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Visitatie lidscholen  
Nederlandse Dalton Vereniging 

 
 
 
 
 

Zie handleiding visitatie lidscholen 
(Gebaseerd op Toetsingskader Erkenning Daltoninstellingen) 

 
Naam school C.B.S. de Borg 

Adres Dusselheugte 13 

Postcode en plaats 9403 GN Assen 

E-mailadres school directie.deborg@cogdrenthe.nl  

Directeur Otto Dijkstra / Ria Ton (interim directeur)  

Adjunct-directeur  

Daltoncoördinator   

Aantal groepen/ klassen (VO)  15 

Aantal leerlingen 375 

Populatie (PO)/ schoolsoort (VO)   

Aantal leraren 31 + 2 onderwijsassistenten 

In bezit van Daltoncertificaat 29 

Bezig met Daltoncursus  2 

Nevenvestigingen Ja/ nee 

Stand van zaken inspectie  

Visitatieteam  

Voorzitter  

Lid 1.  

Lid 2.  

Lid 3.  

Lid 4.  

Lid 5.  

Datum visitatie      30 - 11 - 2015 

Soort visitatie  1e licentieaanvraag 

  2e licentieaanvraag 

 X licentieverlenging 

  versnelde visitatie licentieverlenging 

  Visitatie na bezwaarprocedure 
 

Commissies visitatie PO en VO 
Nederlandse Dalton Vereniging 

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

bestuursbureau@dalton.nl  

V i s i t a t i e v e r s l a g 
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niet van toepassing bij  1

e
 licentieaanvraag 

 
 
 

Taakbrief: Op een taak moet zichtbaar zijn: dat er in de taakbrief een doorgaande 
lijn is in plannen, reflecteren en differentiëren; keuzewerk integreren op de  taakbrief; 
vanaf groep  5 werken met een weekplanning (dus dagindeling weglaten); 
uitdagender. Meegeven van de taakbrief naar huis (standpuntbepaling hierover). 
Takenborden aanschaffen i.v.m. het plannen. 

 
 
 

In de afgelopen jaren hebben we ons voornamelijk toegelegd op de doorgaande lijn 
in de taakbrief. 
In de groepen 1 en 2 wordt gewerkt met een planbord. Vanaf groep 3 wordt gewerkt 
met een taakbrief; hierop worden twee niveaus aangeboden. Vanaf groep 4 wordt 
gewerkt met drie verschillende niveaus. Zie voor verder uitleg ons daltonboek. 
Reflectie: in alle groepen werken we met verschillende manieren/middelen van 
reflecteren op de taak. 
Bovenstaande zaken hebben we weggezet in de planning. 
In alle groepen is er een takenbord (whiteboard).  Er is een duidelijke doorgaande 
lijn in het gebruik ervan. 

 
 
 

Aanbeveling 1 is in de ogen van het visitatieteam onvoldoende vorm gegeven. 
Voorbeelden hiervan: planborden van de kleuters worden als kiesbord gebruikt.  
In een aantal groepen wordt de taak per dag ingevuld.  

 
 

Coördinatorengroep,  met aansturing door een daltoncoördinator, handelend vanuit 
een daltonsbeleidsplan, opdat de doorgaande lijn van dalton wordt gewaarborgd. 

 
 
 

Er is een daltoncommissie bestaande uit de daltoncoördinator, een leerkracht uit de 
bovenbouw, middenbouw en de onderbouw en een lid van de directie . 
Er is een planning gemaakt. 
We borgen het in ons daltonboek. 

 
 
 

Er is een daltoncommissie opgericht, de nieuw benoemde daltoncoördinator heeft 
de eerste aanzetten gegeven om te komen tot ijken van de daltonvisie. Voor zover 
het visitatieteam kan nagaan (b.v. notulen) zijn er daarvoor geringe impulsen 
geweest t.a.v. het daltononderwijs. Het verdient aanbeveling om te werken met een 
planning en met name voortdurend de waarom-vraag te stellen. 

0. Realisering aanbevelingen vorige visitatie 

aanbeveling 1. 
1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

aanbeveling 2. 
1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 
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Keuzewerk heel expliciet uitwerken, uitdagende materialen aanschaffen en goed 
toegankelijk maken. 

 
 
 

We hebben onze visie bepaald over de pijler ‘vrijheid’. Zie planning. 
 

