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niet van toepassing bij  1e licentieaanvraag 
 
 
 

Breng het instrument ‘evalueren en reflecteren’ zoals het nu functioneert in beeld. 
Onderzoek hoe dit instrument beter benut kan worden en krachtiger kan worden 
ingezet. Betrek hierbij ook de taakbrief. Denk hier in communicatieve termen. 

 
 
 

Samen met het team hebben we in beeld gebracht hoe wij “evalueren en reflec-
teren”. Hieruit kwam naar voren dat we verschillend omgingen met evalueren en 
reflecteren. De vraag die hieruit ontstond was: wat is het verschil tussen evalueren 
en reflecteren? We hebben eerst gewerkt aan bewustwording van collega’s voor 
wat betreft het verschil tussen evalueren en reflecteren. Aan de hand van 
besprekingen en kennisoverdracht is de bewustwording tot stand gekomen. Hieruit 
hebben we samen de conclusie getrokken dat Reflecteren= bewustwording= bij de 
“golden cirkel” Why? 
 
 

 
 
Vanuit bewustwording zijn we gaan bekijken wat voor vaardigheden leraren nodig 
hebben.  
Twee onderdelen kwamen hieruit naar voren: 
1. We mogen/moeten zelf meer gaan reflecteren op leerkracht vaardigheden. 
2. De juiste vragen stellen, hoe doen we dit? 
Eerst als leerkracht leren reflecteren adv de PDCA cirkel. 
Tijdens overleg: pap besprekingen, met daarbij als doel: hoe stel je de juiste 
reflectievragen? 
 Kind portretten bespreken 
Groot-overlegmomenten gericht op het web model (PDCA) 
 Klassenbezoeken/ gesprekken: reflecteren op jezelf.  
Bewustwording 
Vanuit reflectie leerkrachtniveau naar reflectie kindniveau (leerpuntgesprekjes, 
uitlegbak) 
Na vele proeftuintjes waren we van mening dat we een hulpmiddel op onze grote 
school nodig hadden om afspraken en duidelijkheid te krijgen rondom reflectie. 
Hulpmiddel de berg is ontstaan, om een doorgaande lijn te creëren binnen 
evalueren/ reflecteren op klassenniveau. (zie bijlage hulpmiddelen)  

0. Realisering 
aanbevelingen vorige visitatie 

aanbeveling 1.  

evaluatie school 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjipYiri4PSAhUB6RQKHYMPAy4QjRwIBw&url=https://www.singlestoneconsulting.com/articles/start-with-why&psig=AFQjCNH2JrKL2tfiqJodUXh6m-7ofa9q5w&ust=1486732092311775
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In het schooljaar 2015/2016 is het hulpmiddel geïmplementeerd en bijgesteld. 
 
Schooljaar 2016-2017 van klassenniveau naar reflecteren op leerling niveau aan 
de hand van portfolio/nieuw rapport. Individuele reflectiegesprekjes. 
In proeftuintje(s) uitzoeken hoe we vorm gaan geven aan individuele 
reflectiegesprekken. De expertise groep rapporten is bezig met een onderzoek 
naar een nieuwe opzet van ons rapport.  
Te denken hierbij valt aan: vanuit het kind, meer reflecteren, hoe reflecteren we,  
de ontwikkeling van het kind in beeld brengen naast de beoordeling. Leerlingen 
worden zo steeds meer verantwoordelijk voor hun eigen leerproces. In het 
schooljaar 2017-2018 willen we de nieuwe rapporten en werkwijze implementeren. 
 
Zie handboek met daarin de jaarverslagen en daarbij de film. 

 
 
 

Gewerkt aan bewustwording en verschillen bij collega’s besproken en gekozen 
voor een vorm, die bij jullie past; 

• Op leerlingniveau > zie bijlage hulpmiddelen ( 2016-2017) 

• Op leerkrachtniveau > PDCA model 

 
 
 

Bespreek schoolbreed de ‘planning’. Zorg ervoor dat een opbouwende en 
doorgaande lijn in de hele school duidelijk aanwezig is. 
 

