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niet van toepassing bij  1

e
 licentieaanvraag 

 
 
 

Punt 1.1. en 2.1.: blijf bewust van de mate van sturing en verantwoordelijkheid. 
SMART: beschrijf je populatie leerlingen en de mogelijkheden ( met name ruimte 
geven aan leerlingen en de planning van de leerlingen.)  
Nu bewust gekozen voor een leerkracht gestuurde aanpak in verband met populatie 
leerlingen en niveau. Houd rekening met de toekomst. Zie ontwikkelingslijnen 
Dalton. 2.1. zit in hetzelfde denken. 

 
 
 

De mate van sturing en verantwoordelijkheid (ontwikkelingslijnen zelfstandigheid en 
verantwoordelijkheid) hebben we opnieuw besproken tijdens teamvergaderingen en 
studiedagen.  
De conclusie is dat de leerkrachten een sturende rol innemen. Die sturende rol is 
beredeneerd gekozen: op basis van de opgedane ervaringen met het werken 
volgens de Daltonpijlers heeft het team van Delta de keuze gemaakt om weer meer 
leerkracht gestuurd te werken. Sturing van de leerkracht werkt ondersteunend bij het 
effectief omgaan met de beschikbare leertijd, het werken aan taakwerk en het 
bereiken van de ontwikkelings- en leerdoelen. Waar het kan geven we de leerlingen 
minder sturing en meer eigen verantwoordelijkheid. 

 
 
 

Na vergaderingen en studiedagen heeft men op de Delta toch gekozen voor de 
sturende rol van de leerkracht. 
Leerlingen die het aankunnen krijgen wel meer verantwoordelijkheid. 

 
 
 

Samenwerking: zit al in jullie ontwikkelingsplan en is een onderdeel van waar jullie al 
mee bezig zijn. Zet dit duidelijk op.  
Beschrijf diverse vormen van samenwerking die je bewust wilt gebruiken.  
Bepaal hoe ver of hoe verdiept je wilt gaan.  
Hiervoor kan je heel goed de Kijkwijzer ontwikkelingslijnen Dalton gebruiken. 

 
 
 

In de groepen vinden diverse vormen van samenwerken plaats.  
Deze samenwerkvormen voeren we in elke groep uit.  
Vanaf de onderbouw wordt veel gewerkt met de zogenaamde maatjes. Gedurende 
de middenbouw verandert dit richting bovenbouw geleidelijk aan in het bewust 
kiezen voor samenwerkingspartners. Naast deze vrijwillige keus wordt er ook 
regelmatig in de midden- en bovenbouwgroepen gewerkt in door de leerkracht 
geregisseerde groepjes. 

0. Realisering aanbevelingen vorige visitatie 

aanbeveling 1. 
1. 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 

aanbeveling 2. 
1. 

evaluatie school 
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De meest gebruikte samenwerkingsvormen die we inzetten zijn bv. de binnen- en 
buitenkring, het placematmodel, D.D.U.. Hierbij worden ook verschillende 
functionarissen aangesteld in de samenwerkgroepjes, zoals een stilte kapitein, 
tijdbewaker et cetera. 
Deze samenwerkingsvormen worden in alle groepen regelmatig uitgevoerd tijdens 
diverse opdrachten.  
Regelmatig werken we groepsoverstijgend. Voorbeelden hiervan zijn het 
zogenaamde ‘hoekenwerk’ en de jaarlijkse Bonte dag. 

 
 
 

Er wordt nu op verschillende manieren samengewerkt: maatjes, bewust zelf kiezen, 
tutoren, samenwerkingsgroepjes en groepsoverstijgend. 

 
 
 

De Daltoncoördinator heeft een duidelijke plek in de school.  
Maak nog meer gebruik van haar kwaliteiten om vooral het Daltonbeeld en Dalton-
imago intern en extern scherp te krijgen en neer te zetten. Dit kan heel goed met 
een PR - en communicatie model.  Zet dit op. (evt. met behulp van derden) om de 
drempel voor nieuwe ouders en kinderen te verlagen. 
PR en communicatieplan maken. 

 
 
 

De Daltoncoördinator heeft een vaste plek in de school. De school zet geen extra 
middelen in ten behoeve van een extra inzet qua uren voor de Daltoncoördinator. 
We leggen de nadruk op ‘handen op de werkvloer’. De uren voor Daltoncoördinatie 
zijn opgenomen in de schooltaken. Samen met de directeur bewaakt zij de kwaliteit 
van het Daltononderwijs. Tijdens teamvergaderingen en studiedagen wordt 
regelmatig het Daltonbeleid en de uitvoering daarvan geëvalueerd.  
In de loop van de jaren is gebleken dat binnen de gemeente Heesch het gegeven 
dat de school een Daltonschool is geen aantrekkingskracht voor ouders heeft om 
Delta te kiezen voor hun kind. Sterker nog: het schrikt mensen af. We hebben 
besloten om de naam ‘Basisschool Delta’ te gaan gebruiken.  
Openbaar en Dalton werken tegen in plaats van mee. In de praktijk handelen we in 
de geest van het Daltononderwijs. We vertellen huidige en nieuwe ouders hoe we 
werken. We vertellen welke waarde we hechten aan de pijlers: verantwoordelijkheid, 
zelfstandigheid en samenwerking en hoe dit zichtbaar is in ons onderwijs. 
Jaarlijks maken we een PR/communicatieplan. De werkgroep PR maakt het plan, 
coördineert, voert uit en evalueert en borgt de activiteiten. Zie aanbeveling 4. 

