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Aantal leerlingen 74 

Populatie (PO)/ schoolsoort (VO)  PO / multicultureel 

Aantal leraren 7 (+IB-er en stagiaires)  

In bezit van Daltoncertificaat Ja 

Bezig met Daltoncursus  - 

Nevenvestigingen Nee 

Stand van zaken inspectie Voldoende (bezocht schooljaar 2014-2015) 

Visitatieteam  

Voorzitter  

Lid 1.  
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niet van toepassing bij  1

e
 licentieaanvraag 

 
 
 
Doorgaande lijn samenwerkingsvormen, niet alleen helpen, maar ook het samenwerkend leren.  
Dit wordt in de groepen 7 en 8 op een goede manier in de praktijk gebracht. Breidt dit uit naar alle 
groepen. Maak dit een onderdeel van je Dalton Ontwikkelings Plan. 
 
 
 

Het team heeft scholing gehad over samenwerkend leren. We zetten maandelijks 
een nieuwe werkvorm centraal door de hele school. Ook wordt er tijdens een aantal 
vakken standaard een werkvorm ingezet (bijvoorbeeld tijdens de woordenschat-
lessen). 

 
 
 

Samenwerkend leren zie je ook terug buiten de groepen, zoals bij de ruilwinkel, 
Daltonacademie, tutor werken. 

 
 
 
Het taak/ en keuzewerk is te veel leerkrachtgestuurd. Leerlingen moeten meer de kans krijgen om 
zelf keuzes te maken en zelf te plannen. 
 
 
 

Keuzewerk is nu minder gestuurd, leerlingen kunnen zelf hun activiteiten invullen. 
Ook tijdens zelfstandig werken is er in alle groepen meer ruimte om zelf keuzes te 
maken voor de leerlingen.  
Komend jaar willen we ons aanbod in zowel taak- als keuzewerk gaan koppelen aan 
persoonlijke leerdoelen van onze leerlingen. We hebben hier al ideeën over, maar 
willen dit verder uitwerken met behulp van een expert. 

 
 
 

Keuzewerk binnen de groep is nog veel leerkracht gestuurd, ingegeven door de 
bevindingen van de inspectie, waarbij de opbrengsten beter moesten worden. Buiten 
de groep is er sprake van keuzewerk (o.a. de dalton academie) waarbij de leerlingen 
zelf veel inbreng hebben. 

 
 
 
Als je evalueren en reflecteren op de weektaak (leraar en leerling) zet maak er dan ook gebruik van, 
zoals ze dat in groep 7 en 8 ook doen. Geef de weektaak met de ingevulde evaluatie  regelmatig mee 
naar huis. Ouders hebben hier recht op en ook behoefte aan. Dit hebben we ook gelezen in de  
ingevulde ouder-indicatorenlijst. 
 
 

0. Realisering aanbevelingen vorige visitatie 

aanbeveling 1. 
1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

aanbeveling 2. 
1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

aanbeveling 3. 
1. 
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Inmiddels staat er in alle groepen wekelijks een andere reflectievraag op de taak-
brief die aan het einde van de week behandeld wordt. Ook hebben we afgesproken 
dat de taakbrieven voor elke vakantie gebundeld worden en mee naar huis gaan, 
zodat ouders op de hoogte zijn. 
Ouders zijn altijd welkom om ’s morgens hun kind even in de groep te komen 
brengen, zodat zij kunnen kijken waar op dat moment aan gewerkt wordt. 

 
 
 

Reflectie nog veel achteraf door middel van een smiley. Denk ook aan vooraf en 
tijdens het werken reflecteren door de leerlingen zelf. 

 
 
 
 
 
 

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. 
 

 
 
 

Vormgegeven op onze school: 
Op onze school hebben we hierover duidelijke afspraken, waardoor kinderen goed 
weten wat er van ze verwacht wordt en welke verantwoordelijkheden ze hebben (en 
mogen nemen). Voorbeelden hiervan zijn het werken met de taakbrieven en –
borden, worden initiatieven van kinderen vaak beloond en hebben we veel aandacht 
voor het aandeel dat ouders kunnen hebben in het leerproces van hun kind.  
We nodigen zo nodig ouders uit voor een tussentijds gesprek, houden voortgangs-
gesprekken en in groep 1 t/m 4 worden ouders uitgenodigd voor projectinformatie. 
Kinderen hebben inzicht in het lesrooster, ze weten wanneer welke instructies 
gegeven worden. 
 