 
 
 

Het doel: schoolbreed een doorgaande lijn in de planning van de taken. 
Binnen het team werd al snel duidelijk dat de doorgaande lijn het minst aanwezig 
was tussen de groepen 2/3-4. 
Groep 3 ging aan de hand daarvan proeftuintjes opzetten en proberen hoe het zou 
zijn om voor het vak rekenen een soort dagtaak/weektaak op papier te maken. Het 
maken van de dagtaak/weektaak bleek niet functioneel te zijn. Hierbij kwamen we 
tot de volgende onderzoeksvraag: In hoeverre kunnen we groep 4 qua planning 
aan laten sluiten bij de groep 2/3. 
Groep 4 startte de eerste 2 maanden niet met een dag/weektaak op papier maar 
met een takenbord. De leerlingen leerden op deze manier werken met een dag-/ 
weektaak. Na een jaar kwamen we tot de conclusie dat de leerlingen niet leerden 
plannen zoals wij dit graag zouden willen.  
Vanaf schooljaar 2016-2017 is het planbord aanwezig in groep 4. Dit wordt ingezet 
om het samenwerken te plannen. De juiste tijden waarop ingepland kan worden 
staan hierop aangegeven. Ook de instructiemomenten staan erop. Hierdoor 
hebben de leerlingen overzicht van de momenten waarop leerlingen samen 
kunnen werken. Dit sluit naadloos aan bij de werkwijze in groep 3. Op dit moment 
loopt een proeftuintje in groep 2/3 om het plannen via het planbord uit te breiden. 
(bijlage 6 bladzijde 13 en 14) 

bevindingen visitatieteam 

aanbeveling 2.  

evaluatie school 
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In de groepen 5 t/m 8 wordt met de weektaak gewerkt. Het plannen gebeurt 
middels de kwartiertjes en wordt inzichtelijk gemaakt op de dagplanning.  
In de loop van de jaren zijn er steeds veranderingen aangebracht in de weektaak. 
Dit vooral omdat we er ons van bewust zijn dat leerlingen steeds meer zouden 
moeten gaan plannen. Op dit moment houden we nog te veel vast aan de 
methodes en de bijbehorende instructies. We zijn schooljaar 2016-2017 gestart 
met een nieuwe rekenmethode en moeten deze nog goed leren kennen om daarna 
te differentiëren tijdens de instructie. 
Onze   uitdaging/ontwikkelpunt is dat leerlingen steeds beter in kunnen plannen op 
het tijdstip dat ze daarvoor gepland hebben. Op dit moment is de afspraak dat 
maatjeswerk vóór individueel werk gaat. Hiervoor zien we mogelijkheden om het 
planbord van groep 3 en 4 in te zetten. We willen groeien naar een hele dag 
Dalton. Ook zijn we ons aan het oriënteren op  doelenkaarten. 
 
Zie handboek met daarin de jaarverslagen en daarbij de film. 
 

 
 
 

Na een periode van experimenteren zijn er planborden gekomen en wordt er 
gepland op dag- en weektaken. 

 
 
 

Meer schriftelijke informatie over Dalton in schoolgids en schoolplan dan nu 
aanwezig is, is noodzakelijk.  

 
 
 

In het schooljaar 2015-2016 hebben wij als school een nieuwe site ontworpen.  
Op deze site vinden ouders en andere belangstellenden informatie over het 
Daltononderwijs en informatie over de Doolgaard als Daltonschool. Dit laatste 
vinden ze bij het kopje visie en missie. Onze schoolgids staat ook op de site.  
In deze schoolgids is geen informatie over Dalton opgenomen. Dit zou dubbelop 
zijn. 
Zijn er ontwikkelingen rondom Dalton dan vermelden wij deze in Nieuwsbrieven. 
De Nieuwsbrief komt ongeveer een keer per maand uit. 
Website van de Doolgaard. www.doolgaard.nl 

 
 
 

Vandaag over deze aanbeveling gesproken Mooie stappen gezet. 
Enkele aanpassingen ( de zes kernwaarden op de site) zijn noodzakelijk! 

 
 
 

Blijf zorgen voor doorgaande teamscholing op Daltonaspecten naast de door jullie 
gewenste scholing van daltoncoördinatoren. 

 

bevindingen visitatieteam 

aanbeveling 3.  

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

aanbeveling 4.  

http://www.doolgaard.nl/
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De school heeft 3 daltoncoördinatoren. Zij hebben de 2 jarige daltoncoördinator-
opleiding afgerond bij Annemarie Wenke. 
De directeur heeft de 1 jarige Daltondirecteurenopleiding afgerond, eveneens bij 
Annemarie Wenke.  
De nieuwe leerkrachten op onze school volgen op dit moment een opleiding tot 
Daltonleerkracht bij Noordijk Advies. 
Zie handboek met daarin de jaarverslagen. 

 
 
 

Er is scholing. Alles staat hierover beschreven en we hebben hier in het directie-
overleg over gesproken. 

 
 
 

Deelname aan regionale activiteiten van de regio Zuid van de NDV is nodig.  
En bladzijde 7 en 8 jaarverslag(en). 