 
 
 

De daltoncoördinator heeft een belangrijke taak binnen deze kleine school. Ze wordt 
(nog niet) gefaciliteerd. Men zoekt naar een oplossing. 
 

 
 
 

bevindingen  visitatieteam 

aanbeveling 3. 
1. 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 
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Stimuleer het enthousiasme van de ouders door tijdige en goede communicatie. 
Betrek hierbij de acties die door directie en bestuur ondernomen worden  
(of gedaan zijn). 
Zie ook punt 3.  
Het ambitieniveau is groei waarbij het Daltonprofiel je goed kan en moet helpen.  
Is de “jas om de school” . 

 
 
 

De huidige populatie ouders spreekt tevredenheid uit over de school. De interne en 
externe communicatie is verbeterd. 
De interne communicatie ouders-school wordt vormgegeven door: 

 Een maandelijkse nieuwsbrief waarmee ouders geïnformeerd worden over de 
activiteiten op school; 

 Minimaal tweewekelijks een Facebookbericht; 

 Tweewekelijks een Twitterbericht; 

 Specifieke informatie vanuit de leerkracht over groepsactiviteiten of hun kind. 
Mondeling of per e-mail. 

 
Externe communicatie: 
Jaarlijks wordt een PR/communicatieplan gemaakt. De werkgroep PR maakt het 
plan, coördineert, voert uit en evalueert en borgt de activiteiten. 
De ouders vullen jaarlijks een enquête waarin de werkgroep PR hen bevraagt. 
Onder andere wordt de ouders gevraagd naar verbeterpunten met betrekking tot  
de communicatie. Met behulp van deze uitkomsten maakt de werkgroep een SWOT 
analyse. Op basis van deze analyse worden de PR activiteiten voor het komende 
jaar bepaald.  
 
Voorbeelden van PR activiteiten:  

 Een huis aan huis krant over Delta. In december 2013 in de kern Heesch 
verspreid; 

 Maandelijks persberichten in de plaatselijke krant; 

 Tweewekelijks een Twitterbericht; 

 Minimaal tweewekelijks een Facebookbericht. 
 
In de berichtgeving wordt elke keer verbinding gelegd met de visie van de school. 

 
 
 

Intern en extern sterk verbeterd. De ouders zijn tevreden. 

 
  

aanbeveling 4. 
1. 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 
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Zorg ervoor dat volgend jaar ook de laatste leerkracht Dalton geschoold wordt.  
Zij verdient dit, maar ook de school. 

 
 
 

De genoemde leerkracht heeft het certificaat Daltonleerkracht behaald. In de jaren 
tussen de vorige visitatie en nu hebben personeelswisselingen plaatsgevonden. In 
2012 is de eerste Daltoncoördinator op een andere school gaan werken. Haar taken 
zijn overgenomen. In januari 2015 zijn twee leerkrachten gestart met de scholing 
Daltonleerkracht. In juli 2015 is de stand van zaken met betrekking tot scholing als 
volgt: vier van de vijf  leerkrachten zijn in het bezit van het certificaat, de directeur is 
geschoold als Daltonleerkracht in het verleden.  

 
 
 

Er vindt scholing plaats. 
Na personeelswisselingen was er even “een pas op de plaats”. 
Een daltonleerkracht volgt nu scholing om het certificaat te behalen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 samenstelling van de groepen, stimuleert dat de leerlingen verantwoordelijkheid 
nemen voor de verwerking van hun taken. De leerkracht kan de leerlingen, door de 
werkwijze binnen de combinatiegroepen, niet continu begeleiden. De leerlingen 
worden zich steeds meer bewust van de eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van 
hun taak en krijgen steeds meer verantwoordelijkheid. Deze eigen verantwoording 
gaat verder dan alleen de eigen taak en richt zich onder andere ook op 
verantwoordelijkheid voor het eigen gedrag, zorg voor medeleerlingen en 
leeromgeving. 
Over de taak legt de leerling verantwoording af naar de leerkracht, maar eigenlijk 
richting zichzelf. Gedurende de schooltijd wordt de leerling steeds meer 
geconfronteerd met de gevolgen van het eigen handelen. De leerkracht begeleidt de 
leerling hierbij door middel van een continue reflectie op het handelen. Dit is meestal 
leerkracht gestuurd. 
 

aanbeveling 5. 
1. 

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 leerling is betrokken bij zijn eigen werk en wordt door de leerkracht gestimuleerd 
betrokken hierin. Buiten het zelfstandig nakijken en soms beoordelen, kan de 
leerling ook kiezen om een instructie niet te volgen als dit geen toegevoegde waarde 
voor hem heeft.  
Leerlingen kunnen/mogen de eigen leeromgeving beheren. Hierin mogen zij tegen 
de tips en tops aanlopen. De leerkracht geeft de kaders aan waarbinnen de 
leerlingen zich mogen bewegen en waar nodig treedt de leerkracht sturend op. 

 
 
 

Zie aanbeveling 1. 

 
 
 

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. 