Tevreden over: 
Onze verantwoordelijkheidscontracten (zie bijlage 3 van ons Daltonboek voor 
verdere uitleg over de manier van werken met deze contracten). 
 
Ontwikkelpunten: 
We willen leerlingen nog meer de ruimte gaan geven in het zelf bepalen welke 
instructies en verwerkingsopdrachten ze willen volgen en maken (persoonlijke leer-
doelen). Hiernaast willen we de leerlingen meer inzicht geven in de tussen- en eind-
doelen van de methode, zodat zij gerichter naar een toets toe kunnen werken. Hier 
willen we een doorgaande lijn/beleid op maken voor in ons Daltonboek onder bege-
leiding van een expert. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

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

evaluatie school 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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De verantwoordelijkheid bij de kinderen zeer zeker aanwezig, ze kunnen veel, maar 
worden soms geremd door de taak gestuurde leerkracht. Persoonlijke leerdoelen 
van de leerlingen hebben wij (nog) niet terug gezien. 

 
 
 

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. 

 

 

 
 

Vormgegeven op onze school: 
Om dit goed te laten verlopen zijn ook hiervoor duidelijke afspraken waar de 
kinderen zich aan moeten houden. We werken met 3 niveaugroepen per jaargroep 
en incidenteel ook met een individueel handelingsplan. Instructies worden gegeven 
door middel van het effectieve instructiemodel en er wordt in alle groepen gewerkt 
met een instructietafel. 
 
Tevreden over: 
De zelfstandigheid van onze leerlingen. 
Onze methodes voor rekenen, taal en spelling. Deze zijn zeer geschikt voor het 
zelfstandig werken op verschillende niveaus. 
 
Ontwikkelpunten: 
We willen kinderen nog meer mee laten denken over de inhoud van de taak en 
lessen en de te behalen (persoonlijke) doelen. 

 
 
 

Goede methoden om zelfstandig aan de slag te gaan. Laat de leerlingen meer los 
en laat dit zien op de weektaak. Leg de verantwoordelijkheid daar ook neer, 
eigenaarschap van het leren. 

 
 
 

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. 

 

bevindingen  visitatieteam 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 
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Vormgegeven op onze school: 
We werken op onze school in een klein team. Iedereen kent elkaar goed en is open 
naar de andere teamleden toe. We kennen elkaars sterke en minder sterke punten. 
We werken veel samen in werkgroepen en hebben hiernaast vaak bijeenkomsten 
waarop het gehele team aanwezig is. Mensen spreken zowel positief als negatief 
elkaar aan op hun functioneren.  
 
Tevreden over: 
Openheid van het team, bereidheid om van elkaar te leren en elkaars kwaliteiten te 
gebruiken. Kwaliteiten van individuele teamleden zijn in kaart gebracht. 
 
Ontwikkelpunten: 
Het organiseren van bij elkaar kijken in de groep. 

 
 
 

Klein team, kleine groep leerlingen. Iedereen kent iedereen, goede en enthousiaste 
sfeer. De valkuil van een klein team is dat je snel zaken zelf aanpakt om anderen 
niet te belasten. Delegeren vanuit de daltoncoördinatie en directie dus. 

 
 
 
 
 
 
 

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. 
 

 
 
 

Vormgegeven op onze school: 
Afspraken over zelfstandig werken hangen in alle groepen op de Daltonmuur en zijn 
inmiddels goed geborgd, ook zijn er materialen aanwezig om het zelfstandig werken 
vorm te geven (boog en boogkaartjes, signaal uitgestelde aandacht enz.)  
Er is een opbouwende lijn met betrekking tot het nakijken door leerlingen (in 3/4 
worden alleen de dictees door de kinderen zelf nagekeken, vanaf groep 5 is er in de 
groepen een nakijktafel aanwezig en wordt er steeds meer zelf nagekeken). 
Kinderen weten ook wanneer hun nagekeken werk besproken moet worden met de 
leerkracht of een medeleerling. 
 