 
 
 

De daltoncoördinatoren en de directrice nemen deel aan regiobijeenkomsten/ 
netwerken binnen de regio Zuid. We nemen deel aan een intervisiegroep binnen 
de regio. 
Er vinden ook collegiale consultaties plaats binnen de school. 
Aan de hand van een kijkwijzer houden de daltoncoördinatoren klassenbezoeken 
met daarop volgend een reflectiegesprek met de leerkracht(en). 
Een voornemen voor de aankomende jaren is om de Nationale Dalton dag te 
gebruiken als studiemoment. 

 
 
 

Er wordt deelgenomen aan de regiobijeenkomsten. 
 

 
  

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

aanbeveling 5.  

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 leerlingen van de onderbouw werken thematisch. De werkelijkheid van buiten 
wordt binnen gehaald en hierbij draagt de leerling zorg voor de functionele leer-
omgeving. De leerlingen zijn samen verantwoordelijk voor een gedeelte van het 
thema. Iedere leerling is actief betrokken en heeft zijn eigen rol hierin. 
In de onderbouw zijn de leerlingen verantwoordelijk voor hun taak. Het hulpmiddel 
takenbord wordt daarvoor ingezet. Ze leren plannen aan de hand van het planbord. 
Vanaf groep 4 plannen leerlingen met het planbord en daarnaast werken ze aan 
hun taakbrief. Vanaf groep 5 plannen leerlingen met behulp van de taakbrief. 
Leerlingen zijn op onze school verantwoordelijk voor een schone nette leer-
omgeving. 
 

 
 
 

Jullie hebben goede stappen gezet. Leerlingen leren verantwoordelijkheid dragen 
voor zichzelf en hun omgeving, als die omgeving ruimte en mogelijkheden biedt. 
Dat hebben wij vandaag 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 leraarhoudt rekening met verschillen en creëert maatwerkdat 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 ende 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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Op onze school vinden leraren de relatie met de leerlingen belangrijk. Daarom 
starten we in het begin van het schooljaar met de Gouden Weken. 
In de onderbouw is het loslaten van leerlingen en het schenken van vertrouwen al 
langere tijd een speerpunt. Dat is de reden dat we meer ontwikkelingsgericht 
werken. In de midden-bovenbouw zien we kansen om meer kindgericht te gaan 
werken dan programma gericht zie blz. 9, nr. 4 b.(een van onze ontwikkelpunten) 
We werken op onze school gedifferentieerd. Om dit te volgen en een beredeneerd 
aanbod neer te zetten gebruiken we het groepsplan / web-model. 

 
 
 

Groepen 1,2 en 3 krijgen veel vrijheid en verantwoordelijkheid. Dat hebben wij 
vandaag gezien en we hebben er van genoten! 
Jullie geven zelf aan dat ”loslaten”van leerlingen( in midden- en bovenbouw) en  
het schenken van vertrouwen nog meer ontwikkeld mag worden. Wij delen deze 
mening. 

 
 
 

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. 

 

 
 
 

Binnen onze school heerst een prettige veilige sfeer. Zoals in de hinkelbaan te zien 
is, is de basis voor een goede relatie respect voor elkaar. Onze school ontwikkelt 
zich omdat het samenwerken sterk is. Dit zie  je terug in allerlei overlegmomenten, 
zoals werkgroepen, teamoverleg, sectieoverleg, groot overleg etc. 

 
 
 

Een cultuur van vertrouwen: 
Jullie stralen het uit !!! 
Er heerst openheid, eerlijkheid en er is een veilige sfeer. 
Wij hebben dat zelf gezien en ook gehoord van kinderen ( leerlingenraad) en de 
ouders. Dat is een groot compliment. 

 
  

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

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 zijhem/ 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. 
 

 
 
 

We leren de leerlingen vanaf groep 1 dat je elkaar mag helpen, dat je hulp mag 
vragen en dat ze weten wie daarvoor beschikbaar is. De leerlingen weten dat de 
leraar niet altijd beschikbaar is. Dit maken we duidelijk aan de hand van het stop-
licht. De leerlingen zijn zelfstandig ,weten wat ze moeten doen en waar ze de 
eventuele materialen kunnen halen. Ze kijken bv. zelf na en mogen hun werk 
eventueel in de uitlegbak leggen. 

 
 
 

De leerlingen kunnen goed omgaan met hun zelfstandigheid binnen de mogelijk-
heden, die jullie ze geven. 
De basis is goed. 

 
 
 

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. 

 

 
 
 

De leraren laten een goed klassenmanagement zien waardoor leerlingen goed 
zelfstandig aan de slag kunnen. Op onze school geven leraren leerlingen de ruimte 
om initiatieven te nemen binnen het thema en de taakbrief. De leraren maken taak-
brieven met daarin eigen werk op maat voor alle leerlingen. Leraren gaan in 
gesprek met leerlingen en bespreken leerpunten en/of uitdagend werk. 