 
 
 

De daltoncommissie heeft onvoldoende zicht gekregen op de wijze waarop keuze-
werk vanuit eigenaarschap van leren vorm heeft gekregen. Er zijn keuzekasten met 
recente materialen en of opdrachten, de vertaalslag van de visie op keuzewerk 
ontbreekt. Of is in ieder geval niet bekend  bij de bevraagde leerlingen. Leerlingen 
kunnen geen eigen keuzes maken in de eigen leerlijn. 

 
  

aanbeveling 3. 
1. 

evaluatie school 

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

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

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

1.4 De leerling draagt zorg voor zijn leeromgeving. 
 

 
 
 

De kinderen krijgen het onderwijs/leerprogramma in dag-, halve week- of weektaken 
aangeboden. We zijn bezig met een doorgaande, oplopende lijn in het taakaanbod: 
de jongste groepen werken met een planbord voor taak- en keuzewerk, de midden- 
en bovenbouw met een taak waarop de dag-, halve week- en weektaak staat. 
In groep 1, 2 en 3 werken de kinderen met doelenposters. De kinderen geven zelf 
aan of ze een bepaald leerdoel (b.v. veter strikken of het kunnen splitsen van het 
getal 10) hebben gehaald of nog niet. Zo worden de kinderen zich meer bewust van 
de leerdoelen en krijgen ze meer verantwoordelijkheidsgevoel voor het leerproces. 
(Ik wil dit met juf of meester gaan oefenen).  
We volgen als school PBS cursus. Eén van de gekozen waarden is verantwoorde-
lijkheid. Ook via die invalshoek zal er de komende jaren aandacht aan besteed 
worden. Daaronder valt ook het leren zorg dragen voor je leeromgeving. 
Hoe we in ons onderwijs meer ruimte kunnen bieden voor eigen initiatief van de 
kinderen, is voor onze school een ontwikkelpunt.  

 
 
 

De doelenposter is nog “in oprichting”.  Er is nog geringe vrijheid t.a.v. het kunnen 
leren op de onderwijspleinen. De leerkracht geeft sturing met behulp van b.v. 
ijslollystokjes. Er is een maximum aan leerlingen wat per groep telkens gebruik mag 
maken van dit plein. Reflectie zou zicht kunnen geven op wanneer je in welke 
ruimte, alleen of samen het best tot resultaat komt. Wat betekent het ten diepste om 
vanuit vertrouwen te willen samenwerken met elk kind? 

 
 
 

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

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

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

 

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

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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We leggen bepaalde verantwoordelijkheden bij de kinderen, bijv. het zelf nakijken 
van het werk, zelf keuzes maken in de volgorde van het werk en het werk zelf 
kunnen plannen (bovenbouw). 
Door te werken met doelenposters geven we de kinderen verantwoordelijkheid  
om zelf te kiezen voor een extra instructie over een te behalen doel. 
De inhoud van de taak wordt afgestemd op de behoefte van de leerling, b.v. 
veel/weinig herhalings- of oefenstof, al dan niet verdiepingsstof, enz.  
Op de taakbrief worden de verschillende niveaus aangegeven. 
Er is een heel groot potentieel als het gaat om handelen vanuit de 
verantwoordelijkheid van deze leerlingen. 

 
 
 

Het visitatieteam heeft onvoldoende differentiatie in instructie waargenomen. Er is 
weinig mogelijkheid om tussentijds de instructie los te laten ten gunste van eigen 
werktempo. Verlengde instructie  is niet ook naar keuze, maar vanuit de leerkracht 
verplichtend aangereikt.  

 
 
 

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. 

 

 
 
 

Als team houden we regelmatig de gemaakte bouw- en schoolbrede afspraken 
tegen het licht; deze worden dan zo nodig bijgesteld. 
We voelen ons gezamenlijk verantwoordelijk voor alles wat er in de school gebeurt 
en spreken elkaar aan op elkaars verantwoordelijkheden. 

 
 
 

Het team heeft een periode achter de rug met veel wisselingen. Ook in de directie. 
Inmiddels is de school in rustiger vaarwater. Dit heeft gemaakt dat momenteel weer 
constructief kan worden gekeken naar de uit te zetten koers. 

 
 
 
 
 
 
 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 



 
 

Visitatieverslag op basis van 6 kernwaarden, september  2013 6 

 
 
 
 
 
 

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. 
 