 

 

 
 

Aan tussen- en eindopbrengsten worden steeds hogere eisen gesteld door de 
normering van de onderwijsinspectie. Dit is een gegeven waar de leerkracht mee 
moet werken. Om deze resultaten te behalen spannen wij ons in voor goede 
instructies en begeleiding van leerlingen. In elke lessituatie wordt bekeken waar en 
hoe we hiervoor de Daltonvaardigheden verantwoordelijkheid/vertrouwen kunnen 
inzetten. 
Leerlingen die deze vaardigheden meer hebben ontwikkeld, worden meer losgelaten 
dan leerlingen die deze vaardigheden nog verder moeten ontwikkelen. Loslaten en 
vertrouwen schenken kan er voor elke leerling dus anders uitzien. 
Ons doel is dat alle leerlingen zich kunnen ontwikkelen en een persoonlijk resultaat 
kunnen behalen. Om dit realiseerbaar te maken vindt maatwerk plaats en bekijkt de 
leerkracht per leerling hoe dat eruit ziet en welke eisen gesteld worden aan de 
leerling. 
De begeleiding van de leerkrachten in deze is sturend. 

 
 
 

Zie aanbeveling 1. 

 
  

bevindingen  visitatieteam 

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. 

 

 
 
 

De onderlinge verhoudingen kenmerken zich over het algemeen door goede 
communicatie. Ieder krijgt vertrouwen en neemt de verantwoordelijkheid om de 
taken uit te voeren. Teamleden geven hun grenzen aan. Samen wordt gezocht naar 
oplossingen als dat nodig is. Teamleden maken afspraken en spreken elkaar aan 
indien nodig. 
We werken aan een stevige basis voor rekenen, taal/lezen, spelling. Om deze basis 
te verbreden werken op Delta twee vakdocenten. Zij voorzien het onderwijs op 
school van een bredere en diepere ontwikkeling op het gebied van creatieve 
vorming en levensbeschouwelijke vorming. We leren de leerlingen creatieve 
oplossingen en ideeën bedenken. De vakleerkracht levensbeschouwelijke vorming 
brengt de leerlingen in aanraking met verschillende religies, culturen, waarden en 
normen.   
De andere lessen stemmen we ook af op deze bredere ontwikkeling. Methoden 
zoeken we uit op maatschappelijke toepasbaarheid. Hierbij wordt de expertise van 
alle teamleden ingezet. 
We kiezen bewust voor de inzet van SW- medewerkers van IBN voor de  schoon-
maak van de school. De leerlingen maken hierdoor kennis met mensen met 
verschillende mogelijkheden binnen de maatschappij. 
Leerkrachten worden gestimuleerd zich te ontwikkelen door middel van individuele 
en teamscholing. 

 
 
 

Er is ruimte om te experimenteren en te ontdekken. Dat gebeurt op basis van 
vertrouwen. Afspraken worden gemaakt en nagekomen. 
De saamhorigheid binnen het team van de Delta is groot. 
Men zoekt op de Delta naar oplossingen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

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

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

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

2.4 De leerling kan omgaan met uitgestelde aandacht. 

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

 
 
 

De leerlingen ontplooien initiatieven ten aanzien van de leerdoelen die gesteld 
worden door de leerkracht en waaraan hij moet werken. 
In overleg met de leerkracht wordt gekeken hoe hier het beste aan gewerkt kan 
worden. Gedurende de leerjaren ontwikkelen de meeste leerlingen steeds meer 
eigenaarschap en initiatief ten aanzien van het eigen leren.  
Leerlingen leren omgaan met uitgestelde aandacht. Dit is een vaardigheid die 
opgebouwd wordt vanaf groep 1. 
De leerling is niet alleen afhankelijk van de leerkracht voor hulp maar kan deze hulp 
ook bij klasgenoten zoeken. Doordat er gewerkt wordt in combinatiegroepen beperkt 
het hulp vragen zich zeker niet alleen tot leerlingen van het eigen leerjaar. 
Daarbij wordt in de bovenbouw nadrukkelijk gewerkt aan het niveau van ‘begrijpen’ 
van de leerstof. Dit begint met leren zelfstandig het werk na te kijken en vervolgens 
op een goede manier te verbeteren. Vervolgens moet de leerling zichzelf de vraag 
stellen of hij echt begrijpt wat hij heeft geleerd in de afgelopen week.  

 
 
 

Om later goed te functioneren, moeten leerlingen leren, welke beslissingen zij 
moeten nemen en wat de gevolgen daarvan zijn. 
Op de Delta kijken de leerlingen hun werk grotendeels zelf na. De 
combinatiegroepen zorgen voor een zeker mate van zelfstandigheid en dat de 
leerlingen kunnen omgaan met uitgestelde aandacht. 
Leerlingen worden in de gelegenheid gesteld elkaar te helpen. 

 
 
 

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

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

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

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

 

2. Zelfstandigheid  
 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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Door het gebruik van week- en dagtaken worden de leerlingen begeleid in de 
diverse werkzaamheden. Door deze structuur zijn de leerlingen in staat om de eigen 
werktijd goed in te delen, zonder ieder moment te moeten terugvallen op de leer-
kracht. Het werken met combinatiegroepen zorgt ervoor dat leerlingen geregeld 
enige tijd zelfstandig moeten werken. De leerlingen kennen de (on)mogelijkheden in 
de klas en de school. 
Talenten worden ontwikkeld, maar ook getoond. Dit zie je binnen de school terug in 
‘The wall of fame’. Deze laat ‘’ talenten’ zien op het gebied van lezen en samen-
werking. 
Daarnaast zijn er de diverse activiteiten waarin leerlingen zich presenteren: klein en 
groot.  
Binnen de school: een boekbespreking, spreekbeurt en presentatie van een werk-
stuk, musicals, open podia.  
Buiten de school: ‘de Kunstweek’, waar de leerlingen hun talenten en creatieve 
ontwerpen van het afgelopen jaar presenteren in het centrum van Heesch. 

 
 
 

Aanbeveling 2. 

 
 
 

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.  