 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

2. Zelfstandigheid  
 

evaluatie school 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 



 
 

Visitatieverslag op basis van 6 kernwaarden, september  2013 6 

Tevreden over: 
Bereidheid van kinderen om een ander te helpen.  
Kinderen kunnen goed zelfstandig keuzes maken in welke taak, waar, wanneer,  
met wie enz. ze gaan maken. 
 
Ontwikkelpunten: 
Doorgaande lijn nakijken vaststellen en opnemen in het Daltonboek. 

 
 
 

Zelfstandigheid zie je terug in veel aspecten op school  zoals, de daltonacademie, 
leerling raad, leerling directeur, leerling adjunct directeur dus niet alleen in de 
vakken. 

 
 
 

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. 

 

 
 
 

Vormgegeven op onze school: 
In alle groepen is duidelijk waar materialen te vinden zijn, is er een nakijktafel (vanaf 
groep 5/6) en een instructietafel en zijn er goede afspraken gemaakt over wat er van 
de kinderen verwacht wordt. We hebben een leerlingenraad en een kinderdirecteur, 
organiseren per groep 2x per jaar een weekviering, houden kringgesprekken, be-
denken met elke groep klassenregels  en hebben projecten (bijvoorbeeld Trots op 
onze school vorig jaar) waarbij de ideeën en initiatieven van kinderen gevraagd 
worden en zeer welkom zijn. 
 
Tevreden over: 
De ruimte die kinderen krijgen om mee te denken over onze school en de leuke, 
verfrissende ideeën die dit opbrengt. 
De Daltonacademie waar talentontwikkeling zowel binnen als buiten reguliere 
schooltijd door vakdocenten wordt gestimuleerd, weekvieringen en de leerlingen-
raad. 
 
Ontwikkelpunten: 
We willen als team leren hoe we situaties kunnen creëren waarin kinderen nog meer 
zelfstandig keuzes kunnen maken en hierdoor hun creativiteit in het vinden van 
oplossingen kunnen stimuleren. Hiervoor moeten leren hoe we de verschillende 
leerstijlen van leerlingen in beeld krijgen en hoe we ons aanbod hierop aan kunnen 
passen. 

 

bevindingen  visitatieteam 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 
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De school kent veel situaties waarbij de kinderen zelfstandig aan de slag kunnen 
gaan. Geef ze die ruimte ook binnen de groep. Controleren na afloop geeft ook 
vertrouwen mee. 

 
 
 

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.  

 

 
 
 

Vormgegeven op onze school: 
We gaan steeds meer werken als een lerende organisatie. Tijdens sommige team-/ 
werkvergaderingen wordt van teamleden gevraagd of zij een gedeelte voor hun 
rekening willen nemen dat past binnen hun expertise. Onze vakwerkgroepen zijn 
gecreëerd naar aanleiding van interesse van de leerkrachten. Bij de verdeling van 
de lesgevende taken wordt ook rekening gehouden met de kwaliteiten en interesses 
van de leerkrachten. 
 
Tevreden over: 
Inzet en verschil in kwaliteiten teamleden. Leerkrachten denken in schoolbelang, 
hun inbreng wordt gewaardeerd. 
 
Ontwikkelpunten: 
We willen het werken met POP’s stimuleren, zodat teamleden hun eigen talenten 
meer kunnen ontwikkelen en uitbreiden. 

 
 
 

De Daltonschool Culemborg is een lerende organisatie. Trekkers op het gebied van 
Dalton zijn de directie en de daltoncoördinator.  Let er op dat ook anderen meer 
verantwoordelijkheid krijgen en nemen. 

 
 
 
 
 
 
 

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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Vormgegeven op onze school: 
Maatjeswerk, (samenwerkend leren) werkvorm van de maand, opdrachten van de 
weektaak en kinderen zijn vrij om te kiezen of ze alleen of met anderen een taak 
willen maken. 
 
Tevreden over: 
Veel van onze leerlingen kunnen op een respectvolle manier met anderen samen-
werken. 
 
Ontwikkelpunten: 
We zoeken naar nog meer samenwerkingsvormen die we praktisch in kunnen zetten 
tijdens de lessen. 

 
 
 

Veel culturen, veel verschillende achtergronden, staan een goede samenwerking 
niet in de weg. De wijze waarop de kinderen en het team met elkaar omgaan is 
geweldig en kan een voorbeeld voor anderen zijn. 

 
 
 

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. 