 
  

2. Zelfstandigheid  
 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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Leidt het proces waar het nodig is en begeleidt het waar het kan! 
Probeer zoveel mogelijk een uitdagende taak te geven, welke past bij het niveau, 
interesse en tempo van de individuele leerling. 
Heb er vertrouwen in, dat jullie kinderen veel meer zelfstandigheid aankunnen. 

 
 
 

2.10 De school creëert voor de leraren en overige medewerkersde ruimte om 
hun talenten te laten zienen te ontwikkelen. 

2.11 De school stimuleert lerarenen overige medewerkers initiatieven te nemen 
en te tonen. 

 

 
 
 

Als school stimuleren we leraren om zichzelf te ontwikkelen. Daarbij is het Dalton-
certificaat verplicht.Iedere leerkracht heeft zijn eigen kwaliteiten. Deze kwaliteiten 
komen zoveel mogelijk naar voren in de werkgroepen. Teamleden ontwikkelen en 
specialiseren zich. Op vakgebieden hebben we coördinatoren die de werkgroep 
aansturen.  
Het team is betrokken bij de ontwikkeling van de school. Er heerst een open 
cultuur. 

 
 
 

De leerkrachten van de Doolgaard worden in hoge mate ondersteund bij het 
experimenteren en reflecteren op hun praktijk. 
De betrokkenheid is groot. 

 
 
 
 
 
 

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. 

 

 
 
 

Leerlingen werken veel samen op onze school. Ze weten wanneer dit kan en 
kunnen dit zelf inplannen. We vinden het belangrijk dat leerlingen met ver-
schillende leerlingen leren samenwerken. We moedigen leerlingen aan om niet 
steeds met dezelfde kinderen samen te werken. Zie bijlage  6 van het handboek. 

 
  

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

3. Samenwerking 

evaluatie school 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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De leerlingen weten wanneer ze mogen samenwerken. We hebben vandaag 
enkele samenwerkingsvormen gezien. In de gangen wordt eveneens samen-
gewerkt. Ook hebben we met de leerlingenraad hierover gesproken. 

 
 
 

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

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

3.5 De leraarkanverschillende 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. 

 

 
 
 

Er heerst een goed pedagogisch klimaat op school, een ontspannen sfeer. 
Collega’s lopen bij elkaar binnen, kunnen altijd met vragen bij elkaar terecht.  
Wat we van leerlingen verwachten, verwachten we ook van elkaar. Onze school 
bestaat uit 15 groepen en is verdeeld in 2 secties. Groepen 1 t/m 4 en de groepen 
5 t/m 8 werken vanuit deze structuur veel samen. Er zijn dan ook veel overleg-
momenten ingepland waaronder team-, sectie overleg en werkgroepen.  

 
 
 

Er wordt op respectvolle wijze samengewerkt met collega’s en leerlingen.. 
De Quick Scan geeft dit ook aan. 
Het pedagogisch klimaat is op de Doolgaard om trots op te zijn! 

 
 
 

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 lerarenal samenwerkend van 
en met elkaar leren. 

3.9 De school is een veilige oefenplek voor democratisering en socialisering. 
 

 
 
 

We werken op onze school samen met leerlingen en ouders. Voorbeelden hiervan 
zijn een actieve leerlingenraad die elke 6 weken samen met de directeur vergadert 
(zie bijlage 10 van het handboek), de ouderraad en de MR. Samen met ouders 
bespreken we elk jaar enkele onderwerpen zoals dit jaar rapportage en 
communicatie. In enkele werkgroepen zijn ook ouders vertegenwoordigd. 

 
  

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 
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De samenwerking met leerlingen en ouders is door ons gezien en gehoord. 
We hebben een leerlingenraad gezien en gesproken, die enthousiast is en veel 
meer verantwoordelijkheid aankan, dan ze nu krijgt. 

 
 
 
 
 
 

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. 
 

 
 
 

Vanaf groep 1 wordt er gepland en gereflecteerd. Het reflecteren gebeurt aan de 
hand van de berg op klassenniveau(zie bijlage 6 van het handboek), op eigen 
gedrag en dat van de medeleerlingen. Reflecteren op leerling niveau zien we terug 
in het nieuwe aanbod en willen we meer gaan koppelen aan de nieuwe rapporten/ 
portfolio. (zie handboek blz 8 ontwikkelpunt 4a.) 

 
 
 

De doorgaande lijn m.b.t. reflectie op leerling niveau is gestart. Jullie hebben 
ideeën om vorm te geven aan een verdere ontwikkeling. 
Daar hoort implementeren bij. 
 