 

 
 
 

Ieder teamlid heeft eigen talenten en kan deze inzetten in de school. Waar de een 
zich bezighoudt met de muzikale ontwikkeling van zichzelf en van de school, regelt 
de ander dat het ICT gedeelte goed verloopt. Weer een ander zet zich op cultureel 
gebied in. Bij het verdelen van de taken wordt met de talenten van teamleden 
rekening gehouden. Op deze manier geeft het energie aan de teamleden en plukt  
de school er de voordelen van. 
Uit het grote aanbod van cursussen en scholing wordt overlegd wie welke 
vaardigheden MOET ontwikkelen, maar ook wie welke vaardigheden WIL 
ontwikkelen. De wensen met betrekking tot de schoolontwikkeling en de wensen van 
de individuele teamleden worden zoveel mogelijk samengevoegd. 

 
 
 

Men maakt gebruik van elkaars talenten. 
Er wordt rekening gehouden met elkaar. 
 
 
 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 
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De Parel: 
Op de Delta is aandacht voor  creatieve vorming. Er is een vakleerkracht Creatieve 
Ontwikkeling. Er is iedere week een aanbod van drie “ateliers”. 
We hebben prachtige werkstukken gezien. Er wordt geëxposeerd en er is zelfs 
aandacht vanuit de media. 

 
 
 
 
 
 
 

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. 

 

 
 
 

In de groepen vinden diverse vormen van samenwerken plaats. Vanaf de onder-
bouw wordt veel gewerkt met de zogenaamde maatjes. Gedurende de middenbouw 
verandert dit richting bovenbouw geleidelijk aan in het bewust kiezen voor samen-
werkingspartners. Naast deze vrijwillige keus wordt er ook regelmatig in de midden- 
en bovenbouwgroepen gewerkt in door de leerkracht geregisseerde groepjes. 
De meest gebruikte samenwerkingsvormen die we inzetten zijn bv. de binnen- en 
buitenkring, het placematmodel, denken-delen-uitwisselen. Hierbij worden ook 
verschillende functionarissen aangesteld in de samenwerkgroepjes, zoals een stilte 
kapitein, tijdbewaker et cetera. 
Deze samenwerkingsvormen worden in alle groepen regelmatig uitgevoerd tijdens 
diverse opdrachten.  
Regelmatig werken we groepsoverstijgend. Voorbeelden hiervan zijn het zoge-
naamde ‘hoekenwerk’ en de jaarlijkse Bonte dag. 
De respectvolle omgang blijkt uit de dagelijkse gang van zaken. Leerlingen zijn 
gewend om op een gewone en vriendelijk manier met de leerkracht, medeleerlingen 
en ouders om te gaan en krijgen dit ook terug. 

 
 
 

Wij hebben vandaag verschillende samenwerkingsvormen gezien  
(zelfs groepsoverstijgend)  Dat vinden wij een goede ontwikkeling. 

 
 
 

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

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

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

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

 

3. Samenwerking  

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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Op onze school met een klein team heeft iedereen veel taken. Degene die verant-
woordelijk is voor de taak is de probleemeigenaar. De andere teamleden zijn 
actieve, betrokken collegae die hem waar nodig ondersteunen en bijspringen. 
Onderwijs wordt duidelijk samen gemaakt. De  korte lijntjes op school zorgen snel 
voor afspraken en oplossingen. 
De inrichting van het onderwijs bepaalt al dat er veel wordt samengewerkt, ook 
groepsoverstijgend. Het Bavi Lezen vindt plaats door de gehele school, Vanaf 
januari sluit ook groep 3 hier bij aan. De leerlingen lezen teksten/boeken met ouders 
of oudere leerlingen. Deze tutors zijn dan “verantwoordelijk” voor het Bavi Lezen van 
de betreffende leerling. Deze samenwerking vindt in diverse lokalen plaats, met of 
zonder controlerend oog van het team. Wie laat zien dit aan te kunnen, kan de vrij-
heid krijgen die hij verdiend. 
Wij handteren drie regels (kapstokregels) voor een veilig pedagogisch klimaat. 
Daarnaast worden elk jaar opnieuw met de leerlingen groepsafspraken gemaakt.  
Door deze afspraken kunnen we elkaar (leerlingen en teamleden) goed aan spreken 
op gedrag. 

 
 
 

De diverse vormen van samenwerken zijn goed door de leerkrachten aangeleerd; de 
rollen die daarbij gelden, leiden ertoe, dat de leerlingen zich vrij voelen om het 
samenwerken te ontwikkelen en ervoor te kiezen. 
Prima! 

 
 
 

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.   
 

 
 
 

Een heel mooi voorbeeld van de school als leefgemeenschap is het jaarlijkse kamp 
voor groep 6-7-8. Naast alle taken en eisen op leergebied laten de leerlingen hier 
zien dat zij zich in acht jaar basisschool ontwikkelen tot sociale medemensen, die 
waar nodig rekening houden met anderen. Gedurende de laatste drie jaren in groep 
6, 7 en 8  zie je een grote ontwikkeling hierin bij de leerlingen. Hoe ouder de leer-
lingen zijn, des te meer taken ze op zich willen nemen met betrekking tot het reilen 
en zeilen van het kamp. 
Deze groei is niet specifiek voor het schoolkamp. Ook in de 8 schooljaren zie je 
deze rode draad weer. Van leerlingen die geholpen willen worden veranderen ze in 
zelfstandige leerlingen, uitgroeiend naar helpers. 
Hiervoor vinden gedurende alle schooljaren gesprekken en terugkoppelingen plaats 
om te evalueren of alles gaat zoals de leerling, leerkracht of de school het wenst. 
Een continue groeiproces. 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 
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Aan het eind van dit deel van dit groeiproces nemen wij afscheid als school van 
groep 8. Hierbij zijn ook de ouders van groep 8 betrokken, zodat het een gezamen-
lijk afscheid wordt, waarbij groep 8 in het middelpunt staat. 