 

 
 
 

Vormgegeven op onze school: 
We werken veel samen in ons team. In werkgroepen, met onze duo’s enz. Dit gaat 
altijd op een prettige manier. We houden ons aan de afspraken die er gemaakt zijn 
over bv de lay-out en werkwijze van de taakbrieven.  
 
Tevreden over: 
Kinderen worden gestimuleerd om veel samen te werken en elkaars kwaliteiten te 
benutten. Samenwerking tussen leerkracht en leerling wordt gestimuleerd. We staan 
open voor ideeën van de kinderen. We vinden een open cultuur belangrijk (Project 
Trots op onze school en de benoeming van de kinderdirecteur zijn hier mooie 
voorbeelden van). 
We organiseren ook groepsdoorbrekende activiteiten. 
 
Ontwikkelpunten: 
We willen dat de samenwerkingsvormen meer ingebed worden in ons dagelijks 
onderwijs, zodat er niet meer een werkvorm van de maand nodig is, maar dat 
iedereen uit zichzelf in staat is meer variatie in werkvormen toe te passen. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 
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Samen dragen de kinderen en het team deze school. Er is groot respect naar elkaar 
toe, fijne sfeer om in te werken. 

 
 
 

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.   
 

 
 
 

Vormgegeven op onze school: 
We zijn de begeleiders van het leerproces van de kinderen en we proberen te leren 
hoe ze hun eigen leerproces vorm kunnen geven. Kinderen hebben veel inspraak, 
krijgen ruimte om mee te denken over bv de indeling van de groepjes. 
 
Tevreden over: 
Onze Daltonruilwinkel, waar zowel leerkrachten als leerlingen een rol in hebben. 
Leerlingenraad en kinderdirecteur. 
 
Ontwikkelpunten: 
We willen een nog betere afstemming onderling. 

 
 
 

Deze school is meer dan een school. Het is een werk en leergemeenschap voor 
kinderen, leerkrachten , ouders en de wijk. Waar kan worden er contacten met de 
wijk gezocht. 
Mooie voorbeelden gezien zoals de ruilwinkel. Erg leuk idee met een grote 
meerwaarde. Goed hoor ! 

 
 
 
 
 
 
 

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. 
 

 
 
 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

4. Reflectie  
 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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Vormgegeven op onze school: 
Op de taakbrieven is ruimte voor het maken van de planning, het bijhouden wat er af 
is en er is ruimte om te reflecteren op het werk. Er staan twee vaste vragen op de 
taakbrief, die elke week terugkomen. Deze gaan over of het werk wel/niet af is en 
waardoor dit komt en het samenwerken met het maatje. Daarnaast staat er elke 
week een andere vraag centraal, die te maken kan hebben met zelfstandigheid, 
samenwerken of verantwoordelijkheid. 
 
Tevreden over: 
Wij zijn tevreden over onze reflectievragen. Dit geeft goed inzicht op waar kinderen 
goed in zijn en waarin ze ondersteund moeten worden. 
 
Ontwikkelpunten: 
Veel kinderen zien het belang van het reflecteren van de (week)taak nog niet in en 
vergeten dit te doen als er niet expliciet om gevraagd wordt. We willen uitzoeken 
hoe we hen zover krijgen dat ze dit meer uit zichzelf gaan doen en er dus uiteindelijk 
ook meer van zullen leren. 

 
 
 

Leer de kinderen vooraf wat er van ze gevraagd wordt, laat ze hun leerdoel om-
schrijven. Benoem en controleer tijdens het werk hun vorderingen op dit gebied en 
aan het eind van de les vooral de kinderen laten verwoorden wat en hoe ze gewerkt 
hebben. 
Je hoeft hiervoor niet zelf het wiel uit te vinden. Vraag ernaar bij collega scholen. 

 
 
 

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.  

 

 
 
 

Vormgegeven op onze school: 
Binnen onze methodes wordt gewerkt met het effectieve instructiemodel, waardoor 
er in elke les ruimte voor reflectie is opgenomen. 
 
Op de taakbrieven is er ruimte om te reflecteren op het samenwerken met het 
maatje. Andere samenwerkingsopdrachten worden met kinderen geëvalueerd na de 
activiteit, bijvoorbeeld door groepjes waar het goed ging tips en tops te laten geven 
aan andere groepjes.  
 
Tevreden over: 
Alle collega’s staan ervoor open van elkaar te leren.  