Aanbeveling 1 

 
 
 

4.5 De leraarzet verschillende reflectiemethoden in. 

4.6 De leraarlaat leerlingen reflecteren op de samenwerking. 

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

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

 

 
 
 

De afgelopen jaren zijn we hier intensief mee bezig geweest. 
Zie hierboven bij aanbeveling 1. 
 

 
  

bevindingen visitatieteam 

4. Reflectie 
 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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Aanbeveling 1 
 

 
 
 

4.9 De school stelt lerarenen 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 onze school heerst een open cultuur en veel overlegmomenten. Hierdoor 
geven we elkaar de gelegenheid om van en met elkaar te leren. Dit zie je ook terug 
bij de collegiale consultatie, de klassenbezoeken aan de hand van de kijkwijzer en 
de PAP besprekingen. 
Op klassenniveau hanteren we in elke klas “de Berg” en op leerling niveau willen 
we de doorgaande lijn aanbrengen door de combinatie te maken met de rappor-
tage en het portfolio. 

 
 
 

Op schoolniveau zijn jullie bewust en doordacht bezig. Jullie worden in de gelegen-
heid gesteld met en van elkaar te leren. 
Complimenten daarvoor! 

 
 
 
 
 
 
 

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. 

 

 
 
 

Doordat er een goede sfeer heerst in de groepen werken de kinderen 
efficiënt/taakgericht. Door een goed klassenmanagement en zelfstandigheid is  
de efficiënte leertijd hoog. Leerlingen weten wat er van hun wordt verwacht. 

 
  

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

5. Effectiviteit/ doelmatigheid 
 

evaluatie school 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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De basis is gelegd. Nu aan jullie de taak dit verder te ontwikkelen. 
 
Aanbeveling 2 

 
 
 

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 interesseen het (werk)tempo van de individuele leerling. 

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

 

 
 
 

Alle leraren zorgen voor een overzichtelijke dagplanning. De leraren zorgen voor 
een instructie en aanbod/taak op maat, dit is terug te vinden in het groepsplan/ 
web-model. Voor de leerlingen is duidelijk wanneer er instructie is en wanneer er 
kan worden gewerkt aan de taak. 
 
Op onze school hebben we meetmomenten ingebouwd. Dit is het moment om te 
analyseren en om te kijken of we de leerdoelen hebben behaald. In de onderbouw 
gaan we uit van activiteiten en doelen. Na elke 6 weken wordt hierop gereflecteerd 
en bijgesteld en wordt er een nieuw aanbod gemaakt. We hebben de leerlijnen in 
ons web-model staan, dit omdat we ontwikkelingsgericht en minder programma-
gericht (methodisch) werken. (PDCA) 
Zie ontwikkelpunt leerling reflectie punt 4 a. 

 
 
 

“Alles wat een leerling kan, moet je als leerkracht niet doen” 
 
Aanbeveling 2 

 
 
 

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 eendoorgaande 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.  

 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 
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Onze school maakt gebruik van de beschikbare ruimtes. Op deze manier kunnen 
leerlingen de keuze maken welke werkplek ze kiezen. 
 
2 x per jaar zijn de klassenbezoeken aan de hand van de kijkwijzer. Ieder teamlid 
maakt een eigen PAP. Dit wordt in de sectie besproken en geëvalueerd in het 
tweede klassengesprek. 
De directeur maakt gebruik van de gesprekscyclus waarbij een functionerings- 
gesprek en beoordelingsgesprek elkaar afwisselen.  
 
De zorg binnen de school is vastgelegd in ons zorgkatern. Twee keer per jaar 
worden de resultaten op schoolniveau met en door het team geanalyseerd. 
Leerlingen die doelen niet behalen worden meegenomen in de extra instructies en 
krijgen extra zorg volgens onze afspraken/protocollen. Voorbeelden van extra 
ondersteuning zijn: verlengde instructie, inzet onderwijsassistent, instructie volgen 
van rekenen in andere jaargroep, aangepast aanbod of middelen. Dit alles kun je 
terugvinden in het groepsplan/webmodel.  

 
 
 

Fantastisch, dat jullie de klassenbezoeken, organisatorisch waar kunnen maken! 
Leerkrachten maken hun eigen PAP. 
Effectiviteit ten top! 

 
 
 
 
 
 

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. 
 

 
  

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

6. Borging 
 

Indicatoren op schoolniveau 
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De school heeft een meerjarenplan (WMK) De ontwikkelpunten zijn uitgewerkt in 
het handboek/jaarplan. Onze school heeft een Daltonwerkgroep die bestaat uit 3 
Daltoncoördinatoren en de directrice. Onze taak is om de Daltonontwikkeling te 
begeleiden en verder te ontwikkelen. De school maakt gebruik van WMK. Op deze 
manier borgen en enquêteren we de Daltonontwikkeling. In onze kwaliteitskaarten 
vormt Dalton de basis. Zie blz. 3 Hoofdstuk 2 van het handboek. Tevens zie hier-
boven aanbeveling 3 en 5. En zie bijlage 10 voor de informatie van de leerlingen-
raad. 