 
 
 

Vanuit structuur en veiligheid, is de basis op de Delta gelegd, om samen te werken. 
De school is de oefenplek om met elkaar te leren omgaan, elkaar te helpen, naar 
elkaar te luisteren en respect te hebben voor elkaar. 
Dat hebben wij vandaag gezien (leerlingen, leerkrachten en ouders). 

 
 
 
 
 
 
 

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. 
 

 
 
 

De leerlingen werken met een weekplanning. De weekplanning levert de leerkracht 
aan. Hierdoor is het duidelijk wanneer de instructies gepland zijn en wanneer er tijd 
is om aan de taken te werken. De leerlingen van groep 1-2 kiezen per dagdeel hun 
taak. In deze groep zitten naar verhouding veel NT2 leerlingen. Een dag overzien is 
moeilijk laat staan een hele week. De leerlingen van groep 3 krijgen instructies voor 
rekenen en lezen en plannen na de kleine pauze zelf hun taken. De leerlingen van 
groep 4-5-6 en 7-8 hebben de mogelijkheid en de speelruimte om binnen de dag-
planning  keuzes te maken op welk moment zij aan welke taak werken. Leerlingen 
van groep 4-5-6 en 7-8 maken toetsen voor topografie en wereldoriëntatie. Ze 
krijgen de datum daarvoor en hebben de mogelijkheid zelf leertijd op school (en 
thuis) daarvoor in te plannen. Leerlingen van groep 8 gebruiken een agenda met als 
doel te werken aan taakgerichtheid en werkhouding.  
De leerlingen bekijken als de taak klaar is het werk en/of kijken het werk zelf na. 
Leerlingen van groep 7-8 ronden hun weektaak op vrijdag af. Zij stellen zich die dag 
de vraag: “Begrijp ik wat ik deze week heb geleerd”? Daaruit nemen ze leerpunten 
mee voor de volgende week. In groep 3 wordt de taakbrief gebruikt om terug te 
kijken op het werk. 

 
 
 

Het werk wordt door de leerlingen grotendeels zelf nagekeken. 
Leerlingen kunnen zich tijdens reflectie vragen stellen als: wat heb ik geleerd, hoe 
heb ik geleerd en hoe ga ik verder? Bij een groep hebben we dat op de takenkaart 
gezien (betreffende gedrag, werkhouding). 

 

bevindingen  visitatieteam 

4. Reflectie  
 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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4.5 De leraar zet verschillende reflectiemethoden in. 

4.6 De leraar laat leerlingen reflecteren op de samenwerking. 

4.7 De leraar laat leerlingen feedback geven op zijn eigen functioneren. 

4.8 De leraar is in staat om kritisch naar zijn werk te kijken en gebruikt 
evaluatie, reflectie en feedback van anderen om zich verder te ontwikkelen.  

 

 
 
 

Reflectie is een nieuwe pijler voor basisschool Delta. Deze pijler is nog niet school-
breed geïmplementeerd.  
Wat doen we wel: op spontane wijze laten de leerkrachten de leerlingen feedback 
geven op zijn/haar eigen functioneren. In groep 1-2-3 gebeurt dit niet vaak. Het taal-
niveau van met name de kleuters staat dit nog in de weg. Leerkrachten laten af en 
toe de leerlingen reflecteren op hun eigen gedrag en gedrag van medeleerlingen.  
Wat vinden we belangrijk: iedere leerling is verantwoordelijk voor het eigen 
handelen. De leerkrachten stellen eisen ten aanzien van gedrag, werkhouding, 
taakwerk. Daarop wordt gereflecteerd met de leerling door middel van een 
gesprekje. 

 
 
 

Er worden geen reflectiemethoden ingezet. Er is wel belangstelling voor. 
Feedback wordt regelmatig gegeven. Ook zijn er gesprekken met leerlingen. In de 
toekomst, willen jullie dat structureel invoeren. Dat vinden wij een goed plan! 

 
 
 

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. 
 

 
 
 

Delta is een lerende school. Leerkrachten hebben een onderzoekende en kritische 
houding ten aanzien van nieuwe ontwikkelingen. Pas na gedegen onderzoek slaat 
men een nieuwe weg in. Leerkrachten overleggen veel met elkaar. Dit kan gaan 
over individuele leerlingen, de groep, schoolbreed, onderwijsinhoudelijk, de dage-
lijkse gang van zaken. Leerkrachten kunnen ook altijd vragen stellen aan de interne 
begeleider over individuele leerlingen of hun groep.  
Een doorgaande lijn met betrekking tot reflectie is een ontwikkelpunt. 

 
 
 

Jullie geven zelf aan, dat reflectie een ontwikkelpunt is. Jullie willen 
reflectiegesprekken structureel invoeren met kinderen om tot portfolio’s te komen. 
Werk deze plannen/ideeën zo uit, dat het bruikbaar is en schoolbreed kan worden 
ingevoerd. 

 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie 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. 