 
 
 

Door te gaan werken met doelenposters leren we de kinderen om zelf na te denken 
of ze het doel al gehaald hebben en hoe ze het doel willen behalen. B.v. door meer 
oefenstof of extra uitleg van de leerkracht of een leerling. 
In alle groepen wordt er tijdens de taaktijd zelfstandig gewerkt. Hierbij hanteren we 
het principe van ‘uitgestelde aandacht’. Er wordt tijdens het taakuur duidelijk aan-
gegeven wanneer kinderen hulp kunnen krijgen van de leerkracht (zie daltonboek) 
en wanneer er instructie is.  
Vanaf groep 3 leren de kinderen om zelf na te kijken. 

 
 
 

Veel van de geobserveerde lessituaties kennen de structuur klassikale instructie, 
klassikale verwerking van hetzelfde domein. Daarna is het mogelijk om de taakbrief 
verder te verwerken. 

 
 
 

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. 

 

 
 
 

Wij gaan er van uit dat kinderen taken en opdrachten graag zelf willen en kunnen 
doen. 
De leerkracht zorgt ervoor dat de randvoorwaarden in orde zijn. De kinderen worden 
gestimuleerd en aangezet om problemen zelf op te lossen, het werk zelf te plannen 
en dus niet voortdurend afhankelijk te zijn van hulp. Ook leren we de kinderen om 
hun werk zelf na te kijken.  

2. Zelfstandigheid  
 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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De leerkracht biedt de ruimte tot zelfstandige verwerking van opdrachten en toont 
daarmee zijn vertrouwen in de leerling. Het zelfvertrouwen van de kinderen krijgt 
hiermee een stevige impuls.  
Leerlingen kiezen zelf waar ze in het taakuur mee aan de slag gaan. 
Er zijn afspraken gemaakt over het werken op leerpleinen.  
De hoeveelheid instructie wordt afgestemd op de behoefte van het kind.  

 
 
 

De leerlingen kunnen/mogen zelfstandig verwerken na de instructie binnen strikte 
grenzen. 
Er wordt gering gebruik gemaakt van de leerpleinen, de afspraken worden 
verschillend nagekomen per groep. 

 
 
 

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.  

 

 
 
 

De nieuwe cao biedt, meer dan voorheen, inzicht in de uren voor professionalisering 
en duurzame inzetbaarheid. In een persoonlijk gesprek tussen directie en leerkracht 
wordt besproken hoe deze uren worden ingevuld. 
In Borgweekberichten (interne memo’s) wordt iedereen geattendeerd op ver-
schillende cursussen en opleidingen. De keuze die een leerkracht maakt voor een 
bepaalde opleiding dient te passen binnen het beleid/onderwijsconcept van de 
school.  

 
 
 

De school is pas gestart met een vorm van continurooster. De eerste voor- en na-
delen worden door teamleden benoemd. Conform de voornemens van de directie 
zal dit steeds onderwerp van gesprek zijn. 

 
 
 
 
 
 
 

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. 

 

 
 
 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

3. Samenwerking  

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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In alle groepen zijn de leerlingen elkaars maatjes; maatjes helpen elkaar bij het naar 
buiten gaan, het veterstrikken, jas dichtdoen, het uitleggen van het werk, enz. Deze 
maatjes worden van tijd tot tijd gewisseld, zodat elk kind in een schooljaar leert 
samen te werken met verschillende andere leerlingen. 
Op de taakbrief worden samenwerk-opdrachten aangegeven.  
We zijn bezig om een doorgaande lijn te beschrijven voor onze school. Collega’s  
die de daltoncursus volgen maken een doorgaande lijn voor het samenwerken. 

 
 
 

Het visitatieteam heeft voorbeelden waargenomen van samenwerken van 1 tot en 
met 8. Goed om met de DOP-groep en het team de doorgaande lijn te bepalen voor  
De Borg. 
 
De maatjes-periode varieert van 3 weken tot vakantie-tot-vakantie. Wat is je doel 
met de verschillende termijnen? Er is vraag vanuit de leerkrachten naar leerlijnen 
Dalton. 

 
 
 

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

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

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

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

 

 
 
 

De leerkracht heeft bij bovenstaande punten een begeleidende rol. Hij observeert 
en grijpt in/helpt waar nodig. De leerkracht stimuleert het samenwerken tussen de 
kinderen en leert ze om elkaar te laten helpen. Immers, samenwerken vergt 
bepaalde vaardigheden en gaat niet altijd vanzelf!  
D.m.v. samenwerkingsopdrachten leren de leerlingen elkaar te helpen en van elkaar 
te leren. In commissies dragen leerkrachten samen de verantwoordelijkheid voor de 
uitvoer van de plannen.  
Leerkrachten van één leerjaar (paralleloverleg) stellen gezamenlijk de weektaak 
samen. Ook overleggen zij over gezamenlijke activiteiten. 