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 
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Ontwikkelpunten: 
We willen dit schooljaar gebruiken om uit te zoeken hoe we de leerlingen kunnen 
laten reflecteren op ons handelen.  
 
Doordat kinderen lessen op hele verschillende momenten verwerken is het soms 
lastig om met de groep een les te reflecteren. We willen graag uitzoeken hoe we dit 
beter vorm kunnen geven, zodat we reflecteren beter kunnen benutten. 
 
Bij elkaar in de groepen kijken wordt nog te weinig gedaan. We willen graag uit-
zoeken hoe we dit vorm kunnen geven. 

 
 
 

Met de verschillen in verwerking blijft reflecteren belangrijk. Is het leerdoel bereikt? 
En is dit leerdoel voor iedereen duidelijk? Ja en hoe of nee en waarom niet? Wellicht 
kan dit in een portfolio of gesprek meer onderbouwing krijgen. 

 
 
 

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. 
 

 
 
 

Vormgegeven op onze school: 
Vanuit de directie wordt het team gestimuleerd om te werken in een lerende 
organisatie.  
 
Tevreden over: 
Lerende organisatie. 
 
Ontwikkelpunten: 
Er is momenteel geen doorgaande lijn voor reflectie op leerlingniveau. Deze moet 
ontwikkeld worden. 

 
 
 

Jullie hebben ideeën genoeg over reflectie. Laat je teamleden bij andere 
Daltonscholen hun  licht op steken en kijk wat past voor jullie school. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 
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5.1 De leerling behaalt zijn leerdoelen die passen bij zijn persoonlijke 
ontwikkeling. 

5.2 De leerling gaat op een efficiënte en verantwoorde wijze om met zijn 
leertijd. 

5.3 De leerling is actief bezig met de taak en maakt efficiënt gebruik van zijn 
keuzemogelijkheden. 

 

 
 
 

Vormgegeven op onze school: 
Leerdoelen worden aan het begin van elke les duidelijk benoemd. Na een korte 
instructie mag het grootste deel van de kinderen zelfstandig gaan verwerken. Waar, 
wanneer en alleen of met een klasgenootje samen mogen ze meestal zelf beslissen. 
Het ene kind kan hier beter mee omgaan dan het andere kind. Sommigen hebben 
hierin wat sturing nodig.  
 
Tevreden over: 
Leerkrachten durven kinderen steeds meer ruimte en keuzevrijheid te geven. 
 
Ontwikkelpunten: 
We willen onze leerlingen leren om beter inzicht te krijgen in waar hun sterke en 
zwakke kanten liggen, zodat ze beter aan de slag kunnen met persoonlijke leer-
doelen. Bijvoorbeeld door vooraf te toetsen, mogelijkheid te bieden om wel/geen 
instructie volgen en eventueel leerlingen klasgenoten instructie te laten geven.  

 
 
 

Loslaten gebeurt nog veel te weinig . Door de kleine groepen zit je dicht op de huid 
van het kind. Geef ruimte en verantwoordelijkheid binnen de groep. 

 
 
 

5.4 De leraar behaalt zijn leerdoelen. 

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

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

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

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

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

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

 

 
 

5. Effectiviteit/ doelmatigheid  
 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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Vormgegeven op onze school: 
Leerkrachten hebben 2x per jaar een ambitiegesprek met directie en IB. Tijdens 
deze gesprekken wordt besproken welke leerdoelen zij voor de komende periode 
met de groep hebben en hoe ze dit gaan bereiken. Ook wordt er teruggekeken op 
eerder gestelde doelen. De bevindingen worden daarna teambreed besproken.  
We groeien naar een lerende organisatie. 
 
Tevreden over: 
Ambitiegesprekken en openheid en bereidheid tot leren van het team. 
 
Ontwikkelpunten: 
Leerdoelen en taken moeten beter afgestemd worden op de individuele leerling,  
dit kan nog meer adaptief vormgegeven worden op onze school. We willen graag 
uitzoeken hoe we dit vorm kunnen geven. 

 
 
 

Denk na hoe je differentiatie zichtbaar maakt op de taakbrief. Ieder kind is anders, 
dat weten jullie als geen ander.   

 
 
 

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.  

