vertrouwen in dat die er komt, een aanzet is immers al gegeven. 
(aanbeveling 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 

 
 
 

Op onze school zijn er twee Daltoncoördinatoren. Er is een Daltonwerkgroep 
bestaande uit de Daltoncoördinatoren, een leerkracht uit groep 8, een leerkracht uit 
groep 5, een leerkracht uit groep 4, een leerkracht uit groep 3 en een leerkracht uit 
groep 2. De Daltoncoördinatoren hebben samen ongeveer 14 dagen ambulante tijd 
per schooljaar. Er staan per jaar 5 vergaderingen gepland tussen de 
Daltoncoördinatoren en de directie. De werkgroep Dalton vergadert ook gemiddeld 5 
keer per jaar.  
De Dalton coördinatoren bezoeken 4 keer per jaar de bijeenkomsten van Dalton 
Oost Nederland (DON). Twee keer is dit samen met de directie.  
Dalton is een vast agendapunt op de bouwvergaderingen en teamvergaderingen. 
 
 

6. Borging  
 

bevindingen visitatieteam 

evaluatie school 

Indicatoren op schoolniveau 
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Wij werken met een meerjarenplan waarin Dalton als apart onderwerp opgenomen 
is. We werken volgens het PDCA model. Waardoor borgen van gemaakte afspraken 
een systematische plek heeft in het meerjarenplan. In overleg met de directie krijgen 
de Daltoncoördinatoren ieder jaar een opdrachtnotitie gebaseerd op dit meerjaren-
plan. Dat zijn dan de speerpunten voor het betreffende jaar.  
 
De afspraken omtrent Dalton zijn vastgelegd in beleidsnotities. Deze staan op de  
L-schijf/intranet en zijn terug te vinden in de Daltonmap. Van alle afspraken is een 
samenvatting gemaakt in de vorm van de Daltonmatrix. Deze matrix bevat in het kort 
alle afspraken. Ze staan voor één jaar vast. Aan het eind van ieder schooljaar is er 
tijdens een studiedag met het hele team de mogelijkheid de matrix aan te passen. 
Wij vinden het belangrijk om dit met het hele team te doen, omdat een verandering 
vaak gevolgen heeft voor alle jaargroepen.  
 
De coördinatoren maken een jaarplanning, leiden de vergaderingen en schrijven  
in samenwerking met de werkgroep en de directie de beleidsstukken. Ook gaan de 
coördinatoren op groepsbezoek. We bezoeken op één dag twee jaargroepen. 
Bijvoorbeeld de groepen 4 en 5. Na schooltijd spreken we met alle collega’s van de 
groepen 4 en 5 de bevindingen na. Onze vraag is meestal: Laat ons iets zien op 
gebied van Dalton dat lekker loopt of waar je trots op bent. Vooral het nabespreken 
is waardevol. Collega’s komen met elkaar in gesprek en wisselen ideeën uit.  
Ook verzorgen de coördinatoren af en toe korte cursussen. Dit zijn bijeenkomsten 
van circa 1,5 uur voor belangstellende collega’s. De laatste keer was het thema 
“coöperatieve werkvormen”. Dit jaar staat er nog een korte cursus met als thema 
“reflectie” op het programma. 
 
Onze Daltonvisie staat beschreven in het schoolplan en de schoolgids. Regelmatig 
komen er stukjes in het infoblad over Dalton. Soms geschreven door de coördi-
natoren, soms geschreven door de leden van de werkgroep, maar ook soms 
geschreven door leerlingen van de leerlingenraad. Het infoblad is voor ons ook een 
van de middelen om het contact met ouders te onderhouden; deze wordt twee-
wekelijks via de mail verzonden. 
 