 
 
 

Complimenten!!! 
Jullie daltoncoördinatoren sturen de daltonontwikkeling goed aan. De documenten 
zien er prima uit. Jullie durven kritisch te zijn en kijken goed naar de kwaliteitszorg 
middels de Quick Scan. 
De uitslagen geven een goed inzicht in de mogelijke verbeterpunten. 
Enkele suggesties voor verbetering hebben wij omgezet in de twee aanbevelingen. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

* Voorstellen 
* Hoe gekozen? 
* Wat bereikt/ successen? 
* ideeënbus 
* Wat is een daltonschool? 
* Stel, dat je morgen de baas zou zijn op school? 
* cijfer 8.7 gemiddeld 
 
De leerlingen geven aan graag naar school te gaan. Zelfstandigheid, samenwerken 
en vertrouwen worden extra benoemd. Ze zijn trots op hun school. Ook wordt de 
hulp aan kleuters genoemd. 
Er wordt niet meer getrakteerd bij verjaardagen. Dat vinden ze jammer. 

 
 
 

• Wat betekent dalton voor jou? 

• Waar ben je trots op? 

• Wat zijn verbeterpunten? 

• Laagdrempeligheid 

• Samenwerking collega’s 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Uit de gesprekken met leerlingen 

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

 

Uit de gesprekken met leraren en ondersteunend personeel 
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• Voorstellen. 

• Reden van ons bezoek. 

• Waarom deze school gekozen? 

• Heeft dat aan de verwachtingen voldaan? 

• Betrokkenheid ouders. 

• Daltononderwijs 

• Trots op: de sfeer, vertrouwen en de openheid. 

• Verbeterpunt: snellere communicatie naar de ouders (nu afhankelijk van de 
leerkracht en daar zijn de verschillen onderling best groot) 

• Cijfer 8 
 
De ouders geven aan, dat er een goede sfeer is. Een gedreven team. De laag-
drempeligheid  wordt als prettig ervaren en je wordt als ouders allemaal heel 
serieus genomen. (Wat ook een valkuil kan zijn; bijvoorbeeld als er te snel naar een 
oplossing wordt gezocht, waar overleg met anderen wenselijk zou zijn geweest). 

 
 
 
 

naam bestuurslid: Jos Baggen 

• Voorstellen 

• Procedure 

• 20 scholen bij Stichting Dynamiek 

• Betrokkenheid 

• Faciliteren 

• Uitwisseling en andere scholen bezoeken (consultatie) 

• Mobiliteitsplan/ oudere leerkrachten 

• Toekomstvisie 
 
 

• Voorstellen. 

• Procedure. 

• Vorige aanbevelingen. 

• Trots op: de film. 

• Quick Scan. 

• Verbeterpunten voor de school. 

• Gebouw, dependence en toekomst. 

• Rooster van de dag. 
 
De film geeft een goed beeld, hoe er gewerkt wordt op de Doolgaard.  
Er is veel tijd geïnvesteerd om de film te maken en hij is zeer de moeite waard. 

Uit de gesprekken met ouders 
 

Uit de gesprekken met het bestuur 

Uit de gesprekken met de schoolleiding 



 
 

Visitatieverslag op basis van 6 kernwaarden, september  2016 17 

De betrokkenheid is groot. 
Het bestuurslid geeft aan dat hij daadwerkelijk iets wil betekenen voor het bestuur 
en de ontwikkeling van de scholen ( “op papier kan het er mooi staan, maar nu in 
de praktijk”). 

 
 
 

  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 licentieverleningtwee 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 



 
 

Visitatieverslag op basis van 6 kernwaarden, september  2016 18 

 
 
 
 
 

Aanbeveling Omschrijving 

Nr. 1 Reflectie: 
Reflectie is het middel voor leerkrachten en leerlingen om tot betere 
resultaten te komen. 
Jullie hebben een mooie eerste stap gezet. 
Het is jullie eigen wens om reflectie verder te ontwikkelen en te 
implementeren. 

Nr.  2 Nu is taaktijd nog gelimiteerd. Jullie geven aan zelf een Daltonschool met 
instructiemomenten te willen worden. 
Dat vinden wij als visitatieteam: Het einddoel. 
Zorg ervoor, dat het overzichtelijk blijft en verdeel deze aanbeveling  
in streefdoelen. De streefdoelen zijn: 

• Vergroot de planningsmogelijkheden 

• Geef vorm aan het “loslaten” 
 
Denk aan Heleen Parkhurst en besef, dat de leerkracht toeschouwer/ 
begeleider moet zijn!!! 