 

 
 
 

Vormgegeven op onze school: 
Elk kind krijgt de ondersteuning en zorg die het nodig heeft. We werken op drie 
verschillende niveaus en kinderen die dat nodig hebben krijgen een eigen leerlijn.  
Leerlingen kunnen ook een ander aanbod krijgen om extra leerdoelen te behalen. 
Dit gebeurt vaak tijdens de activiteiten van de Daltonacademie (bijvoorbeeld 
Denksport).  
 
Tevreden over: 
Leerlingen krijgen een (groepsdoorbrekend) aanbod op eigen niveau. 
 
Ontwikkelpunten: 

 
 
 

Denk na over Dalton de hele dag door. Kijk en lees het Daltonboek van Hans 
Wolthuis en haal hieruit wat jullie goed kunnen gebruiken. 

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. 
 

 
 
 

Vormgegeven op onze school: 
Onze ouders worden komend schooljaar betrokken bij het vormgeven van onze visie 
en missie. Deze sluit uiteraard volledig aan bij het Daltononderwijs en zal worden 
beschreven in het schoolplan 2015-2019.  
 
Tevreden over: 
De bestuurder van onze stichting ondersteunt Daltononderwijs en het strategisch 
beleid van de stichting sluit aan op onze missie en visie. 
 
Ontwikkelpunten: 
Vormgeven van het schoolplan, waarin onze Daltonvisie centraal staat. 

 
 
 

Neem de komende periode alle geschreven en digitale Daltonstukken goed door en 
maak daar een geheel van wat overeenstemt met elkaar. Missie en visie zijn 
bekend, zet hier de Daltonkenmerken bij en geef duidelijkheid. Zo doen we dat hier. 

 
 
 
 

 
 
 

 

6. Borging  
 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 

Overige opmerkingen school 
 (nog niet in zelfevaluatie opgenomen, maar wel relevant) 
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De leerlingen raad heeft ons op een leuke manier verteld wat ze doen en waarover 
ze mogen en kunnen mee praten. Het is een democratisch gekozen raad met 
kandidaat stelling en verkiezing. De raad wordt betrokken bij o.a. reisdoel school-
reis, schoolkamp, maar ook wat het kost en wie wat moet doen. 
Daarnaast is er op deze school sprake van een leerling directeur en leerling adjunct 
directeur die regelmatig contact hebben met de directie. 

 
 
 
 

Enthousiast team, best groot voor zo’n kleine school met veel stagiaires, 
onderwijsassistenten en onderwijsondersteunend personeel. 

 
 
 
 

 
 
 

De ouders zijn tevreden over de school. Ze zijn erg betrokken bij de school, laag-
drempelig, bereikbaar voor iedereen, luisterend oor. 
Wel maken ze zich zorgen over het leerlingenaantal, groei is nodig vinden zij ook. 
Ze willen graag de ouders bereiken die nog niet bekend zijn met de school.  
Ze hebben hier ideeën voor die ze willen bespreken tijdens MR vergaderingen. 

 
 
 
 

naam bestuurslid: Floris Dekker 

Voorzitter van het College van Bestuur. De stichting is openbaar, kent 12 locaties 
en heeft 9 Brinnummers met een totaal van 2200 leerlingen. 
 
Er is en wordt veel geïnvesteerd in de school met als grootste doel meer groei te 
krijgen. Onderwijskundig staat de school goed. 
Veel cohesie met de daltonacademie, buurtwerk en bestuurlijk overleg. Een brede 
school ontwikkeling is hier gaande. 
Het bestuur spreekt over een bevlogen directeur die de zaak weer goed op de rails 
heeft gezet. Zij wil veel en graag alles tegelijk aanpakken, kan valkuil zijn. 
Binnen gemaakte afspraken met andere schoolbesturen kan Daltonschool 
Culemborg de eigen PR aanpakken en naar buiten treden. 
Er wordt gewerkt aan het verder uitbouwen van een peuterspeelzaal in de school. 

De Daltonschool bestaat al enkele jaren. Ze hebben een periode van stilstaan is 
achteruit gaan achter de rug. De directeur is de grote aanjager en weet het team te 
enthousiasmeren. Pas op voor te veel zaken tegelijk en te snel willen gaan. 
Ga nu meer verbreden en verdiepen in de dingen die jullie al doen. 
Delegeer meer naar het team. 