Omdat het contact met ouders voor ons belangrijk is, kunnen leerlingen, leer-
krachten en ouders middels de achterkant van de taakbrief een reflectie geven, een 
opmerking maken of een vraag stellen. De taakbrieven gaan iedere vier weken mee 
naar huis en weer mee terug naar school.  
Om de ouderbetrokkenheid te vergroten zijn we dit schooljaar begonnen met een 
oudervertelavond in de derde lesweek van het schooljaar. De ouders hebben vooraf 
een vragenlijst gekregen waar ze de positieve eigenschappen, aandachtspunten, 
verwachtingen en belangrijke punten die we van hun kind moeten weten, konden 
delen. Met deze informatie zijn de leerkrachten en de ouders in gesprek gegaan.  
Nu al is gebleken dat dit een waardevolle manier is om in korte tijd veel informatie 
over het kind te krijgen. Ouders hebben het ook als zeer positief ervaren, omdat zij 
informatie konden delen in het belang van het welbevinden van hun zoon/dochter. 
Ouders worden ook betrokken bij creamiddagen en hulp bij bijvoorbeeld projecten of 
excursies. Iedere groep heeft twee klassenouders die de leerkrachten ondersteunen 
door bijv. vervoer voor excursies te regelen, ouders voor creamiddagen regelen, 
ondersteuning bieden bij feesten. 
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We hebben een actieve ouderraad die in samenwerking met de collega’s de feest-
dagen en bijzondere activiteiten organiseert. Een werkgroep die voortgekomen is 
vanuit de ouderraad en volledig zelfstandig functioneert, is de werkgroep 
“aankleding”. Dit is een enthousiaste groep die er zorg voor draagt dat de school 
gezellig aangekleed wordt rond de thema’s zomer, herfst, winter/sint/kerst, voorjaar 
en zomer. 
Omdat we veel signalen kregen dat onze grote locatie aan de Wieldraaierlaan door 
voorbijgangers niet als schoolgebouw werd herkend, is de werkgroep school-
gebouw/PR in het leven geroepen. We willen meer uitstralen wie we zijn en waar we 
voor staan. De hal heeft een opruimbeurt gehad en is nu zo ingericht dat het een 
fijne open ruimte is waar kinderen kunnen werken, waar maandvieringen gehouden 
kunnen worden en waar koffie gedronken kan worden. Multifunctioneel dus.  
Er zijn  ontwerpen gemaakt en geplaatst voor het kleurrijker maken van de voor-
gevel. Er zijn bomen geplant aan de voorkant van de school. Drie bomen die ons 
logo vormen. Sinds kort hebben wij onze eigen mascotte: Boele. Dit is een 
afbeelding van een uil die op verschillende manieren onze Daltonkernwaarden 
verbeeldt: Samenwerken, zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, reflectie en taak. 
Boele zal steeds meer als een soort doorgaande lijn in verschillende aspecten van 
ons onderwijs terug te vinden zijn.  
 
Eens in de vier jaar worden er een drietal vragenlijsten afgenomen : Een leerling-
vragenlijst, een leerkrachtvragenlijst en een oudervragenlijst. Daarin zijn ook items 
betreffende Dalton opgenomen. De uitkomst van deze vragenlijsten worden 
besproken in het team. Aandachtspunten die hieruit voortvloeien worden weggezet 
in het schoolplan. 

 
 
 

Jullie hebben een mooi systeem om Dalton te borgen (o.a. met beleidsnotities)  
Betrokkenheid van het team bij veranderingsprocessen op het gebied van Dalton.  
Jullie Daltoncoördinatoren werken volgens een duidelijk jaarplanning en zo borgen 
jullie ook je meerjarenplan ( daltonspeerpunten bekend ). Deze punten komen weer 
terug in de matrix die jullie aan het eind van het schooljaar opnieuw invullen.  
Dit vergroot ook de betrokkenheid. 
Jullie hebben een werkgroep Dalton die 5x per jaar vergadert om dalton te be-
spreken en daarna aandachtspunten uitdraagt naar het team. Hierbij maken jullie 
ook gebruik van de klassenbezoeken die jullie op het gebied van Dalton uit voeren 
en deze bezoeken bespreken jullie met de leerkrachten. (Klassenconsultatie, mooi 
dat jullie hier tijd voor krijgen!) 
Ook de vragenlijst voor ouders, leerlingen en leerkrachten m.b.t. Dalton is een mooi 
instrument. De uitkomst van deze vragenlijst wordt besproken in het team en aan-
dachtspunten die hieruit voortvloeien zetten jullie weg in het schoolplan. Top! 
Tip: Schoon je beleidsnotities wel op, zo voorkom je dat je alles dubbel vermeldt. 
Herschrijf je Daltonboek met de aandachtspunten van het visitatieteam. 