 
 
 

Wat een fijne, leerzame dag! 
Natuurlijk hebben we vandaag niet alles kunnen zien en bevragen.  
Maar wat we hebben gezien, was in basis goed in orde. 
We hebben ons zeer welkom gevoeld. 
Dalton staat voor dynamisch, gestaag verder werken en ontwikkelen. 
Dat is wat jullie willen met dit enthousiaste, gedreven team. 
Met onze twee aanbevelingen kunnen jullie enkele verbeterpunten zichtbaar maken 
en dalton binnen jullie school verder ontwikkelen. 
 
Wij gaan het algemeen bestuur van de Nederlandse Dalton Vereniging adviseren, 
jullie de licentie voor 5 jaar te verlengen. 

 
 
 
 
 

naam handtekening datum 

   

 

  

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

 

slotopmerkingen 
 

Ondertekening voorzitter visitatieteam 
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Het team, de daltoncoördinatoren en de directeur hebben deze dag ervaren als heel 
prettig en leerzaam. De visiteurs stonden open voor vragen, opmerkingen en de 
gesprekken die we samen gevoerd hebben waren open en leerzame gesprekken. 
De visiteurs waren gedreven en serieus. Zij stonden open voor de dingen waaraan wij 
gewerkt hebben en ook ten aanzien van de daltonwerkwijze op onze school. 
Het dagrooster verliep prima. Iedere gespreksgroep was tijdig aanwezig en de visiteurs 
zaten goed op schema. Ook het gesprek met het team werd als heel open en prettig 
ervaren.  
Van verschillende groepen die een gesprek met de visiteurs hebben gehad hebben we 
een reactie gekregen. Deze reacties waren positief. Wat ze aan ons terug gegeven 
hebben was o.a. dat er goede vragen gesteld werden en dat het fijne en open gesprekken 
waren. De leerlingenraad gaf aan dat zij eerst op gang moesten komen maar de visiteurs 
hielpen hen daarbij en daarna verliep het gesprek heel fijn. 
De aanbevelingen van hun kant pasten precies op de ontwikkelpunten van onze kant.  
Het enige wat wij jammer vonden was dat de visiteurs weinig hebben gezegd over de film 
die wij gemaakt hebben over het daltononderwijs waar wij trots op zijn.  
Tot slot wil ik, namens het team, ouders en leerlingen de visiteurs bedanken voor hun 
feedback en de vele complimenten die wij gekregen hebben over het daltononderwijs op 
onze school. 

 

 

 

 

aanbeveling 1. 
(letterlijk overnemen 
uit visitatieverslag) 

Reflectie: 
Reflectie is het middel voor leerkrachten en leerlingen om tot 
betere resultaten te komen. 
Jullie hebben een mooie eerste stap gezet. 
Het is jullie eigen wens om reflectie verder te ontwikkelen en te 
implementeren. 

actie Doel:  
Eigenaarschap 
Leerlingen kunnen reflecteren op hun persoonlijke ontwikkeling. 
 
Onderzoeksvragen: 
Hoe gaan we de persoonlijke ontwikkeling in beeld brengen zodat 
de leerling hierop kan reflecteren en meer eigenaar wordt van het 
leerproces? 
Hoe willen de ouders geïnformeerd worden over de ontwikkeling 
van hun kind? 

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 kunnendus afwijken van de 
“slotopmerkingen” genoemd in het visitatieverslag. 

Plan van aanpak m.b.t. uitwerking aanbevelingen  
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Wat zijn de mogelijkheden om leerlingen zelf te laten registreren op 
hun eigen competenties/groepsdoelen/ ik-doelen? 
Aandachtspunten: 
We willen met het kind praten en niet over het 
kind(leeftijdsgebonden). 
We willen ontwikkeling bespreken en geen eindresultaat. 
Leerling stuurt samen met leerkracht het eigen leerproces aan, 
denk aan leerpunten en ik-doelen. 
Leerlingen reflecteren op leermogelijkheden en kernwaarden 
(brede en specifieke bedoelingen). 
Leerkrachten blijven reflecteren op zichzelf.(PAP en 
klassenbezoekformulier) 
Op groepsniveau reflecteren met het hulpmiddel van de berg. 
 