 
 
 

Wij hebben een fijn pedagogisch klimaat gezien, waarin de rol van de leerkracht in 
de groep nog nadrukkelijk aanwezig is. Wij hebben geen concrete voorbeelden ge-
zien van de vormgeving van samenwerking in leertaken tussen leerkrachten naast 
die van de daltoncommissie. Volgens onze waarneming gaan de leerkrachten, in 
een groot team, respectvol met elkaar om. 

evaluatie school 

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.   
 

 
 
 

Dit schooljaar zijn we gestart met Positive Behaviour Support. Dit gaat uit van het 
bekrachtigen van positief gedrag en vraagt om het hanteren van een duidelijke 
doorgaande lijn wat betreft regels en afspraken door de gehele school. Hierin willen 
we o.a. benadrukken dat we ‘samen school maken’. Door te laten zien en ervaren 
wat ‘onze manieren zijn’ ervaren kinderen en leerkrachten dat respect, voorspel-
baarheid en veiligheid een belangrijke plaats innemen in de school. 
We hebben door het jaar heen verschillende groep overstijgende activiteiten,  
dit doen we b.v. bij tutorlezen en handvaardigheid. Ook bieden leerlingen uit de 
bovenbouw extra begeleiding bij verschillende activiteiten en hebben we een 
leerlingenraad.  

 
 
 

Vanuit PBS wordt samenwerken mede vorm gegeven. Er zijn een aantal vormen 
van samenwerken vormgegeven tussen oudere/jongere leerlingen. 
 
De samenwerk-teams worden niet nader genoemd in de onderliggende stukken. 
Zou praktisch zijn voor (startende) collega’s. 

 
 
 
 
 
 
 

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. 
 

 
 
 

We leren de kinderen om zelf hun werk te plannen (zie daltonboek). 
We zijn in alle groepen begonnen met reflectie; dit kan zijn op gedrag of op het werk. 
We bepalen onze visie en we maken een doorgaande lijn met het team.  
Dit hebben we in onze eigen planning weggezet. 
De verantwoordelijkheid /het eigenaarschap van de kinderen mag nog wel meer 
groeien.  

 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

4. Reflectie  
 

evaluatie school 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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Het visitatieteam begreep dat een DOP-groep deze heeft opgesteld en zal 
implementeren op nader te bepalen moment. 

 
 
 

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.  

 

 
 
 

We hebben gesprekken over het dagelijkse werk en gedrag in de groep. Ook de 
werkhouding wordt besproken. De doelen die centraal staan worden gereflecteerd 
samen met de leerkracht.  
Reflectie krijgt steeds meer vorm binnen de school. Momenteel hanteren we de 
volgende reflectiemethoden:  

 kinderen kijken hun eigen werk na 

 doelenposter 

 reflecteren op de taakbrief 

 reflecteren van gedrag (hoe heb je samen gespeeld of samen gewerkt?  
Hoe heb je een probleem opgelost?) 

Een leerkracht houdt regelmatig zijn/haar eigen functioneren onder de loep. 
Klassenbezoeken door de directie en/of de IB-er, samen met het daaraan 
verbonden gesprek, dragen hiertoe bij. 

 
 
 

Wij hebben 1 reflectievorm waargenomen tijdens de lessen: leuke vorm met 
reflectiebal. 
Een aantal malen troffen wij een reflectievraag voor aan het eind van de dag op het 
bord. 

 
 
 

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. 
 

 
 
 

Op teamvergaderingen en studiedagen worden ervaringen uitgewisseld en kritische 
vragen aan elkaar gesteld. 
De afspraken omtrent de doorgaande lijn van reflectie worden geborgd in het 
daltonboek. 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 
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In bouw- en teamvergaderingen wordt Dalton standaard opgenomen. 
 

 
 
 
 
 
 
 

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. 