 
 
 
 
 
 

bevindingen visitatieteam 
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In bovenstaand stuk hebben wij geprobeerd te omschrijven wat wij de laatste jaren 
gedaan hebben, waar onze aandacht ligt en waar we trots op zijn. We zijn ook trots 
op onze tutormogelijkheden: tutorlezen, voorlezen door oudere kinderen aan 
jongere kinderen, spelletjesmiddagen waarbij oudere kinderen de jongere kinderen 
helpen.  
We hopen dat dit verslag een goed beeld geeft van onze school. We zien uit naar de 
visitatie! 

 
 
 
 
 

We hebben gesproken over de volgende onderwerpen: 

 Hoe je in de leerlingenraad komt en dit is per groep verschillend. In de ene groep 

moet je jezelf presenteren aan de klas en in een andere groep worden er kinderen 

gekozen door kaartjes met namen erop. 

De leerlingen van groep 8 zijn voorzitter en notulist. 

 De leerlingen hebben het volgende gedaan: 

- kerstcadeaus voor bejaarden; 

- Organisatie kinderboekenweek; 

- Afscheid meester Wim; 

- Pietendisco 

- Uitnodiging visitatie; 

- Nieuwe directie rondgeleid; 

- Ze zouden wel graag voor de organisatie zelf een budget willen krijgen om 

dingen te organiseren. 

 Ze zijn trots op: 

- Leerlingenraad; 

- Zelfstandig werken aan de taakbrief; 

- Agenda in groep 8; 

- Doolhofdag die ze hebben georganiseerd; 

- Gym d.m.v. opdrachtkaarten; 

- Schoolmascotte Boele; 

- Schoolreis Schiermonnikoog; 

- Keuzekast. 

 De weektaak en vooruit werken. In groep 8 mag dat in de andere groepen niet. 

Keuze om wel of niet mee te doen met instructie mag wanneer je drie sterren werk 
hebt. Plusboek wanneer je verdieping aan kan. 

 

 
  

Uit de gesprekken met leerlingen 

Overige opmerkingen school 
 (nog niet in zelfevaluatie opgenomen, maar wel relevant) 
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We hebben met de leerkrachten van gedachten gewisseld over de planborden en 
het plannen van taken ( in de week) bij de kleuters. Ook hebben we het gehad over 
gymlessen, gegeven door de kinderen. 
Gesproken over de directiewisseling en gevolgen hiervan voor de school. 
Werken met “onderbouwd” is ook aan de orde geweest. 
Andere besproken zaken zitten verwerkt in de bevindingen van het visitatieteam. 

 
 
 
 

 
 
 
 

De ouders van De Bongerd zijn heel positief. 
Ze vinden dat er naar ouders en kinderen geluisterd wordt en dat het team van  
de Bongerd open staat voor veranderingen. 
Er is altijd een mogelijkheid om in gesprek te gaan. 
Het naar huis meegeven van de taak wordt als zeer positief ervaren. Op deze manier 
ontstaat er een korte lijn met thuis. Sommige ouders vinden het prettiger als de taak weer 
1 x in de 14 dagen mee naar huis gaat. 
De ouders vinden dat de kinderen een grote mate van zelfstandigheid wordt bijgebracht, 
vooral in groep 7 en 8. Het leren plannen komt zeer van pas in het voortgezet onderwijs. 
Communicatie vanuit de school naar ouders gaat via de nieuwsbrief en taakbrief. 
Sommige ouders ervaren een discrepantie tussen hoe leerkrachten dalton uitdragen.  
Maandvieringen en maatjes, tutor lezen, leerlingenraad worden als zeer positief ervaren.  
  