Ontwikkelpunten: 
Gespreksvaardigheden kunnen toepassen om een goed 
reflectiegesprek te kunnen voeren. 
Cyclus implementeren van individuele reflectiegesprekken. 
Nieuwe rapporten/portfolio koppelen aan individuele 
reflectiegesprekken. (rapportcommissie zit in onderzoeksfase). 
Reflectieblad ontwikkelen voor leerkrachten. 
 

uitvoerenden Daltoncommissie en Team 

Tijdvak - 2017-2018 Onderzoeksvragen 
- 2018-2019 Evalueren en proeftuintjes uitzetten. 
- 2019-2020 Doorgaande lijn wat betreft leerling reflectie. 

Cyclus implementeren. 
- 2020-2021 Implementeren van leerlingreflectie 
- 2021-2022 Evalueren  

scholing/ externe 
ondersteuning 

2018-2019 scholing gespreksvaardigheden indien nodig. 

toelichting  
 

aanbeveling 2. 
(letterlijk overnemen 
uit visitatieverslag) 

Nu is taaktijd nog gelimiteerd. Jullie geven aan zelf een Dalton-
school met instructiemomenten te willen worden. 
Dat vinden wij als visitatieteam: Het einddoel. 
Zorg ervoor, dat het overzichtelijk blijft en verdeel deze aanbeve-
ling in streefdoelen. De streefdoelen zijn: 

• Vergroot de planningsmogelijkheden 

• Geef vorm aan het “loslaten” 
 
Denk aan Heleen Parkhurst en besef, dat de leerkracht 
toeschouwer/ begeleider moet zijn!!! 

actie Doel: 
1. De rol van de leerkracht verandert van een meer sturende 

rol naar de rol van begeleider en coach. 
SOOOL=samen ontdekkend, ontwikkelend, ontwerpend leren 
(streefdoel na 5 jaar) 
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2. De leerlingen zijn eigenaar, ze geven invulling aan hun 
leerproces. (einddoel: hele dag Dalton) 

Onderzoeksvragen: 
Wat mogen we / moeten we loslaten? Wat is overbodig wat we nu 
onbewust vanzelfsprekend doen? Instructie, verwerking, HGPD, 
herhaling, groepsplan, enz. 
Wat is onze droom? 
Hoe gaan we verschillende instructiemomenten organiseren? 
Wat verstaan we onder ‘loslaten’? 
Wat houdt voor ons SOOOL in? Hoe zien we dit? 
Welke grondhouding heeft de leerkracht nodig om leerlingen te 
begeleiden, ruimte geven? 
In hoeverre gaan we met “ik-doelen” werken? Gaan we met 
groepsdoelen of ik-doelen aan de slag? 
Komen de ik-doelen van de leerlingen uit de groepsdoelen adv het 
reflectiegesprek? 
Welke mogelijkheden zijn er wat betreft uitdagende 
doelen/activiteiten. (leerpunten) 
 
Aandachtspunten: 
1.Organisatie 
2.Inhoudelijk: SOOOL, grondhouding van leerkracht, 
onderzoekende houding? 
 
Organisatie aanpakken, creëren van figuurlijke en letterlijke ruimte. 
Leerkrachten geven leerlingen ruimte, leren zelfstandig te plannen. 
Reflectiegesprekken hierin meenemen. Eigenaarschap. 
Vertrouwen hebben in de ontwikkelingskracht van de leerling. 
Minder klassikaal onderwijs in de midden- bovenbouw, meer 
‘werktijd’. 
21 century skills  
Via de praktijk leren-> doen. (beroepen leren kennen in de praktijk 
d.m.v. solliciteren bij echte werkplekken) 
Samen verantwoordelijk zijn voor de sectie. 
Koppeling maken tussen reflectiegesprekken persoonlijke 
ontwikkeling en de weektaak. 
Tip: onderwijstechnieken van groepsplan naar doelen logboek 
(doelenmuur) 
Werkvormen in de weektaak (coöperatief leren) 
Planbord: groep 3 en 4 verder uitwerken wat betreft plannen.  
Vanaf groep 5 deze gebruiken/inzetten voor de instructiemomenten 
en het maatjeswerk in te plannen. 
De ontdekkast implementeren. 

uitvoerenden Daltoncommissie- team  

tijdvak 2017-2018 Combinatie organisatie- inhoudelijk SOOOL, 
grondhouding onderzoeken (zie onderzoeksvragen). Proeftuintjes  
2018-2021 Proeftuintjes en doorgaande lijn wat betreft rol 
leerkracht als begeleider/coach. Organisatie neerzetten, voor de 
verwezenlijking van meer zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en 
reflectie. 
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2021-2022 Evalueren 
 

scholing/ externe 
ondersteuning 

2017-2018 Eventueel scholing op het gebied van onderzoekende 
houding 

toelichting  
 
 
 
 
 
 

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 inhoudelijkmedewerker visitaties van 
de NDV. 

 

Ondertekening school en 
visitatievoorzitter voor gezien 