 

 
 
 

De leerlingen behalen de leerdoelen die passen bij zijn/haar ontwikkeling. De leer-
krachten nemen hierbij een sturende rol in. Die sturende rol wordt beredeneerd 
ingenomen: op basis van de opgedane ervaringen met het werken volgens de 
Daltonpijlers heeft het team van Delta de keuze gemaakt om weer meer leerkracht 
gestuurd te werken. Sturing van de leerkracht werkt ondersteunend bij het effectief 
omgaan met de beschikbare leertijd. Door middel van een duidelijke structuur in de 
dag- en weekplanning weten de leerlingen wanneer er tijd is voor instructies en 
wanneer er tijd is voor taakwerk. Hierdoor wordt de werktijd op een efficiënte manier 
gebruikt. De leerkracht legt bij de leerlingen de verantwoordelijkheid neer om op tijd 
en met de benodigde materialen de instructie te kunnen ontvangen. Ook krijgen de 
leerlingen de verantwoordelijkheid om tijdens de werktijd hun taak op een goede 
manier uit te voeren binnen de beschikbare tijd. 
Leerlingen krijgen taakwerk en daarbinnen afgebakend keuzewerk. Het is heel 
helder wat van de leerlingen verwacht wordt welk(e) werk/taken zij moeten maken. 

 
 
 

Wij zagen een mooie vorm van effectief werken, per groep aan de instuctietafel.  
De andere groep bekijkt de leerstof en heeft de keuze om instructie te volgen of niet. 

 
 
 
 

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. 



 
 

Visitatieverslag op basis van 6 kernwaarden, september  2013 15 

 
 
 

De leerkrachten dagen de leerlingen uit om hun werk zo goed mogelijk te maken.  
De tussendoelen en einddoelen zijn leidend voor de inrichting van het onderwijs. 
Daar waar de doelen niet behaald worden, bekijken de leerkrachten op welke 
manier een leerling deze doelen wel kan behalen. Instructie en leerstofaanbod 
worden afgestemd op de onderwijsbehoefte van de leerling. Daarnaast kijken we op 
groepsniveau en schoolniveau hoe we kunnen werken aan verbeteringen die leiden 
tot opbrengsten die passend zijn voor de leerling/ de groep als geheel. Hiervoor 
maken we projectplannen. Dit jaar werken we schoolbreed met behulp van een 
projectplan aan rekenen en spelling. De voortgang bespreken we tijdens team-
vergaderingen en de groepsbesprekingen. Tweejaarlijks worden de groepsplannen 
geanalyseerd en bijgesteld. Ouders worden door de leerkrachten hierover geïnfor-
meerd tijdens rapportgesprekken. Tussentijds voeren de leerkrachten gesprekken 
met ouders als afstemming nodig is. Groep 4-5-6 is een divers samengestelde 
groep. Zowel qua diversiteit aan leerniveaus als individuele onderwijsbehoeften.  
De leerkracht van groep 4-5-6 stelt zich regelmatig de vraag of de tussendoelen 
daadwerkelijk voor ieder kind bereikt worden: hoe kunnen de leerlingen nog meer  
tot ontwikkeling komen?  

 
 
 

De betrokkenheid en motivatie van de leerling neemt toe als er op de juiste wijze 
aansturing/begeleiding is. Differentiatie zorgt voor gerichter begeleiden van elke 
leerling. Er is wel differentiatie in het aanbieden van instructie en op niveau. Het is 
echter niet zichtbaar op de takenbrief. Meer variatie zou door een keuzetaak als 
basistaak voor alle leerlingen wenselijk zijn. 

 
 
 

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.  

 

 
 
 

Door de duidelijke structuur in de dag- en weekplanning en een efficiënt gebruik van 
leertijd zijn de voorwaarden aanwezig om voor iedere leerling te komen tot een 
optimale ontwikkeling. We zijn ons ervan bewust dat wij scherpe keuzes maken ten 
aanzien van de Daltonpijlers. We kiezen voor een leerkracht gestuurde rol. We 
constateren dat we de doorgaande lijn van Daltoncompetenties voor leerlingen en 
leerkrachten opnieuw moeten nalopen. We richten ons daarbij in eerste instantie op 
het zelfstandig werken en keuze van een eigen werkplek. Onze zorg ligt op dit 
moment vooral op het gebied van passende ondersteuning bieden aan leerlingen 
om hun leerdoelen te kunnen halen. Door de invoering van Passend onderwijs komt 
deze ondersteuning onder druk te staan.  

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 
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Het team van Delta is in staat om binnen de mogelijkheden van de groep goed te 
kijken en te constateren welke ondersteuning nodig is. Voor ons is het de vraag of 
de middelen die we vanuit Passend onderwijs krijgen toereikend zullen zijn in de 
toekomst. 

 
 
 

De Delta biedt ondersteuning en zorg aan leerlingen, die de leerdoelen niet halen  
en in sommige gevallen aan leerlingen, die de leerstof goed aankunnen. 
Dat hebben wij vandaag gehoord (van leerlingen, ouders en team) 
Dat hebben wij vandaag gezien. 

 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 

 
 
 

De school heeft een Daltonbeleidsplan. In de praktijk blijkt dat het Dalton handboek 
een levend document is dat wordt gebruikt, jaarlijks geëvalueerd en geactualiseerd. 
De school heeft een Daltoncoördinator. Doordat de school de schooltaken moet 
uitvoeren met een klein team zijn er keuzes gemaakt. Het gevolg is dat de coördi-
nator een beperkte tijd heeft voor coördinatie. Samen met de directeur bewaakt zij 
de kwaliteit van het Daltononderwijs. In het januari 2015 starten twee leerkrachten 
met de scholing Daltonleerkracht. Daardoor zorgen we dat de meerderheid van het 
team gecertificeerd is. Ook zal deze scholing de nodige impulsen en updates geven 
voor de Dalton schoolontwikkeling. We hechten waarde aan de pijlers: 
verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerking. Daar communiceren we 
over met de huidige en toekomstige ouders. We hebben de ervaring dat een sterke 
Daltonprofilering nieuwe ouders afschrikt. Daar kiezen we om die reden niet voor.  