 

 
 
 

M.b.t. bovengenoemde punten wordt er in verschillende groepen geëxperimenteerd 
met doelenposters. Hiermee willen we de kinderen bewust maken van hun eigen 
kunnen (“wat kan ik al”?). Op die manier krijgt het eigenaarschap van kinderen meer 
vorm. Hier moeten we nog wel meer gestalte aan geven, ook in andere groepen. 
Efficiënt omgaan met je taaktijd (hoe plan je iets?) kan nog duidelijker vorm krijgen 
op de Borg. Ons streven is de weektaak voor alle kinderen meer te differentiëren. 

 
 
 

De doelenposters zijn nog niet in alle groepen waargenomen. Er zijn in diverse 
lokalen handelingswijzers om de zelfstandigheid te bevorderen. 

 
 
 

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 

5. Effectiviteit/ doelmatigheid  
 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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Door te werken met groepsplannen wordt ingezet op de onderwijsbehoeften van een 
leerling. Daar kan de instructie op worden afgestemd. Samen met de IB-er 
bespreekt de groepsleerkracht of hij/zij zijn/haar doelen en opbrengsten voor de 
groep/dit specifieke kind behaald heeft.  
In de toekomst zal er meer nadruk worden gelegd op het efficiënt indelen van les-  
en instructietijd.  

 
 
 

Standaard DIM/ ronde’s, dagindeling met instructie, reflectie en taaktijd. 
Overzichtelijk en voorspelbaar! 

 
 
 

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.  

 

 
 
 

Als school evalueren we regelmatig de opbrengsten per groep en per kind. De leer-
kracht bespreekt dit met de IB-er.  
In team- en bouwvergaderingen worden resultaten van meerdere groepen onderling 
besproken. Mogelijke oorzaken van resultaten worden belicht en verschillende 
mogelijke aanpakken worden onderling aangedragen. 
De daltonvaardigheden worden beoordeeld op de rapporten van de kinderen. 
Indien een leerling de leerdoelen niet behaald, overlegt de leerkracht met de IB-er 
over een remediërende aanpak. 

 
 
 

Hierover zijn notulen overhandigd. Er is nog niet expliciet ingezet op toenemende 
effectiviteit middels klassenmanagement etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 
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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. 
 

 
 
 

In iedere klas staat het daltonboek met daarin de gemaakte afspraken. Deze  
afspraken worden door de leerkracht, de daltoncoördinator en de directie bewaakt.  
Leerpleinen in de school worden ingezet bij het uitvoeren van de weektaak.  
 
Ook buiten de school participeren we in het daltonnetwerk om zo van elkaar te 
leren. De daltoncoördinator zit in het netwerk Daco Deventer en C.O.G.-dalton 
bijeenkomsten; daarnaast  gaat zij naar de regiobijeenkomsten. 
 
De school draagt haar daltonidentiteit uit in de schoolgids, en via Borgjournaal en  
op de website. In het informatie pakket over de school zit een folder van de Dalton-
vereniging en tijdens het intakegesprek bij nieuwe ouders wordt verteld over het 
daltononderwijs op de Borg.   
 
De leerlingen worden betrokken bij de daltonontwikkeling van de school d.m.v.  
de leerlingenraad.  

 
 
 

Het daltonboek is een basale weergave van het ‘wat’ en ‘hoe’ nu is afgesproken.  
De achtergrond, de motivatie, het ‘waarom’ (de drive / visie) ontbreekt. Er is wel een 
planning, maar minder sprake van een daltonplan. 
De school neemt deel aan netwerken en draagt de daltonidentiteit uit in de reguliere 
documenten en op de website. 
De leerlingen in de leerlingenraad worden voornamelijk nog organisatorisch 
betrokken bij de daltonontwikkelingen. 

6. Borging  
 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 
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Het gesprek wordt gevoerd met de inmiddels afgetreden leerlingenraad. De nieuw 
gekozen leerlingenraad loopt inmiddels warm, maar het is al wel november! 
De oude leerlingenraad geeft als tip om sneller te starten met inhoudelijke 
vergaderingen, minder lang stil te staan bij de inrichting. Het meest trots waren  
zij op de keuze van het goede doel waarvoor actie is gevoerd. Zij vragen jullie 
aandacht voor het schoolplein. Vinden de ideeënbus erg goed.  

 
 
 
 

Leerkrachten willen graag doorgaande lijnen om deze met elkaar te kunnen fine-
tunen. Ook (dalton)-besluiten willen ze graag met elkaar doorspitten. 