Volgens de ouders liggen de kansen voor school: 
* Nog meer doen met talenten van kinderen, zodat leerlingen die minder goed kunnen 
leren ook eens uitblinken. 
* Bij een ouder / kindgesprek de leerling voorop zetten. (dit is leerkrachtafhankelijk). 

Alle stukken ontvangen. Gevraagd naar daltonroute voor de komende vijf jaar (school 
heeft gewacht op visitatie). Ook wordt word-versie van visitatieverslag 2015 naar ons 
opgestuurd. 
We hoeven nergens rekening mee te houden (inval, studenten, lastige groepen). 
Dingen die we zeker moeten zien zijn: gymlessen met “werkkaarten” en spelletjes met 
groepen 1 en 6 , 2 en 8. Er zijn geen zaken die we mee moeten nemen naar ouders of 
bestuur. 
We hebben een historische beschrijving gekregen van De Bongerd. 
Aangegeven werkpunten van het team zijn: reflectie en sturing geven aan zo’n groot 
team. 
Het visitatieverslag is door het team geschreven, dus dat verklaart de dubbelingen. 
Er worden in het team veel nieuwe dingen uitgeprobeerd. Men is nu druk met zaken 
betreffende reflectie. Soms heeft dit een olievlekwerking. 
Soms ontstaan er door het grote team wel weer eilandjes. 

Uit de gesprekken met ouders 

Uit de gesprekken met leraren en ondersteunend personeel 

Uit de gesprekken met de schoolleiding 
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naam bestuurslid: Jan Morsink 

Gesprek met Jan Morsink, lid van college van bestuur van de stichting Konot. 

Binnen de stichting is maar één Daltonschool, er zijn geen andere scholen met een 

verbijzondering. De stichting bestaat uit 22 scholen. Dhr. Morsink geeft aan dat er op de 

scholen binnen de stichting de laatste jaren een sterke ontwikkeling te zien is in het 

uitdragen van een eigen identiteit. De scholen motiveren elkaar en houden elkaar scherp. 

Het bestuur probeert de scholen datgene te geven wat er nodig is. 

De Daltonschool de Bongerd heeft een goede naam. Enige tijd geleden is er weer een 

Oudertevredenheidsonderzoek afgenomen en de resultaten daarvan lagen boven het 

landelijk gemiddelde.   

De huidige directeur gaat binnenkort met pensioen en de adjunct stopt met haar taak.  

De namen van de nieuwe directieleden zijn bekend. De stichting staat momenteel 

onderwijsgemeenschappen voor. De grootte van De Bongerd maakt zij als enige school 

binnen de stichting nog een (nieuwe) directie heeft gekregen en geen deel uit gaat maken 

van zo’n gemeenschap. 

Er is geen sprake van boventalligheid binnen de stichting. Krimp wordt opgevangen door 

natuurlijk verloop, er zijn dit jaar zelfs 5 fte’s nieuw benoemd. Invallers worden zorgvuldig 

geselecteerd. 

Binnen Konot zijn de mensen van de Bongerd uitwisselaars. Er is een Konot academie en 

daar kunnen cursussen gevolgd worden. Er wordt goed gebruik van gemaakt en binnen 

deze cursussen leert men veel van elkaars expertises. 

 
 
 
 
 

  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 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 Geef kinderen meer vrijheid in de planning en verwerking van de taak. 

Nr. 2 Geef keuzewerk een eigen plek binnen de kerntaak. 

Nr. 3 Bouw de doorgaande lijn betreffende reflectie verder uit en zorg dat 
gemaakte afspraken in alle groepen nageleefd worden. 

 
 
 

We hebben een zeer genoeglijke dag gehad op De Bongerd. Kennisgemaakt met een 
daltonteam o.l.v. twee gedreven coördinatoren. Enthousiaste en open kinderen en 
ouders. Mooie dingen gezien als: inloop van 8.30-9.00, mooie keuzekasten, gave dag-
afsluitingen, veel groepsdoorbrekende activiteiten en een goed pedagogisch klimaat. 
 