 

bevindingen visitatieteam 

6. Borging  
 

evaluatie school 

Indicatoren op schoolniveau 
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De school ondersteunt de leerkrachten. De verantwoordelijkheid voor dalton ligt nu 
bij het hele team (dat was in het verleden anders). 
De zeer gemotiveerde daltoncoördinator, bewaakt met de directie, de kwaliteit.van 
het daltononderwijs op de Delta. 
Wij zijn van mening, dat de Daltoncoördinator in de gelegenheid gesteld mag 
worden, andere daltonscholen te bezoeken. 
Ook het volgen van cursussen juichen wij toe. Het bevoegd gezag staat hier ook 
positief tegenover. 
 

 De Daltonidentiteit wordt niet uitgedragen. De school heeft aangegeven hier 
redenen voor te hebben. De NDV is hier van op de hoogte gesteld. 

 

 
 
 
 
 

Wij zijn trots op waar wij voor staan en wat wij iedere dag opnieuw bereiken met onze 
leerlingen. Wij hebben relatief veel kinderen uit gebroken- of probleemgezinnen of met 
een NT2 probleem. Tevens hebben wij als kleine maar ‘grootse’ school te maken met drie 
combinatiegroepen waarin leerlingen op veel verschillende niveaus zitten. Hierbij is het 
werken vanuit een Delta-Dalton-basishouding de Rode Draad binnen onze school waarbij 
wij open staan en blijven voor nieuwe ideeën en een veranderende visie vanuit het 
onderwijsveld. En dit vanuit een open houding naar collega’s, ouders en leerlingen toe. 

 
 
 
 
 

 Voorstelronde 

 Wat is een daltonschool? 

 Samenwerking (hoe,wat,waar) 

 Zelfstandigheid 

 Vrijheid/ verantwoordelijkheid 

 Stel dat je de baas bent van deze school 

 Heb je voldoende geleerd om naar het VO te kunnen. 
 
Leerlingen zijn trots op hun school. Voor de kinderen zijn er geen 
verbeterpunten!  Ze geven de school een dikke 9. 

 
  

bevindingen visitatieteam 

Uit de gesprekken met leerlingen 

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

 Sfeer/ Saamhorigheid 

 Kleinschalig 

 Werken met combinatieklassen 

 Waar ben je trots op? 

 Ontwikkelpunten 

 Instructie 

 
 
 
 

 
 
 
 

 Voorstelronde 

 Procedure 

 Waarom voor deze school gekozen? 

 Voldoet de school aan de verwachtingen? 

 Betrokkenheid 

 Informatie 

 Laagdrempeligheid 

 Goede sfeer 
 
Enthousiaste ouders. Voelen zich zeer betrokken bij de school. Geven aan 
deze school bewust te hebben gekozen. Kleinschaligheid spreekt ze aan. 
Verder komen zelfstandigheid en samenwerking naar voren en aandacht voor 
de kinderen als individu. 

 
  

 Voorstelronde 

 Documenten 

 Rede visitatie/ Procedure 

 Rooster 

 Vorige aanbevelingen 

 Geschiedenis ( kritiek, personeelswisselingen, krimp) 
 
De NDV is op de hoogte gesteld, dat de school de naam “Basisschool Delta” 
gebruikt. Openbaar en Dalton werken tegen in plaats van mee. 
De NDV zal t.z.t. contact opnemen met de school. 
 
Wel wordt er in de praktijk Daltononderwijs gegeven en zijn ouders 
enthousiast. Van 35 naar 50 leerlingen gegroeid. Mooie resultaten.     

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: Sandra Beuving (stichting OOG) 

 Voorstelronde 

 Procedure 

 Geschiedenis van de school 

 Ondersteuning in het daltonproces 

 Personeelsbenoeming 

 Meerdere scholen binnen het bestuur 

 Informatie/ uitwisseling andere daltonscholen 

 Betrokkenheid 

 Van 35 naar 50 leerlingen 

 Uitstroom 
 
Wij vinden dat de daltoncoördinator in de gelegenheid gesteld moet worden 
andere daltonscholen te bezoeken. Het bestuur staat hier positief tegenover. 
Ook het volgen van een cursus is aan te raden. 

 
 
 
 

  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 Meer vrijheid bieden, zodat leerlingen keuzes kunnen maken  
(zo ontwikkel je een actieve leerhouding) 
Meer rekening houden met interesse en tempo en geef daar een 
uitdagende weektaak bij, waarbij leerlingen beter leren plannen. 
Vrijheid in het daltononderwijs betekent: Het taakwerk zelf organiseren. 
(gebondenheid is voor wie het niet kan/ uitzonderingen). 
 
Jullie hebben zelf aangegeven de takenkaart verder te willen ontwikkelen. 
 
Tip: 
Het boek: “Focus op Dalton”. Is een goed instrument voor leerkrachten, 
die hun daltonpraktijk willen verbeteren. 

Nr.2 “Loslaten”is een belangrijke stap die gezet mag worden. De basis is 
gelegd en de leerlingen zijn er klaar voor. 
Voor het ontwikkelen van zelfstandigheid is de houding van de leerkracht 
een vereiste: Het begeleiden/ coachen van iedere leerling, het initiatief 
blijft bij de leerling. 
 