Uit de gesprekken met ouders 

Uit de gesprekken met het bestuur 

Uit de gesprekken met leerlingen 

Uit de gesprekken met leraren en ondersteunend personeel 

Uit de gesprekken met de schoolleiding 
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  ontwikkeling 

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

vertrouwen 
 x 

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

* niet van toepassing bij licentieverlening 

 
 

 

 
 

 Advies Criteria 

 Licentie verlenen 
 

Maximaal één onvoldoende kernwaarde. 

 Over twee jaar versnelde visitatie 
voor licentieverlening 

Twee of meer onvoldoende kernwaarden 

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

x Licentie voor vijf jaar verlengen 
 

Maximaal één onvoldoende kernwaarde inclusief 
realisering aanbevelingen vorige visitatie  

 Over twee jaar versnelde visitatie  
(bij de vijfjaarlijkse visitatie) 

Twee of meer onvoldoende kernwaarden inclusief 
realisering aanbevelingen vorige visitatie 

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

 
  

Advies aan het bestuur van de NDV 
 

beoordeling 
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Aanbeveling Omschrijving 

Nr.1 Ga van leerkrachtgestuurd naar eigenaarschap van de leerling. Geef de 
leerling meer ruimte en leg dit vast in een goede borging van wat ze doen 
en hoe ze werken. 

Nr.2 Maak differentiatie zichtbaar op de taak. Leerkracht en leerling weet het 
wel, maar door het vast te leggen kunnen andere leerkrachten hiermee 
verder. 

Nr.3 Reflectie verder gaan opzetten. Smiley’s in een onderbouw , maar veel 
meer inhoudelijk werken vanaf groep 4. Leer wat leerdoelen zijn, leer de 
leerlingen waarom ze leren en dat ze dit doen voor hunzelf. Ik doelen, 
persoonlijke doelen stellen. 

 
 
 
 

Een fijne prettige sfeervolle school. Er gebeurt veel, levendig beweeglijk. De 
school staat midden in de wijk, letterlijk en figuurlijk en verdient meer leerlingen. 
Het is geen zwarte school, maar een prachtige multiculturele school zoals onze 
maatschappij nu eenmaal is. 
Het werken met verantwoordelijkheidscontracten is niet alleen een stimulans, maar 
ook leert het de kinderen hoe om te gaan met elkaar, met leerkrachten, met ouders. 
De ruilwinkel is een leuk en goed uitgewerkt geheel waar kinderen leren hoe 
economie en handel werkt en verantwoordelijkheid krijgen om in de winkel te 
werken. 
Het is een school tot 17.30 uur met een gezellige huiskamer, een kookkeuken, een 
sportacademie, een atelier om lekker lang op school te blijven. 
 
We hebben met veel plezier bij jullie rond mogen kijken. Ga genieten van het 
succes en maak er een mooi feestje van (in en buiten de school) bij de verlenging 
van de licentie. 
 
 
 
 
 
 
 

naam handtekening datum 

   

 

  

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

 

slotopmerkingen 
 

Ondertekening voorzitter visitatieteam 
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Onze bevindingen van de visitatie 
 
Ten eerste willen we de visiteurs bedanken voor hun bezoek. We hebben dit als zeer 
prettig ervaren. Het was duidelijk merkbaar dat het doel van deze visitatie was om de 
school een stap verder te brengen. Met name de gesprekken waren inspirerend en 
motiverend voor het hele team. 
 
We herkennen en erkennen de aangegeven ontwikkelpunten en gaan hier graag mee aan 
de slag. We zien dit als een uitdaging en een kans om ons Daltononderwijs nog steviger 
neer te zetten. 
Inmiddels is de in te zetten daltonontwikkeling in het scholingsplan voor de komende vier 
jaar opgenomen. De aanbevelingen van de visiteurs zijn tevens in ons schoolplan 
opgenomen. Ook is er al contact geweest met Hans Wolthuis om ons tijdens de studiedag 
volgend schooljaar te begeleiden in onze Daltonontwikkeling. Uitgangspunten hierbij zijn 
uiteraard de aanbevelingen, maar ook inspiratie die we opdoen bij bv. de dompeldagen. 
Komend voorjaar gaan wij met het gehele team al op andere Daltonscholen kijken hoe 
een ‘Hele dag Dalton’ eruit ziet, zodat we de kinderen meer los kunnen gaan laten en 
daardoor meer eigenaarschap kunnen geven over hun leerdoelen. We zijn nog op zoek 
naar scholen met een soortgelijke populatie die hierin al ver zijn ontwikkeld. We hopen op 
input van de visiteurs hiervoor. 
 