Team heeft afgelopen jaren hard gewerkt aan de aanbevelingen van vorige visitatie   
(volgens ons een beste opgave met zo’n groot team). 
 
Een paar tips: 

- Geef korte, bondige instructies op maat. Dit vergroot de aandacht en effectiviteit. 
- Denk na over een weekrooster in de klassen (met tijden erbij). 

 
 
 
 

naam handtekening datum 

 
 
 

  

Advies aan het bestuur van de NDV 
 

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

 

slotopmerkingen 
 

Ondertekening voorzitter visitatieteam 
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Wij als school vonden de visitatie een fijn leermoment. Het was een ontspannen dag met 
veel openheid en fijne gesprekken met de visiteurs. De aanbevelingen die wij gekregen 
hebben zijn voor ons herkenbaar en concreet. We kunnen ons hier in vinden. Het maakt 
dat wij de komende jaren gericht aan het werk kunnen om ons nog verder te ontwikkelen.  
De aanbevelingen en tips hebben wij verwerkt in onze meerjarenplanning. Deze staat hier 
onder. 
Bedankt voor jullie inzet en tijd! 
 
Daltonontwikkelingsplan voor 4 jaar: 
 

Onderwerp Doel: 
Wat er verbeterd 
moet worden 
(meetbaar) 

Activiteit: 
Hoe gaan we dit 
verbeteren 

Tijdpad 

15 
16 

16 
17 

17 
18 

18 
19 

Ontwikkelingslijnen 
principes 
Daltononderwijs 

Volgens model 
ontwikkelingslijnen 
Dalton: 
 
samenwerken: 
-evalueren 
 
 
 
 
-borgen 
 
verantwoordelijkheid: 

-evalueren 
 
 
 
 
-borgen 
 
zelfstandigheid 
-evalueren 
 
 
 
 

 
 
 
 
aandachtspunt 
leerlijn: van 
leerkracht gestuurd 
naar leerling 
gestuurd 
 
 
 
aandachtspunt 
leerlijn: 
taakgerichtheid en 
werkhouding 
 
 
 
 
aandachtspunt 
leerlijn: van 
zelfstandig werken 
naar zelfsturend 
leren en 
keuzevrijheid 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

“slotopmerkingen” genoemd in het visitatieverslag. 
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-borgen 
 
reflectie: 
-leerlijn opzetten 
en in praktijk 
brengen 
 
-evalueren 
 
-borgen 
 
matrix 

 
 
 
aandachtspunt 
leerlijn: 
reflectie 
voor/tijdens/na 
(werkbaar, levend, 
niet alleen op 
papier) 
 
 
bespreken met 
team en waar nodig 
aanpassen 

 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
X 

 
X 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
X 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

Borgen 
Daltonontwikkeling 

bekijken / 
aanpassen / 
evalueren eerder 
vastgestelde 
beleidsnotities 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

met team en 
Daltonwerkgroep 
kritisch kijken naar: 
- correctie 
- dagkleuren 
- evaluatie door 
leerlingen 
- huishoudelijke 
taken 
- instructie en 
instructietafel 
- keuzekast  1 t/m 8 
- leerlingenraad 
- maatjesbord 
- schoolafspraken 
- taakbrieven 1-8 
- tutorlezen 
- uitgestelde 
aandacht 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
X 
X 
X 
 
X 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
X 
X 
X 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
X 
X 
 
 

Scholing alle teamleden zijn 
in het bezit 
Daltoncertificaat en 
blijven zich scholen 

- studiedag reflectie  
- studiedag 
taakgerichtheid 
- Daltoncursus 
nieuwe 
leerkrachten 
-korte cursus door 
daltoncoördinatoren 
-Dalton Deventer 
(DON) 

 
 
 
 
 
 
 
X 
 
X 

X 
 
 
X 
 
 
 
X 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
X 
 
X 

 
X 
 
 
 
 
 
X 
 
X 

Keuzekast  
 

Prominente plek van 
de keuzekast op de 
taakbrief realiseren. 

beleidsnotitie 
opnieuw bekijken 
evalueren en 
borgen 
 

X  X  
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Keuzemoment voor 
leerlingen in 
kerntaak en vrijheid 
in plannen 

Kinderen meer 
verantwoordelijk 
maken voor het 
plannen en 
verwerken van de 
kerntaken  
 
evalueren 
 
borgen 

- Taakbrief zo 
inrichten dat 
kinderen keuze 
hebben in planning 
en verwerking van 
hun kerntaken. 
 