 
 
 
 

 
 
 

Ouders zijn tevreden over het “op-maat” vormgeven van onderwijs aan leerlingen 
die meer- of juist wat minder kunnen. 
Zij willen graag digitaal het Borgjournaal ontvangen, ondanks het feit dat een brief 
overbrengen leerlingen verantwoordelijkheid geeft. 
Ouders van nieuw gestarte leerlingen geven aan dat zij zich onvoldoende geïnfor-
meerd hebben gevoeld. Zij kenden bepaalde begrippen/afkortingen niet; zij wilden 
graag een introductieboekje of iets dergelijks. 
Ouders noemen met name het feit dat zij zeer waarderen dat hun kind(eren) 
zelfstandig(er) zijn, kunnen plannen als zij naar het voortgezet onderwijs gaan. 

Gezien het verleden van de school (verhuizen, noodlokalen, nieuwbouw, 
verbreding v.d. school, wisselingen en of ziekte) ervaart men nu de tijd voor 
verdieping en verbreding. 
Men draagt dalton een warm hart toe en ervaart dat met de komst van de ervaren 
daltoncoördinator voor de pedagogische koers heel wezenlijk is. 
Het visitatieteam noemt de wenselijkheid van enige ambulantie voor de dalton-
coördinator/daltoncommissie. 

Uit de gesprekken met ouders 

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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naam bestuurslid: B. Zuidema 

COG Drenthe kent 18 scholen plus 1 school speciaal onderwijs. Er zijn 6 dalton-
scholen; de stichting is in 1999 opgericht.  
De stichting kent integraal schoolleiders, die zelf verantwoordelijk zijn voor de 
onderwijskundige identiteit/concept. 
 
De begeleiding vanuit de Stichting is gericht op personele ontwikkelingen, 
facilitaire ondersteuning en begeleidt MT waar mogelijk/gewenst. 
 
Er zijn 6 daltonscholen, zij hebben onderling contact ter versteviging van het 
concept. 
 
2 jaar geleden was er sprake van een herijking of het daltonconcept moest worden 
behouden, dan wel dat een andere koers aan de orde was.  
Er is gekozen voor behoud van dalton. 
 
Het visitatieteam heeft genoemd dat het wenselijk is dat de daltoncoördinator enige 
ambulantie verkrijgt om haar taken te kunnen uitvoeren. 

 
 
 
 
 

  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 

 Licentie voor vijf jaar verlengen 
 

Maximaal één onvoldoende kernwaarde inclusief 
realisering aanbevelingen vorige visitatie  

x 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 Beschrijf per kernwaarde het einddoel voor zowel leerkracht als leerling. 

Nr.2. Richt de taak zodanig in dat daarin de leerling mogelijkheden heeft eigen 
keuzes te maken, te reflecteren en verantwoording af te leggen. 

Nr.3. Stel voortdurend de “waarom-vraag” bij de schoolontwikkelingen en 
doelen op de 6 kernwaarden en richt hiermee het proces in door te 
vertalen in hoe of wat. 

 
 
 
 

In de groepen 6, 7 en 8 worden agenda’s gebruikt. In deze agenda’s is het niet 
mogelijk om doelen, reflectie en planningen zichtbaar te maken.  
 
Dit maakt een abrupt eind aan de nog nader te ontwikkelen, maar toegevoegde 
waarde van de inhoud van de taakbrief. 
 
 
 
 
 
 

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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We kijken terug op een prettige visitatiedag. De visiteurs liepen door de school met 
een open, kritische blik en stelden hier en daar ‘prikkelende vragen’. 
Dat er uit zou komen dat we niet over vijf, maar over twee jaar gevisiteerd worden 
kwam niet geheel onverwachts; er ligt nog voldoende werk op ons te wachten. Deze 
uitslag geeft ons een extra aanzet om aan de slag te gaan, discussies in het team te 
voeren en plannen te concretiseren. 
 

 

 

 

aanbeveling 1. 
(letterlijk overnemen uit 
visitatieverslag) 

Beschrijf per kernwaarde het einddoel voor zowel leerkracht als 
leerling. 

actie Bepalen van de stip aan de horizon. We willen gedurende een 
periode aan één kernwaarde werken. De daltoncommissie maakt 
per kernwaarde een voorstel met een omschrijving op leerling- en 
leerkrachtniveau. De werkwijze hierbij is als volgt: 

• bespreken in onder-, midden en bovenbouw. 

• input hieruit verwerken  tot definitieve omschrijving.  

• definitieve vaststelling 

• borging in  het daltonboek. 