Het was voor ons heel fijn dat aspecten van onze school als positief werden benadrukt, 
die wij als vanzelfsprekend ervaren. We zijn hierdoor nog trotser op onze leerlingen en 
leerkrachten geworden. We hebben nu nog meer zin en energie gekregen om met de 
ontwikkelpunten aan de slag te gaan. 
 
 

  

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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aanbeveling 1. 
(letterlijk overnemen uit 
visitatieverslag) 

Ga van leerkrachtgestuurd naar eigenaarschap van de leerling. 
Geef de leerling meer ruimte en leg dit vast in een goede borging 
van wat ze doen en hoe ze werken. 
 

actie 1. Op de studiedag van 9 maart 2016 gaan wij ter oriëntatie 
kijken op een collegaschool. Doel van deze dag is kijken 
naar eigenaarschap en de organisatie/klassenmanagement.  

2. In het najaar van 2016 staat er een studiedag gepland met 
als thema De hele dag Dalton.  

3. Schooljaren 2017 t/m 2019 implementeren en evalueren. 

uitvoerenden Directie, daltoncoördinator en team 

tijdvak 2016-2019 

scholing/ externe 
ondersteuning 

Begeleiding studiedag najaar 2016: eigenaarschap en reflectie 

toelichting Maart 2016 op bezoek bij collegascholen 
 
 
 

aanbeveling 2. 
(letterlijk overnemen uit 
visitatieverslag) 

Maak differentiatie zichtbaar op de taak. Leerkracht en leerling 
weet het wel, maar door het vast te leggen kunnen andere 
leerkrachten hiermee verder. 
 

actie 1. Aanzet maken voor aangepaste taakbrief op studiedag 
najaar 2016. 

2. Verder uitwerken op studiedag 2017. 
3. Evalueren en implementeren schooljaar 2017-2019. 

 

uitvoerenden Directie, daltoncoördinator en team 

tijdvak 2016-2019 

scholing/ externe 
ondersteuning 

Begeleiding studiedag najaar 2016: eigenaarschap en reflectie. 
Begeleiding studiedag voorjaar 2017: persoonlijke leerdoelen 
gekoppeld aan weektaak nieuwe stijl. 

toelichting  
 
  

Plan van aanpak m.b.t. uitwerking aanbevelingen  
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aanbeveling 3. 
(letterlijk overnemen uit 
visitatieverslag) 

Reflectie verder gaan opzetten. Smiley’s in een onderbouw , maar 
veel meer inhoudelijk werken vanaf groep 4. Leer wat leerdoelen 
zijn, leer de leerlingen waarom ze leren en dat ze dit doen voor 
hunzelf. Ik doelen, persoonlijke doelen stellen. 
 

actie 1. Groep 7/8 werkt momenteel met een pilot waarbij ze elke 
week een eigen leerdoel kunnen invullen op hun taakbrief.  

2. In de portfolio’s waar we begin 2016 mee gaan werken 
komen de ik-doelen waarbij leerlingen kunnen reflecteren op 
wat ze kunnen op het gebied van zelfstandigheid, samen-
werking en verantwoordelijkheid aan bod. 

3. Op de studiedag van najaar 2016 gaan we werken aan 
eigenaarschap en reflectie. 

4. Evalueren en implementeren schooljaar 2016-2018 
 

uitvoerenden Directie, daltoncoördinator en team 

tijdvak 2016-2018 

scholing/ externe 
ondersteuning 

Begeleiding studiedag najaar 2016: eigenaarschap en reflectie. 
Begeleiding studiedag voorjaar 2017: persoonlijke leerdoelen 
gekoppeld aan weektaak nieuwe stijl. 

toelichting We hadden al eerder besloten om onze rapporten vanaf februari 
aan te passen. Om aan de aanbevelingen tegemoet te komen en 
door de inspirerende Dompeldag over portfolio’s hebben we 
besloten om dit versneld in te voeren. 

 

 
 
 
 
 

Ondertekening  school en 
visitatievoorzitter voor gezien 