X  
 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

 

Groepsoverstijgend 
samenwerken 

Leerlingen hebben 
de mogelijkheid om 
met leerlingen uit 
andere groepen 
samen te werken. 

aandacht voor 
inloop, groeps-
overstijgende 
activiteiten. 

  X  

Differentiatie / 
verrijking 

Na kerntaak 
leerlingen meer stof 
op niveau 
aanbieden. 

kritisch kijken naar 
methodes 

   X 

Klassenconsultatie Doorgaande lijn en 
betere afstemming 

-alle teamleden X X 
 

X X 

planbord / 
weekrooster 

alle groepen 1 en 2 
hebben een 
planbord 
 
evalueren planbord 
 
borgen planbord 
 
alle groepen 3 t/m 8 
hebben een 
zichtbaar 
weekrooster 
 
evalueren 
 
borgen 

tijdens 
vergaderingen 
“onderbouwd” 
 
 
 
 
 
uniform rooster dat 
toegankelijk is voor 
kinderen 

X  
 
 
 
X 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 

  



 
 

Visitatieverslag op basis van 6 kernwaarden, september  2013 30 

 

 

 

 

 

aanbeveling 1. 
(letterlijk overnemen uit 
visitatieverslag) 

Geef kinderen meer vrijheid in de planning en verwerking van de 
taak. 

actie visievorming met het team. Durven loslaten. Zorgen dat 
kinderen weten waar ze aan toe zijn, wanneer er instructies 
zijn.  

uitvoerenden daltoncoördinatoren en team 

tijdvak opzet: 15-16 evalueren: 16-17 borgen:17-18 

scholing/ externe 
ondersteuning 

Dalton Oost Nederland (DON) 

toelichting Taakbrief zo inrichten dat kinderen keuze hebben in planning 
en verwerking van hun kerntaken. We streven naar school-
brede afspraken die niet leerkracht afhankelijk zijn.  

 
 

aanbeveling 2. 
(letterlijk overnemen uit 
visitatieverslag) 

Geef keuzewerk een eigen plek binnen de kerntaak. 
 

actie opnieuw bekijken beleidsnotitie met het team. Visie keuzekast 
opnieuw bespreken. De keuzekast krijgt een duidelijke en 
prominente plek op de taakbrief. 

uitvoerenden daltoncoördinatoren en team 

tijdvak 15-16 en 17-18 

scholing/ externe 
ondersteuning 

geen 
 

toelichting Er zijn al afspraken over het gebruik van de keuzekast. Nu 
blijkt dat deze niet overal nagekomen worden. Zaak is om de 
afspraken opnieuw te bekijken en op te frissen.  

 
 

aanbeveling 3. 
(letterlijk overnemen uit 
visitatieverslag) 

Bouw de doorgaande lijn betreffende reflectie verder uit en zorg dat 
gemaakte afspraken in alle groepen nageleefd worden. 

actie opzetten en uitwerken van de leerlijn reflectie met aandacht 
voor reflecteren voor, tijdens en na het werken.  

uitvoerenden daltoncoördinatoren en team 

tijdvak opzet:15-16, in praktijk brengen: 16-17, evalueren 17-18, 
borgen 17-18 

scholing/ externe 
ondersteuning 

studiedag reflectie in 16-17. Nader bekijken welke externe 
scholing we hier voor in kunnen zetten.  

toelichting We gaan gebruikmaken van de proeftuintjes maar zullen goed 
in de gaten houden dat hierdoor geen eilandjes ontstaan en er 
een doorgaande lijn komt die teambreed gedragen wordt.  

 
 
 
 

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 