• regelmatige terugkoppeling (doen we nog wat we hebben 

afgesproken?) 

uitvoerenden Daltoncoördinator + daltoncommissie + directie 

tijdvak jan. 2016- jan.2018, opgedeeld in stukjes (zie planning hieronder).  

scholing/ externe 
ondersteuning 

Uitnodigen van een spreker (o.a. voor 
vrijheid/verantwoordelijkheid) ; collegiale consultatie bij andere 
scholen.  

toelichting Deze aanbeveling houdt nauw verband met de derde aanbeveling; 
als je weet waarom je iets doet en waar je naar toe werkt, is het 
makkelijker om er vorm aan te geven en er kritisch naar te kijken. 
 

 
 
 
 
 
 

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

“slotopmerkingen” genoemd in het visitatieverslag. 

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

Richt de taak zodanig in dat daarin de leerling mogelijkheden heeft 
eigen keuzes te maken, te reflecteren en verantwoording af te 
leggen. 

actie • Opnieuw bespreken van het gebruik van de 

agenda/taakbrief  in groep 6 

• Invoeren van kindgesprekken  

• reflectie inzetten bij kiezen van de beste werkplek. 

• Reflectie verder uitbouwen en een plaats geven op de 

taakbrief. 

• linken leggen en vastleggen met PBS (verantwoordelijkheid 

is één van de belangrijkste gekozen waarden daarin) 

• Verder met het werken met doelen, o.a. doelenposters 

uitbreiden 

Eigen keuzes van leerlingen: hoe verhoudt zich dat tot het 
vertrouwen dat we ze geven en hoe zit het met het loslaten? 
Discussie over voeren. 

uitvoerenden Daltoncoördinator + daltoncommissie + directie 

tijdvak Zie planning hieronder 

scholing/ externe 
ondersteuning 

Collegiale consultatie/bezoek andere scholen 

toelichting  
 
 

aanbeveling 3. 
(letterlijk overnemen uit 
visitatieverslag) 

Stel voortdurend de “waarom-vraag” bij de schoolontwikkelingen en 
doelen op de 6 kernwaarden en richt hiermee het proces in door te 
vertalen in hoe of wat. 

actie Zie ook aanbeveling 1. 
Wanneer die is uitgevoerd en vastgelegd zal dit een referentie-
kader vormen voor latere discussie; hier kan altijd weer naar ver-
wezen worden. Andersom vormt de ‘waarom-vraag’ weer een rode 
draad voor aanbeveling 1 en 2. 

uitvoerenden Daltoncoördinator + daltoncommissie + directie 

tijdvak Komende twee jaar 

scholing/ externe 
ondersteuning 

Mogelijk; dit zullen we in de loop van komend jaar bespreken. 

toelichting In de bespreking en uitwerking van twee bovenstaande 
aanbevelingen zullen we ons steeds de vraag moeten stellen : “wat 
betekent dit voor mij als leerkracht?”. “Wat heb ik nodig om dit te 
bewerkstelligen?” 

 
 

Op de volgende bladzijde hebben we een planning opgenomen. 
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Dalton – planning in het kader van aanbevelingen uit visitatie 
 

 
Schoolaar Tijdvak kernwaarde activiteiten 

2015-2016 febr. 
2016 

zelfstandigheid Vastleggen matrix zelfstandig werken 
Omschrijven van klassendienst 
(huishoudelijke taken). 

 maart 
2016 

reflectie - powerpoint (uitleg + achtergonden) 
- discussie over uitgangspunten op  
  leerling- en leerkrachtniveau. 

 april 
2016 

reflectie - doorgaande lijn beschrijven. 

 april 
2016 

reflectie - vaststellen + borgen definitieve   
  afspraken 

 mei 2016 vrijheid/verantwoordelijkheid - oriëntatie + visie bepaling 
- doelenposters 

 juni 2016  Evaluatie + vooruitblik komend 
schooljaar. 

2016-2017  Vrijheid/verantwoordelijkheid - Externe ondersteuning….. 
- kindgesprekken 

  Vrijheid/verantwoordelijkheid 
ten opzichte van de taak. Wat 
betekent dit voor ons als 
leerkracht. 

Waar streven wij naar? 
Doorgaande lijn. 

  Vrijheid/verantwoordelijkheid 
En samenwerken. 

Visie samenwerken. 

2017-2018  Samenwerken Borgen.  

  Reflectie  Verdiepen. 

 
 
 
 
 
 

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 