Denk hierbij aan Heleen Parkhurst: 
De leerkracht vindt het heerlijk  voor te gaan/leiding te geven en…. 
beseft niet dat hij slechts toeschouwer moet zijn! 

 
 

Advies aan het bestuur van de NDV 
 

Aanbevelingen die met een plan van aanpak opgenomen 
worden in de schoolreactie 
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Jullie geven, op basis van jullie onderwijsvisie en afgestemd op de omstandig-
heden en populatie, op een eigen manier vorm aan daltononderwijs. 
 
De afgelopen periode was niet makkelijk: krimp, kritiek en personeelswisselingen. 
Toch hebben jullie getracht in oplossingen te denken en zijn jullie "overeind” 
gebleven.  
Iets om trots op te zijn. Het gaat nu beduidend beter en er is zelfs sprake van 
toename van het aantal leerlingen (van 35 naar 50 leerlingen). 
 
Met kleine stappen werken jullie verder aan jullie eigen verbeterpunten binnen de 
school.  
Met onze aanbevelingen, voor de komende jaren als ondersteuning, gaat het jullie 
lukken dalton verder te ontwikkelen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

naam handtekening datum 

   

 

 

 

  

slotopmerkingen 
 

Ondertekening voorzitter visitatieteam 
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De visitatie beantwoordde aan onze verwachtingen. Het was goed om vooraf als team 
weer eens even alle puntjes op de i te zetten en te reflecteren op de wijze waarop wij 
gestalte geven aan ons Daltononderwijs. 
De sfeer tijdens de visitatie was onderzoekend maar tevens open en meedenkend. 
Er was begrip voor onze inspanningen om op eigen wijze het Dalton concept op onze 
school uit te voeren. 
Ook het eindgesprek gaf een positief kritisch geluid te horen met dito aanbevelingen 
waaraan wij verder willen gaan werken op de manier die bij ons als team en school past. 

 

 

 

 

 

 

aanbeveling 1. 
(letterlijk overnemen uit 
visitatieverslag) 

Meer vrijheid bieden, zodat leerlingen keuzes kunnen maken  
(zo ontwikkel je een actieve leerhouding). 
Meer rekening houden met interesse en tempo en geef daar een 
uitdagende weektaak bij, waarbij leerlingen beter leren plannen. 
Vrijheid in het daltononderwijs betekent: Het taakwerk zelf 
organiseren. 
(gebondenheid is voor wie het niet kan/ uitzonderingen). 
 
Jullie hebben zelf aangegeven de takenkaart verder te willen 
ontwikkelen. 
 
Tip: 
Het boek: “Focus op Dalton”. Is een goed instrument voor 
leerkrachten, die hun daltonpraktijk willen verbeteren. 

actie Dit werken we concreet uit m.b.v. de takenkaart. 

 Nieuwe takenkaart: rode draad door de school 

 Vaste momenten afspreken om de takenkaart aan te bieden 
en te bespreken 

 Reflectiemomenten met de kinderen inroosteren 

 Afspraken over gebruik van dagtaak en meer-dagen 
takenkaart 

 Vaste instructiemomenten op de takenkaart en vrij in te 
plannen tijd voor kinderen opnemen in de takenkaart 

 Afstemmen op verschillen in onderwijsbehoefte van 
kinderen d.m.v. onderwijsinhoud, instructie, 
verwerkingsopdrachten en onderwijstijd. 

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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 Op vaste momenten reflecteren en evalueren met het team; 
rode draad afspreken: hoe werken we met de takenkaart, 
waar moet deze worden aangepast en op welke manier. 
Dit minstens 2 keer per jaar gekoppeld aan de Dalton 
Kijkwijzer. 

uitvoerenden Team basisschool Delta 

tijdvak 2015-2020 

scholing/ externe 
ondersteuning 

Teamscholing tijdens studiedagen; dit wordt nader ingevuld. 
Deelname daltonnetwerk 

toelichting  
 
 

aanbeveling 2. 
(letterlijk overnemen uit 
visitatieverslag) 

“Loslaten” is een belangrijke stap die gezet mag worden. De basis 
is gelegd en de leerlingen zijn er klaar voor. 
Voor het ontwikkelen van zelfstandigheid is de houding van de 
leerkracht een vereiste: Het begeleiden/ coachen van iedere 
leerling, het initiatief blijft bij de leerling. 
 
Denk hierbij aan Heleen Parkhurst: 
De leerkracht vindt het heerlijk  voor te gaan/leiding te geven en…. 
beseft niet dat hij slechts toeschouwer moet zijn! 

actie  Vaste instructiemomenten op de takenkaart en vrij in te 
plannen tijd voor kinderen opnemen in de takenkaart 

 Eigen ‘leervraag’-tijd inplannen in rooster en op takenkaart 

 Vrij in te plannen tijd reflecteren en evalueren met de 
kinderen. 

 Op vaste momenten reflecteren en evalueren met het team; 
rode draad afspreken: waar houden we nog vast 
aan…..waar durven/ kunnen we al loslaten. Dit minstens 2 
keer per jaar gekoppeld aan de Dalton Kijkwijzer. 

uitvoerenden Team basisschool Delta 

tijdvak 2015-2020 

scholing/ externe 
ondersteuning 

Teamscholing tijdens studiedagen 
Deelname daltonnetwerk 

toelichting  
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Ondertekening school en 
visitatievoorzitter voor gezien 


